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REDACTIONEEL 
 

Beste lezer, 

De zomer is voorbij en met het intreden van de herfst, bezorgen we jullie deze korte 3de Aardewerk 

brief van 2020. 

Dat het nog steeds heftige tijden zijn, is een open deur intrappen. We moeten het echter blijven 

herhalen, bossen verdwijnen, beton neemt toe, de biodiversiteit is nog lang niet aan een herstel 

begonnen, 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 samenlevingen genadeloos dooreen. MAAR 

we hebben een regering. 

Er wordt gejongleerd met uitspraken als de oorlog tegen het virus en we zullen de slag tegen corona 

winnen, maar ondertussen zijn we bezig de strijd tegen klimaatverandering te verliezen. Klimaat-en 

milieucrisis lijken randproblemen waarvoor op dit ogenblik geen tijd is. In België zijn er immers geen 

massale bosbranden of grote overstromingen en de hittegolven van deze zomer zijn al lang vergeten 

of gaven sommige mensen een aangenaam zomers vakantiegevoel nu velen toch hun vakantie in eigen 

land doorbrachten. Waarover maken we ons ongerust. Zo lijkt het toch… soms. Toch moeten we blijven 

hameren op de redenen die ons wel ongerust moeten maken. In de afgelopen vijftig jaar is de 

milieuaantasting en de klimaatverandering  en de gevolgen voor het menselijk en niet menselijk 

bestaan in een stroomversnelling geraakt. Het WMO of de Wereld Meteorologische Organisatie 

waarschuwde reeds tijdens de eerste maanden van de coronapandemie dat deze crisis het moeilijker 

kan maken om de klimaat, water en andere milieugerelateerde gevaren aan te pakken, terwijl ze 

steeds dreigender worden. Hoe zullen bijvoorbeeld mensen geëvacueerd kunnen worden om hen te 

beschermen tegen overstromingen of tropische cyclonen wanneer geen mobiliteit mogelijk is, of 

regio’s worden afgesloten. Het vraagt geen extra tekening om te beseffen welke landen en welke 

bevolkingsgroepen het grootste risico lopen. Aardewerk heeft sinds haar ontstaan de verwevenheid 

van natuurvernietiging, milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid benadrukt.  Dit jaar, op 17 

oktober namen in België milieuverenigingen zoals Greenpeace actief deel aan de Werelddag van het 

Verzet tegen Armoede onder het motto dat zonder klimaatrechtvaardigheid er geen sociale 

rechtvaardigheid kan zijn en omgekeerd. Dan belanden we terug bij de coronacrisis. Covid-19 heeft 

ook bij ons aangetoond hoe snel er nog meer sociale ongelijkheid kan komen en veel kwetsbare 

mensen hun kwetsbaarheid zien vergroten. 

In de vorige Aardewerkbrief kwam de invloed van deze coronapandemie al aan bod. Hoe kunnen we 

anders?  We zijn ook onderhevig aan de maatregelen die zeker de opleiding en de zomerweek tijdelijk 

in de kast plaatsen. In dit nummer wordt dit nogmaals belicht. We richten de aandacht van de lezer op 

een kernartikel over privacy, een thema dat door de coronapandemie in een ander daglicht komt. 

Verder vindt de lezer er wat nieuwtjes over bomen, tips om te lezen of te bekijken en een korte agenda. 

 

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 activiteiten van Aardewerk of nauw met Aardewerk verbonden: hier 

het verloop van de opleiding en de studiedag.  

 

De opleiding 2020-2021 
 

Tijdens het voorjaar hebben we de opleiding wegens de uitbraak van de pandemie stopgezet en beslist 

om de overige cursusdagen en het eindweekend te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. We 

hebben hiervoor nieuwe momenten geprikt en we hopen dat deze zullen kunnen doorgaan. Voorlopig 

is het moeilijk te voorspellen wat er door Corona al dan niet mogelijk zal zijn, maar we houden jullie 

op de hoogte. De zaterdagen zouden normaal gezien doorgaan in de Thomas Morehogeschool te 

Mechelen en het weekend in het Kasteeltje te Wijgmaal. Houd alvast onderstaande data vrij.  

 

Ecologische crisis en het Zuiden: zaterdag 30 januari  

Alma Dewalsche: Het graaimodel, de ecologische crisis en het Zuiden  

 

Landschap: zaterdag 27 februari   

Glenn Deliège: Een landschap van betekenis: heden als verleden en toekomst (onder voorbehoud) 

 

Ecologie en politiek & ecopsychologie: zaterdag 27 maart 

Pascal Debruyne  

Anneleen Kenis 

 

Terugkeer naar het Leven: weekend van 28-30 mei 

Fanny Mattheusen: inzichten en praktijken in innerlijke transitie gebaseerd op ‘Het Werk dat weer 

Verbindt’ van Joanna Macy  

 

IETS MEER.....of even terugblikken? 

Heb je een les gemist? Wil je een spreker nog eens horen of leer je graag een nieuw thema kennen? Ter 

herinnering: Aardewerkers die de volledige tweejarige opleidingscyclus doorliepen, hebben de 

mogelijkheid om een losse lesdag (bijdrage € 15) of een weekend(dag) (€ 45 vanwege de heerlijke 

warme maaltijden) mee te volgen. We hopen je te mogen verwelkomen en verder samen te werken 

aan een uitweg uit de sociaal-ecologische crisis. Graag even verwittigen via info@aardewerk.be. 

 

VOORBEREIDING STUDIEDAG 
Sinds de uitbraak van de pandemie hebben we met Aardewerk al heel wat gereflecteerd over de 

verbanden tussen ecologie en het hedendaagse gebeuren. In de vorige brief verwezen we al naar 

enkele interessante studies van milieuorganisaties en naar meer filosofische en artistieke 

interpretaties.  

De studiedag, oorspronkelijk gepland voor 12 december, wordt nu verschoven naar het voorjaar. We 

graven dieper naar wat deze gezondheidscrisis voor ons betekent, en meer bepaald naar het verband 

tussen democratie en het antropoceen/COVID19. Er heerst immers een spanningsveld tussen beide 

en dit willen we onderzoeken aan de hand van theoretische en meer praktijkgerichte lezingen en 

uitwisselingen.  

Op dit moment zijn we volop aan het zoeken naar sprekers.  Binnenkort volgt meer nieuws hierover. 

We proberen deze dag -indien mogelijk- op een veilige manier fysiek te organiseren en er ook een 

digitaal luik aan te breien.   
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THEMA’S DIE WE VERDER WILLEN UITBOUWEN 
De draaischijf van Aardewerk breidt uit en daar kwam het initiatief uit voort om enkele thema’s nauwer 

op te volgen. Dit zal je ook zien terugkomen in onze toekomstige publicaties in de Aardewerkbrief en 

op de website. Een greep uit deze thema’s vind je hieronder: 

 

 

 

• Kunst & ecologie 

• Burgerlijke 

ongehoorzaamheid  

 

• Ecofeminisme  

• Dekolonisatie 

 

• Antropoceen 

• Sociale ecologie 

• Zelfbeschikkingsrecht 

 

• Demografie 

(bevolkingsgroei, 

bevolkingsdichtheid) 

• Landgebruik 

• Commons 

• Peer-to-peer 

 

• Rol van de wetenschap  

• Ecomodernisme 

• Ecologie vanuit de humanities (ecocriticism bv) 

 

Vind je dat een bepaald thema meer aandacht zou moeten krijgen? Alle suggesties zijn natuurlijk 

welkom.  

  

BOMEN EN DE KLIMAATZAAK 
 

Even ter herinnering.  In naam van een honderdtal beschermde 

en monumentale bomen op publiek domein werd door enkele 

Aardewerkers op vrijdag 3 mei 2019 een verzoekschrift 

ingediend bij de rechtbank. Deze bomen vragen om toegelaten 

te worden om tussen te komen in de procedure die werd 

ingesteld door de vzw Klimaatzaak en de mede-eisers.  

 

Ze vragen ook aandacht voor de rechten van het niet-menselijke leven.  Na maanden wachten komt er 

beweging. De Belgische klimaatzaak zal starten en de pleitdata zijn bepaald van 16 tot 26 maart 2021.  
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DE VOORBIJE MAANDEN: BLIKVANGER 
In haar manifest schetst Aardewerk de huidige situatie als een systeemverval, een algehele 

bestaanscrisis van de menselijke (en de meer dan menselijke) wereld. Om te kunnen veranderen, 

moeten we de toestand van de wereld onder ogen zien. Privacy, wat het wel of niet is, hoe het 

aangetast wordt en welke reacties er wel of niet komen, hebben een plaats in deze bestaanscrisis. Het 

artikel geeft alvast een eerste kijk in het ontstaan en de betekenis van privacy in de Westerse wereld 

en de invloed van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie te bestrijden. Het is in elk geval 

een actuele blikvanger en het voedt het debat!  
 

OP ZOEK NAAR DE PRIVACY 
 

In de zoektocht naar het antwoord op de vraag of onze privacy in het gedrang kwam door de 

maatregelen die de overheid heeft genomen in een poging het virus te verslaan, zag ik mij 

genoodzaakt om steeds dieper door te dringen in haar sferen. Privacy is als containerbegrip niet 

werkbaar, zij beslaat immers facetten uit de persoonlijke levenssfeer, de persoonsgegevens en de 

bewegingsvrijheid. Het is een juridisch en filosofisch begrip, maar het zou haar oneer aandoen haar 

enkel in Academia te laten ressorteren. Haar plaats is in de woonkamer, in het dagboek van de 

puber, in de webbrowser van de echtgenoten; de privacy behoort ons allen toe. Naarmate de privacy 

zich voor mij opende, begon ik het oorspronkelijke doel van het artikel steeds onbelangrijker te 

vinden, al zal ik een poging doen een antwoord te formuleren - beloofd.  

 

1. Korte geschiedenis van de persoonlijke levenssfeer 

 

Privacy is een veelkleurig begrip. Het duikt in onze contreien op in woordenboeken uit de 19de eeuw 

en wordt dan vertaald als in het geheim of afzondering. Privacy heeft in die betekenis een lange 

geschiedenis waarbij vooral het religieuze aspect ruim gedocumenteerd werd: woestijnvaders, 

heremieten, anachoreten en kluizenaars. Zij verlieten hun woonplaats niet altijd uit vrije wil, maar 

zochten veiligheid in de wildernis omdat ze onderhevig waren aan vervolging omwille van hun ideeën. 

Later werd dit een spirituele traditie. Daarbij is het moeilijk te bepalen waarvan men probeerde weg 

te vluchten, of wat men probeerde te vinden in de seclusie.  

 

De behoefte naar afzondering wordt vaak gelezen als een verlangen naar een dieper geestelijk leven. 

Het is de drijfveer die de mysticus Jan van Ruusbroec in 1343 naar de kluis van Groenendaal bracht. 

Hij verliet Brussel omdat hij "zich wilde terugtrekken uit de menigte van mensen". Andere redenen die 

worden aangehaald voor zijn vertrek zijn de schrille stem van een kapelaan of een onvrede met de 

kerkelijke misstanden uit die tijd.1 Het is nu eenmaal een feit dat de samenleving gul in redenen 

voorziet om van haar weg te vluchten. 

 

Tijdens het Amerika van de Antebellumperiode zijn het mensen als Henry David Thoreau, John Muir 

en Ralph Waldo Emerson die de gewilde en positief beleefde eenzaamheid opzoeken en beschrijven 

in hun publicaties. Daarbij wordt vaak voorbij gegaan aan de transformatieve kracht van de solitude, 

bij Thoreau verbeeld als de hut nabij het Waldenmeer. Thoreau had zijn broer op vroege leeftijd 

verloren en was diep onder de indruk van het overlijden van het vijfjarig zoontje van zijn vriend 

Emerson. De hagiografie van Antonius van Egypte, die bekend staat als vader van het kloosterleven, 

verhaalt hoe de heilige de woestijn in trok nadat zijn beide ouders om het leven waren gekomen. 

Geconfronteerd met de grens van het leven, wordt het ijdel geraas van de wereld ondraaglijk en zoekt 

men afzondering om het trauma te verwerken.  

 
1 Jan van Ruusbroec, 1293-138: tentoonstellingscatalogus, Koninklijke bibliotheek Albert I, 1981 
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Dit verzaken aan des werelds plicht kan ook een vernietigende uitkomst hebben. Unabomber Theodore 

Kaczynski vond geen rust in zijn afzondering in de bossen van Montana en maakte met zijn bombrieven 

dodelijke slachtoffers. Christopher “Into the Wild” McCandless werd genekt door onvoldoende kennis 

over de omgeving waarin hij zich had teruggetrokken en stierf door voedselgebrek.  

 

Het is een misvatting om privacy te beschouwen als een plaats, een geografische locatie die men eerst 

moet bereiken alvorens men van privacy kan genieten. In bovenstaande gevallen gaat het over een 

actief op zoek gaan naar privacy, vaak door mensen die in de samenleving niet vonden wat ze zochten, 

en die hun leefomgeving hebben verlaten om privacy elders te zoeken, maar eerder als middel dan als 

doel. Het achterliggende idee is dat men in de samenleving niet volledig zijn potentieel kan 

verwerkelijken of dat men niet kan worden wat men wil zijn. 

 

Veel burgers hebben geen nood aan vergaande afzondering, maar dat betekent niet dat ze geen 

behoefte aan privacy hebben. Dat is het probleem met de privacy: dat ze slechts gemist wordt wanneer 

ze verdwenen is.  

 

In het Nederlandstalige landsgedeelte werd privacy lange tijd aangeduid met het begrip “persoonlijke 

levenssfeer”. Of, afkomstig van dezelfde Latijnse stam, het woord “privaat”.  

 

Denk aan een perceel in een bos dat niet toegankelijk is voor onbevoegden 

of een café waar een deur met de boodschap “privaat” de grens afbakent 

tussen de publieke ruimte van de gelagzaal en het woongedeelte van de 

herbergier. Dit slaat dan op de plaats die men wenst af te schermen voor 

anderen. “Privaat” is in sommige regio’s eveneens een aanduiding voor 

toilet.  

Even op dit spoor doorgaan: de evolutie van de sanitaire ruimtes geeft de veranderende ideeën over 

privacy weer. Vandaag de dag worden op plaatsen als tankstations en sporthallen nog steeds latrines 

gebruikt, niet veel anders dan die van de Romeinen, het enige verschil is dat enkele dunne wanden de 

gebruiker onttrekken aan de blik van anderen, de wanden bieden geen weerstand aan externe 

invloeden als geluid of geur. De wand moet ons in de eerste plaats buiten beeld brengen.  

 

“Persoonlijke levenssfeer” valt dan ook te begrijpen als datgene wat we achter die wand willen 

houden. Wanneer men op een drukke plaats een persoonlijk telefoontje moet plegen, zal men zichzelf 

proberen terug te trekken achter die wand. Wanneer iemand te dichtbij komt om te luistervinken, 

ervaart men dat als een schending van de privacy en zal men zich verplaatsen om zichzelf en de wand 

intact te houden.  

 

Er wordt beweerd dat privacy lange tijd was voorbehouden voor de elite, wat tot op bepaalde hoogte 

klopt, en dat de gewone mens geen behoefte had aan privacy, wat onzin is. De omstandigheden 

maakten dat er weinig ruimte was om te voldoen aan “persoonlijke levenssfeer” - grote families in 

huizen met weinig afzonderlijke kamers en een centrale stookplaats - maar dat betekent niet dat het 

verlangen ernaar niet bestond. Dit komt tot uiting in het gebruik van de bedstede op het platteland: 

een in de wandbetimmering opgenomen slaapplaats in de vorm van een kast en afgesloten met 

deurtjes of een gordijn.  

 

Woningen worden anders ingedeeld wanneer de economische omstandigheden het enigszins 

toelaten: van aparte slaapkamers voor de kinderen tot een speelkamer voor mannen die we mancave 

noemen. Woningen werden ook meer en meer afgeschermd van de blik van de ander. Hagen, poorten 

en omheiningen bieden bescherming tegen het warme oog: de oordelende, vorsende kijk op ons leven 
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door de buren. Het koude oog achter de cameralens hebben we vrijwillig binnengelaten. Bedrijven en 

overheden dringen steeds dieper door in de leefwereld van de burger. De openbare ruimte werd al 

ingepalmd met camera’s en reclameboodschappen. The next frontier is de woning, waar het menselijk 

gedrag continu in data wordt gegoten en van dataserver naar dataserver de wereld zal rondreizen, om 

verkocht te worden aan de hoogste bieder. Internet of things-apparaten behoren steeds vaker tot de 

huisraad, ook al bleek meerdere keren dat Alexa (Amazon) en Siri (Apple) naast het opvolgen van 

bevelen, ook goed kunnen afluisteren. Alle apparaten die aangeduid worden met de term “smart” 

hebben het potentieel de privacy te schenden. Het zijn niet alleen wij die naar televisie kijken, de 

televisie kijkt ondertussen ook terug naar ons2.  

 
2. Korte origin story van de hedendaagse betekenis van privacy 

 

Het is opvallend dat het begrip privacy tot ontwikkeling komt in relatie tot de opkomst van de 

massamedia. Het is in de Derde Franse Republiek dat de Wet van 29 juli 1881 sur la liberté de la presse 

wordt doorgevoerd. De wet rekent af met een veelheid aan regels die bedoeld waren om de pers aan 

banden te leggen. Terzelfdertijd wordt er naar een antwoord gezocht op de vraag waar persvrijheid 

eindigt, en laster begint; het punt waarop de integriteit van het individu in het gedrang komt. De wet 

doet een poging het individu te beschermen tegen kwaadsprekerij en laster.  

 

De grote breuklijn ontstaat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Een pikant detail is dat de 

grondlegger van het moderne begrip van privacy deels uit persoonlijke wrok handelde. De advocaat 

Samuel Warren was het spuugzat dat een Bostonse krant highly personal en embarrassing details 

publiceerde over de parties die Mevrouw Warren organiseerde voor de elite van de stad. Warren 

wendt zich tot zijn voormalige compagnon Louis Brandeis en de samenwerking resulteert in 1890 in 

het baanbrekende essay “The Right to have privacy”3.  

 

Het duo detecteert een veranderende samenleving met een snel evoluerende technologie, maar een 

wetgeving die niet is aangepast aan de tijdsgeest. Tussen 1850 en 1890 was het aantal krantentitels in 

Amerika spectaculair gestegen, grote titels bereikten acht miljoen lezers. In het begin van de 20e eeuw 

komt de Kodak Brownie op de markt, een betaalbare, draagbare fotocamera die het mogelijk maakt 

om snel kiekjes te schieten op publieke plaatsen. De pers ging steeds driester te werk in een zoektocht 

naar spectaculaire krantenkoppen. Het is binnen die context dat de tekst van Warren en Brandeis tot 

stand komt. Hun visie op het het privacyrecht valt samen te vatten als the right to be let alone. 

Brandeis zal het onderwerp blijven uitdiepen en neemt later afluisterpraktijken van de overheid onder 

vuur.  

 

De discussie verplaatst zich van juridische tijdschriften naar Main Street wanneer William James Sidis 

tegen de sensatiepers ten strijde trekt. William James is wat men noemt een wonderkind. De pers 

betoont buitengewone interesse in het jongetje dat Plato in het Grieks leest en vijf talen spreekt. The 

New York Times zal 45 artikelen aan hem wijden, niet zelden neergeschreven in hetzelfde toontje dat 

men doorgaans gebruikt voor iemand die een uitzonderlijk grote pompoen heeft gekweekt of een kip 

die banjo speelt met haar snavel. 

De aandacht komt hem al snel de strot uit. In 1914, op de leeftijd van zestien, studeert hij af aan 

Harvard University. Hij trekt zich terug uit het publieke en academische leven, werkt als bediende en 

zoekt een anoniem bestaan op in steden waar hij aan vrienden zijn visie op de Amerikaanse 

geschiedenis onderwijst.  

 

 
2 https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/portland/news/press-releases/tech-tuesdaysmart-tvs 
3 https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=3#metadata_info_tab_contents 
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Het wordt hem echter niet toegestaan zich te onttrekken aan het oog van het publiek. In 1937 voert 

de The New Yorker hem op in een rubriek met als titel Where are they now?. Eenzaam, in een klein 

kamertje in de wijk South End in Boston, volgens de reporter. Sidis daagt het magazine voor de rechter 

wegens smaad en inbreuk op de privacy. In de rechtbank komen freedom of speech en the right to be 

left alone tegenover elkaar te staan. Hij zal de rechtszaak verliezen, maar de publieke opinie schaart 

zich achter hem.  

Sidis, zo is de teneur, heeft het recht om zichzelf heruit te vinden en de vacht van zijn oude leven achter 

zich te laten. Per slot van rekening, dat is toch waar die American Dream eigenlijk voor staat;  een oud 

leven achterlaten en opnieuw beginnen? Een land met de omvang van een continent, waar het lange 

tijd mogelijk was om van New York naar Texas te verhuizen, een andere naam aan te nemen en een 

nieuw leven te beginnen, ongehinderd door spoken uit het verleden.  

 

Sidis begint aan een juridische rechtsgang die zeven jaar zal duren. Nadat hij ook in hoger beroep geen 

gelijk krijgt, zal hij voor 600 $ een schikking treffen met The New Yorker. Het is voor het eerst sinds de 

ontstaansgeschiedenis van het blad dat er een soort van schadevergoeding wordt uitgekeerd. Sidis is 

ziek en heeft schulden, en zal later dat jaar overlijden. De rechtszaak Sidis v. The New Yorker wordt 

wijd en zijd bediscussieerd. In het privacydebat schuren de wet en de publieke opinie als tektonische 

platen over elkaar heen, een frictie die tot op de dag van vandaag blijft voortduren.  

 

Even ongerijmd als de persmuskieten uit het interbellum, springen wij om met de technologie 

waarrond nog weinig gedragsregels bestaan. De pionierstijd van de sociale media is ondertussen al 

lang voorbij, grote groepen mensen vonden hun plaats op de platformen, maar er hangt nog steeds 

de sfeer van het Wilde Westen.  

In de zaak Eveline, waarbij naaktfoto’s van bekende Vlamingen werden verspreid zonder hun 

toestemming, valt te noteren dat de massamedia de zaak lange tijd bewust niet hebben gebracht. Het 

was pas nadat een zanger gerechtelijke stappen zette dat ze het bericht in de nieuwscyclus brachten, 

steevast aangevuld met de boodschap dat het verspreiden van zulke beelden strafbaar is. Ondertussen 

waren de foto’s al breed verspreid via sociale media en enkele obscure websites. De ontregelende 

kracht is in handen gekomen van het publiek, maar de sociale gedragscodes zijn nog niet voldoende 

ontwikkeld om de privacy van het individu te garanderen.  

 

Privacy is fragiel, want het vraagt om gerespecteerd te worden. Het staat of valt met de welwillendheid 

van de ander om die privacy toe te staan. In dat opzicht voelt het aan alsof privacy een gunst is die 

verleend wordt.  

 

 
3. Gegevensbescherming 

 

Data is een gegeven, een representatie van iets. Meerdere data bij elkaar kunnen informatie vormen, 

ze krijgen betekenis. Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde, relativeert het belang dat 

vandaag de dag wordt gehecht aan data. Databases, zo stelt hij, bevatten nauwelijks feitelijke 

informatie. Er zijn slechts enkele echte feiten over een persoon te melden, zoals geboortedatum, 

bloedgroep en sommige gegevens uit de levensloop en de medische geschiedenis. Lengte en gewicht 

veranderen voortdurend, mensen veranderen van huidskleur en geslacht, zelfs een pasfoto is geen 

hard feit. 

 

Bedrijven en overheden beschouwen data nochtans als een goudmijn die ontgonnen moet worden. 

De mens wordt gedolven, zowel in de arbeidstijd als daarnaast; van minuut tot minuut winstgevend 

gemaakt. Elke activiteit geregistreerd, verpakt en gecombineerd met andere data in de hoop dat er 
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een soort van verhaal ontstaat, meten om te weten, en vooral om te voorspellen, te beïnvloeden en te 

verkopen.  

 

De angst voor de controlestaat is daarbij nooit veraf. Daarbij wordt uitgegaan van het panopticum-

model dat Jeremy Bentham in 1791 beschreef: een cirkelvormig gebouw met cellen met veel glas die 

rond een centrale ruimte zijn gebouwd waardoor slechts 1 persoon volstaat om vanuit de centrale 

plaats controle uit te oefenen. De waarheid is dat op dit moment niemand in staat is om al die data te 

beheersen. De centrale plaats is leeg. Het model dat de huidige situatie het best weergeeft is dat van 

een octopus. Het brein van de octopus zit over zijn lichaam verspreid, en zo is dat ook met onze data. 

Verschillende partijen hebben verschillende stukjes in handen.  

 

In Europa wordt de verwerking van onze data geregeld door de wet van 25 mei 2018, de zogenaamde 

GDPR. Volgens kenners een in de wereld unieke beschermingsmuur tegen pottenkijkers. Onderdeel 

van deze wet is het wondermooie Right to be forgotten, het recht om vergeten te worden, hetgeen 

William James Sidis eigenlijk wilde. Burgers kunnen organisaties dwingen om bepaalde verouderde of 

onjuiste informatie te verwijderen.  

 

Na de aanslagen van 9/11 dreigde Europa even meegesleurd te worden in de surveillance op grote 

schaal die in de VS op touw werd gezet met de Patriot Act. Inlichtingendiensten kregen grotere 

bevoegdheden om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en toezicht uit te oefenen. Europa koos 

met het Verdrag van Lissabon voor een ander paradigma en een beleid met meer respect voor de 

mensenrechten.  

 
4. De privacy en het virus 

 

COVID-19 is de Lovecraftiaanse dreiging die ons beloert vanuit het donker, die altijd ergens aanwezig 

is, maar die zich verstopt voor onze zintuigen. Het onzienbare is het ultieme gedrocht, vreeswekkender 

dan een Godzilla die als een eiland uit de zee oprijst.  

In een poging de dreiging af te wenden, begon een experiment op planetaire schaal: 186 landen 

hebben op een of andere manier de mobiliteit van hun bevolking beperkt om te voorkomen dat 

gezondheidssystemen overbelast zouden worden, daarvan hebben 82 landen een lockdown 

doorgevoerd. Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens aan Universiteit Utrecht, noteerde dat 

bestaande problemen met schendingen van grondrechten door corona-maatregelen werden 

versterkt. Buyse doelt op landen met autoritaire regimes of landen die zich in de rafelranden van 

Europa bevinden. Er werd bijvoorbeeld fake news-wetgeving ingevoerd om onrust en paniek te 

voorkomen, maar deze wetgeving werd dan gebruikt om censuur op te leggen. Buyse stelde vast dat 

mechanismen - checks and balances - die werden ingebouwd om controle uit te oefenen op 

regeringen, tijdens de pandemie averij hebben opgelopen. Het buitenspel zetten van een parlement 

wordt in deze landen noodzakelijk geacht om snel en efficiënt te kunnen handelen. 

 

In België zindert het aantasten van de bewegingsvrijheid tijdens de lockdown na, vooral de inwoners 

van de Vlaamse woonzorgcentra (maar ook die van psychiatrisch verzorgingstehuizen) kregen het hard 

te verduren. In de provincie Antwerpen werd op 29 juli, voor de duur van vier weken, een avondklok 

ingesteld, die nog geen twee weken later werd versoepeld door toedoen van een hittegolf en in 

oktober terug werd ingevoerd, deze maal voor heel België. 

Om de lockdown te handhaven werd gebruikgemaakt van technologie, zo werd(en): 
- (1) telecomdata gemonitord om het gemiddelde aantal verplaatsingen buiten de eigen 

gemeente te kunnen meten 
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- (2) ANPR-camera’s ingezet om niet-essentiële verplaatsingen van automobilisten te kunnen 

sanctioneren 

- (3) een drone met warmtesensor ingezet om tweedeverblijvers in vakantieparken op te sporen 

en te sanctioneren 

 

In (1) ging het om een initiatief van de data against corona taskforce onder impuls van de toenmalige 

Minister van Digitale Agenda en Privacy. De taakgroep werd bijgestaan door de 

Gegevensbeschermingsautoriteit die stelde dat er één rode lijn was: de privacy van burgers: 

“Potentieel impactvolle analyses die privacygevoelig zijn worden niet gedaan. Er worden enkel 

geanonimiseerde gegevens gebruikt. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt verwerkt. Er 

wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het 

niveau van aggregatie die gebruikt wordt, is de burger volledig anoniem en zijn identiteit beschermd.” 

Geval (2) laat zien hoe gemakkelijk de oorspronkelijke motivatie voor het implementeren van een 

technologie kan veranderen: de ANPR-camera’s kwamen er destijds onder het mom van de bestrijding 

van rondtrekkende criminele bendes en terroristen. Tijdens de lockdown werden er door de 

nummerplaatherkenning boetes uitgedeeld aan automobilisten die een verplaatsing niet konden 

verantwoorden. Drones (3) werden ook ingezet in Brussel en Limburg. In Frankrijk oordeelde de Raad 

van State dat het gebruik van drones in strijd is met de Europese regels voor gegevensbescherming.  

 

Corona creëert een noodsituatie waarbij de regering regeert per ministerieel besluit. Het is momenteel 

moeilijk te beoordelen of al die maatregelen proportioneel zijn, per slot van rekening is het planetaire 

experiment zich nog aan het ontrollen. Soms geeft het de indruk dat bepaalde politiezones van de 

gelegenheid gebruik maken om eens te laten zien wat voor speelgoed ze in de kast hebben. Een 

duidelijke ¡no pasaran! moet er weerklinken voor politiediensten en mandatarissen die kliklijnen 

propageren. De geschiedenis heeft geleerd dat we dat soort toestanden niet wensen, maar wat het 

heden ons zal leren over drones en bulk-telecomdata; dat valt nog af te wachten.  

 

Dries Everaerts 
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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 proberen we telkens iets over deze andere organismen 

of wezens te vertellen. Dit nummer zet enkel de bomen en bomenacties 

in de aandacht.    

 

BOOM VAN HET JAAR 
 

In de vorige Aardewerkbrief informeerden we onze lezers over een kleine en symbolische activiteit in 

het verlengde van de Klimaatzaak-bomenactie4. Deze beschermde bomen, althans een selectie, lieten 

we deelnemen aan de wedstrijd Boom van het jaar. Aardewerkers dienden voor 4 provincies een boom 

in. De boom moet niet de mooiste of de oudste zijn, maar moet een eigen verhaal vertellen en op die 

manier motiveren waarom de boom het verdient om gekozen te worden. Per provincie kiest een 

onafhankelijke en expertenjury een boom en daarna wordt uit deze bomen de 

winnaar gekozen. Als motivatie werd gewezen op de actie van deze bomen om 

gehoord te worden in de Klimaatzaak ter bescherming van hun fysieke 

integriteit en patrimoniale waarden. 

 

Voor Antwerpen (Berchem) werd dit de Beuk aan de Sint-Wilibrorduskerk  

 

Deze boom is sinds 18 november1948 beschermd. Er staat zelfs een hek rond  om de stam en 

wortelgestel te beschermen. De boom heeft andere tijden gekend. Op zijn stam vind je nog 

“speetpunten” (littekens) van verwijderde berichten. Nu is het verboden “aanplakbrieven, berichten 

of enig andere publiciteit aan te brengen”. 

 

Voor Oost Vlaanderen viel de keuze ook op een Hollandse linde (Tilia x europea), langs de 

Leernsesteenweg, op het tracé van een oude heerbaan in Sint-Martens-Leerne (Deinze). 

 
Deze oude linde, met een geschatte leeftijd van 250 jaar staat alleen maar ooit was dat anders en 
maakte de boom deel uit van een dreef die leidde naar een hoeve. De andere bomen zijn weg. De 
hoeve dateert van 1742 en de dreef is nog te zien op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778).  
Het asfalt aan de voet van de boom is veel recenter. Niet de beste menselijke ingeving om daarmee 
zijn wortels te bedekken: de bodem verdicht en er is minder zuurstof beschikbaar voor het 
wortelgestel. Maar gelukkig kan een linde wat verdragen en de meeste stellen het nog goed met 
wat minder zuurstof in de bodem. Dat is ook de reden waarom er nog altijd lindedreven worden 
aangeplant langs wegen. Nu staat er een hek rond de boom. 
De linde wordt al sinds mensenheugenis geknot maar blijft vitaal. Mensen noemen hem de Grote 
linde of Gheraerdsboom. Of ook wel 'Leonce Meesterlinde' naar Leonce De Meester, voormalige 
bewoner van de hoeve. Sinds 22 november 1985 is de boom geklasseerd als erfgoed.  

 

Voor Vlaams Brabant was de kandidaat een Japanse honingboom of Styphnolobium japonicum, te 

Leuven, in de Naamsestraat aan het Atrechtcollege. 

 
4 Voor wie meer wil weten over de Bomenactie voor de Klimaatzaak, verwijzen we naar de vorige Aardewerknummers 

waarin de actie uitvoeriger wordt besproken. 
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Deze boom is één van de twee eerste exemplaren die in België uit Japans zaad gekweekt werden. 
Dat zaad werd door een geestelijke meegebracht uit Japan.  
Bij Leuvenaars is de boom beter gekend als de Boom van 't Groot Verdriet. Dat zit zo: het 
Atrechtcollege is in 1508 gesticht maar werd tussen 1921 en 1977 gebruikt als peda voor 
studentinnen. Er heerste strenge tucht in de peda. Om 19u 's avonds moesten de meisjes binnen 
zijn en onder het kruin van deze Japanse honingboom heeft menige jongen getreurd omdat zijn 
geliefde dichtbij maar onbereikbaar was. 

 

Voor Limburg werd het de Kerkelinde, te Pelt tegenover de Sint-Martinuskerk, op het kruispunt van de 

Kerkdijk en Rodenbachlaan. 

 
Rond 1910 had zijn stam een omtrek van11 meter op de grond (de voet van mijn stam) en 6,5 
meter op manshoogte. Zo staat het vermeld in J. Chalons boek 'Arbres remarquables de la 
Belgique' (1910-1912).  Wellicht is de boom gepland op het einde van de 16de eeuw door 
overlevenden van een pestepidemie, maar dat is niet zeker.  

Sinds 16 september 1966 is de linde beschermd als monument. Enkele jaren daarna, in 1972, was 

deze linde zwaar gehavend na een brand. Het lot was onzeker, maar de boom herstelde. Lindes 

vormen sowieso gemakkelijk nieuwe twijgen. Als je de boom nu bekijkt, zou je denken dat je 

meerdere bomen ziet. Een boom met een gespleten persoonlijkheid? In ieder geval zijn alle stammen 

die je ziet uit één wortelgestel ontsproten. Het is een Hollandse linde (Tilia x europea). Een kruising 

tussen Zomerlinde (Tilia Platyphyllos) en Winterlinde (Tilia cordata). Dat kruisen gaat spontaan 

omdat insecten die de bloemen bezoeken ook de bloemen van andere lindes bezoeken. 

 

Foto: de 4 kandidaten Boom van het Jaar 2020 

 
 

De door Aardewerk ingediende bomen, werden niet genomineerd, maar deze activiteit bood de 

gelegenheid het verhaal van de bomen en de Klimaatzaak weer een duwtje te geven.  

Voor wie het toch wil weten: de keuze viel dit jaar op de vierstammige kastanjeboom aan de 

Menenpoort in Ieper. Een boom die twee wereldoorlogen doorstond. 

 

Naast de wedstrijd Belgische boom van het jaar, is er de Europese boom van het jaar. De nummer 1 

werd in 2020 een grove den in Tsjechië , met de naam Bewaker van het gezonken dorp. Op de website 

https://www.treeoftheyear.org/ vind je meer uitleg en mooie filmbeelden van de genomineerde 

bomen.  
  

https://www.treeoftheyear.org/
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HET LOT VAN DE STRAATBOMEN 
 

“Straatbomen”? We kennen straatkinderen. Volgens Amnesty International zijn dat kinderen zonder 

vaste verblijfplaats. Vorig jaar lazen we nieuwsberichten dat in Brussel jonge straatkinderen 

rondzwerven. Ze zouden verslaafd zijn aan drugs en criminele feiten plegen om te overleven. 

 

Nee, rondzwervende, drugsverslaafde of criminele straatbomen kennen we niet. Straatbomen hebben 

een vaste verblijfplaats. Ze staan niet op maar langs de rijweg. De kap in het recente verleden van 

bomen langs de snelweg omdat vluchtelingen er zich achter konden verschuilen, is hen, de 

straatbomen, criminaliseren én zonder proces veroordelen. De chauffeur en de passagier die in de 

automobiel de dood vinden door een straatboom aan te rijden, maakt van die straatboom ook geen 

crimineel maar weer slachtoffer. Toch duiken met de regelmaat van de doodsklok pleidooien op om 

straatbomen die niet beschermd worden door vangrails of andere menselijke constructies, te kappen. 

Dat is kort door de bocht. Straatbomen rijden niet. Ze dragen zelfs bij tot de verkeersveiligheid omdat 

ze chauffeurs aanzetten tot trager rijden. Hun ecologische en landschappelijke waarde staan buiten 

kijf. Ze compenseren elk jaarlijks duizenden autokilometers stikstof- en CO2-uitstoot. Ze zijn daarom 

niet drugsverslaafd maar zeer gewenste medebewoners van de planeet van ons allen, de Aarde. De 

rechtbank strafte daarom terecht de man die onlangs in een dronkenmansbui vier straatbomen velde. 

 

 

Toch lijkt het er soms op dat straatbomen door 

sommige mensen verweesd worden 

achtergelaten. Zoals straatkinderen. Dat deden 

recent onze wetgevers nog met een geplande 

aanpassing van het burgerlijk wetboek. De 

nabuurregel tussen private erven zou ook 

moeten gelden voor straatbomen, vinden ze. 

Straatbomen moeten straks minstens twee 

meter van de perceelsgrens met de nabuur 

staan. Wie er eerst was, de straatboom of de 

nabuur, speelt geen rol. Naburen van een 

straatboom die de nabuurregel respecteert, 

zouden, na een ingebrekestelling, het recht 

krijgen om op eigen initiatief overhangende 

takken te snoeien of doorgroeiende wortels 

door te snijden. Georganiseerde eigenrichting 

heet zoiets. Acht organisaties menen terecht dat tienduizenden straatbomen door die ingreep van de 

wetgevers vogelvrij worden verklaard. Ze zijn dus in acuut gevaar. De verenigingen beslisten wijs om 

de nabuurregel voor straatbomen aan te vechten en stapten samen naar de rechter, het 

Grondwettelijk Hof in Brussel. Ze vragen de rechter om die wetswijziging te vernietigen.  

 

Die acht verenigingen ontpoppen zich in die straatbomenzaak als de spreekbuis van de straatbomen. 

Ze vertegenwoordigen de straatbomen voor die rechter. Ze zijn hun spreekbuis. Dat is anders in de 

klimaatzaak. In die rechtszaak hebben een aantal monumentale straatbomen zelf initiatief genomen. 

Ze stapten naar de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Ze vroegen de rechtbank 

toelating om in die rechtszaak tussen te komen. De reden? Ook zij worden met hun leven bedreigd 

door de accelererende klimaatopwarming.  

 

(redactie.) 
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DOOD HOUT IN HET BOS, EEN VOORUITGANG? 
Volgens het Instituut voor Bos en Natuurbehoud  (INBO) telt het Zoniënwoud 20 beuken met een 

diameter van 120 cm en zelfs een boom van 150 cm. In de meeste oerbossen is zelfs een beuk met 

diameter van 120  cm al zeldzaam.  Sommige beuken hebben een lengte van 50 m en ze behoren tot 

de oudste beuken van de wereld. Eindelijk iets positiefs vermelden over onze bossen en volgens INBO 

zijn er nog redenen dat het de goede kant op gaat 

met de bossen in Vlaanderen.  

Er zijn meer bomen die mogen dood gaan. Door 

de intensieve bosbouw kregen er slechts zeer 

weinig bomen de kans om dik te worden, gewoon 

dood te gaan en te blijven liggen. Dood hout is erg 

belangrijk voor de biodiversiteit. Het potentieel 

om de biodiversiteit te herstellen is blijkbaar 

groter dan verwacht. Het juichen om dit positief 

nieuws moeten we wel temperen. Van de 

140.000 ha bos in Vlaanderen is 16 procent ouder dan 200 jaar. Slechts in ongeveer 3000 ha mocht de 

natuur haar gang gaan. Na het positieve nieuws, moeten we blijven roepen en verbetering eisen. De 

bosreservaten zijn op de goede weg, maar het zijn er veel te weinig en er blijven bijzonder veel bossen 

die geen enkele bescherming genieten. De politieke moed lijkt vooralsnog te ontbreken. 

 

Wie het artikel hierover in Eos wil lezen:  

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/hoera-er-gaan-weer-bomen-

dood?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_67%3Facid%3Da13cd

52c7f00dcd27a349cf8e5e0559e 

 

Of wie liever wil wandelen in een oud bos met dikke bomen, ga dan naar het Zoniën-Meerdaalwoud, 

het Wijnendalbos in Torhout of het Grotenhout of Gierlese bos in de Kempen. 

 
 
 

 

 
  

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/hoera-er-gaan-weer-bomen-dood?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_67%3Facid%3Da13cd52c7f00dcd27a349cf8e5e0559e
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/hoera-er-gaan-weer-bomen-dood?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_67%3Facid%3Da13cd52c7f00dcd27a349cf8e5e0559e
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/hoera-er-gaan-weer-bomen-dood?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_67%3Facid%3Da13cd52c7f00dcd27a349cf8e5e0559e
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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. Deze maal, enkel over de alledaagse dingen. Het woord robot roept meteen allerlei 

beelden, verwachtingen en twijfels op… en toch… 

 

EEN ANDERE VERWONDERING, MET EEN GLIMLACH 
 

*  Nieuwe robottechnologie -  reclameboodschap 
Een innovatieve robot die je grasperk niet maait, maar wel kort houdt. Verwijdert ook automatisch 
achtergelaten of uitgestrooide voedselresten met uiterst precieze piktechnologie. 

 
Intelligent perceptiesysteem: uitgerust met cameratechniek 
waarmee mens en dier kan worden gedetecteerd voordat de robot 
te dichtbij komt. Superveilig, bots-sensoren zijn totaal overbodig. 
Zeer geschikt voor complexe tuinen met veel oneffenheden en 
struiken. Kan vlot navigeren, ook door heel smalle doorgangen. 
Ingebouwde kantelsensor belet dat de robot zou kantelen op 
hellingen. 
Mooie leuke look, verkrijgbaar in verschillende natuurlijke kleuren. 
Heel eenvoudig in gebruik. Voorgeprogrammeerd om direct te 
beginnen, geen instellingen nodig. Geen updates nodig, de 
software is gewoon af. Beperkt te sturen, maar dan wel heel 
intuïtief. 
Energiemanagementsysteem: de robot vindt zelf het laadstation, 
ook al wordt dit verplaatst. Werkt niet met elektriciteit, maar met 

graankorrels. Heeft ook water nodig. 
Bij de meeste grensdraden kan de robot ook een tiental cm buiten de draad onderhouden. 
Niet bedienbaar met smartphone. Milieuvriendelijk, kan zwart-witte composteerbare afvalhoopjes 
achterlaten. Niet vosbestendig. 
Meestal stil. Als de robot wordt opgejaagd of bij diefstal kan het kakelalarm afgaan. 
De meeste types produceren bijna dagelijks een ei, hierbij kan ook gekakeld worden. 
Aankoopprijs gemiddeld 100 x minder dan traditionele robots. 
 
A. Strix (Meensel-Kiezegem) 
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TIPS OM TE LEZEN, TE BEKIJKEN… 
Er is veel, zo veel… In dit nummer pikken we er slechts twee uit: een rapport dat niet erg hoopgevend 
is en een video met een meer optimistisch verhaal over de kracht van samenwerken. 
 

HOMO COÖPERANS: COMMONS, COÖPERATIEVEN, BURGERINITIATIEVEN 
 
Tine De Moor is onderzoekster aan de universiteit van Utrecht. Ze onderzoekt vormen van 
samenwerking tussen mensen, vooral in historisch perspectief. Ze werkte jarenlang rond commons, het 
gemeenschappelijk beheer van gronden. De laatste jaren heeft ze haar onderzoek uitgebreid naar 
hedendaagse samenwerking bij het beheer van goederen en diensten, onder andere in de vorm van 
burgerinitiatieven. 
 
Zo ongeveer leidt Tine De Moor zichzelf in bij het begin van een interview op Vimeo met als thema 
'commons'. Tine legt uit wat commons is en doet dit door uitgebreid de geschiedenis te schetsen die 
begint in de late middeleeuwen. Geleidelijk komt ze aan in het heden. Goed om weten: het interview 
is 8 jaar geleden opgenomen (12/10/2012). Dat maakt het niet minder interessant en relevant maar af 
en toe kom je in de sfeer van 8 jaar geleden én er is de voorbije jaren veel gebeurd op vlak van 
hedendaagse vormen van samenwerking (burgerinitiatieven). 
 
Het onderscheid publiek/privé en overheid/markt komt aan bod waar de commons zowat het midden 
houdt. Het verhaal van de oudercoöperaties in Nederland is hier een verduidelijkende rode draad: 
ouders organiseren samen kinderopvang omdat overheid noch markt hier voldoen aan verwachtingen. 
Hoe zit het met de relatie tussen overheid en burgers, het vertrouwen van de overheid in 
burgerinitiatieven, in de inherente expertise (ervaringsdeskundigheid) van burgers op bepaalde 
vlakken. En hoe maken burgers hun initiatieven beter zichtbaar om dat vertrouwen te wekken. Er is 
werk aan de winkel zowel bij overheid als burger om de rol van beiden duidelijk te krijgen. 
 
De term 'institutionele diversiteit' valt: er zijn verschillende 'spelers' en verschillende vormen mogelijk 
om goederen en diensten beschikbaar te maken. We duiken even terug de geschiedenis in om één van 
die (bedrijfs)vormen te belichten: de coöperatieve (cvba), te bekijken als de opvolger van de commons. 
De interviewer polst naar de invloed van burgerinitiatieven op het maatschappelijk bestel: mondigheid 
van burgers, verdieping van de democratie, echte participatie. Het antwoord 'flasht' ons naar vandaag: 
“never waste a good crisis”. Een referentie naar een vorige wereldwijde crisis, de financiële crisis van 
2008. Misschien leidt die crisis tot nadenken over een nieuwe manier van samenleven? 
Burgerinitiatieven kunnen leiden tot meer verbondenheid, meer bewustzijn van lokale problemen en 
misschien wel van globale problemen die daaraan verbonden zijn? Een belangrijke conclusie is in ieder 
geval dat 'huidige' modellen niet feilbaar zijn. In 2020 worden ons dezelfde vragen en uitdagingen weer 
voorgeschoteld. 
 
Is de wetenschappelijke kennis over commons 'rijp' om de praktijk een stevige duw in de rug te geven? 
Eén van de dingen die duidelijk blijken uit onderzoek, is dat het zelf beheren van goederen of diensten 
werkt. De vrees voor de 'homo economicus' die uit eigenbelang samenwerking onmogelijk maakt, klopt 
niet. De mens is in staat om, in ieder geval tijdelijk (zolang het nodig is), zijn eigenbelang ondergeschikt 
te maken aan het belang van een groep. Tine haalt het voorbeeld aan van ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder 
Personeel) die samen met succes een verzekeringsfonds oprichten ('broodfondsen'). 
 
Hoe kunnen we burgerinitiatieven stimuleren? Door ervaringen en wetenschap te delen. Het is 
bijvoorbeeld van belang de groepsgrootte te beperken (afhankelijk van type samenwerking). Het is een 
misverstand te denken dat een groep homogeen moet zijn. Heterogeniteit kan stabiliteit brengen (o.a. 
verschil in leeftijd, inkomensverschil). Om een initiatief een lange levensduur te gunnen, is misschien 

https://vimeo.com/95959383
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de structuur van een coöperatieve nodig? Het is belangrijk zelfkritisch te zijn en blijven. Definieer 
doelstellingen en wat 'succes' voor het initiatief betekent. En durf te evalueren of er een alternatief is. 
 

➢ Tot zover een samenvatting van het interview dat te vinden is op Vimeo:  
https://vimeo.com/95959383. Neem rustig de tijd (iets meer dan een uur) om alles uit eerste hand te 
horen. Het Vimeo platform helpt om dat in alle rust te doen: je wordt namelijk niet gestoord door 
reclame. 
 

Voor wie het nog niet wist  
 
Om de twee jaar publiceert het WWF het internationale Living 
Planet Report waarin de trends in de wereldwijde biodiversiteit en 
de gezondheid van de aarde worden weergegeven. Internationaal 
verdwijnt de biodiversiteit  (de Living Planet Index) met een 
onrustwekkende snelheid. Wetenschappers berekenen dat de 
populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën sinds 
1970 een rampzalige daling kenden van 68%. 
Het rapport wijst op de relatie tussen aftakeling van de natuur en 
het milieu en de uitbraak van virussen zoals COVID-19. 
 
 
 
 

Deze index is niet nieuw, maar een nieuwe première is er wel met het eerste Living Planet Belgium 
rapport waaraan diverse onderzoeks- en kenniscentra en natuurverenigingen meewerkten. De balans 
van de Belgische biodiversiteit  tussen 1990 en 2018 die hierin wordt opgemaakt is licht positief (0,2% 
per jaar).  
Het is wel te vroeg om te juichen, want er zijn onderling grote verschillen 
tussen soorten en tussen bijvoorbeeld natte gebieden, natuurlijke open 
omgevingen of een agrarische omgeving, kortom de habitat. Dit eerste 
rapport maakt het specifiek voor België mogelijk de situatie systematisch op 
te volgen. 
 

➢ Wie het hele rapport wil bekijken: https://lpr.wwf.be/nl  
 

 
  

Foto m.m kruisspin 2020 

https://vimeo.com/95959383
https://lpr.wwf.be/nl
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EEN GREEP UIT DE AGENDA  
 

Activiteiten 

22-23/10 Online Conference “Working time reduction and climate crisis” 

 

23-25/10 Rencontres de l’écologie politique 2020 (Etopia) 

 

24/10  Waerbeke Webinar #1: Stilte in de storm - Klimaatverandering en innerlijke grenzen 

 

26/10  In Transitie naar een Ander Economisch Model 

 

10/11  Van wetenschapscommunicatie tot fake news: de coronacrisis als oefening voor de  

klimaatcrisis 

 

27/11  Eerste Vlaams Commons Congres 

  Antwerpen 

 

 
 

 

Webinars en podcasts 

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

energiedemocratie 

Webinars van Grootouders voor het Klimaat over gezondheid, oceanen, water, ... 

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

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

Climate Feminism Audiobook of the Green European Foundation 
 

 

 
 
 
 

https://www.rosalux.eu/en/topic/23.events.html?id=1207
https://rep.etopia.be/?fbclid=IwAR0G0NNDYc9R0w0ZWYUPsC2yuj0BlnhE08gK1aXYBYi8keC3pf85PiP7vvE
https://www.eventbrite.be/e/tickets-waerbeke-webinars-2020-119576258809
https://impacthouse.be/impact-monday-in-transitie-naar-een-ander-economisch-model-nl-2/?fbclid=IwAR3gwzZLCyH0UgfCNENGalH69P3Ihzl9RqycBLmuCHX2VqjfAg1fzHvJ24A
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/1011-van-wetenschapscommunicatie-tot-fake-news-de-coronacrisis-als-oefening-voor-de
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/1011-van-wetenschapscommunicatie-tot-fake-news-de-coronacrisis-als-oefening-voor-de
https://www.commonslabantwerpen.org/activiteiten/2020/7/1/1ste-vlaams-commons-congres-save-the-date-27-november
https://soundcloud.com/user-413803001
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/
https://www.facebook.com/BeterNaCorona/
https://soundcloud.com/user-769116636?fbclid=IwAR3yCARu4Te86o95q39RhQ5FL8RnlT38BUzyKNno9bk6Yt_PZ7v9mfbw8XA
https://gef.eu/publication/climate-feminism-audiobook/

