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Op fotojacht
de natuur in

ABC van het
Klimaat

Dekoloniseren
van de geesten

Landbouwbeleid
voor diversiteit

De Redactie

Een vleugje poëzie

Lichtpuntjes

Een mens heeft perspectief nodig. Activiteiten 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 zitten, 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.

Foto: Oostrozebeke, De Ginste, Kwil

Boomerang
Dwarrelend lachend
stoorden glinsterende vlokken
mijn dromen

Zullen we samen aftellen?
de Redactie

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

Eerste keer
Zilverblad?

ze bouwden dwergen
en reuzen
handen en voeten
oren en neuzen

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 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. Met allerhande interessante activiteiten.

lachten tranen
en dromen
Nu zijn ze verdwenen
maar komen terug

Als actief lid van Groen kan het zijn dat onze
werking nog niet bij je 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.

met sneeuw
wie altijd weerkeert
is nooit weggeweest
welkom zon

(*) Zilverblad kan je ook lezen op onze website www.groen-plus.be, onder de rubriek
‘Het kan anders’.
Mieke Vogels
voorzitter
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‘Zwemlessen voor later’
‘Zwemlessen voor later’ is een geweldige poëziebundel van de Klimaatdichters, 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.

Het werd een bonte verzameling van
gedichten, geschreven door jonge
honden en ervaren rotten in het vak.
Hartverwarmend om in coronatijd
dergelijke solidariteit tussen generaties te zien.
Zwemlessen voor later bevat natuurlyriek, afgewisseld met oproepen
over ijsberen, wieren en parkeerplekken, traditionele dichtvormen
en videogedichten.

In de inleiding lezen we ‘als de destructie van onze planeet de menselijke 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.’

Hoezeer hun stemmen in deze
bloemlezing ook variëren in daadkracht, volume en toon, ze vragen 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 klimaatverandering, biodiversiteit en
covidwaanzin.

(uit : ‘Zorgvliet’
van Paul Rigolle)
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‘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 netwerk van praktische klimaatactivisten. Ze ondersteunen de uitwerking
van lokale klimaatprojecten, fondsenwerving 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 transitie naar voedselbosbouw (agroforestry).
G u i do D e R a e c k

INGRID PIRA

Onrust over vervoersplannen
Waarom moet ik binnenkort 20’ lopen naar een halte om mijn bus te
halen? Moet ik straks écht overstappen aan zo’n ellendige halteplaats?
Waarom wordt mijn tramlijn afgeschaft? 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 Vlaanderen 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 ‘basisbereikbaarheid’. Belangrijke maatschappelijke 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 optimale bereikbaarheid van bedrijventerreinen, 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 verschuivingen eraan komen, komt
dat neer op het herverdelen van de
schaarste. Meer openbaar vervoer
op centrale assen treft vooral landelijke gebieden. Maar ook in steden
wordt er gehakt in het openbaar vervoer: in Antwerpen bv. is er nu meer
openbaar vervoer naar het Havenhuis, 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 hervormingsplannen 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 duurzame mobiliteit schreeuwt. En wie
is daarvan de dupe? Juist, de minder mobiele en minder bemiddelde
mens. De minder mobiele mens kan
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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 hervormingsplannen 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 neerwaartse 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 schepenen en raadsleden het voortouw.
Sommigen onder hen doen dat al
heel lang; kijk maar naar onze eerste twee burgemeesters, die elk een
tramlijn doortrokken…

M a rl e e n D e V r y

65-Plus en helemaal BEN
								
Als tram 6 zich aandient en de ruimte 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 vervoer? Overweeg je cohousing met
bevriende stellen? Stel je de keuze
nog even uit om je spelende kleinkinderen alle ruimte te geven? Of
exploreer je andere, klimaatvriendelijke mogelijkheden…
Iets dergelijks dachten voormalig Agalev-provincieraadslid Paul
Mahieu en zijn vrouw Lies wellicht
ook, toen zij voor de keuze stonden.
Zij opteerden voor een 100% BENwoning. 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 onoverkomelijks, 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 centrum 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 stonden ook mooie bomen. Ideaal dus.
Daarbij kwam dat onze schoonzoon
werkt bij een bouwbedrijf dat resoluut inzet op volledig energieneutrale woningen.”
Of het huis ook effectief BEN is?
“O ja. Met overal luchtdichte isolatie en driedubbele beglazing is het
hier permanent zo’n 22 à 23°! Ideaal. Bovendien is de onderste laag
van de woning deels in de grond

gebouwd, wat nog eens klimatiserend 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 hebben. De sfeer is er heel apart. Goed
voor de concentratie. De leefruimtes 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 hebben 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 uitstekend.“ Maar die warmtepomp verbruikt toch wel elektriciteit? “Dat
klopt, ja. Ook de kookplaat en het
warm water, trouwens. We hebben
ook zonnepanelen. Met terugdraaiende 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 benovatiecoach 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!
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m i e k e vog e ls

Luc Versteylen

Afscheid van een eigenzinnige, tedere anarchist

17 mei 2015: Uitreiking Groene Pluim

Op 10 februari overleed Luc Versteylen. In dit Zilverblad geen zoveelste IM wel een verhaal over
ontmoetingen met de eigenzinnige, tedere anarchist die Luc was.
Luc was een goeroe in de pure betekenis van het woord: een spirituele leraar of gids. Midden de jaren
’60 kwamen religie en kerk in zwaar
weer terecht maar toch wist priester leraar Luc generaties van leerlingen te bezielen met zijn eigen vertaling van het evangelie. Zijn preken,
bezinningen, huwelijks- en dooprituelen 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 jongeren uit de Antwerpse lonkte de
lokroep om deze vrijheidsplek te
bezoeken.

Ik was 17 en samen met een vriendin liften we naar Viersel. We werden er hartelijk ontvangen door een
bloemenjongen. Alles is vrij maar
we maken wel een aantal afspraken; 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 eindelijk konden eten. Na het eten zat ik
bij de stoof een diepzinnig gesprek
te voeren met een jongen, we konden 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
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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 kennen via het verboden ‘rode boekje
van de scholier’. Ook Luc wilde seksualiteit bespreekbaar maken, maar
schuwde deze in zijn ogen harde
woorden. In een lijvig boek, de Paradijservaring (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 Welzijn werd, vond Luc dat ik niet de
seksuele voorlichtingskrant van het
JAC moest subsidiëren maar wel zijn
Gulle gazet de ‘handleiding voor seuten om te leren leven tussen kramp
en schending’.

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 jongeren aan te zetten tot praten
over wil ik wel seks, hoe ga ik
me beschermen…

Luc was visionair. In de oliecrisis 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, samenhorigheid. 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 grootschalige infrastructuur.

De actievoerders van de beweging AGALEV waren te herkennen 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 rijweg. Luc belandde als verantwoordelijke 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 bewegingsmens. 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 achtergrond) 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 onderhandelingen in 1999 bekomen dat
deze beslissing werd herbekeken. 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 havenuitbreiding nodig was. Luc had geen
oren naar dit zwaar bevochten
compromis en eiste in de pers
dat Agalev de regering zou verlaten. 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 Viersel 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 Agalev moet Groen niet links, niet
rechts maar averechts zijn.

Zeker in deze coronacrisis staan
de waarden stilte, samenhorigheid 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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Ik mag niet klagen, want ik ben geen eerstejaarsstudent 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 meegemaakt.
Wil dat dan zeggen dat ik niet mag klagen?
We proberen elke bevolkingsgroep (jong versus oud), elke situatie (financieel stabiel of
zeer wankel), elk aspect met elkaar te vergelijken; 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 versoepelingen 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 jongeren 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 signalen opvangen. Lief zijn voor elkaar. Elkaar virtueel 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)

Op fotojacht
de natuur in
Weldra is het weer volop lente en dat
betekent wel wat na een jaar corona
F o t o Pa u l Va n D i j c k ,

t e ks t W a lt e r D e c o e n e

Wandelen was altijd al een van de weinige vluchtroutes,
maar met onze GroenPlusfotowedstrijd krijgt een verblijf 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 20042005 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 tussen een woonwijk, een KMO-zone en de spoorlijn Antwerpen-Brussel.

Reegeit

Weidebeekjuffer

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 wegwerpverpakking. 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 fototoestel 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.

Goudveil
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Steenuil
Grote bonte specht

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 toelichting.
Ik beschik niet over bijzondere kennis, maar de jarenlange ervaring 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.
Na onze wandelzoektochten in 2020 lanceren we
nu, in aanloop naar het congres Biodiversiteit:

Meeuwen

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 platteland. 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 artistieke 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
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C a t h e r i n e S t e pm a n

‘ABC van het Klimaat’
H u go e n Ils e V a n D i e nd e r e n ,
Amb e r P a r i s

‘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 toekomst, maar vooral die van de jongeren. Dit boek bespreekt 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.

Talrijke lokale initiatieven in de
tekst tonen aan hoe klimaatbewuste
mensen creatief zoeken naar oplossingen om te ontkomen aan de verstikkende consumptie en de allesoverheersende 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 kortzichtigheid van sommigen: de klimaatontkenners, de uitsluitend op winst
jagende bedrijven en de naïeve (of
zijn het nalatige) overheden, die nog
niet ten volle de ernst van de klimaatcrisis 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 mensen die weerwerk bieden mocht
Greta Thunberg zeker niet ontbreken; maar ook minder bekenden 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 tellende gids. Zo is er het drama van het
Polynesische eiland Tuvalu, het Verdrag van Parijs en de hoopgevende
initiatieven van steden als Gent en
Bogota. Maar ook van staten als Californië en Nieuw-Zeeland, dat het
veel beter doet dan Australië, waar
de ontkenners het nog voor het zeggen 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.
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‘ABC van het Klimaat’ straalt niet
alleen angst uit, maar ook veel hoop.
Het wil antwoorden geven over hoe
zowel het corona- als het klimaatprobleem kunnen worden bestreden, 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 klimaatactivisten 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 uiteindelijk door op 1, 2 en 3 oktober.
Noteer het alvast in je agenda!

E t i e nn e H o e c kx

Te dure vastgoedprijzen!
Woningen die een 50 jaar geleden
zijn aangekocht, staan nu gemiddeld te koop aan het tienvoudige
van toen, wat het dubbele is van de
consumptie-indexering. Het spel van
vraag–en–aanbod is de enige regulator.
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 bezichtigen, 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 veranderen. Waarom dan eerst? (Verwijdering is een onwelkome kost, maar
verplicht in 2034.)

Technisch attest nodig
Bij de verkoop van een woning zou
daarom een voorafgaandelijk opgemaakt verslag, een ‘staat van bevinding’ van een expert ter beschikking
moeten zijn van elke kandidaatkoper. 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.

genoeg is. Dus uitgerekend van de
oude, slecht geïsoleerde woningen
mis je die essentiële informatie, tenzij een conformiteitattest is aangevraagd.

Raming van de isolatiekosten
Een zeer belangrijk element in de
prijszetting van een gebouw is ook
de isolatiegraad ervan. De laatste
jaren is een energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop verplicht. Een
zeer goede zaak is dat in de versie
vanaf 2019 daaraan een (vrijblijvende) raming is gekoppeld. Er blijft
echter een lacune die dient bijgestuurd. 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 daarentegen storen zich ten onrechte aan
de nieuwe versie, omdat het de verkoopprijs negatief beïnvloedt.
Wat is de echt kostprijs?
De kandidaat-koper moet de totaalprijs kennen van aankoop + notariskosten + nodige isolatiewerken +
andere verbouwingen. Bij een oude
woning impliceren die isolatiewerken al vlug een extra € 100.000 aan
verbouwingskosten.

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 vrijgegeven worden. Bovendien bevat die
enkel gekende documenten, zoals
een bouwaanvraag als die recent
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Dit alles maakt dat aan de huidige
verkoopsprijzen het totale kostenplaatje voor een aangekochte oude
woning zelfs hoger kan liggen dan
voor een nieuwe woning! Om als
koper het nodige te kunnen inschatten 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 aankoop de nodige verbeteringswerken
blokkeert. Dit probleem is een uitgelezen thema voor een consumentenbond.
De regering hoopt, mede via het
Renovatiepact, de klimaatdoelstellingen te halen, maar daarvoor zijn
deze remmende factoren nefast. Het
is dus ook in het algemeen belang
dat de immobiliënmarkt zich daaraan aanpast.
Ik hoop dat de aangehaalde tekorten zo vlug mogelijk worden gecorrigeerd. Dat kan via wetgeving, maar
daar hoeft niet op gewacht.

K r i s F i e r e ns

Dekolonisering
van de geesten

In het winterse Oostende, vlakbij het
standbeeld van Leopold II wandel
ik met Herman Lodewijckx onder de
zuilengalerij van de Thermen. Herman is GroenPlusser, gastprofessor
Afrikaanse Filosofie en Traditionele
Afrikaanse Religies.
Herman, vertel eens hoe je eigenlijk 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 kennis van enkele Congolese collega’s
en hun kijk op de Afrikaanse filosofie. 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

in die geschiedenis en dat heeft me
nooit meer losgelaten.

Door de Black Lives Matter beweging 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 dekoloniseringbeweging 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 politicus Mabika Kalanda (1932-1995)
‘La remise en question – Base de la
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décolonisation mentale’. Hij verwijst
naar de noodzaak van een mentale
switch. Hij was erg affirmatief: dekolonisering, 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 dekolonisering meer dan een juridische overdracht. De economische hegemonie
van de moederlanden (westerse landen) 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.

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 universiteit 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 eigenlijk 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 verhaal, ‘het discours’. In elk verhaal
speelt macht. Wie vertelt het verhaal, wat wordt er verteld, over wie
gaat het, aan wie en wanneer wordt
het verteld? Macht speelt impliciet een belangrijke rol, zoals wij
allemaal weten. Zo is heel veel van
de geschiedenis door mannen verhaald; terwijl vrouwen amper aan
bod kwamen, noch als subject, noch
als object. De geschiedenis van het
gewone volk wordt amper beschreven. In het koloniale discours gaat
het dus over de macht van de kolonisatoren die hùn verhaal vertellen 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 evolueren 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 hebben de beschaving gebracht, wij
hebben ze ontwikkeld, voor structuur 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 Afrikaanse diaspora onder ons.

Moeten we de beelden en verwijzingen naar Leopold II en het discours
van de beschaving verwijderen uit
het straatbeeld?
Je moet dat duiden. En ook het
andere verhaal vertellen. Verwijderen komt niet meer ter sprake. Wel
bezinningsplekken over de genocide. Hetzelfde geldt voor de kolonisering. Verwijder het beeld van
Leopold hier achter ons, dan stopt
ook de discussie en het praten over
de kolonisering. Nu heb je de gelegenheid om met je klas op wandel
te gaan. Dat gebeurt de dag van van13

daag meer dan je denkt. Gidsen krijgen ook vorming en opleiding om
het verhaal te plaatsen en uit te leggen. 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 verhaal van de kolonisatie en de dekolonisering 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 diaspora willen gewoon erkend worden 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 Afrikaanse en Latino- of Aziatische roots
eigenlijk gewoon een pleidooi hielden als Amerikaan. Zo voelen ze zich
ook: lid van de Amerikaanse bevolking met een eigen stem. Zo ook
hier. Jonge mensen van Afrikaanse
oorsprong willen erkend worden,
terwijl we nog dikwijls die koloniale,
paternalistische reflex hebben. Fundamenteel gaat het om erkenning en
evenwaardigheid.

B a r t S ta e s

Een ander landbouwbeleid
voor de biodiversiteit
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. Wetenschappers 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 Vlaanderen is voor 95% de toestand niet tot
slecht gekend. Uit de Rode lijsten
die per soortgroep worden opgemaakt, om na te gaan in hoeverre ze
bedreigd zijn, blijkt dat 7% van de
soorten die hier voorkomen uitgestorven is, 30% gaat dezelfde richting
uit. Met de Europees be
schermde
natuur in Vlaanderen gaat het ook
niet erg goed. 59 soorten in Vlaanderen moeten meer in detail opgevolgd 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 soorten-hotspot-kaart is samengesteld.
De hoogste soortenrijkdom is terug
te vinden in de Kempense regio, de
laagste in het deel van West-Vlaanderen 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 regionale, nationale en Europese beleids

makers en het brede publiek. Het is
gevestigd in Kopenhagen en wordt
geleid door de Vlaming Hans Bruyninckx. Het EMA stelt in haar rapporten 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 voedsel te produceren en daarmee ook het
levensonderhoud van de boeren.

De
Europese
belastingbetaler
betaalt jaarlijks € 58 miljard aan het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). Dat is € 114 per EU-burger.
Talloze rapporten van de Europese
Rekenkamer, het EMA en wetenschappelijke experts tonen aan dat
het GLB praktijken financiert die erg
schadelijk zijn voor de biodiversiteit, 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 ondersteuning wordt toegekend op basis
van onvoorwaardelijke ‘inkomens14

toeslagen’ per hectare. 80% van dat
geld gaat naar de bovenste 20% van
de begunstigden. Dat zijn meestal
bedrijven die in de normale, intensieve 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 Europees Parlement, de Raad van Ministers van landbouw en de Europese
Commissie de onderhandelingen
over een nieuw Europees landbouwbeleid voor de periode 20222027. Zal dat nieuwe landbouwbeleid inzetten op vrijwaring van de
biodiversiteit? Zal het nieuwe landbouwbeleid zorgen voor meer steun
en voldoende inkomen voor boeren
en boerinnen, die de doelstellingen
van de Green Deal inzake klimaat
en biodiversiteit actief ondersteunen? Zal tegen 2027 al het Europese
landbouwgeld ingezet worden voor
een rechtvaardige transitie, opdat
(jonge) boeren kunnen investeren
in de toekomst? De onderhandelingen lopen nog en worden vermoedelijk in juni 2021 afgerond. Daarover leest u meer in een volgend
Zilverblad.

J or i s W i ll a e r t

Oud zijn en gelukkig
€ 6,70 opslag bij mijn januari-pensioen. Gedeeld door 31 dagen = pfff.
Doe geen moeite, mijn calculator rekende het uit. Voor u, en om u gelukkig te maken: 21,61 cent per dag.
Vogels
Iedere ochtend zit een koppel tortels
op de reling van mijn gelijkvloers terras 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 verdringen. Tenminste toch proberen.
Dat gelukkig wezen ben ik en niemand 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 volgend jaar terugkomen, op dezelfde
plaats en met meer dan voldoende.
Mijn sedums ‘Herbstfreude’ hebben
dit jaar gebloeid van juli tot half oktober en onder een deugddoende zon
genoten van een kleurrijk en fladderend spektakel dat zich boven hun
kruinen afspeelde. De lepidopterasfamilie, zeg maar vlinders, bestaat uit
meer dan 490.000 soorten, inclusief
motten. Ze leven maar twaalf maanden. Tijdens dat korte leven zijn er

fladderaars die uitblinken door hun
variatie aan kleuren. Geen enkele
schilder kan die uit zijn penseel toveren. 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 kleinkinderen en voor altijd vertrokken
op minder dan vier jaren van de 100
die ze zou worden, dixit de huisdokter. Ze zag het vooral zwart. Het angstige 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
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lang wakker was, probeerde ik haar
aandacht te trekken op de zonovergoten weide naast onze woning. Die
creëerde daar een paradijs voor de
kippen met hun baas en zijn echtelijke 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 worden? 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 kleinkinderen 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 kunnen spinnen. Misschien moet ik het
tv-journaal wegzappen en genieten
van de lentezon.

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.
Verantw. uitgever: Mieke Vogels, Sergeant De
Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel.
Eindredactie: Walter Decoene.
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– Guido Deraeck – Ingrid Pira – Marleen De
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Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je
vindt er ook nog heel wat andere interessante
informatie.
Uitschrijven voor de papieren versie kan, met een
brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a Henri
De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar, of een
e-mail aan walter.decoene@gmail.com

FRANS ROGGEN

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 heldhaftigheid 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 prikkeldraad 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 volwassenheid. 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.
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