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REDACTIONEEL 
 

Beste lezer, 

 

Buiten is het warm, te warm en te droog. Dit nummer is lente-nummer maar het is zomer wanneer jullie dit 
in jullie digitale of materiële brievenbus zullen vinden. 

Het is eind juni 2020 en de zomer staat voor de deur of is reeds begonnen. Heftige tijden zijn het: het klimaat 

slaat op hol, het ritme van de natuur is ontregeld, langdurige droogte en hevige buien spelen ons parten 

en… een nieuw virus schudt onze samenleving genadeloos dooreen. Wat betekent dit voor ons dagelijks 

leven en voor ons wereldbeeld? Zal dit onze kijk op ecologie veranderen? Wat gebeurt er rondom ons? In 

dit nummer proberen we al deze zaken met elkaar in verband te brengen en in vraag te stellen.            

 

Om te beginnen blikken we terug naar het ontstaan van Aardewerk en gaan we in gesprek met Ullrich Melle. 

Bij velen onder ons staat hij bekend als de huisfilosoof en vaste waarde onder de lesgevers bij Aardewerk, 

met een brede en deskundige kijk op het veld van de milieufilosofie. Bij de rubriek blikvangers schenken we 

aandacht aan een reeks artikels over actuele thema’s. Er verscheen zoveel de laatste maanden dat we een 

selectie maakten voor Aardewerk. Omdat Hannah Arendt niet weg te denken is, besteden we ook aandacht 

aan haar en in het bijzonder aan ‘brugerlijke ongehoorzaamheid. Er worden enkele pagina’s gewijd aan het 

onderdeel ‘bomen, dieren en rivieren’ en in de rubriek ‘verwondering’ richten we de aandacht op GAIA en 

op de verwondering van iemand die ons uitlegt waarom hij als ecologist zijn vrouw niet bedriegt. Tenslotte 

geven we ook enkele lees- en agendatips. In een nieuwe reeks vragen we aan twee Aardewerkers wat de 

opleiding voor hun leven betekend heeft. There is more to come. Het geheel illustreren we enkele 

kindertekeningen speciaal in het thema van de Coronacrisis. Een woordje dank voor hen, voor Lars, Juune, 

Lisa, Emma, Katho en Elena is hier op zijn plaats. 

 

Veel leesplezier gewenst, 

Julie Van Houtryve en Hilde Maelstaf 

Voor de redactie van dit nummer kregen we steun van Dries Everaerts 

 

nieuwsbrief@aardewerk.be  
  

mailto:nieuwsbrief@aardewerk.be
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AARDEWERK NU 
Deze rubriek geeft informatie over drie activiteiten van Aardewerk of nauw met Aardewerk verbonden: het 

verloop van de opleiding, de nieuwe zomerweek  

 

De opleiding 2019-2020 
Wegens de onvoorspelbaarheid van de Corona-epidemie hebben we tot onze spijt zowel de opleiding als de 

Zomerweek uitgesteld naar 2021.  

 

In april was het erg onzeker geworden of de drie resterende cursusdagen en het eindweekend van de 

opleiding – wat zo ongeveer een halve opleiding is – fysiek zouden mogen doorgaan. Daarom hebben we 

toen besloten om deze opleidingsdagen uit te stellen naar het voorjaar 2021, en in oktober geen nieuwe 

opleidingscyclus aan te vatten. De nieuwe data van de opleiding maken we zo snel mogelijk bekend.  

 

De Zomerweek in augustus zal dit jaar ook niet doorgaan. Daarbij hebben we ons laten leiden door een 

aantal vragen. We moesten in mei wel beslissen. Zal het in augustus wel toegelaten zijn om mensen samen 

te brengen, en over hoeveel mensen zal dit dan gaan? Zullen potentiële deelnemers, na weken van social 

distancing (fysieke afstand n.v.d.r.), in augustus wel met vijftig mensen samen durven leven gedurende een 

week? En bovenal, zal de epidemie tegen dan voldoende uitgeraasd zijn om de deelnemers een veilige 

omgeving te kunnen bieden? 

We waren al een flink eind opgeschoten in de organisatie van de zomerweek over “Democratie in tijden van 

klimaaturgentie”, en ook de huidige gebeurtenissen illustreren het spanningsveld tussen urgentie en 

democratie in onze samenleving. We schrappen deze zomerweek dus zeker niet, maar stellen hem uit naar 

augustus 2021. 

 
 

Houd onze website en nieuwsbrief goed in de gaten om op de hoogte te blijven en zet alvast ook zaterdag 

12 december 2020 in je agenda. We zullen dan een ecologische studiedag organiseren die dieper ingaat op 

de actualiteit. Meer informatie volgt na de zomer.   

 

We hopen jullie in 2020 en/of 2021 in goede gezondheid te mogen verwelkomen! 
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IN MEMORIAM 
 

Voor Marius 

Met grote ontsteltenis en droefheid vernamen we afgelopen week het voor ons onverwachte overlijden van Marius 

de Geus. We waren op de hoogte van de ernstige ziekte van zijn vrouw, maar het heengaan van Marius kwam als een 

donderslag voor Aardewerk. 

We kennen Marius al lange jaren als een geliefde vaste spreker binnen Aardewerk, zowel op studiedagen als binnen 

onze opleiding. Marius werkte tot voor een jaar of twee geleden als universitair docent en onderzoeker in de 

politieke filosofie aan de Universiteit van Leiden. Hij hield zich vooral bezig met duurzame economie en 'groene' 

politieke theorieën. Al sinds begin jaren negentig deed hij als politiek filosoof onderzoek naar 

'duurzaamheidsvraagstukken'. Bovendien geldt hij als een van de ideologen van het groene gedachtengoed. Tot 2005 

was hij lid van GroenLinks in Nederland. Maar ook in Vlaanderen was hij een graag geziene spreker.  We herinneren 

ons onze overvolle en inspirerende studiedag in 2009 over vrijwillige eenvoud, een studiedag samen met Ton Lemaire 

en Janine Schreurs. En hoe we ’s avonds met het hele clubje gezellig zijn gaan eten in Leuven. 

Binnen Aardewerk verzorgde Marius vele jaren lang ook binnen de opleiding ‘Ecologische Filosofie en Politiek’ 

lezingen rond het thema ‘vrijwillige eenvoud’. Hij maakte ons vertrouwd met het gedachtengoed van Ivan Illich over 

ecologie en een conviviale samenleving, met het pleidooi van Ernst Schumacher over kleinschaligheid en 

verduurzaming, met de noodzaak van een verandering van ons consumptiegedrag. 

Marius was iemand, die niet alleen theoretisch zeer onderlegd was in deze thema’s en de filosofische onderbouwing 

ervan, maar ook op zo’n mooie manier uitstraalde wat hij vertelde, en een zeer bewust en eenvoudig leven leidde. Hij 

was de verpersoonlijking van zijn stelling dat een eenvoudiger leven leidt tot een gelukkiger leven   

‘Het leven mag niet leuk zijn?’, vroeg een journalist hem ooit naar aanleiding van zijn pleidooi voor vrijwillige 

eenvoud. 

"Mijn leven is bijzonder leuk, antwoordde Marius, dat meen ik echt. Ik werk bijvoorbeeld bewust maar 0,7. Toevallig 

koester ik mijn gezinsleven en vind ik het belangrijk om een bepaalde vrijheid te behouden. Ik heb ook gemerkt dat 

werkelijk milieuvriendelijk leven tijd kost. Ik stap niet in een auto om vier afspraken achter elkaar af te werken. Ik stap 

gewoon in de trein en dan heb ik die dag één afspraak. Ik ben daar blij mee, ik voel me er goed bij, ik heb geen enkele 

last van stress. Ik ben een groot voorstander van slow living."  Marius was een zeer gewaardeerde, dwarse, 

anarchistische denker, maar ook een uitermate open, blijmoedige, lieve man.   

Lieve Marius, we missen je   

Voor Aardewerk, Jeanneke van de Ven 

Wie is Marius de Geus? 

Docent Politieke Filosofie aan de Universiteit van Leiden. 

Hij publiceerde onder meer 'Politiek, milieu en vrijheid' (1993), 'Ecologische utopieën' (1996), 

'De bevrijding van het landschap' (met Thomas van Slobbe, 2001), 'The End of Over-

consumption' (2003) en Filosofie van de Eenvoud (2015) 
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EEN GESCHIEDENIS VAN MENSEN, DWARSLIGGERS, 
TOUWTREKKERS EN , OF SCHADUWLOPERS (reeks) 
In deze reeks willen we een aantal mensen aan het woord laten komen die vanaf de jaren 70 en 80 van vorige 

eeuw betrokken waren in de groene beweging, maar niet altijd de ‘kopstukken’ zijn die centrale 

belangstelling genieten. Mensen met het uitgangspunt: Positiviteit zet ons aan tot handelen. Het wordt een 

reeks van gesprekken over hun leven, activiteiten, inspiratiebronnen en toekomstverwachtingen. In het 

vorige nummer lieten we Jeanneke Van de Ven, lang het gezicht van Aardwerk uitgebreid aan het woord. Zij 

noemt in het interview Ulrich Melle een goede inspirerende vriend en compagnon de route binnen 

Aardewerk. Velen die de opleiding volgden of deelnamen aan een zomerweek kennen hem als de filosoof van 

Aardwerk. We laten hem in deze Aardewerkbrief aan het woord. 

 

Gesprek met Ulrich Melle  
Ulrich Melle geboren in Duitsland in de jaren 50 van vorige eeuw. Na het beëindigen van zijn 

doctoraatsstudie over Husserl kwam hij in 1979 naar België voor een aanstelling aan de KUL, waar hij zijn 

verdere professionele carrière bleef. Ecologische vraagstukken hielden hem al bezig tijdens zijn 

studententijd en hij stond mee aan de wieg van de groene partij in Vlaanderen en van Aardewerk. Aardewerk 

is ook vervlochten met zijn persoonlijk leven. Zijn kinderen nam hij mee naar de zomerweken en zijn huidige 

vrouw leerde hij kennen tijdens een Aardewerkopleiding.  

 

Aardewerk: Laten we beginnen met een duik in het verleden. Wat heeft jouw interesse en passie voor een 

andere groene samenleving gestimuleerd?  

 

Jaren 1970 met Club van Rome, Oliecrisis... 

 

U : Zoals zovelen van mijn generatie ben ik onder de indruk geraakt van het boek “Grenzen aan de groei” 

van de Club van Rome. In 1973, een jaar na publicatie was de oliecrisis en  in 1975 verscheen in Duitsland 

een eco-bestseller die uitvoerig voortborduurde op de Club van Rome: “Ein Planet wird geplundert” van 

Herbert Gruhl. . Vanaf dan was ik helemaal gegrepen door het ecologische vraagstuk. 

 

Tijdens mijn studententijd was dit geen discussieonderwerp. Ik studeerde van 1971 tot het einde van de 

jaren ‘70, wanneer ik mijn doctoraat beëindigde, en gedurende die 10 jaar - ik was ook een tijdje in Oxford 

-  heb ik moeten vaststellen dat het geen thema was. In Duitsland was het, zeker met de naweeën van 68, 

de tijd van het links radicalisme en linkse politisering, met de Baader-Meinhof-Groep als extreme uitloper. 

Zelf heb ik er nooit affiniteit mee gehad. Het was me te gewelddadig, te ideologisch, maar later ben ik een 

aantal onder hen tegengekomen in de groene beweging. 

In die periode werd slechts een kleine minderheid door het milieuvraagstuk gegrepen.. Bovendien 

situeerde een deel zich eerder in de conservatieve hoek en was lid van CDU.  Dit is herkenbaar voor een 

deel van de groene beweging, ook in Vlaanderen waar Luc Versteylen, een van de grondleggers van Agalev, 

uit de katholieke wereld kwam. Ik was wellicht een uitzondering en de bovenvermelde boeken hadden me 

in hun greep. Het heeft me sindsdien aan de sombere kant gebracht met een apocalyptische, 

pessimistische stemming over de ecologische problemen.  De ernst werd door de politiek niet begrepen.  

Gruhl heeft later nog een zeer pessimistisch boek geschreven waarin hij overtuigd is dat het nooit meer 

goed zal komen. Deze gedachtegang heb ik me eigen gemaakt en ik ben niet erg positief over de toekomst. 

Vooral in de jaren ‘80 vertaalde dit zich in mijn apocalyptisch taalgebruik. Als ik terugkijk naar lezingen die 

ik in die tijd gaf en de teksten die ik schreef, dan krijg ik het zelf lichtjes benauwd. Qua inhoud en visie ben 

ik niet veel veranderd en ik blijf apocalyptisch gestemd, zeker deze dagen, maar mijn taalgebruik is wellicht 

veranderd. 
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Jaren 1980, relatie met Agalev 

 

Ik ben in 1979 naar Vlaanderen gekomen, naar Leuven.  Ik was het Nederlands nog nauwelijks machtig en 

heb me hier quasi meteen in de groene beweging gegooid. Niet in de filosofische, maar in de politieke zin, 

met het opstarten van de groene politieke partij Agalev . Aangezien ik de taal niet kende en te weinig wist 

over de Vlaming, over de cultuur en de specifieke mentaliteit leidde mijn engagement geregeld tot 

grappige situaties. 

In die beginfase was er amper volk en met een handvol mensen wilde men een partij oprichten.  Magda 

Aelvoet, die later een centrale rol speelde in Agalev stond mee aan de wieg in Leuven. Op dat ogenblik 

hoefde je weinig te bewijzen. Door amper een paar zinnen uit te spreken, had je meteen vijf jobs aan je 

been. Je werd de voorzitter van het ene en de ondervoorzitter van het andere en de secretaris van nog iets 

anders. 

In het begin van de jaren ‘80 was ik elke avond op stap voor Agalev. Ik was er helemaal weg van. 

 

Leuven had een beetje een eigen positie, dat was in die periode de gematigde, eerder conservatieve 

vleugel van Agalev en stond tegenover Antwerpen, dat nogal links was. Het was een beetje Leuven en 

Brugge samen tegen Antwerpen en Gent. Het lijkt alsof ik er nu een karikatuur van maak, maar het geeft 

wel weer wat de situatie was. Alles lag open, niemand wist goed wat het zou worden en welke richting dat 

groene verhaal moest uitgaan. In Duitsland heeft men hetzelfde proces doorgemaakt. Er leek 

eensgezindheid over wat het niet mocht zijn: geen klassieke politieke partij. Er werd zelfs gegoocheld met 

termen als anti-partij, maar hoe dit eruit moest zien, daarover verschilden de visies.  Een aantal mensen uit 

de linkse hoek wilden een oud links project in een nieuw groen jasje steken, en uiteindelijk toch een 

klassiek partijapparaat uitbouwen. Er ontstond  spanning tussen twee fracties: partij-mensen en 

bewegings-mensen. De mensen die het groene project tot een beweging wilden laten vervellen, 

benadrukten dat de partij ten dienste zou moeten staan van de beweging. De beweging is de hoofdzaak, 

want anders kregen we weer een partij en een partijcultuur en -structuur die los kwam te staan van de 

beweging. Daarover waren voortdurend discussies. Zelf was ik eerder gewonnen voor een 

bewegingsstrategie en daarbij vond ik aansluiting bij Ploeg vzw, destijds de vormingsdienst van Agalev en 

vooral bij de directeur Frederik Janssens. Onze ideeën stonden op dezelfde lijn: niet eenzijdig toeleggen op 

partijwerking, partijorganisatie en verkiezingen, maar werken aan een beweging, het uitklaren van het 

ideologisch project, de inspiratie en de verspreiding hiervan. Hoe dit allemaal moest verlopen? Dat wisten 

we nog niet. 

Als filosoof lag mijn interesse bij het uitzoeken van ideologische zaken en om dit verder vorm te geven 

stond ik in 1988 mee aan de basis van de oprichting van de studiegroep Groene filosofen. 

De meesten kwamen niet uit het Leuvense en ik was een eenzame en nogal wantrouwig bekeken vreemde 

eend in de vijver. De KUL had toen een eerder anti-ecologisch imago. Zelf had ik hierover zware conflicten 

op het Hoger Instituut, maar aan Universiteit Gent met het engagement van o.a. Willy Coolsaet en Ludo 

Abicht waren hierover minder problemen. In Leuven Jef Peeters  erbij, later ook ook betrokken bij 

Aardewerk. 

In 1989 werd er een Bahro-week georganiseerd, in feite de eerste zomerweek. De aanleiding was het 

verschijnen van zijn boek Logik der Rettung. Wer kann die Apokalypse aufhalten? Ein Versuch über die 

Grundlagen ökologischer Politik. in 19871 . Ik was daar helemaal door gegrepen en vond dat we het 

moesten gebruiken om het groene vraagstuk uit te klaren en een radicaal-ecologisch programma te 

ontwikkelen.   

Deze zomerweek ging door in Viersel, bij Luc Versteylen in de Brouwerij. Geen toeval, we wilden de band 

met de groene beweging en groene partij versterken. We hoopten dat dit gepercipieerd zou worden als 

 
1Dit boek werd pas in 1994 vertaald in het Engels: Avoiding Social and Ecological Disaster: The Politics of World Transformation . 
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een soort geste naar Luc Versteylen toe, een teken dat we wilden samenwerken met Agalev. Het was een 

heroïsche week omdat die oude brouwerij onbewoond was, niet gebruikt werd en het daar een 

ongelofelijk smerige boel was. Daarin verbleven wij een week in grote hitte met matrassen op de grond. 

Letterlijk, een beetje anders gaan leven…. 

We waren allen nog jong en dat was allemaal geen probleem, met de kinderen erbij. Mijn kinderen hebben 

daar positieve herinneringen aan, alles was zo avontuurlijk. Die zomerweek speelde zich nog af in de 

schoot van Agalev met de aanwezigheid van mensen van de partij zoals  Wilfried De Vlieghere, een 

medestichter van Agalev en toen parlementslid, later partijsecretaris. Marjet Van Puymbroeck, die later 

senator werd, kookte voor ons de  typische Vlaamse boerenkost met worst en stoemp, van vegetarisch of 

veganistisch eten was nog geen sprake. Het werd een groot succes. 

Een jaar later deden we het nog eens over, nog eens in Viersel, maar de spanningen met Versteylen 

werden groter. Hij kon moeilijk accepteren dat er iets gebeurde waarvan hij niet de goeroe was en hij zag 

dat als een teken van wantrouwen. In 1990 keerden we een laatste keer naar Viersel terug, daarna is er 

nooit meer contact geweest met Versteylen en de groep rondom hem. Het leek alsof de afgelegde weg 

foetsie was. Tijdens de tweede Bahro zomerweek konden we mensen als Jef Ulburghs verwelkomen, maar 

ook opnieuw Wilfried De Vlieghere. Die tweede zomerweek was nog echt een zaak van de partij. Mensen 

werden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen omdat ze interessant waren voor de discussie over het 

groene gedachtegoed. 

 

De jaren 90 en het ontstaan van Aardewerk 

Van Aardewerk was er nog geen sprake. Pas vanaf de derde zomerweek in de Hoge Rielen leek de inhoud 

voor de eerste maal op alle verdere zomerweken. Het ging niet langer uitsluitend over Bahro en was niet 

meer gericht op de betekenis voor de partij. Vanaf dan kwam er een breder aanbod, gericht op radicale 

ecologie, deep ecology van Arne Naess, Rudolf Bahro, Murray Bookchin en  Lewis Mumford . 

Vanaf dan zien we verschillende mensen opduiken die zich later voor Aardewerk hebben geëngageerd 

zoals Hans Versteden en zijn vrouw Gerda, Roger Jacobs en Oswald Noppe2. 

 

Franz-Peter van Boxelaer , onze verbinding met Bahro, zagen we ook voor de eerste maal. Dit is eigenlijk 

het begin van Aardewerk. ( in het begin als , wat we nu ook terug zijn, een feitelijke vereniging). Deze derde 

zomerweek werd nog altijd georganiseerd met Ploeg, maar we hebben er een naam aan gegeven: 

Aardewerk. Een zeer belangrijke zomerweek was de daaropvolgende in 1992 in Bouwel. Op die 

zomerweek duikt Wim Asperslag op. Toen een jonge Vlaming die in Californië had gewoond en met Joanna 

Macy samenwerkte. Hij was helemaal thuis in wat we kunnen omschrijven als de Amerikaanse versie van 

de diepe ecologie, een sterk therapeutisch, rituele, ervaringsgerichte versie en hij bracht dat binnen op de 

zomerweek. 

Jeanneke, die daar aanwezig was, heeft daar diverse ideeën voor Aardewerk opgepikt en vooral dat van de 

‘Council of all beings3’.  Het werd in Bouwel voor de eerste maal uitgevoerd en het imponeerde ongeveer 

iedereen. 

Later werd juist deze ervaringsgerichte visie de aanleiding van een aantal wrijvingen tussen hem en mezelf. 

Volgens Frederik moest dit centraal staan binnen Aardewerk, wat in de lijn lag van het vormingswerk zoals 

bij de Ploeg. Vanaf het begin stond in Aardewerk de idee centraal dat hart en verstand samen moeten 

gaan. Voor het verstand werd dan gewezen naar die professor uit Leuven, ik dus, alhoewel ik nog geen 

professor was. Daarnaast was er een sterk ervaringsgericht luik nodig, het spirituele, daartussen moest een 

verbinding zijn. Twee luiken die even belangrijk waren. Voor Frederik was dit het uitgelezen moment om 

dat ervaringsgerichte en spirituele luik uit te bouwen en centraal te stellen, maar ik had daar wel wat 

bedenkingen bij. Het was me allemaal te veel surfing, soft en California-import en dat wrong bij mij. Ik ben 

 
2  Oswald Noppe, was een bijzondere man. Hij had een hoge functie bij BP of Shell, tot hij het ‘ecologisch’ licht heeft gezien en bij 

het bedrijf wegging en sindsdien en tot aan zijn overlijden heeft hij zich ingezet voor Aardewerk. 
3Voor meer informatie over de Council of all beings: https://www.rainforestinfo.org.au/deep-eco/Joanna%20Macy.htm 

https://www.rainforestinfo.org.au/deep-eco/Joanna%20Macy.htm
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dan wellicht toch te rationeel en te politiek.  In 1992 heeft het in elk geval indruk gemaakt op die 

zomerweek en daarna heeft Frederik samen met Wim onder de naam van Aardewerk verschillende 

studiedagen georganiseerd . Helaas is Wim vrij snel overleden. 

Na die zomer van 1992 was het eigenlijk de start van andere studie- en vormingsgerichte activiteiten van 

Aardewerk over verschillende thema’s. 

Dat jaar gebeurde er nog iets belangrijk. Op de zomerweek namen  Jan-Willem en Gea uit Nederland deel. 

Zij waren zo overweldigend dat ze hun verwondering uitdrukten in allerlei superlatieven, zoals 

Nederlanders dat zo goed kunnen. Bij hun thuiskomst hebben ze meteen het Nederlandse Aardewerk 

opgericht, een soort van Nederlandse dependance. Dat werd echter helemaal op de leest van de diepe 

ecologie geschoeid en had een therapeutische inslag. Een van de centrale elementen van de Amerikaanse 

invulling is het werken aan jezelf. Dat hebben ze centraal gesteld en vormgegeven in hun Aardewerk. Ik 

weet niet wat er nu nog van overblijft4. Jan-Willem en Gea organiseerden destijds een grote conferentie in 

Amsterdam, die plaatsvond in een New Age-centrum (Oibibio)  en ik kwam daar een wichelroede tegen. 

Dat was voor mij echt een brug te ver. 

 

In Stuivekenskerke vond in 1993 dé zomerweek van alle zomerweken plaats. De week die het meeste 

indruk heeft gemaakt of beter gezegd: met de belangrijkste gevolgen. De kloof met Agalev was omwille 

van onze radicale standpunten al breder geworden, maar in ‘93 kwam het tot een finale breuk. De 

zomerweek werd toen nog meegefinancierd door het vormingscentrum van Agalev en er waren 

partijmensen aanwezig. Hun evaluatie van de zomerweek was duidelijk: “dit gaat te ver, dat zijn daar 

zotten”. 

 

Een centraal thema tijdens die week was het ecofeminisme, zeer radicaal en door militante vrouwen 

uitgelegd en dan nog overgoten met een apocalyptisch sausje. Dit in combinatie met de weg die Wim 

Asperslag was ingeslagen: zwaar therapeutisch - en achteraf bekeken - onverantwoord want dat had 

ernstig fout kunnen lopen. Er kwamen bij de deelnemers allerlei emoties los en zelfs zeer ernstige 

problemen uit hun jeugd kwamen naar boven zoals incest, maar dit werd niet opgevangen zoals het zou 

moeten. Dat kan ook niet de bedoeling van een zomerweek zijn. Alle aanwezigen spreken daar nu nog 

over, maar het was duidelijk dat de integratie in de partij niet meer ging. Frederik bleef nog een tijd bij 

Aardewerk betrokken, maar niet meer als directeur van de vormingsinstelling, wel als privé-persoon.  

Een ander element waarin we duidelijk andere standpunten innamen dan Agalev, betrof  dierenrechten. 

Zo heb ik ooit diverse malen samen gezeten met Michel Vandenbosch  en Jan Mertens om op een 

radicalere manier een antwoord te vinden op het dierenvraagstuk. Op dat ogenblik waren Jan Mertens en 

ikzelf leden van Agalev en het leek ons aangewezen om dat een plaats te geven binnen de partij, maar dat 

is niet gelukt. Men had daar op dat ogenblik totaal geen interesse in. Toen heeft Michel beslist om GAIA op 

te richten. Een fout van de toenmalige groene partij. Ik vind het dierenvraagstuk nog steeds een 

sleutelthema. 

 

Eind november ‘92 zakte ik met een kleine delegatie af naar Berlijn om Bahro te bezoeken. Voor mij zeer 

indrukwekkend en vanaf dan heb ik persoonlijk contact met hem gehouden en een soort vriendschap 

uitgebouwd. Dat maakte het mogelijk om Bahro later uit te nodigen in Vlaanderen om ons boek Voeten in 

de Aarde te promoten. 

Na de breuk met Agalev, werd Aardewerk een onafhankelijke vereniging en later werd de vzw opgericht. 

Maar het grappige - of moet ik zeggen het cynische - is dat er in mijn dagboek staat “alles ziet er zeer 

belovend uit”. 

 

 

 

 
4Voor meer informatie over het Nederlandse Aarde-werk: http://www.aarde-werkdestegge.nl 

http://www.aarde-werkdestegge.nl/
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Aardewerk: Vanaf dan bestaat Aardewerk officieel. Wat waren de doelstellingen, welke activiteiten 

werden er georganiseerd? 

Vanaf dan werd er maandelijks overleg gepleegd in de zogenaamde draaischijven, zoals nog steeds het 

geval is, en organiseerden we af en toe een lezing of een studiedag. De zomerweek stond jaarlijks op het 

programma. 

Met Aardewerk en de Groene Filosofen startten we met een boekproject  Voeten in de Aarde en in 1995 

verzamelden we al de teksten.  Onder de auteurs telden we Jef Peeters, Roger Jacobs en Jeanneke Van de 

Ven. Haar tekst over ecofeminisme was uitstekend en zo helder. Ik was erg onder de indruk. 

In 1995 ben ik een paar dagen in Berlijn geweest om Bahro te bezoeken in het ziekenhuis. Bahro leed aan 

kanker en de vooruitzichten waren slecht, maar hij is er toch weer bovenop gekomen. In 1996 kwam hij 

samen met Arne Naess naar Vlaanderen om Voeten in de Aarde te promoten. Dat was een overrompelend 

succes. De uitgever was in paniek: er waren veel te weinig boeken. Men had dit niet verwacht, maar Bahro 

was een grote naam in linkse kringen en Naess was goed gekend in ecologische middens. Er was veel 

aandacht vanuit de pers met diverse interviews. 

Op dat moment beschouwden we Aardewerk en de Groene Filosofen als ‘iets samenhorends’ alhoewel de 

meeste Groene Filosofen niet bij Aardewerk betrokken waren en er geen direct verband was. 

 

Einde jaren 90 

 

In 1998 was er de tiende zomerweek, als we die twee eerste Bahro-weken meetellen. Daarna hebben we 

in 1999 een pauze ingelast. We gingen op bezinningsweekend in Spa om na te denken hoe het nu verder 

moest met Aardewerk en de zomerweken. Nu ik terugkijk lijkt dit een herkenbaar verhaal, zoals het nog 

steeds is bij Aardewerk: veel goede voornemens, ideeën en zelfs engagement, maar niet genoeg man- of 

vrouwkracht om deze uit te voeren. Jeanneke heeft een centrale rol gespeeld om Aardewerk overeind te 

houden met een onvoorwaardelijk geloof in deze beweging, maar ook zij stootte op die beperkingen. Zij 

heeft diverse eigen projecten gelanceerd zoals de voedselteams, Samenhuizen en nog andere5. In 

Aardewerk zelf was dat niet mogelijk, maar Jeanneke verzamelde dan telkens mensen rond die specifieke 

en ook concretere projecten. Grootmoedig als ze is, heeft ze telkens de relatie met Aardewerk gemaakt, 

alsof die projecten toch op de een of andere manier vanuit of samen met Aardewerk van de grond 

kwamen, maar eigenlijk deed ze dit zelf en de daadkracht van Aardewerk was quasi onzichtbaar. Daarna is 

er een gelijkaardig bezinningsweekend geweest, ergens in Oost-Vlaanderen en het was bar koud. Niet 

alleen letterlijk, maar ook de stemming was rond het vriespunt. We zagen het niet meer zitten om altijd 

maar met drie man en een paardenkop te sleuren en te trekken aan Aardewerk. Het was dus een zeer 

kritieke fase, maar ere wie ere toekomt: Jeanneke is altijd blijven geloven dat we moesten voortdoen. 

Zonder die inzet en dat geloof zou Aardewerk niet meer bestaan. Ik zou dat nooit hebben gekund. We 

moeten echt honoreren dat Aardewerk jaren op Jeanneke heeft gedraaid. 

 

Aardewerk: er werden opnieuw zomerweken georganiseerd en Aardewerk is blijven bestaan en de 21e 

eeuw in gegaan, hoe evolueerde het ? 

 

Er kwamen inderdaad opnieuw zomerweken en in 2000 kwam Jeanneke met het idee van een opleiding. 

Niet zomaar een beperkte vorming, maar met enige ambitie, een opleiding van twee jaar. Zelf stond ik 

daar sceptisch tegenover en ik niet alleen. Zouden we daar wel mensen voor vinden die dat voldoende 

interessant vinden, zowel qua deelnemers als lesgevers ? Jeanneke heeft uiteindelijk tegen wil en dank 

iedereen meegesleurd en in oktober 2004 zijn we in Leuven begonnen met de eerste cyclus van de 

tweejaarlijkse opleiding. Het is voor mij een wonder dat dit nog telkens - en met enthousiaste deelnemers 

- doorgaat. Het kende net zoals de zomerweken, onmiddellijk succes. In de beginfase nam ik zelf nog veel 

op en de sprekers zochten we tussen onze eigen contacten. Er was niets vergelijkbaar in Vlaanderen. Het 

 
5Voor meer informatie hierover, zie het interview met Jeanneke in de winter-Aardewerkbrief, 2019-2020 
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deelnemersveld bestond – zeker in het begin - uit de middenkaders van de groene partij. Oikos bestond 

nog niet, dus het was echt een unieke zaak. Zelf heb ik, zowel voor de zomerweek als voor de opleiding, er 

altijd naar gestreefd dat kwaliteit voorop zou staan. We doen het enkel en alleen als we overtuigd zijn dat 

het kwalitatief hoog scoort. 

 

Aardewerk: het bleef niet bij de zomerweken? 

 

Niet alles is even goed, maar het heeft uiteindelijk veel beter gewerkt dan ik oorspronkelijk had verwacht. 

De opleiding was een groot succes en meteen een boost voor Aardewerk.  Dit heeft geleid tot een nieuw 

project, alweer onder initiatief van Jeanneke. We besloten bij de Vlaamse Gemeenschap een dossier in te 

dienen om erkenning en subsidie te bekomen als sociaal-culturele beweging en op die manier betaalde 

werknemers te bekomen. Tegelijkertijd – wellicht heeft het verband met het indienen van de 

subsidieaanvraag - werkten we ons manifest uit. Dit werd in 2009 gelanceerd en het jaar nadien werd de 

aanvraag ingediend voor subsidiëring.  We hebben er dagenlang op gebroed en aan geschreven. De 

tegenslag kwam dan wellicht des te harder aan toen het negatieve advies kwam en het leek of al deze tijd 

en al dat werk voor niets was geweest. Dit heeft een ernstige domper gezet op de toenmalige Aardewerk-

actievelingen. Je merkt het meteen als je naar de kalender kijkt, vanaf 2010 en de volgende vijf jaren staan 

geen zomerweken meer genoteerd.  We hebben geprobeerd om Aardewerk overeind te houden met de 

opleiding, maar ook via de nieuwsbrief. In het begin waren dat amper twee bladzijden waarop stond 

wanneer de volgende studiedag plaats zou vinden, maar dat groeide dan uit vanaf 2003 tot een soort mini-

tijdschrift, vooral door de ambitieuze inzet van Paul Haerden. De power en de goesting om zomerweken te 

organiseren waren weg. 

Vanaf 2015 pikken we de zomerweken weer op en stilaan komen er nieuwe mensen bij die zich inzetten 

voor Aardewerk en ik denk dat Aardewerk er daardoor nu beter voorstaat dan ooit na jaren van 

bijeenkomsten met een handjevol mensen. 

 

Aardewerk: ondertussen werd OIKOS opgericht, heeft Aardewerk ooit gedacht aan een samenwerking? 

 

Er is eigenlijk nooit sprake geweest van een relatie. Dat heeft grotendeels te maken met de beslissing van 

Aardewerk om op eigen kracht verder te gaan, los van de groene partij en met een kritische houding 

tegenover de partij. Ploeg vzw werd op een bepaald moment opgedoekt en daarna werd OIKOS opgericht, 

maar er is nooit enige samenwerking of verband geweest. Beide bestonden en bestaan op zichzelf en 

Aardewerk wou en wil ondanks de moeilijkheden en de beperkte mankracht onafhankelijk blijven. De 

ideeën liepen niet altijd op dezelfde lijn. Zo haalde ik veel inspiratie uit Paul Shephard, maar voor OIKOS 

was dit te verregaand. 

 

Aardewerk: onafhankelijk blijven, is dit de belangrijke strategische keuze van Aardewerk? 

 

Tot op vandaag is er nog een andere discussie in Aardewerk die er misschien verband mee houdt:  moet 

Aardewerk meer op het publieke forum verschijnen, standpunten innemen, opinies schrijven en acties 

opzetten? Sommigen vonden zelfs dat we iemand van Aardewerk via Agalev in het parlement moesten 

krijgen. De meerderheid heeft ervoor gekozen om onder de radar te blijven. Laat ons proberen op een 

andere manier invloed en uitstraling te hebben door onze vormingen en diverse zij-projecten, door 

individuele mensen die in hun context het gedachtegoed van Aardewerk op een of andere manier 

verspreiden. Tot nu toe is dit de strategische keuze geweest.  Deels is dit  ingegeven door een realisme en 

het gebrek aan actieve mensen.  De consequenties van het optreden op een publiek forum, kan Aardewerk 

met deze beperking niet dragen en ik twijfel of dat veel extra oplevert. Er is ook een tijd geweest waar 

Aardewerk een soort netwerk-strategie wou uitbouwen door  samenwerking met andere gelijkaardige 

organisaties te ontwikkelen of te verstevigen  We zijn letterlijk op rondreis geweest en hebben met 
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verschillende groepen gesproken, maar ook deze poging bleek om diverse redenen een doodlopende 

straat te zijn. 

 

Aardewerk:  Is het belangrijk om te weten welke invloed we hebben? 

 

Dat weet ik niet, ik geloof wel dat die er is als je ziet hoeveel mensen de zomerweek of de opleiding al 

gevolgd hebben, hoeveel mensen er gedurende die 20 of 30 jaar gepasseerd zijn. Onze adressenlijst groeit 

nog steeds en ook door de specifieke projecten die door Jeanneke zijn opgezet, zoals de voedselteams. Dat 

heeft toch een duidelijke uitstraling. Het blijft natuurlijk een eeuwige vraag. Als ik nu naar aanleiding van 

dit gesprek terugblik op mijn activiteiten, al die tijd en energie die ik erin heb gestoken, tientallen jaren, al 

die avonden, was het de moeite? Wie zal het zeggen. Telkens opnieuw met zo weinig mensen en weinig 

middelen. Net zoals elders wellicht, zien we enthousiaste mensen die van alles willen doen en na enkele 

weken wegens gebrek aan tijd weer weg zijn.  Dat maakt het heel moeilijk om vooruitgang te boeken . Zelf 

vind ik het een verbazingwekkend verhaal, de lange tocht en dat we nog steeds bestaan. De combinatie 

Jeanneke en mezelf heeft daarin zeker een belangrijke rol gespeeld. Ik ben een “Pruis”: je verlaat het schip 

niet, ook al dreigt het te zinken. Jeanneke met haar onvoorwaardelijke inzet en haar geloof en drijfkracht 

heeft er wellicht voor gezorgd dat we op moeilijke momenten, toch niet gestopt zijn. Op tijd en stond komt 

dan toch weer iemand binnen die mee aan de touwen trekt en waar je iets aan hebt en dan zijn we weer 

vertrokken. Zo werd dit een merkwaardig verhaal. 

 

Aardewerk: oorspronkelijk stond de combinatie tussen hart en ratio centraal in Aardewerk. Is dit nog altijd 

aanwezig? 

 

Dit is er nog steeds, alhoewel het niet is geworden wat we oorspronkelijk voor ogen hadden of wat Bahro 

bedoelde en misschien maar goed ook. Anders waren we misschien te veel in de andere, de softe en 

therapeutische richting gegaan, maar de combinatie is aanwezig. Dit kenmerkt ook de draaischijf, de groep 

die Aardewerk draaiend houdt. Dit zijn best soms saaie bijeenkomsten, maar hoe verschillend de 

deelnemers ook zijn, het is een warme en sympathieke groep. We realiseren ons dat niet altijd: er is iets 

“wat goed” zit.  Verschillende types van mensen en toch zijn we verbindend en aanvaarden we de 

tekortkomingen. 

De zomerweken zijn ook momenten waarop je die combinatie goed merkt, de gemeenschap die zich dan 

vormt. Slechts uitzonderlijk is er eens iemand geweest in al die jaren, die zich aan alles stoorde en niet 

deelnam aan een deel van de activiteiten, maar die kunnen we op één hand tellen. Altijd zeer verschillende 

mensen en toch een gemeenschapsgevoel. Dat is op zichzelf in deze samenleving ook al belangrijk. 

 

Aardewerk: gingen jouw professionele activiteiten aan de KUL hand in hand met jouw inzet voor 

Aardewerk? 

 

In het begin werkte ik op het Husserl-Archief, niet direct rond eco-filosofie of politiek. Zelf gaf ik midden 

jaren ‘80 al lezingen, maar dit werd niet op enthousiasme onthaald door de universiteit, integendeel. Ik 

gooide me in mijn privé-tijd op de eco-filosofie en de radicale dierenbevrijding en ging discussies aan met 

diverse filosofen en ethici zoals Jaap Kruithof. Het verbaasde velen dat ik niet betrokken was aan de RUG 

waar het ecologische aanwezig was. Wat dat betreft bleef de KUL  achter. Op een bepaald ogenblik was er 

in Amerika veel aandacht voor eco-filosofie. De KUL trok altijd veel studenten aan, ook uit Amerika. 

Aangezien er niemand was om hierover te doceren, kwamen ze bij mij om dit op te nemen. Pas op het 

einde van de jaren ‘90 is de integratie binnen het curriculum begonnen. Eerst uitsluitend in het Engels voor 

de internationale studenten, later ook aan de reguliere studenten. Voor mij persoonlijk is dit een goede 

balans, het lesgeven en wetenschappelijk werk ontwikkelen, het academische enerzijds en het 

engagement erbuiten. 
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Aardewerk: om te eindigen willen we jou nog 2 vragen voorleggen. In coronatijd wordt de relatie tussen 

het vernietigen van het ecosysteem en de opkomst van pandemieën door diverse wetenschappers 

benadrukt, toch wordt het niet zo geframed. 

 

Maar zelf onze prins Laurent heeft ‘het licht’ gezien. Ik dacht, laten we hem een uitnodiging sturen voor 

onze opleiding. (lacht) Hij zei onlangs dat de natuur terugslaat en dat we moeten oppassen. Moeten we nu 

heeeeeeeel voorzichtig zeggen dat het koningshuis het begrepen heeft? 

Maar aan de andere kant: wie krijgt het woord? Ik zag onlangs weer iemand op televisie erop aandringen 

om het grote bedrag aan spaargeld van de Belgen te activeren. Echt voluit shoppen om uit die crisis te 

komen, of je het nu nodig hebt of niet, dat doet er niet toe, maar wel consumeren, spreek jouw spaargeld 

aan… Dat zijn van die berichten die me wanhopig stemmen en het erge is: het slaat aan bij de meeste 

mensen. In plaats hiervan zou men kunnen wijzen op de mogelijkheid om met minder gelukkig te zijn. Men 

zou kunnen zeggen dat, indien er zo veel spaargeld is, mensen dat niet allemaal nodig hebben en ze met  

minder sparen ook kunnen toekomen. 

 Dat is zo waanzinnig, zo vreemd. Zelf moet ik ook toegeven, met deze coronacrisis, dat ik ongewild meer 

spaar, ik heb een goed pensioen en geef quasi geen geld meer uit. Ik heb eigenlijk ook alles, wat moet ik 

nog meer hebben? 

 

Aardewerk: hoe kijk je nu terug op de evolutie van de groene beweging en hoe blik je vooruit op de 

toekomst? 

 

 

 

Dit is een pijnlijke vraag, het is allemaal al duizend maal 

gezegd. En in feite is het in 1972 met de Club van Rome al 

allemaal gezegd. Die boodschap is nog altijd niet aangekomen 

noch doorgedrongen ondanks duizenden boeken en 

engagementen. Ik las deze week in de krant dat Michael 

Moore een nieuwe film heeft waarin hij betoogt dat we het 

nog altijd niet hebben begrepen en dat de oneindige groei een 

illusie en een leugen is, gezien de eindige context van de 

aarde. Het is zo eenvoudig, maar meteen was er ook ophef 

over de film. Deze is volgens sommigen simplistisch, maar het is ook een eenvoudige boodschap en wij 

slagen erin die voortdurend te ontkennen. 

Als je zoals ik al wat ouder bent, en er dan zogezegd iets nieuws op tafel komt, zoals nu de New Green 

Deal, dan krijg ik het gevoel - maar misschien moet ik dat voor mezelf houden - “I have seen it all”. Wat 

blokkeert er? Misschien kan je het ook anders bekijken, namelijk dat we gewoon te ongeduldig zijn en dat 

dergelijke veranderingen veel tijd vragen en in zeer kleine stappen gaan. 

Weet je, meestal wil ik niet te veel naar het verleden kijken. Het geeft toch wel een beklemmend gevoel. 

De vraag of ik de juiste keuzes heb gemaakt, wil ik niet stellen, want de klok terugdraaien kan niet. 
  

Foto Hilde M 
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DE VOORBIJE MAANDEN: ENKELE BLIKVANGERS 
In deze rubriek belichten we zaken uit de actualiteit van de laatste (corona) maanden. Zoek niets achter de keuze, elke 

keuze doet oneer aan hetgeen niet wordt  besproken. De blikvangers bestaan uit drie delen, een selectie van bestaande 

artikels, een hoopvolle gebeurtenis en de actualiteit van Hannah Arendt. 

 

Een selectie van artikels  
De keuze van de berichten of artikels (naar aanleiding van de corona-crisis)  werd ongetwijfeld  beïnvloed 

door de inhoud, maar ook de diversiteit van de bronnen (websites of tijdschriften) is een leidraad. Na een 

korte inleiding, volgt altijd een verwijzing naar het volledige document en dat kan je gratis lezen. Misschien 

zit er wel eentje bij dat jouw blik kan vangen. 

 

➢ Destruction of nature responsible  for pandemic.  .  

Pandemie en het belang van een goed werkend ecosysteem 

 

 WWF onderzoekt in een nieuw rapport de link tussen de verspreiding van 

ziekten die van mens op dier worden overgedragen, zoals Covid-19. Dergelijke 

besmettingen worden vergemakkelijkt doordat de mens steeds dieper 

doordringt in de laatste ongerepte gebieden van de planeet. We hebben de 

afgelopen maanden kunnen voelen dat we niet immuun zijn voor de gevolgen 

van een uitbraak. WWF dringt aan op strengere controles: elk jaar passeren 

grote hoeveelheden potentieel gevaarlijk bushmeat langs de luchthaven van 

Zaventem. 

 

Wie meer wil weten: https://wwf.be/nl/covid-19-pandemie-en-het-belang-

van-een-goed-werkend-ecosysteem/ 

 
➢ Van ontbossing tot Ebola. Over de diepere oorzaken van nieuwe infectieziekten 

Enkele jaren geleden waarschuwde landbouwwetenschapper Myriam Dumortier in Oikos voor “vandaag 

nog onbekende, morgen misschien bedreigende pandemieën”. In dit artikel volgt de lezer de vlucht van de 

vleerhond. Deze grote vleermuis is regelmatig drager van het Ebolavirus en wordt door bejaging, 

ontbossing en een slinkende habitat steeds dichter bij de mens gedreven. Dumortier wijst erop dat 70 tot 

75% van de infectieziekte die de laatste 30 jaar werden ontdekt, van dierlijke afkomst zijn. Uitbraken van 

nieuwe infectieziekten blijken niet volkomen lukraak en onvoorspelbaar. Ze kunnen gezien worden als een 

alarmsignaal dat aangeeft dat wij, de mensen te ver gaan met het aantasten van ecologisch systeem van 

onze planeet. 

Wie meer wil weten: https://www.oikos.be/component/k2/item/1284-infectieziekten-myriam-dumortier 

 

 

➢ Zo klimaat, zo corona 

 

Jan Stel attendeert er ons nogmaals op dat de corona pandemie en de klimaatnoodtoestand onze wereld 

bedreigen en ondanks wetenschappelijke consensus werden de waarschuwingen niet vertaald in het 

beleid. Klimaatmaatregelen zijn er nauwelijks en op de gezondheidszorg werd in de Westers wereld de 

laatste jaren flink bespaard. Hoe vaak worden wetenschappelijke bevindingen met ongeloof naast zich 

neergelegd. De auteur geeft het voorbeeld van de cruiseschepen. Een toeristische sector die de laatste 

jaren boomt, maar met veel nadelen voor het milieu. Ondanks de waarschuwingen bleven veel boten 

uitvaren, vaak met verkeerde publiciteit. Volgens the Guardian zaten midden maart nog meer dan 10.000 

mensen vast op een van deze cruiseschepen.  Dit is een typisch voorbeeld van de prioritaire keuze voor 

https://wwf.be/nl/covid-19-pandemie-en-het-belang-van-een-goed-werkend-ecosysteem/
https://wwf.be/nl/covid-19-pandemie-en-het-belang-van-een-goed-werkend-ecosysteem/
https://www.oikos.be/component/k2/item/1284-infectieziekten-myriam-dumortier
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financiële opbrengst tegen de wetenschappelijke inzichten in en ten koste van de gezondheid. De 

gezondheid lijkt even centraal te staan, maar komt al snel in conflict met het economische groeimodel. 

Miljarden worden uitgegeven aan steunmaatregelen, maar zonder deze gelden te gebruiken voor de zo 

noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving. De coronacrisis heeft nochtans een aantal 

maatschappelijke problemen in onze geglobaliseerde wereld blootgelegd, denk aan de kwetsbare 

bevoorradingsketens, de verspillende Westerse levensstijl, het individualisme en de sociale verarming.  Het 

is een raadsel waarom we de ernst niet inzien. Het recente onderzoek op Antartica komt met harde cijfers 

over het smelten van de ijskap, van diverse gletsjers en de desastreuse gevolgen.  Er komt eindelijk wel 

reactie.  In november vorig jaar riep het Europees Parlement de klimaatnoodtoestand in een resolutie, 

wellicht gevolg gevend aan de oproep van klimaatjongeren en ‘Grootouders voor het Klimaat’. In diverse 

landen worden rechtszaken aangespannen tegen overheden omdat de beloofde aanpak uitblijft. 

 

 In België vraagt de Klimaatzaak de overheden haar 

verplichtingen na te komen. Het verloopt zeer traag en pas in 

deze maand werden de conclusies van de overheden 

ingestuurd… 
Wie meer wil weten: 
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/zo-klimaat-
zo-corona  
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ Een veerkrachtige economie heeft nood aan een duurzaam herlanceringsbeleid.  

Reeds begin april verscheen een pleidooi van BBL (ondersteund door andere organisaties zoals WWF, 

Natuurpunt, Natagora, Greenpeace,  BRAL..) om een beleid te voeren in de lijn van het Europese Green 

Deal en het klimaatakkoord van Parijs. Het is geen revolutionair verhaal, maar een realistische vraag om 

overheidssteun te gebruiken om de ‘groei’economie te heroriënteren naar duurzaamheid, 

koolstofneutraliteit, circulariteit en behoud van de biodiversiteit met o.a. voorstellen om 

klimaatinvestering buiten de begrotingsafspraken te houden, om accijnzen te vergroten, landbouw te 

heroriënteren en ze benadrukken de rol van publieke banken.  Verder wordt er uitdrukkelijk gevraagd om 

natuur- en milieubewegingen te betrekken bij het relancebeleid.  

Wie meer wil weten: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/een-veerkrachtige-economie-heeft-

nood-aan-een-duurzaam-herlanceringsbeleid 

 

 
 

 

 

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/zo-klimaat-zo-corona
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/zo-klimaat-zo-corona
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/een-veerkrachtige-economie-heeft-nood-aan-een-duurzaam-herlanceringsbeleid
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/een-veerkrachtige-economie-heeft-nood-aan-een-duurzaam-herlanceringsbeleid
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➢ Hoe het antwoord op de covid-19-crisis onze samenleving veerkrachtiger en rechtvaardiger kan 

maken 

Greenpeace gaat een stap verder met de grote lijnen van hun antwoord op de COVD-19 crisis dat reeds 

einde maart verscheen. Ze wijzen op de kwetsbaarheid en,  de gevaren van een geglobaliseerde wereld, op 

de noodzaak om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren, om te investeren in mensen en om de 

onvoorwaardelijke overheidsmiddelen in vervuilende industrieën stop te zetten. In de plaats van een 

stabiliteits- en groeipact, moet er een EU-sociaal en ecologisch pact komen.  De klimaat-en 

biodiversiteitscrisis moet hierbij de focus zijn. Er zijn voorstellen om deze crisis te gebruiken en de 

transformatie van de mobiliteit te bewerkstellingen, om te investeren in energie-efficiëntie en 

kleinschalige energie installaties. Door deze crisis wordt het belang van voedsel onderstreept en ligt de 

weg open om meer kleinschalige landbouw te organiseren en alternatieve voedselnetwerken te 

stimuleren. Interessant is dat ook een milieu-organisatie zoals Greenpeace de werknemersrechten en hun 

welzijn centraal stelt en niet de aandeelhouders.   

Verder blijkt uit de nota, een stevig geloof in de democratie 

en het Handvest van de Grondrechten is hiervoor een 

belangrijke basis. 

 

 

Wie meer wil weten 

:  https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/9799/hoe-

het-antwoord-op-de-covid-19-crisis-onze-samenleving-

veerkrachtiger-en-rechtvaardiger-kan-maken/ 

 

 

 

 

➢ Over Corona en economie: : In the midst of an economic crisis, can 'degrowth' provide an 

answer? Door Lora Seaton 

 

 

Midden in de Coronacrisis laat de degrowth-

beweging van zich horen en pleit ze voor 

manieren van leven en werken die geen 

(oneindige) groei van onze economie vereisen. 

Vaak lijken ze tegen de stroom in te gaan van 

meer gematigde beleidsmakers die de New 

Green Deal verdedigen. Toch dreigt een enge 

focus op het groeidebat hun onderlinge 

meningsverschillen te overdrijven en stellen 

beide groepen belangrijke vragen over welk 

soort economie wij mensen en de planeet nodig 

hebben. De aandacht voor ‘essentiële beroepen’ 

tijdens de huidige crisis heeft dit plots op scherp 

gesteld.   

Wie meer wil weten: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/24/economic-crisis-degrowth-green-

new-deal 
  

https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/9799/hoe-het-antwoord-op-de-covid-19-crisis-onze-samenleving-veerkrachtiger-en-rechtvaardiger-kan-maken/
https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/9799/hoe-het-antwoord-op-de-covid-19-crisis-onze-samenleving-veerkrachtiger-en-rechtvaardiger-kan-maken/
https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/9799/hoe-het-antwoord-op-de-covid-19-crisis-onze-samenleving-veerkrachtiger-en-rechtvaardiger-kan-maken/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/24/economic-crisis-degrowth-green-new-deal?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/24/economic-crisis-degrowth-green-new-deal?CMP=share_btn_link
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/24/economic-crisis-degrowth-green-new-deal
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/24/economic-crisis-degrowth-green-new-deal
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➢ Pasgeboren geitenbokjes worden doorgedraaid 

Dit artikel behandelt de (dodelijke) gevolgen van de coronacrisis voor de pasgeboren geitenbokjes in 

Nederland.  Geitenmelk is het winstgevend deel van de geitenindustrie. Om de productie van geitenmelk 

te garanderen moeten de geiten elk jaar drachtig zijn, maar de mannelijke dieren worden beschouwd als 

een onrendabel bijproduct.  Door de coronacrisis wordt dit nog scherper gesteld. Vroeger kon nog een 

deel van de bokjes worden opgevangen door bokkenfokkerijen, maar door de covid-19 werd dit 

onmogelijk. Jonge bokjes, soms amper 2 dagen oud worden afgevoerd naar slachterijen om verwerkt te 

worden tot hondenvoer en soms is het uitsluitend ‘destructie’.  

 

Wie meer wil weten: https://www.groene.nl/artikel/pasgeboren-geitenbokjes-worden-doorgedraaid 

 

➢ Essay Het nabijheidsvirus. De eenzaamheid van de stervenden door Arjan Post 

De auteur Arjan Post begint zijn essay met een gedurfde uitspraak: het zijn niet de virussen die de mensen  
besmetten, dan doen ze zelf in zich uitbreidende netwerken van afhankelijkheid. 

 

 

We maken een radicale transformatie mee van de grammatica van 
onze sociale betrekkingen. Dagelijkse handelingen, diep geworteld 
in onze cultuur, worden ontworteld. Alle elementen van afstand 
en nabijheid kregen door wereldhandel, migratie, vakantiereizen, 
afstandsfamilies, wetenschappelijke en culturele uitwisseling een 
andere betekenis. Met de toenemende afhankelijkheid en 
geglobaliseerde netwerken neemt ook het gevaar voor ziektes en 
epidemieën toe aangezien deze op eenzelfde manier reizen als de 
mensen. Virussen en andere micro-organismen zijn altijd 
vervlochten geweest met de mensen en andere dieren. De 
menselijke ontwikkeling heeft die van parasieten eveneens 
beïnvloed. De auteur kijkt hiervoor kritisch naar het concept Antropoceen en de eeuwenlange verstoring 
van evenwichten. Hij waarschuwt voor de valse dichotomisering tussen natuur en de mens, aangezien de 
mensen als diersoort deel uitmaken van de natuur.  Volgens Post is het aangewezen terug te grijpen naar 
het begrip ‘antroposfeer’ van de socioloog Goudsblom.  Het verwijst naar een specifieke organisatievorm 
en het sociaal en historisch proces van de groeiende vervlechting van mensen onderling en met de andere 
levende wezens en dus met de rest van de natuur.  Alhoewel het ontstaan van de agrarische samenleving 
(en de surplusproductie)  de verhouding tussen de menselijke en de niet menselijke natuur fundamenteel 
heeft veranderd, moeten we de zogenaamde harmonie met de natuur van de pre-agrarische mensen niet 
romantiseren. Ook zij lieten een ecologische voetafdruk achter. De beschavingsgeschiedenis wijst op 
toenemende afhankelijkheid en het omvangrijker worden van mensengroepen maakte de mensen 
kwetsbaarder voor ziekte. Maar hoe besmettelijk bepaalde ziekten ook zijn, zoals het huidige coronavirus, 
het zijn wel de mensen met hun omvattende mensenrelaties die het de wereld insturen. Nu willen we dit 
virus bestrijden door de nabijheid –die zo klein en tegelijkertijd uitgebreid was geworden- door te knippen.  

https://www.groene.nl/artikel/pasgeboren-geitenbokjes-worden-doorgedraaid
https://www.groene.nl/rubriek/essay
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Alles wat ooit ver en vreemd was, 
was dichter gekomen. Het bleef wel 
altijd met een zekere 
dubbelzinnigheid, globalisering 
werd enerzijds toegejuicht en 
anderzijds worden migranten en 
vluchtelingen met argusogen 
bekeken. Volgens Post zou de 
huidige pandemie en de angst die 
ermee gepaard gaat, deze beweging 
van in-en uitsluiting kunnen 
intensiveren en aangevuld met 
medische argumenten leidt het tot 
bijvoorbeeld een re-nationalisatie. 
Op kleinere schaal moeten we ons 

ook terugtrekken in ons eigen huis, alleen of in onze eigen bubbel en de ander wantrouwen, terwijl de 
laatste decennia gekenmerkt werden door een informalisering van de  betrekkingen tussen seksen en 
generaties. De link met de eenzaamheid van de stervenden is dan snel gemaakt. 

Dit essay zet een aantal zaken op de helling en is zeker voer voor discussie. 

Wie het essay helemaal wil lezen, dat kan: https://www.groene.nl/artikel/de-eenzaamheid-van-de-

stervenden 

Actieve Hoop en kleine veranderingen 
 
 
De Landgenoten willen een antwoord bieden op de problematiek van de stijgende 

grondprijzen in de landbouw.  

Barones Geneviève de Crombrugghe (77) uit het Brusselse heeft acht hectare 

landbouwgrond geschonken aan De Landgenoten, een stichting die akkers laat bewerken door bioboeren. 

Zo kunnen de twee landbouwers die vandaag al de grond bewerken, voor de rest van hun loopbaan aan 

biologische landbouw doen in Ichtegem.  

 

Leen Laenens van De Landgenoten geeft uitleg bij een zinvol en vreugdevol initiatief: 

 

Aan Aardewerkers moet ik niet vertellen hoe ver we van de commons verwijderd waren zowel in de realiteit 

als in ons denken. Ik schrijf bewust ”waren”’ omdat ik na zo’n 50 jaar volwassen bewust leven vandaag in 

een kentering geloof. Niet naïef maar wel met de ingesteldheid van actief te blijven hopen. Verbindend met 

de boeren die geloven in een toekomstgerichte landbouw, niet alleen geloven maar het alle dagen waar 

maken. Niet naïef want de vrije markt heeft ook de landbouwgronden in haar greep, vooral dan speculatie 

op de (prijs van) gronden. Ongeoorloofd want voedsel is een mensenrecht en geen gezond voedsel zonder 

gezonde bodems. Als  één van de medeoprichters en bestuurders van de Landgenoten proberen we dag in 

dag uit met hard werken deze  realiteit met de idealen van ons (bio)grondenfonds te verzoenen. Vergt dit 

toegevingen? Ongetwijfeld, we kunnen ons niet buiten het systeem plaatsen maar hoe prachtig is het als je 

dan een integere dame als Geneviève tegenkomt. Zij doet het! Laat ons haar droom mee waar maken.  

 

Neem 4 minuten de tijd om haar getuigenis te horen. Ik word daar warm van, hopelijk jullie ook   
https://www.youtube.com/watch?v=_8_w_Mb4x-0&feature=youtu.be  

https://www.groene.nl/artikel/de-eenzaamheid-van-de-stervenden
https://www.groene.nl/artikel/de-eenzaamheid-van-de-stervenden
https://www.youtube.com/watch?v=_8_w_Mb4x-0&feature=youtu.be
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Ten slotte… .creativiteit aan zet  
Het Masereelfonds organiseerde in mei en juni diverse webinars over ‘de toekomst kan beter’.  In een van 

deze bijeenkomsten stond ‘de kracht van de verbeelding’ centraal. Marc Reynebeau, een van de sprekers 

vroeg zich af, waarom er in de GEES niemand van de creatieve sector is opgenomen. Anders denken en 

handelen vraagt echte creativiteit, buiten bestaande kaders. En creativiteit is aanwezig, het deed tijdens de 

corona-lockdown veel mensen glimlachen en sprak moed in, getuige de talrijke filmpjes die circuleerden, de 

terras-concerten, de keuken-balletten.  

Hieronder tonen we enkele beelden, rechtstreeks uit Washington. De ene dag lijkt Washington uit angst 

voor vernieling naar aanleiding van de ‘black lives matter’6 op een beschermde burcht en nog geen twee 

dagen later wordt het bijna een openlucht-museum, met een krachtig gemeenschapsgevoel. 

Eerst 

 

En daarna 

 

Wordt vervolgd 

 

 

  

  

 
6 Voor de foto’s, Lindsey Chang en Leander Raes uit Washington 
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EEN BLIJVENDE BLIKVANGER : HANNAH ARENDT EN 
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID 

In Mechelen werd op 27 mei 2020 het Hannah Arendt- Instituut gelanceerd door de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA) met de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Dit nieuwe instituut 
heeft als doel de wetenschappelijke kennis over stedelijkheid, diversiteit en burgerschap toegankelijk te 
maken voor beleidsmakers en een breed publiek. De naam Hannah Arendt is wellicht niet toevallig 
gekozen. 

De theorieën van de Duits- Joodse filosofe Hannah Arendt  (1906-1975) hebben al jaren 
een fundamentele plaats in de Aardewerk opleiding en zomerweken. Het onderscheid 
tussen arbeid, werken en handelen, het belang van verbondenheid, haar inzichten over 
macht, directe democratie en burgerlijke ongehoorzaamheid passeerden de revue met 
altijd een reflectie voor de relevantie voor onze hedendaagse samenleving. Diverse 
acties gericht op ecologische verbetering kunnen omschreven worden als burgerlijke 
ongehoorzaamheid, maar dat dit geen eenvoudig concept is, wordt nogmaals duidelijk 
in het volgende artikel” Een halve eeuw Arendtse burgerlijke ongehoorzaamheide” . De 

standbeeldenacties van racistische figuren zoals Leopold II in België maken de vraag over burgerlijke 
ongehoorzaamheid razend actueel. 

 

Een halve eeuw Arendtse burgerlijke ongehoorzaamheid 
 

 Pierre  Lefranc, april 2020 
 
Op 12 september 1970 verscheen voor het eerst in The New Yorker het essay “Civil Disobedience” van 
Hannah Arendt In 1972 werd het in de bundel Crises of the Republic opgenomen. Zijn er omstandigheden 
waarin het gerechtvaardigd is dat de burger de wet overtreedt? Moet burgerlijke ongehoorzaamheid 
wettelijk beschermd kunnen worden? Vragen die juristen naar een patstelling leiden. Vragen waarop de 
filosofe een politiek antwoord geeft in haar essay. Een antwoord dat zij zocht in een Amerikaanse 
samenleving met een escalerend verzet van burgers tegen de wettelijke rassensegregatie en tegen de 
Vietnamoorlog. Rosa Parks die, zoals vele anderen met een donkere huidskleur, weigerde haar plaats af te 
staan aan een blanke busreiziger en de bokser Mohammed Ali die, zoals vele andere dienstplichtigen, 
tijdens de Vietnamoorlog militaire dienst weigerde, belichaamden in de publieke ruimte die specifieke 
vorm van verzet. Zij waren met hun lotgenoten burgerlijk ongehoorzaam. 
 
Hannah Arendt schreef dat het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid door en door Amerikaans is. Maar ze 
was er zich tegelijk van bewust dat het fenomeen zich toen ook wereldwijd verspreidde. Vijftig jaar later 
zijn burgers nog steeds burgerlijk ongehoorzaam. Ook buiten de VS. De door Greta Thunberg geïnspireerde 
klimaatspijbelaars hier en elders, zijn hiervan een fraai voorbeeld. Het studieobject van de politieke denker 
heeft alvast niet aan actualiteit ingeboet. In de overtuiging overigens dat Arendt’s politieke theorie 
“onverminderd actueel” is gebleven, vertaalden D. De Schutter en R. Peeters ook dit essay van haar (in: 
Het waagstuk van de politiek, Klement, 2018). 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid hier: toen 
 
Toen Hannah Arendt haar essay schreef, zag men hier bijvoorbeeld in 1966 een spontane staking 
uitbarsten van 3000 arbeidsters van de wapenfabriek FN-Herstal (“les femmes machines”) die 12 weken 
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duurde. Vanaf 1970 voerden ook de “Dolle Mina’s” (“les Maries Mineurs”) allerlei acties, niet alleen voor 
loongelijkheid, maar ook voor abortus (“baas in eigen buik”) of om een beter juridisch statuut voor de 
(gehuwde) vrouw af te dwingen. In dezelfde periode sloeg het Vietnamprotest in de VS ook over naar het 
Europese continent. Hier vonden betogingen met stakingen aan universiteiten plaats tegen die oorlog. Ook 
de “milieubeweging” kreeg toen grond aan de voeten door allerlei protesten en acties van diverse groepen 
en organisaties van burgers tegen fluorvergiftiging, water- en luchtverontreiniging, de aanleg van metro’s 
en autosnelwegen, de kaalslag en onttakeling van het oude deel van de stad Brussel. 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid hier: vandaag 
 
De lijst van daden van burgerlijke ongehoorzaamheid in onze Westerse democratieën de afgelopen halve 
eeuw is lang. Ik beperk me hier tot enkele willekeurig gekozen voorbeelden die rechtszaken hebben 
uitgelokt. 
 
… om een bos te beschermen 
 
Een eerste mediagenieke actie is de bezetting van het bedreigde deel van het private Lappersfortbos in 
West-Vlaanderen. De bezetters en hun sympathisanten beoogden openlijk maar tevergeefs een wettelijke 
bescherming van dat (deel van het) bos dat bestemd was tot industriegebied en KMO-zone. Na meer dan 
een jaar werd het bezette bos op verzoek van de boseigenaar met behulp van een vonnis van de 
vrederechter en de politie ontruimd in oktober 2002. De acties en onderhandelingen in de daarop 
volgende jaren leidden niet tot het gewenste resultaat en in 2008 werd het tot industriegebied bestemde 
bos opnieuw bezet. De finale ontruiming met politiemacht volgde in maart 2010. Vier voor 
weerspannigheid tegen de politie vervolgde actievoerders werden twee maanden later door de Brugse 
strafrechter vrijgesproken. Uit televisiebeelden die de rechtbank kon bekijken was immers gebleken dat 
van geweld door de actievoerders tegen de politie geen sprake was. Het bos werd gekapt. Menig 
commentator stelde vast dat deze burgerlijk ongehoorzamen het heikele thema van de zonevreemde 
bossen in Vlaanderen op de politieke agenda hebben gezet. 
 
… tegen ggo’s 
 
Exemplarisch zijn ook de gerichte acties in Frankrijk en België tegen veldproeven in open lucht van 
genetisch gemodificeerde gewassen. Ook deze acties én reacties kregen massale mediabelangstelling en 
verhitten het debat over ggo’s  in de samenleving. Twee voorbeelden. 
 
De “faucheurs volontaires d’OGM” ontpopten zich over heel Frankrijk als een beweging die zich openlijk  
verzet tegen de cultuur van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Bij één van die acties vernielden 
een 60-tal militanten op 15 augustus 2010 enkele tientallen genetisch gemanipuleerde wijnstokken op een 
open proefveld van het Franse Institut National de la recherche agronomique (Inra) in Colmar. De 
ministeriële toelating voor deze proef was volgens hen illegaal en dat moest hun (mis-)daad kunnen 
rechtvaardigen voor de strafrechter. Op 14 oktober 2011 werden 54 actievoerders door de strafrechter 
voor “huisvredebreuk” en voor vernieling veroordeeld tot geldboeten en voorwaardelijke 
gevangenisstraffen. De veroordeelde actievoerders tekenden tegen die straffen hoger beroep aan. De 
schadevergoeding ten belope van 57.000 euro, waartoe zij ook waren veroordeeld, betaalden zij echter 
wel aan Inra. Het hof van beroep van Colmar volgde in zijn arrest van 14 mei 2014 de argumentatie van de 
actievoerders voor een deel. Het hof van beroep verklaarde de ministeriële toelating voor de veldproef 
onwettig en sprak de militanten vrij voor de vernieling van de wijnstokken maar niet voor huisvredebreuk. 
Tegen de vrijspraak stelde het parket-generaal cassatieberoep in. Het Hof van Cassatie vernietigde op 5 
mei 2015 de vrijspraak van de actievoerders omdat de onwettigverklaring door het hof van beroep van de 
ministeriële toelating onregelmatig was. Het hof van Beroep van Nancy dat opnieuw over de zaak moest 
oordelen, bevestigde op 6 juni 2019 de veroordeling in eerste aanleg van de actievoerders voor de 



 

22 

vernieling van de wijnranken. Deze burgerlijk ongehoorzamen werden dus voor hun als misdrijven 
beschouwde daden van burgerlijke ongehoorzaamheid definitief strafrechtelijk gesanctioneerd. 
 
Ook in Vlaanderen gaven een aantal aanhangers en sympathisanten van de “Field Liberation Movement” 
gevolg aan de oproep via sociale netwerken tot burgerlijke ongehoorzaamheid door op 29 mei 2011 een 
open proefveld in Wetteren van 200 m² met genetisch gemodificeerde aardappelen te vernielen. Naar 
aanleiding van deze oproep werd het proefveld extra omheind en beveiligd door bewakingsagenten en 
bewakingscamera’s. Er waren vooraf afspraken gemaakt met de politie over het verloop van de geplande 
actie (een “boerenmarkt”) aldaar. Er was geen toestemming gegeven om het proefveld te betreden, noch 
om het te vernielen. Meer dan 400 demonstranten, voor- en tegenstanders van ggo’s, daagden op om de 
zin en onzin van ggo’s in onze akkers en op ons bord aan te zwengelen. Ondanks de aanwezigheid van 
politie konden een veertigtal betogers over de afsluitingen klimmen. Zij vernielden afsluitingen en zo’n 15 
à 20% van de aardappelplanten op het proefveld. Elf onder hen werden gerechtelijk vervolgd voor deze 
actie die beschouwd werd als het kwaadwillig verwoesten van de aardappelplanten, het vernielen van 
afsluitingen en bendevorming. Het hof van beroep van Gent was in zijn arrest van 23 december 2014 van 
oordeel dat de bewezen misdrijven geen vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid konden zijn. Het 
rechtscollege zag deze misdrijven daarentegen als een vorm van ongeoorloofde eigenrichting die niet 
geweldloos was. Bendevorming nam het hof van beroep evenwel niet aan omdat de beklaagden werden 
gezien als deel van een beweging die niet kan worden gelijkgesteld met een vereniging. Alle argumenten 
van de vervolgde actievoerders om hun tot misdrijven herleide actie te rechtvaardigen werden door het 
hof van beroep verworpen. Het proefveld was niet “flagrant” onregelmatig vergund door de overheid. Er 
was geen noodtoestand die de veroordeelde actievoerders noodzaakten de afsluiting van het proefveld te 
vernielen en de aardappelplanten te verwoesten om het leefmilieu te beschermen. Het hof van beroep 
herleidde de voorwaardelijke gevangenisstraf die de eerste rechter had opgelegd tot één maand en een 
geldboete. De veroordeelde actievoerders moesten ook een schadevergoeding van 18.000 euro betalen 
aan de burgerlijke partijen. 
 
… tegen klimaatverandering 
 
De beweging “l’Association Non Violente COP21” roept sedert 2019 in Frankrijk openlijk op om de 
staatsfoto’s van president Macron in de openbare gebouwen weg te halen en om er vervolgens mee te 
manifesteren tegen het gevoerde Franse klimaatbeleid. Inmiddels werden volgens de beweging 149 
staatsfoto’s verwijderd en 70 aanhangers in 27 processen vervolgd. In één van die strafzaken werden twee 
aanhangers van de beweging door een strafrechter in Lyon op 16 september 2019 vrijgesproken van 
diefstal. Zij hadden de staatsfoto bij een manifestatie van een 10 à 20-tal leden uit het gemeentehuis van 
Lyon meegenomen. Ter rechtvaardiging van het misdrijf waarvoor zij werden vervolgd, voerden zij twee 
argumenten aan. Vooreerst stelden zij dat legale acties en waarschuwingen van de wetenschappers als 
hefboom niet volstonden om het klimaatbeleid te wijzigen. Verder meenden zij dat hun “désobéissance 
civile non-violente”  noodzakelijk was om de burgers hiervoor te sensibiliseren.  
 
 
De beklaagden overtuigden de strafrechter van twee zaken die de rechtvaardigende noodtoestand 
moesten aantonen. Eén, dat klimaatverandering een voldongen feit is en de toekomst van de mensheid, 
flora en fauna ernstig aantast. Twee, dat de bescheiden doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs 
van 2015 waartoe Frankrijk zich heeft geëngageerd, niet zullen gehaald worden. De strafrechter oordeelde 
dat de gewaarborgde vrijheid van meningsuiting meer is dan louter zijn stem uitbrengen bij periodieke 
verkiezingen. Het weghalen van dit symbool van de presidentiële macht beschouwde de strafrechter 
“comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple”. 
Hij besloot dat hun tot diefstal gereduceerde daad van burgerlijke ongehoorzaamheid gerechtvaardigd was 
en sprak hen vrij. In hoger beroep werd de vrijspraak door het hof van beroep van Lyon echter ongedaan 
gemaakt. Beide beklaagden werden op 14 januari 2020 veroordeeld tot een geldboete. De veroordeelde 
actievoerders kondigden aan dat zij cassatieberoep zouden instellen. 
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Op 22 november 2018 speelden 12 militanten van de klimaatbeweging “Lausanne Action Climat” tennis in 
een filiaal van de bank Crédit Suisse in Lausanne. Door de tussenkomst van de politie die door de bank was 
opgeroepen, werd hun spel beëindigd. Gelijkaardige acties vonden tezelfdertijd plaats in filialen in Genève 
en Bazel. Met deze actie  protesteerden zij tegen de investeringen van de bank in fossiele brandstoffen die 
schadelijk zijn voor het milieu en bijdragen tot de klimaatopwarming. Zij riepen met hun tennisspel tegelijk 
de Zwitserse tennisspeler Roger Federer op om zijn band met de bank die hem sponsort, te doorbreken. Zij 
werden hiervoor in april 2019 na een klacht van de bank beboet door het Openbaar Ministerie (in totaal 
21.600 Zwitserse frank). In beroep werden zij op 13 januari vrijgesproken door de Zwitserse politierechter 
in Lausanne voor “huisvredebreuk” en het demonstreren zonder toelating. Hun tot deze misdrijven 
vertaalde daad achtte de politierechter immers gerechtvaardigd door de noodtoestand die de activisten 
inriepen. De politierechter las die noodtoestand in de rapporten van het “Intergovernemental Panel on 
Climate Change (IPCC)” die tijdens het proces werden toegelicht door de beklaagden en experten. Hij nam 
ook aan dat hun actie het enige middel was dat de leden van de beweging restte om een reactie van de 
bank uit te lokken, de media te wijzen op de gewraakte investeringen van de bank en de publieke opinie te 
beïnvloeden. Het openbaar ministerie heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak. Het 
doek van het gerecht is over deze actie bijgevolg nog niet gevallen. 
 
Democratie is strijd 
 
Met deze en tal van andere acties (denk aan Greenpeace, Extinction Rebellion,...) valt moeilijk te 
ontkennen dat burgerlijke ongehoorzaamheid in de Westerse democratieën al decennialang met de 
politieke zeden is verweven maar tegelijk ook dat de criminalisering ervan een obligaat antwoord van 
overheden (politie, openbaar ministerie, rechtscolleges,...) is gebleven. 
 
Ze illustreren dat democratie strijd is. Met de woorden van H. Achterhuis & N. Koning “een vreedzaam 
gevecht, maar ook weer geen vriendschappelijke wedstrijd” (De kunst van het vreedzaam vechten, 2017). 
Democratie vraagt bereidheid om de strijd aan te gaan, stellen ze, maar ook om “de regels van het spel te 
respecteren en een onverhoopt verlies te nemen”. Burgerlijke ongehoorzaamheid is, zoals uit de 
voorbeelden blijkt, strijden. Maar is het vreedzaam? Worden “de regels van het spel” geëerbiedigd? Zijn 
burgerlijk ongehoorzamen de sportieve burgers waarover de auteurs het hebben? Of bedoelen zij dat ook 
gehoorzame burgers of de meerderheid sportief moeten zijn? 
 
Het essay van Hannah Arendt kan een baken zijn voor het beantwoorden van deze vragen. Zij zag immers 
vijftig jaar geleden dat in grote delen van de wereld zich een noodsituatie liet voelen. Daarmee bedoelde 
ze dat in vele landen, zonder ze bij naam te noemen, gevestigde instituties niet langer naar behoren 
functioneerden en dat het gezag in die landen zijn respectabiliteit had verloren. Bovendien blijkt uit haar 
verwijzingen in de tekst dat zij zich voor haar studie had verdiept in literatuur van een beroepsgroep die 
naar haar mening het debat nochtans te veel beheerste. Ze bedoelde juristen. De politiek filosofe zou dit 
alles vandaag wellicht niet anders zien. 
 
Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid? 
 
Het komt voor dat academici gewelddadige protesten en zelfs terroristische aanslagen als vormen van  
burgerlijke ongehoorzaamheid zien. Maar het komt evenzeer voor dat een strafrechter van Bergen in een 
vonnis van 3 november 2015 het binnendringen van leden van een groepering in een militair domein van 
SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid 
beschouwt. Meer bepaald als een bewust, intentioneel, openlijk, geweldloos en als lid van een beweging 
of groepering plegen van een misdrijf met de bedoeling om een aanpassing van bestaande rechtsregels 
aan hogere principes te bespoedigen. De verwarring die uit deze sterk uiteenlopende visies kan ontstaan, 
vraagt om een verheldering van het begrip. Hannah Arendt heeft die gebracht. Ik beperk mij tot een korte 
bespreking van dit essay hoewel anderen, filosofen zoals J. Rawls (Theory of Justice, 1971) en sociologen, 
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zoals C.J.M. Schuyt (Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid, 1972), die denkoefening ook hebben 
gemaakt.  
 
Hannah Arendt beschouwt burgerlijke ongehoorzaamheid als een vorm van politiek protest, waarbij een 
groep mensen, die een minderheid vormen, een rechtsregel bewust, in het openbaar en zonder geweld, 
overtreedt met het doel een rechtsregel of het overheidsbeleid te wijzigen omdat de (grond)wettelijkheid 
ervan ter discussie staat en de institutionele kanalen uitgeput zijn of hun bezwaren niet worden gehoord. 
Deze illegale vorm van handelen kan voor Arendt best legitiem zijn. 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet uit (louter) gewetensbezwaar 
 
Hannah Arendt begreep waarom de gevangenschap van Socrates en van Henry David Thoreau  juristen 
inspireren om burgerlijke ongehoorzaamheid in het rechtssysteem een plaats te geven. Socrates werd 
volgens de overlevering opgesloten, vervolgd en berecht voor het niet erkennen van de Atheense goden 
en voor het bederven van de Atheense jeugd. Hij was ervan overtuigd dat het voor hemzelf beter was 
onrecht te ondergaan dan zelf tegenover de wetten van de gemeenschap verkeerd te handelen. Hij 
verdedigde dus het gezag van de wetten, zelfs als deze wetten onjuist werden toegepast in een corrupt 
proces. Hij lag m.a.w. niet in dispuut met de wetten, maar met de rechters. Thoreau bracht in 1846 een 
nacht in de gevangenis door omdat hij jarenlang weigerde belastingen te betalen. Een burger had volgens 
hem het recht om geen belasting te betalen aan een staat die onrechtmatig handelt. De VS voerde toen op 
grond van formeel rechtmatig tot stand gekomen besluiten een beleid van slavernij en oorlog tegen 
Mexico. Dat beleid botste met zijn geweten. Belasting betalen was voor hem slaafs meewerken aan zo’n 
beleid. En dat weigerde hij. 
 
Deze verhalen zijn voor juristen bronnen om burgerlijke ongehoorzaamheid van wetsovertreders in 
concrete gevallen te rechtvaardigen wanneer ze bereid zijn of, zoals Socrates, zelfs aandringen, om 
daarvoor gestraft te worden. Tolerantie voor burgerlijke ongehoorzaamheid wordt zo afhankelijk gemaakt 
van de aanvaarding door de ongehoorzame burger om voor zijn inbreuk op de wet gestraft te worden. 
Deze moraliserende aanpak werd of wordt zelfs versterkt in een (federaal) rechtssysteem dat een individu 
er toe kan aanzetten om de wet te overtreden met als doel de grondwettelijkheid van de wet te testen. 
Hannah Arendt bestempelde dit als een “niet echt gelukkig theoretisch huwelijk tussen moraliteit en 
legaliteit, tussen het geweten en de wet van het land”. 
 
De burgerlijk ongehoorzame persoon die Hannah Arendt voor ogen heeft, lijkt daarom niet op de persoon 
die door juristen, ter rechtvaardiging van zijn daad, wordt voorgesteld als een gewetensbezwaarde of als 
een individu dat de grondwettelijkheid van de wet test. Het geweten van zo’n persoon noemt zij onpolitiek 
en puur subjectief. Het geweten, schrijft ze, is niet geïnteresseerd in de wereld waar het kwaad gepleegd 
wordt of in de gevolgen van het kwaad voor de toekomst van de wereld. Het is bezorgd voor het 
individuele zelf en zijn integriteit en het kan dan ook veel radicaler zijn. De rechtvaardiging door het 
geweten kan daarom niet veralgemeend worden. Het geweten blijft subjectief. 
 
Hannah Arendt sluit evenwel niet uit dat een gewetensbezwaar een politieke betekenis kan krijgen 
wanneer meerdere gewetens elkaar toevallig vinden en de gewetensbezwaarden beslissen om zich publiek 
te manifesteren. In dat geval steunen zij niet meer alleen op zichzelf of op hun individuele geweten maar 
op een opinie waarvan de sterkte niet afhangt van het geweten maar van het aantal mensen dat deze 
opinie deelt. Het roept onwillekeurig het “je révolte, donc nous sommes” op van A. Camus (L’homme 
révolté, 1951). 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is collectief 
 
Voor haar omschrijving van het concept burgerlijke ongehoorzaamheid koppelt Hannah Arendt ethiek los 
van politiek. De gewetensbezwaarde ziet zij als de eenzaat, “een goed mens”, die eerder om zichzelf dan 
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om de wereld bekommerd is. Zij zet hem af tegen “een goed burger” waarmee ze een (goed) mens bedoelt 
die zijn politieke rol opneemt, in discussie met andere goede burgers gaat, zijn subjectieve eigen gelijk kan 
verlaten, medestanders zoekt en samen met anderen acties onderneemt. Denken vindt zij noodzakelijk 
maar niet voldoende om te handelen. Het geweten moet zich ook uitspreken en in dialoog gaan met 
anderen om tot een gedeelde overtuiging te komen. Daaruit ontstaat voor haar burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 
 

Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet crimineel 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid, schrijft Hannah Arendt, kan niet worden gelijkgesteld aan criminele 
ongehoorzaamheid. Er is een wereld van verschil tussen de crimineel, die het oog van de openbaarheid 
schuwt, en de burgerlijk ongehoorzame personen, die in het openbaar in opstand komen en de wet in 
eigen handen nemen. De crimineel is alleen uit op eigen profijt, zelfs als hij tot een criminele organisatie 
behoort, terwijl de burgerlijk ongehoorzame personen namens en ter wille van een groep handelen. De 
crimineel weigert zich neer te leggen bij de eensgezindheid van alle anderen en zal alleen buigen voor het 
geweld van de ordehandhavers. De burgerlijk ongehoorzame personen dagen de wet en de gevestigde 
autoriteiten uit omdat zij het grondig oneens zijn en niet omdat zij als individu voor zichzelf een 
uitzondering willen maken en daarmee weg willen komen. 
 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is geweldloos 
 
Burgerlijk ongehoorzame personen zijn geen rebellen. Dat worden ze wanneer ze geweld gebruiken. 
Geweldloosheid is voor Hannah Arendt het tweede algemeen aanvaarde kenmerk van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Het groepskarakter is zoals hiervoor is gebleken voor haar het eerste algemene 
kenmerk. Burgerlijk ongehoorzame personen zijn evenmin revolutionairen. Zij aanvaarden immers het 
kader van de gevestigde autoriteit en de legitimiteit van het wettelijke systeem. Dat doen revolutionairen 
per definitie niet. Toch sluit Hannah Arendt niet uit dat de burgerlijk ongehoorzame personen de wereld zo 
drastisch willen veranderen dat het onderscheid met revolutie moeilijk kan vastgehouden worden. Althans 
zolang dat revolutionaire handelen geweldloos blijft. 
 
Het essay geeft geen glashelder antwoord op de vraag of deze vereiste van geweldloosheid niet enkel slaat 
op rechtstreeks fysiek geweld van burgerlijk ongehoorzamen op andere personen maar ook op andere 
vormen van geweld (op zaken, eigendommen, enz.). Het antwoord dat deze vereiste geldt voor bepaalde 
of voor al die vormen van geweld kan toch  niet met stellige zekerheid uit de tekst van het essay worden 
afgeleid.  Hoe ruimer evenwel de vereiste van geweldloosheid wordt ingevuld, des te beperkter zijn de 
mogelijkheden voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Een ruime interpretatie van de 
geweldloosheidsvereiste strookt echter niet met het pleidooi van Hannah Arendt om voor burgerlijke 
ongehoorzaamheid “een nis” of “onderdak” in het staatsbestel te zoeken. 
 
Verandering is inherent aan de menselijke conditie 
 
We worden geboren in een wereld die reeds door mensen is bewoond en ingericht en we sterven 
vooraleer inmiddels verworven wijsheid over de wereld zou kunnen heersen, schrijft Hannah Arendt. Het is 
deze verstrengeling van nataliteit en mortaliteit die voor verandering zorgt. Verandering is dus een 
constante. Die drang naar verandering van nieuwe mensen wordt in evenwicht gehouden door de nood 
aan stabiliteit bij andere mensen. Geen enkele beschaving zou mogelijk geweest zijn zonder een stabiele 
structuur waar de vloed van veranderingen wordt ingebed. De belangrijkste stabiliserende factor is ons 
rechtssysteem. Verandering is altijd het resultaat van extralegale actie. De wet is niet in staat om 
verandering af te dwingen. Zo stelt Hannah Arendt. 
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Zij vermoedde dat de rol van burgerlijke ongehoorzaamheid in moderne democratieën zou toenemen door 
de versnellende verandering van de westerse samenleving. Die vaststelling leidde haar naar de vraag over 
de verenigbaarheid van dit illegaal handelen met de wet. Het antwoord vond zij bepalend voor haar 
bekommernis of onze democratieën de veranderingen (zullen) kunnen overleven zonder burgeroorlog of 
revolutie. Het recht op vrije meningsuiting beschouwt Hannah Arendt als een te smalle basis voor het 
aanvaarden van de verenigbaarheid met de wet. Burgerlijke ongehoorzaamheid bestaat immers vooral uit 
daden en minder uit woorden. De vraag is volgens haar niet in welke mate burgerlijke ongehoorzaamheid 
door het recht kan worden gerechtvaardigd maar wel met welk wetsbegrip die ongehoorzaamheid 
verenigbaar is. Haar antwoord is: instemming. 
 
De plicht om de wet te gehoorzamen is politiek 
 
Hannah Arendt verwerpt het idee van Rousseau en Kant om de plicht tot het gehoorzamen aan de wet 
vanuit ethisch perspectief te verklaren. Zij wil deze gehoorzaamheidsplicht uitleggen aan de hand van de 
politieke wetenschap, in het bijzonder via de theorieën van John Locke. Niet de verinnerlijking maar de 
instemming biedt voor haar een uitweg naar een verklaring voor deze plicht. Zij zet dat begrip instemming 
meteen op scherp. Zij bedoelt daarmee de actieve steun en blijvende participatie van de burger in alle 
zaken van publiek belang. Deze welbegrepen instemming is op theoretisch vlak het resultaat van een 
oorspronkelijk sociaal contract dat geen overheid heeft voortgebracht maar een samenleving die een 
overheid tot stand brengt. Essentieel voor Hannah Arendt is dat het sociaal contract wederkerig is. Niet 
hun gezamenlijke geschiedenis of etnische homogeniteit maar hun sociaal contract brengt mensen tot een 
samenleving van burgers. Hun wederzijdse beloften binden hen aan elkaar. Ze verlenen hen het recht op 
verzet niet alleen wanneer ze al geketend zijn maar ook, en vooral, om het ketenen te verhinderen. 
 
 
Critici die argumenteren dat de instemming vrijwilligheid veronderstelt en dat het sociaal contract dat 
Hannah Arendt voor ogen houdt op een fictie berust, ontloopt zij niet. Dat argument vindt zij wettelijk en 
historisch correct, maar existentieel en theoretisch niet. Elk mens wordt als lid van een welbepaalde 
gemeenschap geboren en kan enkel overleven als hij er verwelkomd wordt en er een thuis aangeboden 
krijgt. De onvermijdelijk stilzwijgende instemming van elke pasgeborene om de regels van de 
gemeenschap na te leven, kan immers vrijwillig genoemd worden in een gemeenschap waarin niet-
instemmen wettelijk en de facto mogelijk is zodra de pasgeborene de volwassenheid heeft bereikt. 
“Dissent implies consent”. Iemand die weet dat hij de mogelijkheid heeft om niet in te stemmen, weet ook 
dat hij in zekere zin instemt wanneer hij aan het niet-instemmen verzaakt. De stilzwijgende instemming is 
zo bekeken geen fictie. Ze is inherent aan de menselijke conditie, stelt de filosofe. 
 
Deze stilzwijgende instemming of instemming met de grondwet moet onderscheiden worden van de  
instemming met specifieke of de gewone wetten of specifieke beleidsmaatregelen, zelfs als ze de uitkomst 
zijn van beslissingen van de meerderheid. Het is volgens Hannah Arendt juist deze laatste instemming, 
vaak afgeleid uit de instemming met de grondwet, die niets meer is dan een fictie in een samenleving waar 
de werkelijke participatie van burgers verloren is gegaan, bureaucratisering heerst en politieke partijen 
neigen niemand te representeren. 
 
Instemming steunt op de horizontale versie van het sociaal contract en niet op beslissingen van de 
meerderheid. Het morele gehalte van deze instemming lijkt op het morele gehalte van alle verdragen en 
contracten. Het ligt in de plicht om ze na te leven. Deze plicht is inherent aan alle beloftes. Elke menselijke 
organisatie steunt uiteindelijk op het vermogen van mensen om beloftes te doen en na te leven. De enige 
strikt morele plicht van de burgers wordt door deze bereidheid gevormd om zekerheid te bieden omtrent 
hun gedrag en betrouwbaarheid en maakt de prepolitieke voorwaarde van alle andere specifieke politieke 
deugden uit. Beloftes zijn de enige menselijke manier om de toekomst te trachten ordenen, aldus de 
politiek denker.  
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Gehoorzaamheidsplicht houdt een recht op ongehoorzaamheid in 
 
Omdat de toekomst niet altijd voorspelbaar is, zijn beloftes voorwaardelijk. Ze verplichten niet langer tot 
naleving bij onverwachte omstandigheden en wanneer de wederkerigheid verbroken wordt. In het laatste 
geval denkt Hannah Arendt aan het falen van de gevestigde autoriteiten om zich te houden aan de 
oorspronkelijke voorwaarden. Zij illustreert dat onder meer met wat zij beschrijft als het chronische 
bedrog, gekoppeld aan weloverwogen aanvallen op de vrijheden, gewaarborgd door het Eerste 
Amendement van de Grondwet van de VS. Dat amendement verbiedt het Congres om wetten aan te 
nemen die bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting of vereniging beperken.  
 
Instemmen en het daarmee inherente recht om niet in te stemmen zijn de inspirerende en organiserende 
handelingsprincipes die de burgers de “kunst van het zich verenigen” bijbrachten. Hannah Arendt ziet 
echter met lede ogen aan dat in een massamaatschappij de geest van de vrije verenigingen niet langer elke 
activiteit van het sociale weefsel doordringt. Zij is ervan overtuigd dat burgerlijke ongehoorzaamheid niets 
anders is dan de nieuwste vorm van de vrije vereniging die zij onderscheidt van pressiegroepen en hun 
lobbyisten. Zij beschrijft burgerlijk ongehoorzame personen, met de woorden van A. De Tocqueville, als 
burgers die een minderheid vormen, zich verenigen om hun numerieke sterkte te tonen en zo de morele 
macht van de meerderheid te verkleinen. Zij ziet met A. De Tocqueville wel het gevaar bij zulke 
verenigingen dat zij hun actuele doelstellingen inruilen voor ideologische verknochtheden maar zij zet dat 
af tegen het nog ernstiger gevaar van de tirannie van de meerderheid. 
 
De burgerlijk ongehoorzamen voor de rechter 
 
Hannah Arendt begreep wel maar betreurde ook dat burgerlijk ongehoorzame personen voor het gerecht 
gezien worden als individuele wetsovertreders, en dus niet als leden van een groep, en dat over hen als 
potentiële beklaagden recht wordt gesproken. De enige niet-criminele wetsovertreder die het gerecht 
erkent volgens haar, is de gewetensbezwaarde en de enige groepsvorming die het kent, heet 
samenzwering. Dit laatste, bendevorming, beschouwt zij als een zeer misleidende aanklacht omdat het 
geheimhouding vereist terwijl burgerlijke ongehoorzaamheid zich voltrekt in het openbaar. 
 
Zij bekritiseerde het gerecht dat zich op de zogenaamde “political question-doctrine” beroept om geen 
uitspraak te hoeven doen over betwistingen die door burgerlijk ongehoorzamen in verband met 
beslissingen van de wetgevende en/of de uitvoerende macht werden aangevoerd. Zo hekelde zij de 
weigering van het Amerikaanse Supreme Court om de herziening van rechtszaken waarin 
on(grond)wettelijke handelingen van de overheid in verband met de Vietnamoorlog betwist werden toe te 
laten. De politiek theoretica zag in deze doctrine het achterpoortje waarlangs het principe van de 
soevereiniteit en de leer van de raison d’état opnieuw een plaats verwerven in een samenleving die 
soevereiniteit in principe afwijst. Om aan het fundamentele gebrek aan rechterlijk toezicht te remediëren 
stelde zij voor burgerlijke ongehoorzaamheid te integreren in de politieke instituties. Dit achtte zij 
bijvoorbeeld mogelijk door de burgerlijk ongehoorzame minderheden dezelfde erkenning en hen dezelfde 
behandeling te geven als de talrijke lobbygroepen die ook minderheidsgroepen zijn. 
 
In-/constitutionele erkenning van burgerlijke ongehoorzame minderheden? 
 
Hannah Arendt zag vanzelfsprekend in dat het integreren van burgerlijke ongehoorzaamheid in het 
rechtssysteem en zich hierbij op zuiver wettelijke gronden rechtvaardigen, uiterst moeilijk is. Deze 
moeilijkheid vloeit voort uit het wezen van de wet: het spreekt vanzelf dat de wet de overtreding van de 
wet niet kan rechtvaardigen. Maar zij vond tegelijk dat het integreren van burgerlijke ongehoorzaamheid 
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in ons politiek systeem een geheel andere kwestie is en in een zekere zin uitgelokt wordt door de door het 
gerecht aangewende “politieke kwestie-doctrine”. 
 
Vandaag kan in onze samenleving van een zekere erkenning op institutioneel vlak gewaagd worden van de 
sedert de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstane bewegingen. Zij worden nu vaak op de een of andere 
wijze in diverse overheidsbesluitvormingsprocedures betrokken. Toch moet onder ogen worden gezien dat 
burgers ondanks deze vormen van erkenning elkaar blijven vinden om samen bij minderheid burgerlijk 
ongehoorzaam te zijn. De hoger aangehaalde rechtszaken zijn sprekend. 
 
Vanuit haar politieke theorie van de menselijke conditie waaraan burgerlijke ongehoorzaamheid inherent 
is, zou Hannah Arendt zich ongetwijfeld positief kritisch opstellen tegenover de huidige wettelijke 
mogelijkheden voor niet-gouvernementele organisaties om in hun collectief belang voor de rechters op te 
komen tegen volgens hen ongrondwettelijke en onwettige overheidsbeslissingen. Die houding zou zij 
allicht ook aannemen tegenover de in 1836 ingevoerde mogelijkheid in België voor burgers, om namens 
hun gemeente (of provincie) bijvoorbeeld een rechtsvordering tot staking van schendingen van het 
leefmilieurecht in te stellen bij de rechter. Het zijn vormen van institutionele erkenning die burgerlijk 
ongehoorzaam zijn kunnen voorkomen. 
 
De lange weg naar Neufchâteau van L. Huyse (1996) werd weliswaar ingeslagen, maar blijft lang.  
 

Dit artikel werd geschreven voor het Vermeylenfonds en mag met goedkeuring van de auteur hier worden 
opgenomen. Wie zich nog meer wil verdiepen in de actualiteit van Hannah Arendt kan terecht op de 
website van het Vermeylenfonds. 

Een bijdrage van Hans Achterhuis die Hannah Arendt zijn filosofische leidsvrouw noemt: 
https://vermeylenfonds.be/blog/zij-is-mijn-filosofische-leidsvrouw-hans-achterhuis-over-zn-coup-de-
foudre-voor-hannah-arendt 

Een gesprek met Lieve Goorden, auteur van een toegankelijk essay over het leven en werk van Hannah 
Arendt : “De essentie van Arendt”: https://vermeylenfonds.be/blog/lieve-goorden-over-hannah-arendt  

En een korte, maar pittige bijdrage van Dirk De Schutter, die voor Aardewerk al talrijke lezingen en lessen 
gaf over Hannah Arendt :  https://vermeylenfonds.be/blog/dirk-de-schutter-over-hannah-arendt  
 
 
 

Voor wie meer wil lezen 

Bibliografie bij “ een halve eeuw Arendtse burgerlijke ongehoorzaamheid” 

 
Het essay “Civil disobedience” in Crises of the Republic” is beschikbaar op https://hac.bard.edu van The Hannah Arendt Center for Politics and 
Humanities 
 
Boeken 
 
D. De Schutter en R. Peeters, Het waagstuk van de politiek, Utrecht, Klement, 2018 (met vertaling van “Civil disobedience” van H. Arendt). 
H. Arendt, De menselijke conditie, Amsterdam, Boom uitgevers, 2018, vijfde druk, 374p. (vertaling van The human condition, 1958). 
D. De Schutter en R. Peeters, Hannah Arendt. Politiek denker, Zoetermeer, Uitgeverij Klement, 2015, 208p. 
C. Sánchez, (Politiek) in de wereld staan, Kobbegem, De Persgroep Publishing, 2016, 144p. 
L. Goorden, De essentie van Arendt, Leusden, ISVW Uitgevers, 2020, 192p. 
H. Achterhuis & N. Koning, De kunst van het vreedzaam vechten, Rotterdam, Lemniscaat, 2° druk, 2017, 669p. 
I.F. Stone, Het proces Socrates, Baarn, Uitgeverij Sesam, 1989, tweede druk, 292p. 
Henry David Thoreau, Walden & De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid, Amsterdam, De Bezige Bij, 2017, 351-382 (vertaling van Civil 
Disobedience, 1849, beschikbaar op https://hac.bard.edu). 
K. Raes, Tegen betere wetten in. Een ethische kijk op het recht, Gent, Academia Press, 2003, 209p. 
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https://vermeylenfonds.be/blog/zij-is-mijn-filosofische-leidsvrouw-hans-achterhuis-over-zn-coup-de-foudre-voor-hannah-arendt
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OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN… 
 

In de radicale ecologie staat de mens niet centraal maar wel de verbondenheid tussen de levende (en 

niet levende) organismen. Planten, dieren, mensen, maar ook rivieren, oceanen…  en de onderlinge 

verhoudingen tussen die organismen krijgen een andere betekenis. In de Aardewerkbrief zal meestal 

een afzonderlijke rubriek staan waarin iets verteld wordt over bomen, dieren of rivieren. We zochten 

enkele artikels en andere bronnen die een specifiek element belichten over deze “andere wezens” 

zoals  de relaties tussen bomen onderling en schimmels, over de relatie tussen kinderen en dieren en 

waarom we carnivoor worden, over de rechten van dieren en over pijnervaring van vissen.   

 

Boom van het jaar 
 

Een symbolische actie van Aardewerkers in het verlengde van de bomenactie , waarbij een aantal 

beschermde bomen aan de rechtbank vragen om als mede-eisers toegelaten te worden in de 

procedure die werd ingesteld door de vzw Klimaatzaak.  

 

   

Het idee achter deze wedstrijd is eenvoudig: iedereen die wil kan zijn of haar 

lievelingsboom indienen als kandidaat. De stichting Baillet Latour ondersteunt 

deze actie.  De boom moet niet de oudste of de mooiste boom zijn, maar de 

indiener moet er een eigen verhaal bij vertellen en op die manier verantwoorden waarom deze 

boom het verdient om genomineerd te worden. Per provincie kiest een onafhankelijke en experten-

jury een boom en daarna wordt uit deze bomen de winnaar gekozen. Als gevolg van de bomenactie 

voor de klimaatzaak zullen Aardewerkers per provincie één beschermde boom, die deelnam 

indienen. In de volgende Aardewerkbrief, meer hierover. Neem gerust een kijkje op 

www.boomvanhetjaar.be. 

  

Bomen, dieren, anders bekeken… 
 

➢ In de Ban van het Bos 
 

De laatste jaren is er binnen de biologie en de milieubeweging een groeiende aandacht voor de 

complexe communicatie- en overlevingssystemen en voor de rechten van planten en bomen. In de 

opleiding van Aardewerk besteden we er bijzondere aandacht aan en stellen we ons vragen over de 

rol en betekenis van een plantenethiek.  

 

In deze mooie aflevering van VPRO Tegenlicht staat de oeroude intelligentie van bomen en bossen 

centraal en stelt men de vraag: hoe gaan we om met onze oeroude bomen, en kan dat niet anders?  

 

We ontdekken hoe professor en bosbioloog Robin Wall Kimmerer, bomenonderzoeker Suzanne 

Simard, Pulitzerprijs winnares en bestsellerauteur Annie Proulx en akoestisch ecoloog Gordon 

Hempton in de ban zijn van het bos en mensen anders leren kijken naar bomen.  

 

We reizen niet de wereld rond, maar zoomen in op Noord-Amerika. We leren vooral hoe de 

oorspronkelijke bewoners van het continent (voor de kolonisten) nauw in verbinding stonden met 

bomen en planten, en hoe we vandaag vanuit wetenschappelijke kennis weer anders omgaan met 

onze groene metgezellen.  

 

http://www.boomvanhetjaar.be/
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Een aanrader voor wie kennis wilt maken met enkele prominente figuren en ideeën uit de 

bomenwereld. 

 

Link naar de documentaire: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-

2020/in-de-ban-van-het-bos.html  
 

 

➢ Zijn we wel geboren carnivoren 

 

 

Waarom bekommeren we ons om het lot van Katje Lee maar halen 

we de schouders op wanneer koe nummer 80 de drijfgang van het 

slachthuis wordt ingejaagd? Thomas Detombe onderzocht voor Eos 

de dubbelzinnige relatie die wij hebben met dieren, en zoomt in op 

hoe de populaire Westerse cultuur kinderen voorbereidt op een 

leven als vleeseter.  

 

 

Voor wie het hele artikel wil lezen: https://eostrace.be/artikelen/zijn-we-wel-geboren-carnivoren 

 
➢ Islamabad High Court Recognizes the Rights of non-human animals 

 
Het Nonhuman Rights Project (NhRP) is een Amerikaanse organisatie met als doel waar mogelijk de 
rechten van niet menselijke dieren te promoten.  In mei 2020 maakten ze een gerechtelijke uitspraak 
bekend van de Islamabad High Court in Pakistan waarin de erkenning van de rechten van niet 
menselijke dieren bevestigd wordt. De aanleiding van deze uitspraak kwam er na het indienen van 
een verzoekschrift over de situatie van verschillende diersoorten in gevangenisschap en in het 
bijzonder een aanklacht over een Aziatische olifant Kaavan die reeds meer dan 30 jaar in eenzame 
opsluiting vast zat in een zoo. De gerechtelijke uitspraak start met een reflectie over hoe COVID-19 
de gelegenheid biedt aan mensen om na te denken over pijn en het leed van andere levende wezens 
door de “arrogantie” van de menselijke soort  
 
 Voor meer informatie en via doorklikken kan de volledige rechterlijke uitspraak geraadpleegd 
worden : https://www.nonhumanrights.org/media-center/media-release-5-21-20-islamabad-high-court-

recognizes-animal-rights/  
 

  

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/in-de-ban-van-het-bos.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/in-de-ban-van-het-bos.html
https://eostrace.be/artikelen/zijn-we-wel-geboren-carnivoren
https://www.nonhumanrights.org/media-center/media-release-5-21-20-islamabad-high-court-recognizes-animal-rights/
https://www.nonhumanrights.org/media-center/media-release-5-21-20-islamabad-high-court-recognizes-animal-rights/
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➢ Voelen vissen pijn 

 
In een artikel in De Grote Rede waden Michiel Perneel en Jan 
Seys, beiden medewerker bij Het Vlaams Instituut voor de 
Zee, doorheen decennialang wetenschappelijk onderzoek 
over de pijnzin bij vissen. Centraal in deze discussie staat de 
neocortex, dat deel van het brein dat bij zoogdieren een 
belangrijke rol speelt in de subjectieve pijnervaring. Maar, zo 
stellen de biologen: ‘Suggereren dat vissen geen pijn voelen 
omdat ze niet de juiste neuroanatomie hebben, is als 
beweren dat ballonnen niet kunnen vliegen omdat ze geen 
vleugels hebben.’ 
 

 
Voor wie het hele artikel wil lezen:  http://www.vliz.be/groterede/magazine/51#de-grote-rede 

 

➢ The rights of the nature 

 

In het kader van de # World Environment Day, boden 11 11 11, Catapa, Bos+ en Broederlijk Delen 

een Webinar aan over de rechten van de natuur omdat ondertussen over heel de wereld activisten en 

organisaties zich hierrond verenigen. De sprekers kwamen dan ook uit verschillende delen van de 

wereld. Een van hen was Hendrik Schoukens en tijdens zijn lezing maakte hij het publiek attent op de 

bomen die als mede-eiser willen optreden bij de Klimaatzaak. Aardewerk stond dus ook even in de 

belangstelling. 

De webinar kan nog bekeken worden: 

https://www.facebook.com/www11be/videos/277129686984387/ 
 

 

 

 
  

http://www.vliz.be/groterede/magazine/51#de-grote-rede
https://www.facebook.com/www11be/videos/277129686984387/
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VOOR VERWONDERING , VERWONDEREN 

VERWONDERING en  het verwonderen wijst op het anders zijn dan verwacht, op een openheid om 

de wereld te zien en te voelen. Dit kan een verwondering over het meest fundamentele, maar ook 

over alledaagse dingen. De artikels in deze rubriek beantwoorden beide kanten. Verwonderen over 

GAIA raakt de kern van alles wat we zijn en om ons heen gebeurt. Het tweede artikel lees je met een 

glimlach… 

 

De intrusie van Gaia7,  
Isabelle Stengers en vertaald door Rokus Hofstede 

Het artikel van Stengers in een heldere vertaling van Rokus doet ons verwonderen door de krachtige 

invulling van Gaia, de tegelijkertijd tegenstrijdige gevoelens oproept.  De auteur benadrukt het belang 

van het benoemen om te laten voelen en denken. GAIA, een naam tot misverstanden leidt en ten 

onrechte op de tegenstelling tussen de wetenschappen en de zogenaamde niet wetenschappelijke 

kennisvormen. GAIA is een netwerk van relaties, maar zeker niet te reduceren tot de optelsom van de 

processen tussen de ontelbare populaties die de planeet rijk is. GAIA is ook een ‘wezen’. Is die 

samenhang geruststellend of juist niet. Moet GAIA beschermd worden, of beschermt GAIA of is 

daarentegen lichtgeraakt of onverschillig. GAIA vraagt ons niets.  

Met goedkeuring van de auteur en de vertaler mogen we het artikel in de Aardewerk-brief opnemen. 

 

Gaia benoemen en de rampen die zich aftekenen karakteriseren als iets wat zich opdringt [en tant 
qu’intrusion], is in wezen – daarop moeten we de grootste nadruk leggen – een pragmatische 
handeling. Benoemen is niet zeggen wat waar is, maar het benoemde het vermogen toekennen ons 
te laten voelen en denken op een manier die strookt met de naam. In dit geval gaat het erom dat we 
de verleiding moeten weerstaan om iets wat een evenement is, iets wat ons ter discussie stelt, te 
reduceren tot een gewoon ‘probleem’. Maar ook dat we het verschil handhaven tussen de 
opgedrongen vraag en het te scheppen antwoord. Gaia benoemen als ‘zij die zich opdringt’, is haar 
meteen ook karakteriseren als een kracht die blind is voor de schade die ze berokkent – zoals geldt 
voor alles wat zich opdringt. Daarom is het te scheppen antwoord geen ‘antwoord op Gaia’, maar 
een antwoord zowel op datgene wat tot haar intrusie heeft geleid, als op de gevolgen ervan. 
 Gaia is in dit essay dus niet de ‘concrete’ aarde, en al evenmin de Oermoeder die wordt 
benoemd en aangeroepen wanneer we eropuit zijn om onze verbondenheid met de aarde tot 
uitdrukking te brengen en voelbaar te maken, om een gevoel van toebehoren aan de aarde op te 
wekken daar waar scheiding de overhand had, en om uit dat toebehoren nieuwe levenskracht, 
strijdlust en denkenergie te putten8. Wat we hier moeten denken is intrusie, niet toebehoren. 
 Maar waarom dan, zo luidt de voor de hand liggende tegenwerping, gebruikmaken van een 
naam die tot misverstanden aanleiding kan geven? Waarom, zo opperde een vriend, datgene wat 

 
7 Fragment uit: Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, La Découverte, 2009, hoofdstuk 4, blz. 33-40. 

Intrusion, een sleutelwoord in het boek, is moeilijk vertaalbaar in het Nederlands; de term ‘intrusie’, in de betekenis van 

indringen, binnendringen, zich opdringen, is ongebruikelijk, en heeft bovendien geen bijbehorende werkwoordsvorm, zoals het 

Franse faire intrusion of het Engelse to intrude. ‘De intrusie van Gaia’ was overigens de oorspronkelijke titel van het boek, zoals 

de auteur vertelde in een gesprek met Lieven De Cauter op het 9e Burning Ice-festival, gehouden in Brussel in februari van dit 

jaar. Dat gesprek is zeer interessant voor een nader begrip van Au temps des catastrophes en voor een kennismaking met het 

kleurrijke personage van Isabelle Stengers: http://www.dewereldmorgen.be/blog/lievendecauter/2016/02/28/over-

kantelmomenten-en-de-intrusie-van-gaia (vert.). 

8 In La Sorcellerie capitaliste (2005) hebben Philippe Pignarre en ik de politieke betekenis van zulke rituelen beklemtoond. 

http://www.dewereldmorgen.be/blog/lievendecauter/2016/02/28/over-kantelmomenten-en-de-intrusie-van-gaia
http://www.dewereldmorgen.be/blog/lievendecauter/2016/02/28/over-kantelmomenten-en-de-intrusie-van-gaia
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zich opdringt niet benoemen als Ouranos of Kronos, de verschrikkelijke kinderen van de 
mythologische Gaia? We moeten die tegenwerping serieus nemen; benoemen is weliswaar een 
pragmatische en geen definitorische handeling – het is dus geen toe-eigening –maar dat betekent 
niet dat de gegeven naam willekeurig is. In casu besef ik dat de keuze voor die naam, Gaia, een risico 
inhoudt, maar het is een risico dat ik accepteer, omdat het mij er ook om gaat degenen die aanstoot 
zouden kunnen nemen aan het idee van een blinde of onverschillige Gaia tot voelen en denken aan 
te zetten. Het feit dat die naam, Gaia, in de twintigste eeuw in eerste instantie gelinkt was aan een 
stelling van wetenschappelijke oorsprong wil ik niet uitvlakken, maar juist benadrukken. Met andere 
woorden, ik wil het inzicht stimuleren dat we weerstand moeten bieden aan de verleiding een harde 
tegenstelling te zien tussen de wetenschappen en de zogeheten ‘niet-wetenschappelijke’ 
kennisvormen, waartussen we juist koppelingen moeten aanbrengen als we willen leren hoe te 
reageren op wat al begonnen is. 
 Wat ik Gaia noem is namelijk aan het begin van de jaren zeventig zo gedoopt door James 
Lovelock en Lynn Margulis. Zij trokken lering uit onderzoek waarin werd gefocust op het dichte 
geheel van relaties waarin koppelingen werden aangebracht tussen wat wetenschappelijke 
vakgebieden doorgaans separaat behandelden: levensvormen, oceanen, de atmosfeer, het klimaat, 
meer of minder vruchtbare bodems. Een naam – Gaia – geven aan dat netwerk van relaties was de 
nadruk leggen op twee gevolgen van zulk onderzoek. Datgene waarvan wij afhankelijk zijn, en dat zo 
vaak is omschreven als het ‘gegevene’, het globaal gezien stabiele kader van onze geschiedenissen en 
onze plannen, is het resultaat van een geschiedenis van co-evolutie, waarvan de eerste bewerkers, 
de ware, niet aflatende makers, bestonden uit ontelbare populaties van micro-organismes. En Gaia, 
de ‘levende planeet’, moet worden erkend als een ‘wezen’ en niet gelijkgesteld met een som van 
processen, zoals we bijvoorbeeld ook erkennen dat een rat een wezen is; Gaia is voorzien van een 
geschiedenis maar ook van een hoogsteigen regime van activiteit, ontstaan uit de talloze, specifieke 
en onderling verweven koppelingen van de processen waaruit ze bestaat, waarbij de variatie van het 
ene proces allerlei repercussies kan hebben die inwerken op de andere processen. Gaia onderzoeken 
is daarmee iets onderzoeken wat samenhang vertoont, en de vragen die naar aanleiding van een 
afzonderlijk proces worden gesteld, kunnen soms onverwachte antwoorden opleveren waarbij het 
geheel betrokken is. 
 Misschien had Lovelock een stap te ver gezet toen hij beweerde dat die koppelingen zorgen 
voor het soort stabiliteit dat we doorgaans toekennen aan een levend, in goede gezondheid 
verkerend organisme, waarbij de repercussies tussen processen er dan voor zorgen dat de gevolgen 
van een variatie minder groot zijn. Gaia leek zo de trekken te krijgen van een goede, voedende 
moeder, wier gezondheid diende te worden beschermd. Tegenwoordig is ons inzicht in de manieren 
waarop Gaia ‘samenhang vertoont’ heel wat minder geruststellend. De vraag die wordt opgeworpen 
door de toename van de atmosferische concentratie van zogeheten ‘broeikasgassen’ leidt tot een 
geheel van trapsgewijs uit elkaar voortvloeiende antwoorden, die nu pas door wetenschappers 
beginnen te worden geïdentificeerd. 
 Gaia draagt haar naam voortaan meer dan ooit met recht, want als ze in het verleden al werd 
geëerd, dan eerder als de schrikwekkende, de godin die door landbouwvolken werd aangeroepen 
omdat ze wisten dat mensen afhankelijk zijn van iets groters dan zijzelf, iets wat hen tolereert, maar 
zonder dat ze van die tolerantie misbruik moeten maken. Ze stamde van vóór de cultus van de 
moederliefde, die alles vergeeft. Een moeder misschien, maar dan een prikkelbare, wier toorn we 
onder geen beding mogen wekken. En ze stamde ook van vóór de tijd dat de Grieken hun goden 
gevoel voor het rechtvaardige en het onrechtvaardige toekenden, voordat ze hun de bijzondere 
eigenschap toeschreven belang te stellen in de lotgevallen van de mensen. Het kwam er vooral op 
aan om op te passen: hen niet te beledigen, geen misbruik te maken van hun tolerantie. 
 Zonder dat we er erg in hadden is een bepaalde tolerantiegrens wel degelijk overschreden, 
dat wijzen de modellen steeds duidelijker uit, dat observeren de satellieten en dat weten de Inuit. En 
het antwoord dat Gaia dreigt te zullen geven, zou weleens in geen enkele verhouding kunnen staan 
tot wat we hebben gedaan, een beetje zoals schouders die worden opgehaald als ze even worden 
aangeroerd door een onweersvliegje. Gaia is lichtgeraakt, en daarom moeten we haar benoemen als 
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een levend wezen. We hebben niet meer te maken met een woeste, dreigende natuur, ook niet 
meer met een kwetsbare, te beschermen natuur, en al evenmin met een natuur die naar believen 
kan worden ontgonnen. De casus is nieuw. Gaia, zij die zich opdringt, vraagt ons niets, zelfs geen 
antwoord op de vraag die ze afdwingt. Gaia is beledigd,9 maar ze blijft onverschillig voor de vraag 
‘Wie is verantwoordelijk?’ en handelt niet als bestrijdster van onrecht – het heeft er alle schijn van 
dat de regionen van de aarde die als eerste zullen worden getroffen de armste van de planeet zijn, 
om nog te zwijgen van al die levende wezens die er zelf helemaal niets aan kunnen doen. Wat geen 
rechtvaardiging vormt, dat vooral niet, voor onverschilligheid tegenover de dreigingen waaraan de 
levende wezens blootstaan die samen met ons deze aarde bewonen. Alleen heeft Gaia daar niets 
mee te maken. 
 Het feit dat Gaia ons niets vraagt is een uiting van de specificiteit van wat ons aan het 
overkomen is, van wat we moeten proberen te doordenken: het evenement van een eenzijdige 
intrusie, die ons een vraag opdringt zonder geïnteresseerd te zijn in het antwoord. Want Gaia zelf 
wordt niet bedreigd, anders dan de talrijke levende soorten die zullen worden weggevaagd door de 
ongekend snelle verandering van hun milieu die zich aftekent. Micro-organismes zullen in hun 
veelvuldige gedaanten deel blijven uitmaken van haar bestaansregime, dat van een ‘levende 
planeet’. En juist doordat zij als zodanig niet wordt bedreigd, geeft ze iets ontzettend gedateerds aan 
alle epische versies van de menselijke geschiedenis – die waarin de Mens zich opricht op zijn twee 
achterbenen en de ‘natuurwetten’ leert ontcijferen, waarna hij begrijpt dat zijn lot in zijn eigen 
handen ligt en hij verlost is van elke vorm van transcendentie. Gaia is de naam van een nog nooit 
vertoonde, of misschien vergeten, vorm van transcendentie: een transcendentie verstoken van de 
verheven eigenschappen op grond waarvan ze zou kunnen worden ingeroepen als arbiter of als 
waarborg of als hulpbron; een lichtgeraakt samenstel van krachten die onverschillig zijn voor onze 
drijfveren en onze plannen. 
 De intrusie van het type transcendentie dat ik Gaia noem, doet een ingrijpende onbekende 
factor in onze levens ontstaan, die niet meer weggaat. Dat is trouwens misschien wel het moeilijkst 
om te bevatten: er bestaat geen te verwachten toekomst waarin ze ons de vrijheid haar te negeren 
zal teruggeven; het gaat hier niet om een ‘zure appel’ waar we even doorheen moeten bijten, 
gevolgd door een of andere vorm van happy end, in de armoedige betekenis van ‘probleem 
opgelost’. Het zal ons niet meer vergund zijn haar te vergeten. We zullen niet-aflatend gehouden zijn 
rekenschap af te leggen voor wat we ondernemen tegenover een onvermurwbaar wezen dat doof 
blijft voor onze smeekbedes. Een wezen dat geen woordvoerder heeft, of juister gezegd waarvan de 
woordvoerders blootstaan aan een verschrikkelijke toekomst. We kennen het afgezaagde liedje van 
het ‘we zijn met te veel, dat is het probleem’, doorgaans afkomstig van weldoorvoede, met het 
internationale vliegverkeer vertrouwde deskundigen, van wie het voortijdige verscheiden 
ontegenzeglijk een benijdenswaardige energetische besparing zou opleveren. Maar als we naar 
Lovelock luisteren, die tegenwoordig rampenprofeet is geworden, zouden we, om Gaia tot bedaren 
te brengen en in redelijke harmonie met haar te kunnen leven, de wereldbevolking moeten 
reduceren tot zoiets als 500.000 miljoen mensen. Zogenaamd rationele berekeningen, die uitmonden 
in de slotsom dat de enige oplossing ligt in de uitroeiing van de overgrote meerderheid van de 
wereldbevolking vóór het einde van de eeuw, zijn maar een schamele dekmantel voor het waanidee 
van een moorddadige, obscene abstractie. Gaia vraagt niet om zo’n uitroeiing. Ze vraagt nergens om. 

 
9 Beledigd, maar niet wraakzuchtig, want wie rept van een wraakzuchtige Gaia kent haar niet alleen een geheugen toe maar 

ook een interpretatie van wat er gebeurt in termen van intentionaliteit en verantwoordelijkheid. En wie spreekt van de ‘revanche’ 

van Gaia, zoals Lovelock tegenwoordig doet, zet een type psychologie in dat mij, om dezelfde reden, niet relevant lijkt; je neemt 

revanche op iemand, terwijl de vraag of er van belediging sprake is eerder een simpele vaststelling is. Je zegt bijvoorbeeld: ‘Het 

lijkt erop dat ze zich beledigd heeft gevoeld door dat gebaar, ik vraag me af waarom.’ Net zo strijden we ook niet tegen Gaia. 

Zelfs spreken over een strijd tegen de opwarming van de aarde is misplaatst – als we moeten strijden, dan tegen wat Gaia heeft 

uitgedaagd, niet tegen haar antwoord. 
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 ‘Gaia’ benoemen, oftewel een verband leggen tussen een samenstel van materiële 
processen, dat er niet om vraagt te worden beschermd of te worden bemind en dat niet zal worden 
vermurwd door onze openbare spijtbetuigingen, en de intrusie in onze geschiedenis van een vorm 
van transcendentie, zou de meeste wetenschappers niet speciaal hoeven te choqueren. Zelf zijn ze 
gewend om een naam te geven aan datgene waaraan ze het vermogen toekennen dat het hun 
denken en hun verbeelding op gang brengt – wat exact de betekenis is van de transcendentie die ik 
met Gaia associeer. Alleen degenen die zichzelf beschouwen als koppige ‘pleitbezorgers van de ratio 
en de vooruitgang’ zullen ongetwijfeld van de daken schreeuwen dat daarmee de deur wordt 
opengezet voor irrationaliteit. Ze zullen een paniekerige regressie aan de kaak stellen, waardoor we 
de ‘erfenis van de Verlichting’ dreigen te vergeten, het grote verhaal van de menselijke emancipatie 
die het juk van de transcendenties afschudt. Hun rol is al vastgelegd. Nadat ze hebben bijgedragen 
aan de scepsis tegenover klimaatmodellen (denk aan Claude Allègre10), zullen ze vervolgens de altijd 
goedgelovige publieke opinie doordringen van de noodzaak het noorden niet kwijt te raken en te 
blijven geloven in de lotsbestemming van de Mens en in diens vermogen om alle ‘uitdagingen’ te 
overwinnen. Wat heel concreet neerkomt op de plicht om te geloven in de wetenschap, dat brein 
van de mensheid, en in technologie, ten dienste van de vooruitgang. Hun geschreeuw opwekken is 
niet iets wat ik leuk vind maar ook niet iets wat me bang maakt.  
 De handeling van het benoemen is dus in de verste verte niet onwetenschappelijk. 
Daarentegen kan die handeling wetenschappers tot denken aanzetten, hen verhinderen zich de 
vraag toe te eigenen die door de intrusie van Gaia wordt opgedrongen. Klimatologen, glaciologen, 
scheikundigen en anderen hebben hun werk gedaan, en ze zijn er ook in geslaagd om het 
alarmsignaal te doen klinken, in weerwil van alle pogingen dat signaal te smoren, om ‘een 
ongemakkelijke waarheid’ ingang te doen vinden ondanks de beschuldigingen waaraan ze hebben 
blootgestaan: dat ze wetenschap en politiek door elkaar zouden hebben gehaald, of dat ze jaloers 
zouden zijn op het succes van collega’s wier onderzoek bijdraagt aan het veranderen van de wereld 
terwijl zijzelf zich beperken tot een beschrijving ervan, of ook dat ze als ‘bewezen’ poneren wat 
alleen maar hypothetisch zou zijn. Ze hebben weerstand weten te bieden omdat ze wisten dat de 
klok tikte en dat niet zij maar datgene waarop ze hun aandacht richtten wetenschappelijke vragen en 
politieke vragen door elkaar haalde – onder meer de vraag naar wat bezig was de plaats van de 
politiek in te nemen: de nieuwe economische orde, die op het punt staat zijn eigen imperatieven op 
te dringen aan de hele planeet. Gaia benoemen is hen helpen weerstand te bieden aan een nieuwe 
dreiging die ditmaal inderdaad zou neerkomen op de ergste verwarring tussen wetenschap en 
politiek: namelijk dat aan wetenschappers zou worden gevraagd hoe er moet worden gereageerd, 
dat we ons op hen zouden verlaten om te bepalen wat er moet worden gedaan. 
 Dat is trouwens precies wat er gaande is, maar met andersoortige ‘wetenschappers’. 
Vandaag de dag zijn economen al druk in de weer, en op een manier die garandeert dat de 
klimaatkwestie, net als allerlei ‘onbedoelde’ effecten, wordt benaderd vanuit het oogpunt van 
strategieën die ‘plausibel’ zijn, oftewel vatbaar om te leiden tot een nieuwe bron van winst. 
Desnoods door zich neer te leggen, in naam van de wetten van de economie – die hard zijn maar het 
zijn wetten, zullen ze verklaren – bij een planetair New Orleans11. Desnoods door erin te berusten dat 
de als winstgevend omschreven zones van de planeet, van stadsbuurten tot continenten, zich met 
alle noodzakelijke middelen verdedigen tegen de massa van degenen die dan ongetwijfeld de 
beruchte frase zal worden voorgehouden dat ‘wij niet alle rampspoed van de wereld kunnen 
opvangen’. Desnoods, kortom, door met het uitentreuren herhaalde ‘het is niet anders’ de volledige, 
openlijk tentoongespreide barbarij te vestigen die nu al in  onze werelden om zich heen grijpt. 

 
10 Claude Allègre, Frans wetenschapper en politicus, onderwijsminister onder Jospin, was in de jaren tachtig een van de eersten 

die wees op het verband tussen klimaatopwarming en CO2-emissies. Sinds 2006 heeft hij zich echter doen kennen als een 

polemisch klimaatontkenner, onder meer in L’Imposture climatique (2010) (vert.).   

11 Verwijzing naar orkaan Katrina in 2005, toen de rijken zich in veiligheid brachten en er onder de aan hun lot overgelaten 

armen veel slachtoffers vielen (vert.).  
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 Economen en andere gegadigden voor het produceren van globale, op de ‘wetenschap’ 
gebaseerde antwoorden bestaan voor mij uitsluitend als schadelijke macht. Hun gezag bestaat 
slechts voor zover de wereld, onze wereld, blijft wat ze is – dat wil zeggen, gedoemd tot barbarij. Hun 
‘wetten’ veronderstellen bovenal dat ‘wij’ op onze plaats blijven, dat we de rollen die voor ons 
vastliggen blijven spelen, met het blinde egoïsme en het aangeboren onvermogen om na te denken 
en samen te werken waarbij grootschalige economische oorlog nog de enige voorstelbare horizon is. 
‘Gaia benoemen’ zou dus volslagen nutteloos zijn als het er alleen maar om ging hen te bestrijden. 
Maar het gaat erom dat we datgene bestrijden waaraan zij hun gezag ontlenen. Datgene waartegen 
de kreet heeft opgeklonken: ‘Een andere wereld is mogelijk!’ 
 Die kreet heeft niets, werkelijk niets van zijn actualiteitswaarde verloren. Want datgene 
waartegen hij heeft opgeklonken, het kapitalisme – het kapitalisme van Marx, natuurlijk, niet dat van 
Amerikaanse economen – is al druk in de weer zijn eigen antwoorden uit te broeden op de vraag die 
zich aan ons heeft opgedrongen, antwoorden die regelrecht naar barbarij voeren. De strijd is met 
andere woorden ongekend urgent, maar bovendien moeten degenen die in die strijd verwikkeld zijn 
ook een beproeving het hoofd bieden die ze echt niet nodig hadden, waardoor ze misschien in de 
verleiding kunnen komen om haar maar buiten beschouwing te laten, juist uit naam van die urgentie. 
Gaia benoemen is de noodzaak benoemen om aan die verleiding weerstand te bieden, de noodzaak 
om te denken vanuit die beproeving: we hebben geen keus, want zij zal niet wachten.  

Op de vraag welke ‘andere wereld’ eventueel in staat zou zijn om met Gaia tot een vergelijk 
te komen – daarop hoef ik, hoop ik, geen antwoord te geven. Het antwoord is niet aan ons, het is aan 
een scheppingsproces waarvan het onzinnig en gevaarlijk zou zijn te onderschatten hoe 
verschrikkelijk moeilijk het is, maar waarvan het suïcidaal zou zijn het voor onmogelijk te houden. Er 
zal geen antwoord zijn als we niet leren strijd en engagement te koppelen in dat scheppingsproces, 
hoe aarzelend en stamelend ook. 
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Een andere verwondering, met een glimlach. 
 

Waarom ik als ecologist mijn vrouw niet bedrieg,  
Hans Versteden  

 
Ik leef zoals een marter. In mijn vroegere stallen huist er overigens een paartje waar ik les bij volg. Ze 
richtten onlangs een tweede verblijf in op onze zolder, maar daar heb ik wijselijk een plokje cement 
voorgestoken. Marters zijn als maffiabazen, ze houden er drie verblijfplaatsen op na en slapen 
telkens ergens anders – daarin verschillen we wél, hé. Of ze er overal een andere minnaar of 
minnares op nahouden? Dat hebben ze me nog niet verklapt. Misschien uit mensenliefde, om me 
niet op een dwaalspoor te brengen? 
Voor de rest delen de marter en ik dezelfde levenswijze. Naast de marter – in het voorjaar mét 
jongen en daardoor extra bloeddorstig – op tien meter vandaan, huizen onze vier kippen. Het aantal 
kippen schommelt elk jaar tussen drie en vier. Er wordt er namelijk elk jaar eentje doodgebeten en 
weer vervangen. Ik heb geen inspraak in de keuze van het slachtoffer. Ik treur altijd. Waarom ontnam 
zij/hij nu net déze kip? Mocht ik moeten kiezen, dan zou het afhangen van haar eiproductie (ik heb 
los van de pikorde, een kiporde in m’n kop.) Zolang ze met vier zijn, valt dat te bestieren. Hoe komen 
die kippen aan hun ei-nde? Elk jaar passeert er wel een losgerukte of een losgeslagen hond. Zo 
verversen honden ongevraagd ons kippenbestand. De marter treurt mee, maar houdt er zich ver van, 
zoals u weet. Maar u weet nog niet waarom! 
 

 
Tussendoor,  dieren durven al een eens een voorbeeld te stellen aan mensen. U weet – het 
leven is eerlijk verdeeld tussen vrouwen en mannen – een kip legt eieren en broedt. Een haan 
kraait en bevrucht (=dekt). Zo is het ons van kindsbeen af, voorgehouden. Voor ons eigen 
fatsoen. Wij hebben er eentje die eieren legt (erg artistieke eieren overigens, ze zijn niet glad 
en ovaal. Nee, ze zijn veelvlakkig als een briljant – misschien doet het leggen wel telkens 
pijn?). Ze broedt ijverig, tegelijkertijd dekt hij de andere kippen en kraait. En dat allemaal 
door één en dezelfde kip-haan. Of een wipkip, voor de Hollanders onder ons. Voor wie er 
soms belang in stelt: kraaien is erg afmattend voor een kip. Broeden doet diezelfde haan 
echter erg ambitieus en onvermoeibaar. Typisch haantjesgedrag 
 

 

Waarom weerhoudt de marter zich ervan onze kippen hun bloed op te zuigen of ze te onthoofden? 

Uit zelfbehoud! 

Zij of hij trekt rond de nesten een denkbeeldige cirkel van wel honderd meter. Al wie binnen dat 

gebied kraait of kakelt als een lorelei, gaat toch veilig op stok. Op die manier hoopt de marter dat z’n 

schuilplaatsen verlinkt noch ontdekt worden, hoe begerig de buurhaan of -kip ook moge wezen. U 

denkt de titel al beet te hebben? We zullen zien. 

Heel heel lang geleden, voor het ontstaan van de elektrische fiets, bedroeg mijn actieradius ongeveer 

12 km enkel of 452 km² in oppervlakte (Pi x 12 x 12). Op darwinistische wijze, evolueerde uit de fiets 

de e-bike (25km/u), dan pas de speedpedelec (max 45Km/u, gemiddeld 35 km/u). Door de e-bike 

vergrootte mijn actieradius tot 25 km of 1963 km²!! (België meet 30.689km²). Vijf maal meer, u 

duizelt? Met speedpedelec verdubbelt dat haast tot 3848 km² (Pi x 35 x 35). Vanuit mijn enig huis ligt 

mijn actieradius voorbij Leuven en Tienen en dubbel zo ver als Aarschot en Diest. De Hagelandse ruit, 

zeg maar. 

Wel, daarbinnen is ieder mens die kakelend of kraaiend al dan niet te bed gaat, veilig voor mij. 

Ik heb er dus alle belang bij het Hageland en zijn bewoners (steen-plant-insect-dier-mens; foei voor 

de opklimmende reeks) te verzorgen om zelf niet verraden te worden.  

Hoe? Ik beperk mij tot de categorie ‘de mensen’ om uw tijd niet nog meer te verdoen. Al wat ik – wij 
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zou eerlijker zijn – nodig heb, haal ik van zo dichtbij mogelijk. Als het benzinestation* op 1,5km van 

hier sluit, mag ik voor m’n grasmaaier, enkele rit, 7km ver rijden. Als het supermarktje op 2,5km sluit 

mag ik heen, 5 km verder rijden. Als de ijzerwinkel op 2 km dicht gaat (ik pruts nogal wat) 10 km 

erbij.  Als het voedselteam ermee ophoudt … Als de apotheek … Als de brouwer … de elektrohandel 

… de huisdokter … het tuincentrum(meke) … de houtzagerij … de velomaker … het café/frituur … Als 

de bakker z’n deuren sluit moeten wij een auto bijkopen, want zelfs met een speedpedelec rijden wij 

ons dan onnozel. Daarom zal ik binnen mijn actieradius, de winkelier die mij per abuis tien euro 

teveel weergeeft niet bedriegen en dat teruggeven. (Desnoods elektronisch, want baar geld wordt 

afgewezen als een vuile luier ;) Al de voornoemde winkels moeten blijven bestaan of ook ik ga eraan. 

Laat de reclammekes maar passeren, laat de madammekes maar flaneren. Alles van dichtbij* steun 

ik, voor zo-ver (!) mogelijk. Verder ga ik het niet zoeken, ondanks schreeuwerige reclame.  

M’n eigen vrouw bedriegen? Daar zou ik alleen mezelf mee, excusez le mot, kloten. Wie weet hoe 

ver moet ik dan in het holst van de nacht als een marter op jacht, terwijl ze nu gewoon naast me ligt 

(even getwijfeld of dit in #metoo tijden, politiek correct was). Die van Antwerpen, Luik, Gent of 

godbetert, Ninove, die zijn niet veilig voor mij.  

Helaas kom ik er nooit, tenzij in haar gezelschap. En als ik er kom, de vrouwen kijken allang niet meer 

naar mij om. Nog een voordeel van m’n toenemende leeftijd. Ik hoef het haantje niet meer uit te 

hangen. U weet wat dat betekent?  

(Komt daar nog de anderhalvemeter-maatschappij bovenop!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*al wat dichtbij verkocht wordt, komt daarom 

niet van dichtbij, hé. Da’s een ander paar mouwen. Met alle Chinezen, ook met… 
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TIPS OM TE LEZEN, TE BEKIJKEN… 
Er is veel, zo veel… Bijna lukraak lichten we er enkele uit en aarzel niet, beste lezer om tips en suggesties te 
geven. Dit kan een website zijn die we ontdekten, een artikel of een boek dat we lezen, een theaterstuk 
of een beeld dat we bewonderden.  

 

➢ De Pest, La Peste (1947)  

 

Door de corona-crisis het meest bekende boek van Albert Camus. In Nederland was het vermoedelijk 

de laatste maanden het meest verkochte (en gelezen) tweede handsboek. Het verhaal begint met 

dode ratten in een stad in Algerije De ratten als verspreiders van een ziekte en de vergelijking met 

vleermuizen vraagt niet veel fantasie. De mensen krijgen hevige krampen, builen en hoge koorts. De 

ziekte is zeer besmettelijk, niet te genezen en er is geen vaccin en de getroffenen moeten in 

quarantaine.  De arts, Rieux en centrale figuur in de roman, doet wat hij kan om de pijn te 

verminderen. Het zorgpersoneel en de crematoria draaien overuren. De gelijkenissen met de corona-

crisis liggen voor de hand. Het is en blijft een beklijvend boek. Wie geen zin heeft in lezen en op een 

regenachtige avond geen activiteiten heeft gepland, kan kiezen voor het theaterstuk. Het (kritische) 

Theatergezelschap SKaGen (www.skagen.be) maakte in 2005 een theaterbewerking (La Merde) en 

zette de opname van de voorstelling online. Ze verwijzen naar de actualiteit. Je kan die nog altijd 

gratis bekijken : https://www.youtube.com/watch?v=bs5h-weYv0s. 

 

➢ De tuin. Ontdek de verborgen boodschappen van wind, wolken, planten en dieren. 

 

Zij die het geluk hebben te wonen in een huis met een tuin, hebben de laatste maanden wellicht 

meer tijd doorgebracht in hun tuin dan ooit tevoren. Dit boek geeft een extra dimensie aan de 

tuinbeleving.  

 

Peter Wohleben kennen velen door het verrassende en voor een breed publiek 

toegankelijk boek “Het verborgen leven van de bomen” dat ondertussen in 

diverse talen werd gepubliceerd. Wohleben zijn pen stond niet stil en diverse 

boeken volgden.  “De tuin” werd in 2019 vertaald. De ontdekkingstocht door de 

natuur kan in je eigen tuin beginnen. De planten worden bekeken in diverse 

seizoenen en net zoals in zijn andere boeken trekt Wohleben onze aandacht 

voor het ‘niet direct zichtbare leven’ zoals dat van de schimmels die ook in een 

tuin actief aanwezig zijn.  

Hij helpt de lezer verborgen signalen te herkennen van de wind, de wolken, de 

planten en de dieren. Inderdaad behalve over planten bevat het boek veel informatie over 

alles wat kruipt, sluipt of vliegt in de tuin. 

 

➢ Climate, a new story 

Recensie door Guy De Smedt.  Discussiestof verzekerd.  

 

De meesten onder ons weten nog waar ze waren op 9/11. "Climate, a new story" van Charles 

Eisenstein deed me denken aan kerstdag 1980. Ik weet nog waar ik was toen de plotse dood van 

Louis Neefs het hoofdpunt was in het nieuws. Hij zou nooit meer "Laat ons een bloem" zingen. 

Eisenstein vertelt het verhaal van "interbeing": ik maak deel uit van de wereld en de wereld maakt 
deel uit van mij. Als de natuur verdwijnt verlies ik ook een deel van mezelf.  De titel misleidt, want 
het boek gaat amper over de klimaatproblematiek zoals ze in de media wordt voorgesteld. Eisenstein 

https://www.skagen.be/
https://www.youtube.com/watch?v=bs5h-weYv0s


Aardewerk-brief lente 2020 

41 
 

begint met wat hij het klimaatfundamentalisme noemt. Dat gaat zo: "We moeten 100% van onze 
inspanningen richten op het naar nul brengen van onze broeikasgasuitstoot. Pas wanneer we dat 
gevecht hebben gewonnen kunnen wij onze aandacht op andere problemen richten. Dus, vecht je 
mee met ons?" Met dit voorbeeld toont hij aan dat mensen ertoe worden aangezet om wij-zij te 
denken, offers te brengen en te vechten tegen een in dit geval onzichtbare vijand. Hij zet er een 
compleet ander verhaal tegenover. Hij beschrijft de natuur als een complex en veerkrachtig wezen. 
Laten we dat koesteren. Als we onze landbouwmethodes omgooien en onze exploitatie beperken 
kunnen we deze veerkracht gebruiken. De natuur zorgt immers zelf voor een stabiel klimaat dat 
broeikasgassen opslaat en woestijnvorming vermijdt. Door de natuur te willen controleren en naar 
onze hand te zetten maken we onze leefwereld kapot. We evolueren zo naar een wereld van beton 
waarin de technologie de hele biosfeer stuurt als een industriepark. Misschien overleeft de mens in 
zo'n wereld. Maar wie wil er zo leven? 

(de vertaling van het boek heet "Klimaat, een nieuw verhaal" en verschijnt in augustus 2020). 

 

 

➢ Artworks for change : footing the bill 

Een tentoonstelling: ook vanuit de huiskamer 

 
Een bijzonder interessante website en ook gewoon mooi… 
Art works for change vertrekt van de transformatieve kracht van kunst om bewustzijn te stimuleren, 
om dialoog te introduceren en acties te inspireren. Ze richten zich met hun kunst op de ernstige 
hedendaagse problemen, met een kritische visie op sociale en ecologische thema’s. Reeds bij het 

openen van de home-pagina 
word je overladen met 
prachtige beelden en foto’s.  
In de eerste plaats organiseren 
ze reizende tentoonstellingen 
om een zo groot mogelijk 
publiek te bereiken met telkens 
een combinatie van video-
installaties, fotografie, maar 
evengoed traditionele schilder-
en beeldhouwkunst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door de corona-lockdown was dit niet nu mogelijk. Het voorjaar 2020 moest de start zijn van de 
tentoonstelling : “Footing the Bill: Art and Our ecological Footprint”. Zoals de titel duidelijk aankondigt 
is deze tentoonstelling gericht op de dringende noodzaak om anders om te springen met de eindige 
resources van de aarde. Door de lockdown werd een mooi online-alternatief aangeboden. Met een 
eenvoudig video-filmpje wordt uitgelegd hoe je de tentoonstelling kan bezoeken en hoe je er 
interactief mee aan de slag kan gaan om verdiepend, reflectief of om meer actiegerichte informatie 
te krijgen met bijhorende filmpjes, ted-talks, vragen, antwoorden en gevolgen van je eigen 
keuzes...Een deel van de tentoonstellingen werd opgebouwd samen met diverse milieu-en 
natuurorganisaties met een eigen selectie van de werken en die typische accenten leggen.  

foto Nick Brandt 
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Het loont de moeite om een kijkje te nemen of beter tijd voor te nemen, want er is zoveel te zien en 
online te beleven. Laat kunst die kracht geven, maar geniet ook!: 
https://www.artworksforchange.org/footing-the-bill  (voor de tentoonstelling) en algemeen: 
https://www.artworksforchange.org  

 

 

https://www.artworksforchange.org/footing-the-bill
https://www.artworksforchange.org/
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AARDEWERKERS AAN HET WOORD 
 

We zijn ondertussen met honderden die de opleiding volgden. Tijd om hen af en toe het woord te geven en te 

polsen naar de betekenis. Misschien herken je iets of wil je zelf iets vertellen. Dat kan. In dit nummer vertellen 

twee mensen, Ludo en Steven. Toeval of niet, maar beide zijn oprichters en actief in Klimaan vzw en de daarbij 

horende energie coöperatieve. Steven co-organiseerde enkele jaren de zomerweek12. 

 
 

➢ Eerste contacten en kennismaking met de opleiding 
 
LUDO:  
Wat me afschrikte, was dat de opleiding meteen startte met een weekend Ik was bevreesd dat ik dit 
als zweverig en te indiscreet en misschien zelfs therapeutisch zou ervaren… . Dit heeft me toch even 
weerhouden om me in te schrijven. 
Spontaan, ongedwongen, informeel, zacht, voorzichtig, nieuwsgierig. Dat zijn woorden die ik 
verbind met de herinnering aan het eerste weekend. De mensen die deelnemen hebben een heel 
open houding, open in de zin van geïnteresseerd in de anderen,  nieuwsgierig, niet zelfingenomen.  er 
werd meer geluisterd dan dat mensen zichzelf in de belangstelling wilden zetten. Dat viel enorm op 
en het geldt ook voor de lesgevers,  bijzonder deskundig maar even goed eenvoudig en betrokken.  In 
Aardewerk leek het precies alsof die groep daarop gefilterd was. Dat gaf een zeer veilig gevoel, want 
ik was werkloos en zat ik toch min of meer in een crisissituatie.    

 
Het vuur van Jeanneke. Opvallend. Ik kende haar niet,  maar de 
gedrevenheid, de bescheidenheid en het charisma dat over haar 
hangt, spits en geen woord teveel. 
 Een sterke eminence grise en toch zo gewoon.  Door met haar 
bescheiden belletje/klokje te rinkelen verkreeg ze dadelijk De 
discipline van iedereen om zich aan het vooropgezette tijdschema 

te houden .Dat gaf op een subtiele en verfijnde manier structuur, aan de dag, aan de avond en ik 
voelde dat daarover nagedacht was.  
 
 
STEVEN: 

 
12 Wie meer wil weten : https://klimaan.be/  

https://klimaan.be/
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Na het gemiste startweekend, was de eerste maal wel wat vreemd. Ik ben zeker niet extravert en 
zoek zelden contact op uit mezelf en dan werd ik plots geconfronteerd met een groep mensen 
waarvan ik helemaal niet wist of het gelijkgestemden waren. Er was echter een zeer open sfeer, 
misschien het gevolg van het startweekend en ik werd vlot in de groep opgenomen. Ik kwam ertussen 
en we waren weg...bij wijze van spreken. 
 
 

➢ Betekenis van Aardwerk, welk effect op jullie leven? 
 
LUDO 
Optimisme en pessimisme 
Het heeft mij een  dieper inzicht  gegeven in de verbondenheid van alles, biodiversiteit en economie 
bijvoorbeeld maar ook nog vele andere waar ik het niet dadelijk van zag. Dat er veel meer aan de 
hand is dan een klimaatcrisis is behoorlijk doorgedrongen. De crisis van de biodiversiteit, de kloof  
tussen arm en rijk, de sociale crisis, de economische crisis, de spirituele crisis en het ontbreken van 
zekerheid, het kwam allemaal uitvoerig aan bod.  
Het heeft mij in zeker zin nog meer pessimistisch gemaakt over de toekomst. Ik was al erg bezorgd 
over de toestand van de wereld, maar dat het zo ernstig was, dacht ik niet. Maar langs de andere 
kant heeft het me ook optimistischer gemaakt omdat ik nu ook zie dat er oplossingen zijn en mensen 
die zich ervoor willen inzetten. En het moeten niet altijd veel mensen zijn om toch iets in beweging te 
brengen,  denk aan het kleine verzet van Tine Hens.  Dat heeft me dan weer meer optimistisch 
gemaakt en ik was heel blij verrast dat zoveel, relatief jonge mensen hetzelfde denken en niet alleen 
bezig zijn met hun eigen generatie, hun huis, hun gezin, hun genot en geluksbeleving maar ook veel 
verder in de tijd en breder, mondiaal kijken.   
 
Ontdekkingen en nieuwe inzichten 
Hannah Arendt was voor mij echt een ontdekking, ik kende ze niet, alleen vaag dat ze een joodse 
was… Haar theorie is zo actueel, terwijl ze toch al een tijdje overleden is.  Een andere ontdekking is 
de kracht van onderuit. Ik geloof nu veel meer dat we ondanks de  structurele en maatschappijlijke 
invloeden die er zijn, van onderuit iets kunnen veranderen.  De actieve hoop (Joanna Macy). Het 
belang en het ontstaan van de commons, van de mogelijkheden van de boslandbouw passen in het 
rijtje van de ontdekkingen door Aardewerk. Ik was zwaar onder de indruk van de lezing over 
hormoonverstoorders  door Petra de Zutter. Het was een echt eye-opener omdat het duidelijk werd 
hoe sterk we ons zelf aan het vergiftigen zijn met ogenschijnlijk onschuldige producten, zoals 
tandpasta en het effect dat dat heeft op lange termijn, op onze gezondheid enzo, 
Door Aardewerk werd ik geconfronteerd met de domheid van mensen, misschien druk ik het niet 
juist uit, maar  WE zijn eigenlijk dom, niet omdat het ons ontbreekt aan kennis, maar die 
gedrevenheid  van het IK- verhaal, het neo-liberalisme, het streven naar persoonlijk voordeel , en 
vooral het vaste geloof dat het anders niet werkt. Waarom ziet men het belang van de gemeenschap 
en samenhorigheid al lang niet meer. Ik hoop dat de corona-crisis mensen hierover doet nadenken. 
 
Actie 
Mij heeft Aardewerk ertoe gebracht om de kracht van onderuit te versterken. Zo hielp ik mee de 
coöperatieve Klimaan op te richten. Ik was eerst niet zo overtuigd van de zin en het belang van 
coöperatieven, maar de combinatie van de lessen bij Aardewerk en het besef wat kleine 
gemeenschappen kunnen teweegbrengen, heeft mij ertoe gebracht me te engageren in deze 
coöperatieve.  Ik kan natuurlijk niet hard maken dat ik  het zonder die opleiding niet zou gedaan 
hebben, maar het is zeker een enorme duw in mijn rug geweest... dat is zeker de verdienste van die 
lessen bij Aardewerk. 
Zowel bij Klimaan als bij Aardewerk heb ik verbondenheid ervaren (en nog). Veel van die mensen bij 
Aardewerk en bij Klimaan  hebben een gemeenschappelijke deler, ze zijn namelijk kritisch positief 
ingesteld en bovenal constructief: ze zoeken actief naar oplossingen. 
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STEVEN 
Nu ik terug blik, besef ik dat ik door een zeer moeilijke periode ging, een depressie of burn out en de 
Aardewerk-zaterdagen waren een belangrijke houvast in een voor mij zeer wankele en kwetsbare 
periode. 
Aarderwerk heeft ongelooflijk veel in gang gezet. Ik startte met de insteek dat ik oplossingen wou 
vinden . De oplossingen die ik vond zijn uiteindelijk allemaal uit mezelf gekomen,  maar het is een 
combinatie van wat ik al had, mijn achtergrond en wat ik bij Aardewerk ben tegen gekomen. 
Aardewerk was belangrijk in de zoektocht om iets te maken dat bij jezelf past. 
 

 
Ik kijk veel opener naar de dingen, 
ik heb een breder beeld op de 
problemen, een uitgebreide  
reflectie-waaier . Ondanks alles 
heb ik het gevoel dat ik meer 
controle heb, gezien het feit dat je 
ook zelf een deel van de oplossing 
bent.  Het vraagt gewoon actie om 
jezelf uit een soort negatieve 
spiraal te kunnen houden, 
denkend aan Hannah Arendt ,en 
die actie doe ik elke dag. Ik heb nu 
bepaalde activiteiten opgenomen 
die niet meer weg te denken zijn 
uit mijn leven, het opstarten van 

een Mechelse burgerbeweging Klimaan en daaruit volgend de oprichting van een energiecoöperatie 
Klimaan een coöperatieve met sociaal oogmerk. Ik vond kracht in Aardewerk. 
 
Mijn gezin is betrokken bij Aardewerk. De zomerweken zijn een gezinsactiviteit. Mijn vrouw, Karen 
heeft er ook al veel uitgehaald, van de dingen die ik mee naar huis bracht Het werden 
gespreksonderwerpen en het heeft ons wel in een bepaalde gemeenschappelijke visie geplaatst en 
dichter bij elkaar gebracht. Kracht dus!. 
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EEN GREEP UIT DE AGENDA.  
Activiteiten 

15-27/6: golf van acties van Extinction Rebellion 

in het hele land 

24/6: Climate and employment proof our work 

#CEPOW 

18/10: Ecopolis 2020: Again(st) Nature 

23-25/10: Etopia: écologie ou barbarie 

 

 

Webinars en podcasts 

Webinars van Arbeid & Milieu over duurzaamheid & armoede, industriële klimaattransitie, 

energiedemocratie 

Artikels #BeterNaCorona: op initiatief van 11 Vlaamse media en denktanks 

Les podcasts d'Etopia: les bonnes ondes de l'écologie politique 

Green Post-Corona Talks van de Green European Foundation, met politici en denkers uit de groene 

bewegingen 

 

Nieuwe initiatieven 

Grandparents4grandchildren: nieuwe facebookpagina waar alle grootouders hun wensen en dromen 

voor hun kleinkinderen zichtbaar kunnen maken. 

Doe mee aan Move Your Money en haal je geld uit fossiele brandstoffen. 

Moeders in de Weer-Mères au Front is een nieuw ecofeministisch initiatief. Moeders en 

grootmoeders, Frans- en Nederlandstalig, hebben er genoeg van en vormen samen één front om een 

leefbare wereld na te laten aan de toekomstige generaties. Ze hopen met hun acties te inspireren en 

een brede beweging op gang te trekken. 
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https://www.extinctionrebellion.be/nl/june-action
https://www.extinctionrebellion.be/nl/june-action
https://www.ituc-csi.org/cepow?lang=en
https://www.ituc-csi.org/cepow?lang=en
https://ecopolis.be/en/home-against-nature-3/
https://etopia.be/evenement/les-rencontres-de-lecologie-politique/
https://soundcloud.com/user-413803001
https://www.facebook.com/BeterNaCorona/
https://soundcloud.com/user-769116636?fbclid=IwAR3yCARu4Te86o95q39RhQ5FL8RnlT38BUzyKNno9bk6Yt_PZ7v9mfbw8XA
https://gef.eu/green-post-corona-talks/
https://www.facebook.com/grandparentsforgrandchildren/
http://moveyourmoney.be/
https://mothersstepin.be/

