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Aardewerk wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die op zoek zijn naar leefwijzen die minder 
vervreemdend, verkwistend, gehaast en dwangmatig zijn, en die ecologisch meer duurzaam, 
samenhorig, rechtvaardig en vreugdevol zijn. 

 
De opname van een artikel in aardewerk impliceert niet noodzakelijk de volledige inhoudelijke 
instemming van de redactie. Het betekent wel dat de tekst nuttig bevonden werd als bijdrage aan 
de radicaalecologische ideeënontwikkeling. 
 
Een afdruk van of uittreksel en overname uit aardewerk mag slechts geschieden mits 
bronvermelding en schriftelijke toelating vooraf van Aardewerk en de auteur. 
 
Wil je een jaarabonnement op aardewerk, of wil je iemand een abonnement cadeau doen? Dit kan 
door €15 (€20 voor geïnteresseerden in het buitenland) over te schrijven op BE27 5230 8099 4873 
met vermelding ‘abonnement aardewerk, naam abonnee, adres abonnee’. 
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Beste burger 
 
Klimaatactivisten brengen alles in gereedheid om van de klimaatmars Claim the Climate 
op 2 december in Brussel een succes te maken. In de digitale wereld worden banners 
gedeeld en buttons op de eigen profielfoto gekleefd en momenteel worden er posters 
uitgedeeld. Tantes en nonkels en vrienden worden (herhaaldelijk) overtuigd om er ook bij 
te zijn. In de aanloop naar deze hopelijk historische betoging voor een krachtdadig 
klimaatbeleid vonden met Rise for the Climate drie succesvolle opwarmers plaats in het 
hart van Europa, aan het Europees Parlement in Brussel. De Zweedse rebelse scholiere, 
Greta Thunberg, die (spijbelde en) staakte voor het parlement om gemeende 
klimaatinspanningen te eisen, gaf er een bevlogen en complexloze toespraak. 
In het Verenigd Koninkrijk broeit ook het één en ander. De beweging Exinction Rebellion 
wint aan belang. De beweging omschrijft zichzelf als een noodzaak omdat het politieke 
establishment gefaald heeft om de bevolking te beschermen van vervuiling, en om een 
voortschrijdende massa-uitsterving van de soorten op aarde en een mogelijke menselijke 
extinctie in de nabije toekomst te voorkomen. Om die redenen moeten we volgens hen 
rebelleren om het levensonderhoud van burgers en de natuurlijke wereld te beschermen. 
Zoniet riskeren we alles te verliezen wat we koesteren. Ook The Guardian heeft met Het 
extinctietijdperk (The age of extinction) een nieuw item in het leven geroepen om te 
berichten over wat onze planetaire biodiversiteit bedreigt. De toon is gezet.  
Aardewerk blijft ook het dissidente pad bewandelen en organiseert opnieuw een 
zomerweek van 12 tot 18 augustus 2019. Noteer gerust de data. 
 
In deze herfsteditie lees je een bijzonder verhaal over een jongeman die een doodgewoon 
leven wenst, geschreven door Esmeralda Borgo. In het kader van een op til zijnde 
bomenactie vind je het eerste deel van het artikel van Hendrik Schoukens over de 
rechten van de natuur. Je ontdekt het vervolg in de wintereditie (indien je het artikel nog 
niet in Oikos zag verschijnen uiteraard). Je krijgt ook een kort voorproefje over de 
bomenactie zelf. Verder schreef je redacteur met ‘Beter tien vliegtuigen aan de grond 
dan één in de lucht’ een stuk over een wenselijke toekomst voor de luchtvaart. Het is een 
lofzang op het internationale netwerk Stay Grounded en de talloze burgerinitiatieven die 
– ook bij ons – de expansiedrang van de luchtvaartindustrie een halt toeroepen. Tot slot, 
lees je Greta Thunbergs toespraak tijdens de actie Rise for the Climate op 6 oktober 2018 
in Brussel. 
 
Andermaal een inspirerende lezing toegewenst en dat Claim the Climate in Brussel op 
zondag 2 december 2018 de sociaal-ecologische (r)evolutie moge accelereren. Yalla 

yalla! 

 

Jonas Van der Slycken 

 

nieuwsbrief@aardewerk.be  

 

  

mailto:nieuwsbrief@aardewerk.be
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Aardewerkagenda 

 

2/12  Claim the Climate (Brussel) 

 Tijdens deze nationale manifestatie voor het klimaat georganiseerd door Climate Express en 

Klimaatcoalitie komen burgers op straat om meer klimaatinspanningen te vragen van onze 

overheden. Iedereen is welkom. Breng gerust familie, vrienden, kennissen, collega’s, etc. mee.  

8/12  plaats van de techniek 

 Technologie, maatschappij en democratie – Yoni Van Den Eede 
Impact van technologie op biologie en geneeskunde, ethische grenzen en invloed op milieu en 

gezondheid. De case van hormoonverstoorders – Petra De Sutter 

12/1 economie 

De nood om economie te herdenken voor de 21ste eeuw & Ecologische economie, ontgroei en 

andere alternatieve economische perspectieven – Brent Bleys en Jonas Van der Slycken 

2/2  klimaat: technologie, transitie en/of maatschappelijke ommekeer? 

De radicale implicaties van koolstofneutraliteit – Mathias Bienstman 

Klimaatverandering als systeemcrisis - kan enkel een volksshock het tij nog keren? – Natalie 

Eggermont  

2/3  vrede en veiligheid – Ludo De Brabander 

23/3  radicale ecologie (1) – Ullrich Melle 

6/4  radicale ecologie (2) – Anneleen Kenis 

4/5  radicale ecologie (3) – Roger Jacobs 

14-16/6 eindweekend (Kasteeltje, Wijgmaal) – Roger Jacobs & Marius de Geus 

12-18/8 zomerweek Moulin de Belle Meuse, Bérismenil (La Roche-en-Ardenne) 

Noteer alvast de datum, je ontvangt binnenkort meer informatie over het thema. 

 
 
Heb je een les gemist? Wil je een spreker nog eens horen of leer je graag een nieuw 
thema kennen? Ter herinnering: Aardewerkers die de volledige tweejarige 
opleidingscyclus doorliepen, hebben de mogelijkheid om een losse lesdag (bijdrage € 15) 
of een weekend(dag) (€ 45 vanwege de heerlijke warme maaltijden) mee te volgen. We 
hopen je te mogen verwelkomen en verder samen te werken aan een uitweg uit de 
sociaal-ecologische crisis. Graag even verwittigen via info@aardewerk.be. 
 

mailto:info@aardewerk.be
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Een kreet om hulp – Greta Thunbergs toespraak op Rise for the Climate in 

Brussel, 6 oktober 2018 

Goeiedag, ik heet Greta Thunberg. Ik ben 15 jaar en kom uit Stockholm. Ik schoolstaak 
aan het Zweedse parlement om de aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Elke vrijdag 
zitten we daar, totdat Zweden het klimaatakkoord van Parijs naleeft. We roepen iedereen 
op om hetzelfde te doen; waar je ook bent, ga voor je parlement of lokaal 
regeringsgebouw zitten, totdat je land genoeg doet om onder de twee-gradendoelstelling 

te blijven.  

En trouwens, deze uitspraak hier (ze wijst naar het spandoek achter zich, nvdr), 1.5 °C to 
stay alive, is erg misleidend. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als we de opwarming tot 
anderhalve graad konden beperken maar dat is in de praktijk onmogelijk. Misschien 
vinden we in de toekomst een manier om dit te bereiken, maar daarop kunnen we nu 
onze focus niet leggen omdat die opwarming al ingebakken zit in ons huidige systeem. 
Als we alle huidige emissies van België en Zweden meerekenen, inclusief luchtvaart, 
import en export van goederen, en als we rekening houden met het 
rechtvaardigheidsaspect – zoals het duidelijk staat geschreven in het akkoord van Parijs 
en in het Kyotoprotocol – dan moeten rijke landen zoals Zweden of België hun uitstoot 
met 15 % per jaar verminderen. Zo krijgen ontwikkelingslanden de kans om hun 
levensstandaard te verhogen door infrastructuur aan te leggen die wij al hebben 

opgebouwd, zoals wegen, scholen, ziekenhuizen, elektriciteit, drinkbaar water enzovoort.  

Sommige mensen zeggen dat we beter op school zouden zitten in plaats van te staken. 
Maar waarom zouden we studeren voor een toekomst die er weldra niet meer zal zijn? Als 
niemand ook maar iets doet om die toekomst te redden? En wat heeft het voor zin om 
feiten te leren binnen het schoolsysteem, als onze maatschappij en onze politici 
klaarblijkelijk niks geven om de belangrijkste feiten van de meest verfijnde wetenschap, 

die nota bene voortkomt uit datzelfde schoolsysteem? 

Vandaag de dag verbruiken we 100 miljoen vaten olie, elke dag! Er is geen politiek om 
dat te veranderen, er zijn geen regels om die olie in de grond te houden. We kunnen de 
wereld dus niet redden door de regels te volgen want de regels moeten veranderen. Alles 

moet veranderen. En we moeten vandaag beginnen.  

Je hoeft helemaal nergens naartoe te gaan om te protesteren tegen de klimaatcrisis want 
de klimaatverandering is overal. Je kan bij om het even welk overheidsgebouw gaan 
staan of zitten, waar dan ook ter wereld, en evengoed een punt maken. Je kan bij om het 
even welk olie- of energiebedrijf of tankstation gaan staan, bij om het even welke 
voedingswinkel, krant, luchthaven, vleesproducent of tv-zender in de wereld. Niemand 

doet genoeg, alles en iedereen moet veranderen.   

Vorige maand stelde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (António Guterres, 
nvdr) dat we nog tot 2020 hebben om het roer om te gooien. Vanaf dan moeten de 
emissies drastisch dalen om binnen de doelstellingen van Parijs te blijven. Zo niet, staat 
onze wereld een existentiële dreiging te wachten. Als mensen wisten wat 
wetenschappers weten, namelijk dat we slechts 5 % kans maken om de doelstellingen 
van Parijs te halen, en als mensen wisten welk doemscenario ons te wachten staat als we 
de globale opwarming niet onder de twee graden kunnen houden, dan zouden ze me niet 
hoeven te vragen waarom ik staak voor het Zweeds parlement. Want als iedereen wist 
hoe ernstig de situatie is en hoe weinig er effectief wordt gedaan, dan zou iedereen naast 

ons komen zitten.   

In Zweden leven we alsof we over de grondstoffen van 4,2 planeten beschikken. België 
heeft er 4,3 nodig. Beide ecologische voetafdrukken behoren tot de hoogste tien ter 
wereld. Dat betekent dat Zweden en België jaarlijks een equivalent van drie jaar aan 
natuurlijke grondstoffen stelen van toekomstige generaties. Wij, die tot die toekomstige 
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generaties behoren, eisen dat Zweden, België en alle andere landen hieraan een einde 

maken en binnen de planetaire grenzen beginnen te leven.  

Dit is een kreet om hulp, aan alle kranten die deze crisis nooit als een crisis hebben 
behandeld. Aan alle influencers die voor alles opkomen, behalve het klimaat en het 
milieu. Aan alle politieke partijen die doen alsof ze het klimaatvraagstuk ernstig nemen. 
Aan ieder van jullie die op de hoogte is, maar liever de andere kant opkijkt, elke dag 
opnieuw, omdat de veranderingen die nodig zijn om de rampzalige klimaatverandering af 
te wenden, jullie meer angst lijken in te boezemen dan de catastrofale 
klimaatverandering zelf. Jullie stilte is bijna het allerergste. De toekomst van alle 
komende generaties rust op jullie schouders. Wat jullie nu doen, kunnen wij, kinderen, 

niet meer veranderen wanneer we volwassen zijn.   

Veel mensen zeggen dat Zweden of België maar kleine landen zijn, en dat het niet 
uitmaakt wat wij doen. Maar, als enkele kinderen wereldwijd het nieuws halen, gewoon 
omdat ze enkele weken niet naar school gaan, beeld je dan eens in wat we samen 
zouden kunnen doen als we het echt wilden. Elke afzonderlijke persoon telt. Elke uitstoot 
telt. Elke kilogram. Dus alsjeblieft, behandel deze klimaatcrisis als de acute crisis die hij is 

en geef ons een toekomst. Ons leven ligt in jullie handen.  

Het is tijd om op te komen voor het klimaat. 

 

Vertaling: Jozefien Desaever   
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Bomenactie 
 
Tijdens de afgelopen zomerweek van Aardewerk (‘Wat op het Spel Staat’) is op basis van 
de inspiratie van Hannah Arendt en Philip Blom vanuit de deelnemers het plan gerezen 
om een dubbele actie op het getouw te zetten, door bomen in de lopende klimaatzaak te 
laten tussenkomen ter ondersteuning van de vordering van de vzw Klimaatzaak. 
 
Hiermee wordt ook betracht om de discussie over de noodzaak om bomen (de natuur) 
rechten te verlenen, ook in juridische kringen aan te zwengelen.  Bomen zijn immers 
cruciale actoren in het klimaatverhaal, maar hebben kennelijk in ons huidige recht geen 
recht van spreken. Rondom het indienen van dit verzoekschrift zal tegelijkertijd actie 
gevoerd worden om de aandacht van de samenleving en de media hierop te vestigen. 
 
Daarnaast wordt in de aanloop tot deze actie begin 2019 een bomenwandeling naar De 
Ziel van het Zoniënwoud georganiseerd onder begeleiding van Marc Van Hummelen, 
waarin het verband tussen bomen en klimaat nog eens duidelijk wordt uiteengezet.  
 
Als je graag wil deelnemen aan de wandeling of wil meewerken aan de actie, stuur dan 
een mail naar info@aardewerk.be. 

  

mailto:info@aardewerk.be
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Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van 

een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem?  

Sinds meerdere eeuwen vormt de ondergeschiktheid van de natuur en dieren aan de mens een van 
de kernpijlers van ons juridisch systeem. Dieren en planten werden in wetboeken consequent 
benaderd als een ding, een eigendom waarover men naar believen kon beschikken en die men 
zonder enige terughoudendheid kan exploiteren. Met alle gevolgen van dien voor de biodiversiteit 
op onze planeet. Lange tijd leek het dan ook juridische science fiction om rechten aan de natuur en 
dieren toe te kennen. 

De voorbije jaren zagen weliswaar een heleboel striktere natuurbeschermingsverdragen en -wetten 
het daglicht, maar de idee dat een rivier of een bos ooit in eigen naam voor de rechter zou kunnen 
optreden werd nooit au sérieux genomen. Recent is echter een kentering waarneembaar. 

In Ecuador heeft de natuur rechtspersoonlijkheid verkregen in de Grondwet, terwijl Bolivië 
expliciete wetgeving heeft aangenomen ter bescherming van ‘Moeder Natuur’. In Nieuw-Zeeland 
heeft het parlement op zijn beurt bij wet rechtspersoon verleend aan een rivier en een 
natuurgebied, hetgeen impliceert dat zij in eigen naam voor de rechtbank kunnen optreden. En ook 
een Indische rechter erkende recent de rechten van de Ganges, terwijl er in Amerika processen in 
naam van orka’s en mensapen worden gevoerd. In dit artikel worden deze juridische evoluties 
geschetst en kritisch belicht in het licht van de huidige consensus omtrent de effectiviteit van 
milieubeschermingswetgeving. 

Je vindt het volledige artikel op oikos.be. 

Hendrik Schoukens  

Hendrik Schoukens is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de UGent. Hij verricht 
onderzoek naar milieurecht in de meest ruime zin. Daarnaast is hij ook advocaat te Gent. 

 
Bron: Dit artikel verscheen eerder in Oikos (2018), 86(2) en 85(1). 

 

https://oikos.be/item/1158-rechten-van-de-natuur-als-paradigmashift
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Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen 

Twintig jaar, de blik vooruit, vol vertrouwen, een beetje naïef soms. Een trotse jongeman, 

een beetje ijdel zelfs. De ontluikende baardhaartjes zijn steeds netjes getrimd en er 

heerst enige ongerust over zijn terugwijkende haarlijn... maar dat is slechts één van de 

kleinere zorgen die hij aan zijn hoofd heeft... 

Familie 

In januari 2017 was hij anders. Weerspannig. Vermoeid. Ontheemd. Vooral dat laatste: 

ontheemd. Communiceren was toen moeilijk. “Dankoewel” en “goeiedag” kreeg hij nog 

over z’n lippen maar verder was hij te onzeker om z’n pas ingestudeerde Nederlandse 

woorden te gebruiken. Engels lukte iets beter. In die tijd woonde hij met z’n vrienden -

lotgenoten op een oude gevangenisboot in Gent. De Renoboot deed tijdelijk dienst als 

open centrum voor asielzoekers. Terwijl ik dit schrijf, verneem ik dat ze overwegen om de 

Reno opnieuw te gebruiken, dit keer om mensen op te sluiten die geen papieren hebben. 

De geschiedenis herhaalt zich, ook voor gevangenisboten. 

Rahmatullah heet hij, maar de “ullah” laat iedereen achterwege dus ik ook. Rahmat heeft 

nog een oudere zus Mojgan in Afghanistan, en jongere broers, Niamatullah en Assadullah. 

Het  rijtje wordt afgesloten met de jonge tweeling, Mohmmad en Safa: een jongen en een 

meisje. In januari vorig jaar werd ik de buddy van Rahmat. Vriend Jan werd bijbuddy, een 

functie die we zelf uitvonden en die inhield dat hij de buddy van de buddy werd. Met z’n 

drieën hebben we sedertdien vele watertjes doorzwommen. Vandaag is Jan peter van 

Rahmat, en ik ben adoptiemoeder-in-spé, of in de woorden van Jan: moeder-in-de-feiten. 

Poteshato en andere tegenslagen 

Na onze kennismaking stapelde de ene na de andere tegenslag zich op. De Renoboot 

moest ontruimd worden en Rahmat verhuisde voor de vierde keer naar een ander 

opvangcentrum: dit keer het door asielzoekers verguisde “Poteshato”, onder ons gekend 

als Klein Kasteeltje of Petit Chateau. Een aftands gebouw dat de overheid voor niets 

anders meer kan inzetten wegens hoogdringend aan renovatie toe. Bezoek is er niet 

toegestaan: ze dulden geen pottenkijkers. Een week voor de verhuis werd Rahmat 

slachtoffer van verkeersagressie; dezelfde dag toen hij werd opgeroepen voor zijn 

interview bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). 

Met trillende benen heeft hij het spervuur aan vragen ondergaan, maar het mocht niet 

baten, het verdict was meedogenloos. Rahmats miserie is volgens het CGVS niet groot 

genoeg om asiel te verkrijgen. Bovendien stelde men: “U toonde zich ook zelfstandig en 

initiatiefrijk genoeg om alleen naar België te rijzen (sic, nvdr) met het oog u in dit voor u 

geheel vreemde land te vestigen. Hieruit kan men dus concluderen dat u ... over de 

vaardigheden beschikt om in een stad als Jalalabad aan de slag te gaan en er als 

zelfstandig jongeman een bestaan uit te bouwen...”   

Groeien 

We gingen in beroep en zochten een zinvolle job. Zo werd Rahmat via mijn netwerk 

seizoenarbeider bij bioboerderij De Kollebloem te St. Lievens-Esse. Tijdens de zomer van 

2017 bloeide Rahmat open. Er glinsterde een twinkeling in zijn ogen, op z’n lippen rustte 

een quasi permanente glimlach, Rahmat zong en floot zich doorheen de dag. Zijn 

Nederlands ging er zienderogen op vooruit. Op het einde van het seizoen vond hij zelf 
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een tweede job in restaurant Foodstorms. “Nog nooit iemand gekend die na amper twee 

weken een volledige service kan draaien”, aldus de chefkok. Rahmat pendelde van het 

bioveld te St. Lievens-Esse naar de restaurantkeuken te Gent en tussendoor ging hij naar 

de Nederlandse les. Er werden pluimen op z’n hoed gezet, en stilaan begon het ook bij 

hemzelf te dagen dat hij best wel wat in z’n mars heeft. “Jij doet mij groeien”, zei hij.   

Een nieuwe thuis 

En ik was trots op die jongen, door iedereen graag gezien, een sympathieke kerel met 

gevoel voor humor, twee rechterhanden en een stel hersens waarmee hij, als hij maar 

kansen kreeg, het ver zou kunnen schoppen. Ellende creëert een band, zeker als je daar 

samen probeert uit te komen. Dat was bij ons niet anders. In augustus 2017 besloot ik 

Rahmat te adopteren. Diezelfde maand verliet hij Poteshato en vond een nieuwe stek in 

mijn huis. Hij richtte de zolder in en een week later voelde hij zich er thuis.  

Uit het dagboek: Rijkdom 
“Neem er dan zelf één in huis!” 
De finale dooddoener na een reeks verwijten, gaande van naïeveling, kortzichtig... enfin, 
je kent het, tot uiteraard het obligate “Gutmensch”. 
Dan antwoord ik, “Awel, zeer goed idee, ik kan dat alleen maar aanbevelen, echt!”  
Want ik vind het evengoed niet nodig en zelfs een beetje lastig om als een halve heilige 
te worden aangesproken alleen maar omdat ik het opneem voor één mens die zijn land 
met al z’n ellende heeft ontvlucht en die persoon heb verwelkomd in mijn huis.  
Alsof er alleen maar humane overwegingen zouden meespelen. Of medelijden. Een 
éénzijdig geven en iemand die alleen maar in ontvangst neemt. 
Dat is niet zo! Absoluut niet. Er speelt veel meer mee.  
Op reis gaan zonder het vliegtuig te moeten nemen. Je horizon verruimen, de kracht van 
diversiteit ontdekken. Leren relativeren en op een andere manier naar problemen kijken. 
Het plezier ondervinden om iemand een duwtje in de rug te mogen geven. Te zien wat 
die persoon met dat duwtje doet. Stilaan de onrust in zijn ogen zien wegsmelten, hem 
luidkeels “bella ciao” horen kwelen. Die jongen zien openbloeien, hem zien genieten van 
enkele onbezorgde momenten, de rug recht.  
De bevrijding te ondervinden om tegen de angst en de vele “goede raad” in te gaan en 
uit je comfortzone te treden.  
De belofte die door de lucht zindert als je de huissleutel toevertrouwt, ogen die zeggen: 
“Je zal er geen spijt van krijgen, nooit!”, de glimlach die je krijgt, niet één keer maar 
opnieuw en opnieuw en opnieuw.  
Nee dus, je hoeft er geen held voor te zijn. Echt niet. Ik heb mij nog nooit zo rijk gevoeld! 
 

Ooit vroeg onze advocaat wat ik zou doen indien de rechter de adoptie niet zou toestaan. 

Om zo’n vraag hoef ik geen doekjes te winden: ik zou in een diepe afgrond 

gekatapulteerd worden. Ik vertelde onze advocaat dat de angst voor de afgrond een 

reden zou kunnen zijn om iets niet te doen, om je vooral niet aan iemand te hechten. 

Maar ook dat er een verschil is tussen ongelukkig zijn en pijn hebben. Pijn kan deel 

uitmaken van een gelukkig leven. Als ik niet voor Rahmat zou vechten, dan zou ik 

slechter scoren op de gelukschaal, dan bij een mislukt gevecht. “Hope is not the 

conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes 

sense, regardless of how it turns out”, zegt Vaclav Havel. Geluk heeft te maken met 

intensiteit, de mate waarin je wilt kiezen voor het leven, en daarbij dingen doet die 

misschien niet zo vanzelfsprekend zijn, maar die aansluiten bij datgene waarvan je voelt 

en weet dat je ze moet doen, omdat ze bij je passen, en omdat ze je tot meer mens 

maken. Kortom, als de procedure op het einde van de rit tot niets zou leiden, dan zal ik 
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inderdaad zeer veel pijn hebben. Maar ik zal dankzij Rahmat, meer mens geworden zijn. 

En op de één of andere manier zal ik voor altijd een anker in zijn leven zijn. 

Fragiel  

In januari 2018 werd het beroep geweigerd. Dat verbaasde ons niet want de meeste 

beroepen worden geweigerd, ook al verwees het CGVS naar verouderde rapporten, en 

ook al wordt de situatie in Afghanistan maand na maand slechter en slechter. Je kan je de 

vraag stellen hoe zo’n jonge rechter erin slaagt om al die Afghaanse jongemannen met 

lichtbruine huid en zwarte krullen uit elkaar te houden op het moment waarop hij zich 

beraadt over al die levens. Jan en ik waren aanwezig op de rechtszaak, maar werden 

omver geblazen van de snelheid waarmee “dossier na dossier”, of liever “leven na 

leven”, op een luttele tien minuten werd afgehandeld. Een moordenaar krijgt meer tijd 

om z’n zaak te verdedigen dan een onschuldige jongen die ze naar oorlogsgebied willen 

terugsturen en bijgevolg in de ellende storten.   

Rahmat werd dus een sans-papier: iemand die hier volgens de Belgische overheid niet 

hoort te zijn, met alle gevolgen van dien. In vaktermen kreeg hij een BGV, dat is een 

Bevel om het Grondgebied te Verlaten. We wisten dat hij weg moest, maar wij hadden 

een mooi project en we waren ervan overtuigd dat iedereen wel van mening zou zijn dat 

ons adoptieplan alle kansen moest krijgen.  

Met Rahmat ervaar ik zoiets als “fragiel geluk”, een intens mooi maar uiterst kwetsbaar 

juweel. De teisterende gedachte dat ze dat juweel elk moment kunnen verbrijzelen geeft 

een extra dimensie aan elk gebaar, elke blik, elk gesprek. Vol vertrouwen legt hij zijn 

toekomst in onze handen en ik zou voor hem door het vuur gaan. Ook al weten we al le 

drie dat door het vuur gaan misschien niet genoeg is. 

Kamernummer A4 

Op 14 maart drong de politie mijn woning binnen en nam Rahmat mee. Onder het mom 

van een noodzakelijk verhoor in het kader van de adoptieprocedure hadden twee 

vrouwelijke agenten zich toegang verschaft tot mijn huis. Tien minuten later liet hij zich 

als een mak lammetje leiden naar de politiewagen, waar ze hem handboeien omdeden en 

wegreden naar Brugge naar iets wat officieel het Centrum voor Illegalen van Brugge (CIB) 

heet maar in werkelijkheid een Gevangenis voor Mensen zonder Papieren (GMP) is, een 

vergeetput voor de uitgespuwden van onze samenleving. Er volgde een procedureslag 

over de vraag of het voor de politie wettelijk veroorloofd is om met een smoes de 

wetgeving inzake huisbetreding te omzeilen.  

“Wat is zijn kamernummer?” vraagt de onthaalbediende als je iemand wil bezoeken die 

de pech heeft om in het GMP van Brugge te zijn beland. Kamernummer is een eufemisme 

voor het persoonsnummer van de gedetineerde. Het vergt teveel moeite om al die 

ingewikkelde namen te onthouden. Maar er zijn geen kamers, wel zes betrekkelijk kleine 

ruimtes waar ze telkens met twintig personen samen hokken. Een A, B, C en D blok voor 

de mannen en een E en F blok voor de vrouwen. Er geldt een groepsregime voor telkens 

twee blokken. Ze slapen niet alleen samen, maar ook eten, douchen, ontspannen, 

luchten, enz. gebeurt samen. Ja, ook luchten. De privacy beperkt zich tot het oppervlak 

van hun stapelbed. Je kan ook afgezonderd worden in een ziekenkamer, onder de jongens 

ook “cachot” genoemd. Sjotten tegen een basketbal? Naar ’t cachot! Je stem verheffen? 

Naar ’t cachot! Tien minuten te lang in bed? Naar ’t cachot!   
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Uit het dagboek: Moerbei 
Sedert ik es vervelend deed over dat "kamer"nummer, vraagt de receptionist van het 
CIB mij niets meer. Hij weet wie ik ben, schrijft mijn naam op, met daarnaast A4, 
vervolgens neemt hij mijn identiteitskaart in ontvangst en overhandigt mij het 
bezoekerspasje en het sleuteltje van de locker om al mijn gerief in weg te stoppen. 
Alstublieftdankuwel. 
"Heeft u al ooit es een moerbei geproefd?" vroeg ik. 
"Heu, watte?" 
Ik liet hem het doosje zien met de moerbeien die ik 's ochtends geplukt had. 
"Ah, bramen!" 
"Nee gij! Moerbeien!!! Da's duuzend en duuzend keren beter dan bramen!" 
"Aaah." 
"Wilt ge proeven?" 
"Bah ja!" 
... 
"Amai." 
"Nie te doen hé!" 
"Amai nie!" 
"Nog ééntje?" 
"Neenee, dank u." 
Was hij, door het proeven van zo’n onschuldig besje, z'n boekje te buiten gegaan? 
"Zeg, mag ik dat please please alsjeblieft mee naar binnen nemen?" 
"Ah nee, da zal nie gaan." 
"Allez toe!" 
"Sorry, echt!" 
"Allez, er komt zelfs wiet binnen, en die beskes, da mag dan nie?" 
"Maar ze gaan u tegenhouden!" 
"Maar meneer, die van de fouille, die zitten daar achter u, praat efkes met hen, laat ze 's 
proeven! Da moet toch kunnen, dat is toch niks, zo'n beskes, en je zal er iemand 
gelukkig mee maken." 
"Mevrouw, ik wou zo graag dat ik dat voor jou kon doen, maar ik mag niet." 
"Maar meneer, als ge dat zo graag voor mij wilt doen, 't is toch simpel, waarom doet ge 
dat dan niet?" 
"Heu, 'k zal eens kijken." 
Enfin, 't is natuurlijk niet gelukt, 't mocht niet van den directeur, dat was helemaal 
voorspelbaar, en dat wist ik wel, maar 't was wel plezant om het nog 's te proberen na 
de eeuwigdurende imam-historie en de taart die nooit gebakken werd. 
"Jammer", besloot ik. 
"'t Spijt mij zo." 
"Ja, mij ook. Hier, neem er nog ééntje." 
 

Bezoekers worden gefouilleerd en moeten dan een half uur wachten om dan maximum 

een uur de gevangene te zien in de kantine. Dit gebeurt onder het alziend oog van een 

vijftal stuks van het veiligheidspersoneel. Fototoestellen of smartphones waarmee je kan 

fotograferen zijn verboden. Je mag ook geen eten meebrengen, laat staan de taart die ik 

zo graag voor het hele blok had gebakken. Ander gerief wordt zorgvuldig gecontroleerd. 

Geld moet je afgeven en wordt bezorgd door het veiligheidspersoneel... de eerste 50 euro 

houden ze eraf als “waarborg”. Drugs mag je uiteraard ook niet binnensmokkelen, 

hoewel er naar verluidt binnen wel es een stevige joint wordt gerookt. “Dat houdt ze 

rustig”. Ja, dat zal wel zo zijn... 

Officieel hebben de gevangenen van het GMP recht op geestelijke bijstand. Naar 

aanleiding van de ramadan wou Rahmat daar beroep op doen. Jan en ik hebben hemel en 

aarde bewogen om de directie te overtuigen om een imam toe te laten. Het ging over 

een door justitie erkende imam die regelmatig op bezoek ging in de gewone gevangenis 
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van Brugge. Maar de ramadan was alweer wekenlang achter de rug toen er eindelijk enig 

schot in die zaak kwam. Ik weet niet of de imam er ooit gekomen is... 

Epiloog 

Vandaag gaat het betrekkelijk goed met Rahmat. Het kostte hem zes weken om de vier 

maand gevangenschap te boven te komen. In zijn thuisland gaat het minder goed. Vorig 

weekend waren er verkiezingen die, op z’n zachtst gezegd, zeer chaotisch verlopen zijn. 

Mensen kwamen om bij stembureaus in Kabul. Stemmen werden verkocht. Rahmats 

moeder durfde het huis niet uit om te gaan stemmen. De Taliban, IS en andere duistere 

groeperingen winnen terrein. Onze massamedia hechten er geen belang aan, het CGVS al 

helemaal niet, en de RvV (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) volgt in de 

meerderheid van de gevallen. De Afghaanse steden zijn veilig genoeg voor die jongens... 

’t zal wel zijn. 

Esmeralda Borgo, een zeer bezorgde burger, vertelde Rahmats verhaal tijdens de 

afgelopen zomerweek (augustus 2018). 
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Beter tien vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht  
 

We gaan van de grond met het vliegtuig dat het een lieve lust is. De luchtvaartindustrie 
droomt ervan om decennialang te blijven groeien: nieuwe luchthavens en 
luchthavenuitbreidingen (ongeveer 1200) zijn op til. Die evolutie is vanuit 
klimaatoverwegingen een zorgwekkende nachtmerrie. Het is namelijk niet opportuun om 
deze industrie nog meer emissies in de atmosfeer te laten pompen. Het internationale 
netwerk Stay Grounded pleit daarom voor een rechtvaardig transportsysteem en een 
snelle inkrimping van de luchtvaart. George Monbiot, columnist bij The Guardian, schreef 
onlangs dat het hoog tijd is om de stilte te doorbreken en verontreinigende activiteiten 

een halt toe te roepen. 

(Klimaat)onrechtvaardigheid 
Dat we ons vervuilende vlieggedrag serieus moeten bijsturen is een confronterende 
waarheid die we best onder ogen zien. Het is schrijnend en wereldvreemd dat de 
luchtvaart niet in het klimaatakkoord van Parijs zit en zelf geheel vrijblijvend haar 
‘groene’ plannen mag uittekenen. Dat is onrechtvaardig om tal van redenen. Mondiaal 
heeft slechts een minderheid ooit gevlogen, terwijl mensen in het Globale Zuiden die 
amper bijgedragen hebben de zwaarste gevolgen dragen. Klimaatontwrichting 
hypothekeert de kansen van de jongste generaties om van een stabiel klimaat te 
genieten. De geplande luchtvaartexpansie doet de inspanningen van anderen meer dan 
teniet. Verder krijgt de luchtvaart een voorkeursbehandeling. Door massale subsidies en 
vrijstelling van accijnzen en btw is er sprake van oneerlijke concurrentie tegenover 
andere (transport)sectoren. De luchtvaart kampt dus met een inter- en 
intragenerationeel, sociaal, ecologisch én budgettair rechtvaardigheidstekort. 

Greenwashing   
De sector probeert zich nochtans een groen imago aan te meten. Vanaf 2020 zal de groei 
koolstofneutraal zijn dankzij efficiëntiewinsten, biobrandstoffen, technologische 
doorbraken en compensatiemaatregelen. Het twijfelachtig is of die oplossingen 
überhaupt effectief klimaatwinsten zullen realiseren. Bovendien wordt er niet gesproken 
over de reductie van bestaande emissies. Verwachte brandstofefficientiëwinsten 
verdampen als het aantal vliegbewegingen blijft groeien. Biobrandstoffen zijn onhaalbaar 
op de vereiste schaal, bedreigen voedselzekerheid en biodiversiteit en zouden door 
ontbossing en veendrainage eerder leiden tot emissiestijgingen. Compensatie via 
herbebossing zorgt niet voor de nu benodigde echte emissiereducties en resulteert vaak 
in lokale conflicten en landroof. Verder is het onzeker of elektrische vliegtuigen een hoge 
vlucht zullen nemen aangezien de noodzakelijke batterijen loodzwaar zijn. Deze illusies 

leiden de aandacht af van de netelige kwestie dat we beter minder zouden vliegen. 

Stay Grounded 
De luchtvaart inperken is precies wat Stay Grounded bepleit. Deze brede alliantie van 
burgers en gemeenschappen is niet enkel bekommerd om het klimaat. Omwonenden zijn 
bezorgd om de negatieve gezondheidseffecten van vervuiling en luchtvaartlawaai. 
Anderen zijn ongerust over hun woningen, landbouwgrond en ecosystemen die bedreigd 
worden door landroof voor nieuwe luchthavens, luchthavenexpansies, de productie van 
biobrandstoffen en compensatieprojecten. Ook academici, vakbonden en werknemers in 
de transportsector en milieu- en transportorganisaties die alternatieve vervoersmodi 

promoten versterken de beweging. 

De positiepaper van Stay Grounded onderschrijft het belang van een rechtvaardige 
transitie naar een vervoerssysteem dat democratisch gereguleerd en gepland is, ten 
dienste staat van het algemene belang en de getroffen werknemers hoort. Er is nood aan 
andere consumptie- en productiepatronen, aan een verschuiving naar alternatieven zoals 
trein en bus, aan een lokale economie van korte afstanden en aan andere gewoontes en 
levenswijzen. Vrijetijdsreizen kunnen in eigen regio of via slow travel, terwijl online 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/26/economic-growth-fossil-fuels-habit-oil-industry?CMP=share_btn_fb
https://stay-grounded.org/position-paper-nl/


aardewerk • herfst 2018 
 

 15 

conferenties kunnen dienen als alternatief voor werkreizen. Privileges moeten afgebouwd 
worden door de luchtvaartsector op te nemen in globale klimaatakkoorden, het aantal 
vluchten te limiteren, nieuwe luchthavens en uitbreidingen te bevriezen en bijdragen te 
halen bij frequente vliegers. Marketing voor vliegreizen en frequent flyer-programma’s 
zijn uit den boze. De hierboven beschreven valse oplossingen zijn te vermijden. Er is 
ruimte om toekomstige technische verbeteringen te onderzoeken, maar er is vooral nood 

aan echte emissiereducties. 

Creatief verzet  
Tijdens de mondiale actieweken van 1 tot 12 oktober verzetten burgers zich tegen de 
ongebreidelde groeizucht van de luchtvaartindustrie. Acties vinden plaats van Sydney tot 
Istanbul en van Mexico tot de Filipijnen. Londen en Wenen verzetten zich tegen een 
derde landingsbaan. Groepen in Frankrijk en Denemarken breken een lans voor 
nachttreinen. Ook bij ons ontbreekt het niet aan initiatieven. Zomer Zonder Vliegen 
verricht baanbrekend werk en verlegt grenzen. Het BurgerForum Luchthavenregio ziet in 
haar manifest voor Brussels Airport geen ruimte voor uitbreidingsplannen. In Antwerpen 
werkt burgerplatform Vliegerplein aan een alternatieve toekomst voor Deurne 
Luchthaven. Een sluiting wenkt aangezien deze luchthaven subsidies slorpt, in de stad 
ligt en Zaventem vlakbij is. In Oostende organiseren burgers zich in de Werkgroep Impact 
Luchthaven Oostende op Omgeving (WILOO) en in Wevelgem laat Actiegroep Vliegveld 

Wevelgem van zich horen. 

Deze moedige burgerinitiatieven verhelderen dat business as usual geen optie is en 
voeren de druk op om de luchtvaart te kortwieken. Het hoog(moedig) spel dat deze 
sector speelt, wringt met voorzorgs- en omzichtigheidsprincipes. Wat nodig is om de 
luchtvaartindustrie wereldwijs te maken en democratisch uit te faseren, is een bijsturing 
van ons vlieggedrag en een heroriëntatie van het overgrote deel van het getroffen 
personeel. Als het dat maar is, hoor ik u denken. Klopt, dit is inderdaad niet 
onoverkoombaar. Het enige wat we te winnen (en verliezen) hebben is een rechtvaardige 
samenleving die binnen planetaire grenzen floreert. Het is toch geen nachtmerrie om 

hiervan te dromen? 

 

Langs het jaagpad aan de Schelde ter hoogte van Kwatrecht, bij Wetteren staat al 
ongeveer 20 jaar een Boeing B707. © Zomer Zonder Vliegen  

De positiepaper van Stay Grounded – 13 stappen voor een rechtvaardig transportsysteem 
en snelle reductie van de luchtvaart wordt gesteund door 132 organisaties. Ook deze 

https://www.gva.be/cnt/dmf20181009_03822466/minister-weyts-blijft-vliegveld-in-deurne-steunen-zolang-rendabiliteit-betert-blijf-ik-de-luchthaven-subsidieren
https://stay-grounded.org/position-paper-nl/
https://stay-grounded.org/position-paper/signatories/
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academici onderschreven de positietekst: prof. dr. Petra De Sutter (UGent), prof. dr. 
Olivier De Schutter (UCL & co-chair IPES-food), prof. dr. em. Eric Corijn (VUB), prof. dr. 
em. Aviel Verbruggen (UA), prof. dr. em. Philippe Van Parijs (UCL), prof. dr. Erik 
Swyngedouw (University of Manchester), prof. dr. Lieven De Cauter (KU Leuven & RICTS 
Brussel), prof. dr. Hendrik Vos (UGent), prof. dr. Thomas Block (UGent), prof. dr. Johan 
Albrecht (UGent), prof. dr. em. Antoon Vandevelde (KU Leuven), prof. dr. An Cliquet 
(UGent), dr. Anneleen Kenis (King’s College London), dr. Kobe Boussauw (VUB), dr. 
Matthias Lievens (KU Leuven), dr. Thomas Vanoutrive (UA), prof. dr. Inge Røpke (Aalborg 
Universitet), prof. dr. Clive Spash (WU), prof. dr. Glenn Rayp (UGent), prof. dr. Lieven 
Bervoets (UA), prof. dr. Koen De Bosschere (UGent), dr. Claudio Cattaneo (UAB), dr. 
François Schneider (R&D). 

Jonas Van der Slycken (@Ecol_economist) is doctorandus Ecologische Economie aan de 
vakgroep Economie (UGent) en lid van Rethinking Economics Ghent en de Groene 
Locomotief. 

Bron: Een eerdere versie van dit stuk verscheen op Knack.be 
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Doe mee met de klimaatmars 

Op zondag 2 december 2018, de eerste dag van de internationale klimaatonderhandelingen in 
Polen (COP24), eisen we met een klimaatmars in Brussel een ambitieus klimaatbeleid. 

 

Van beloftes naar daden 

Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs moeten de ronkende klimaatbeloftes 
nog steeds in daden omgezet worden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht 
er zelfs toe dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 2014 opnieuw stijgt. We moeten dus 
dringend een versnelling hoger schakelen. 

Get organised! 

Allen samen, tous ensemble, gaan we voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België: 
Claim the Climate! Smeer je fietsketting, plan je treinroute, stof je kano af en kom samen met al 
je tantes en nonkels, vrienden en buren naar Brussel om het klimaat te claimen. 

Afspraak op 2 december om 12u aan station Brussel Noord. Tot dan! 

Website: www.claimtheclimate.be 

Claim the Climate is een initiatief van Climate Express en Klimaatcoalitie en wordt ondersteund 
door Klimaatzaak vzw. 

 

 

 

http://www.claimtheclimate.be/
http://www.claimtheclimate.be/
http://www.climate-express.be/
http://www.klimaatcoalitie.be/
http://www.klimaatzaak.eu/
http://www.claimtheclimate.be/
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