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REDACTIONEEL 
Beste lezer,  

Het jaar staat op het punt een nieuw mondmasker aan te trekken. 2021 nadert, wat ons nog rest aan 

2020 wordt gevuld met jaaroverzichten en goede voornemens maken. Vorig jaar rond deze tijd 

doken de eerste, eerder korte, berichten op over een nieuw virus dat in China van vleermuis op mens 

werd overgedragen. Eén tourtje rond de zon later, en onze realiteit bestaat uit een avondklok, 

drones die pizzadozen tellen en kerstmis zonder nonkel André.  

Voor Aardewerk had het virus ook diepgaande gevolgen: de opleiding en zomerweek konden niet 

plaatsvinden. We hebben het moeten missen: het samenkomen om interessante sprekers te horen 

en nadien met elkaar in gesprek kunnen gaan. Inspiratie krijgen en weer doorgeven. Hoofd, handen 

en hart aanwenden in onze zoektocht naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige 

samenleving. Daarvan is ook deze Aardewerkbrief een weerspiegeling: een combinatie van artikels, 

referenties over anders denken, over vloeibaar en verbindend denken,  over gevoelens en over 

acties, burgerlijke ongehoorzaamheid.  

Steeds weer keren we daarbij terug naar onze relatie met de aarde. Een fundament daarbij is 

aandacht voor onze voeding en weten waar het voedsel vandaan komt; welke weg het heeft afgelegd 

van zaadje tot de maaltijd die op ons bord ligt. Corona toont ons nogmaals hoe alles met alles in 

verbinding staat. Ons gedrag heeft een effect op andere mensen, maar ook op niet-menselijke 

wezens. We horen het in deze periode zo vaak: zorg dragen voor elkaar. Dat kan niet zonder zorg 

voor onze planeet en alles wat hierin bestaat.  

Ons kerstmenu voor deze editie: 

We beginnen met een interview met Leen Laenens, voorzitster van Velt, maar ook bekend als de 

queen van de korte keten en de voortrekker van de Agro-ecologie in Vlaanderen. We blikken met 

haar terug op haar engagement en strijd in de groene beweging. Sommigen onder jullie hebben Leen 

misschien al ontmoet op een activiteit van Aardewerk.  Illustratrice Inge Bogaerts zorgt voor 

sprekend tekenwerk. Er zijn weer enkele pagina’s gewijd aan bomen, dieren, niet-mensen. In de 

rubriek verwondering nemen we jullie mee naar troostplekken en laten jullie genieten van een stukje 

proza. Bij Blikvanger gaat de aandacht naar rewilding en naar twee spraakmakende documentaires 

over klimaat en groene energie. In deze donkere dagen geven we lees-en kijktips, misschien nog op 

de valreep om een geschenk te kopen. Een mooi essay over niet mensen, een boek over acties en 

burgerlijke ongehoorzaamheid, een boek over het herstel van de wilde vrouw  en een theaterstuk . 

Nieuws over de Aardewerk-activiteiten en agenda horen er ook bij en we eindigen met een knipoog 

van Hans. 

Veel leesplezier gewenst, 

Redactiewerkgroep Dries Everaerts,  Julie Van Houtryve en Hilde Maelstaf, Werner Verhoeven 

Illustraties: Inge Bogaerts, Lars, Priyanka, Elena. 

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 2020-2021 
Wegens de uitbraak van de pandemie hebben we de opleiding in het voorjaar stopgezet en beslist om 

de overige cursusdagen en het eindweekend te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Voorlopig is 

het moeilijk te voorspellen wat er al dan niet mogelijk zal zijn, maar we laten het sowieso doorgaan en 

we broeden op online alternatieven. Indien het fysiek kan doorgaan, zal dat in de Thomas 

Morehogeschool te Mechelen zijn. Voor het eindweekend is het Kasteeltje in Wijgmaal gereserveerd. 

Hou alvast onderstaande data vrij en we houden jullie op de hoogte.  

Landschap: zaterdag 27 februari   

Glenn Deliège: Een landschap van betekenis: heden als verleden en toekomst  

 

Ecologie en politiek & ecopsychologie: zaterdag 27 maart 

Pascal Debruyne  

Anneleen Kenis 

 

Ecologische crisis en het Zuiden: zaterdag 8 mei (opgelet: verplaatst!) 

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

 

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.  

Tijdens de studiedag willen we dieper graven 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.  

De studiedag is niet doorgegaan op 12 december en zal doorgaan op een later moment in 2021. We 

houden jullie op de hoogte.  

 

Zomerweek 
De Zomerweek van 2021 staat gepland van 8 tot 15 augustus in Het Molenhuis te Bérisménil. We 

houden ook een aantal alternatieve scenario’s achter de hand ingeval Corona ons nog zou verhinderen. 

Deze editie zal nog steeds draaien rond hetzelfde thema, met name de spanning tussen klimaaturgentie 
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en democratie. We houden jullie op de hoogte met betrekking tot het programma en de praktische 

modaliteiten. 

 

Bomen en de klimaatzaak 
 

Ter herinnering:  Een 80-tal beschermde bomen vragen 

aandacht voor de rechten van het niet-menselijke leven bij de 

klimaatzaak.. De Belgische klimaatzaak zal starten en de 

pleitdata zijn bepaald van 16 tot 26 maart en de bomen zijn 

uitgenodigd om hun verzoek toe te lichten.  Wordt vervolgd! 

 

De actie krijgt nog meer bekendheid. In het boek  De stem van 

de Noordzee. Een pleidooi voor vloeibaar denken  van Laura Burgers, Eva Meijer, Evanne 

Nowak. Burgers onderzoekt in haar tekst of de Noordzee een eigen rechtspersoon kan zijn en het 

volgend citaatje springt eruit: 
 
"In België is kortgeleden een verzoekschrift ingediend bij de rechters die moeten oordelen over het 
nationale klimaatbeleid... namens 82 bomen! Omdat bomen geen rechtspersoonlijkheid hebben in 
het huidige Belgische recht is dit een activistische daad. Op het eerste gezicht lijkt dat verzoekschrift 
dan ook weinig kans van slagen hebben, maar het Colombiaanse voorbeeld toont aan dat activisme 
bij de rechter soms wel degelijk succes oogst." 

 

Over aardewerkers 
 

Even stil staan, Frank Rijnders stierf in mei 2020. 

Wie ooit deelnam aan de zomerweek, kent Frank wellicht, want hij en 

partner Liliane waren trouwe deelnemers, al jaren. We kennen hem 

als een gedreven man, actievoerend voor een betere sociaal 

ecologische samenleving, lid van Groenlinks, altijd een kritische blik 

en een gulle lach. Hij stierf, toen hij net twee dagen woonde in zijn 

eigen droom, een woongemeenschap voor 50 plussers in een 

verbouwd klooster. We zullen Frank niet meer ‘zien’ op de 

zomerweek, maar wel aan hem denken. 
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EEN GESCHIEDENIS VAN MENSEN, DWARSLIGGERS, 
TOUWTREKKERS EN /OF SCHADUWLOPERS 
 “Als je zoekt naar het waarom van een crisis, bots je vaak op dezelfde oorzaak.”  

“Aardewerk mag niet bang zijn om zijn naam te gebruiken.” 

“Het blijft me verrassen dat een energietransitie gemakkelijker gaat dan een voedseltransitie.”  

 
Aardewerk maakt een tour d'horizon langs het levenspad van Leen Laenens, voorzitster van Velt en 
voorvechtster van de agro-ecologie. Van Borgerhout naar Rwanda tot in Westmalle. Met een paar 
tussenstops in onder meer de Wereldwinkel en het federaal parlement en tussendoor een gezin met 3 
kinderen. Maar altijd één constante: een nimmer aflatend engagement. Inge Bogaerts vat het samen 
in een sprekend beeld. 
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Aardewerk: We nemen een duik in jouw verleden. Waar en wanneer werd jouw interesse gewekt 
voor het ecologische vraagstuk en kwam jouw passie voor een andere samenleving bovendrijven?  
Leen Laenens: Ik ben opgegroeid als een stadsmeisje, als nummer acht in een reeks van negen 
kinderen, een sober leven was voor mij vanzelfsprekend. Ik kom uit een Vlaams-Katholiek nest. 
Dankzij de jeugdbeweging kwam ik in contact met de natuur. Daarnaast zat ik op een school die 
nogal bourgeoisie was. Daar heb ik een klassenraad opgestart, wat toen revolutionair was. Het was al 
een revolutionaire daad als je als meisje met de fiets naar school kwam.  
Het zijn twee dingen die me niet meer hebben losgelaten: de bewuste natuurbeleving en het sociaal 
engagement. Ik was een puber in de heftige periode van mei ‘68, dat zal ook wel hebben 
meegespeeld.  
Ik ben groot geworden in Borgerhout, niet ver van het Xaveriuscollege. Daar leefde pater Luc 
Versteylen. Ik las zijn boekjes uit de Voeling-reeks gelezen.  
Dat waren dingen die op mij een diepe indruk hebben gemaakt en mee hebben bepaald dat ik 
tropische landbouw ben gaan studeren. De studie beantwoordde niet aan wat ik zocht.  Het  sociaal-
ecologische kwam nergens aan bod. Het kolonialisme was toen nog heel recent. Eigenlijk leerden we 
iets dat ik kan omschrijven als koloniale landbouw. Dat heeft mij en sommige medestudenten 
gevormd tot activist. We wilden weten hoe je mensen kan leren voedsel produceren in tropische 
landen en niet hoe je mensen opleidt tot arbeiders die rubber, koffie en thee moeten ontginnen.  
Het zijn allemaal kleine dingen, maar als ik nu terugkijk, moet ik vaststellen dat ze allemaal wel een 
betekenis hebben gehad. Iedereen heeft het in zich om activist te worden, maar je hebt een trigger 
nodig om het op gang te krijgen.  
 
De Oxfam Wereldwinkel speelt een belangrijke rol in jouw leven? 
Ik ben daar thuisgekomen. Dat was destijds een zeer maatschappijkritische beweging  enveel meer 
dan nu een intellectuele oefening. Vrij vlug na mijn afstuderen ben ik getrouwd en zijn mijn man en 
ik naar Rwanda getrokken. Hij kon er gaan werken in de plaats van legerdienst te doen. Ik had nog 
geen job en het wat naïeve idee dat ik meteen een job zou hebben. Met wat geluk heb ik toch een 
job gevonden in een FAO-project (Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties, nvdr.) 
rond erosiebestrijding. Rwanda wordt het land van 1000 heuvels genoemd waar toen meer dan 90% 
boeren waren. Er stierven gelukkig minder kinderen dan vroeger waardoor er onvoldoende 
landbouwgrond beschikbaar was in de valleien.   
Wij zeiden tegen de boeren: op een helling moet je een terras aanleggen en dat doe je zus en zo. Zij 
hadden die kennis niet, maar zij hadden wel andere kennis, en dan moest je een manier vinden om 
vanuit hun kennis te vertrekken. Eigenlijk zou ik beschaamd moeten zijn dat ik als 22-jarige, pas 
afgestudeerd - dus veel theorie, weinig praktijk gezien - aan de boeren ging zeggen hoe ze aan 
landbouw moesten doen. Ik denk dat ik er volwassen ben geworden. Ik werd daar geconfronteerd 
met vraagstukken als ecologie, voedselproductie en de aangroei van de bevolking.  
 
Je bent opgegroeid met een katholieke achtergrond. Heeft je tijd in Afrika je kijk op het 
katholicisme veranderd?  
Ik ben in dat land mijn geloof verloren. Het was de streek van de vulkanen: vruchtbare grond met 
overbevolking. We spreken over een andere periode dan nu in Rwanda. Een aantal jaren geleden ben 
ik teruggegaan voor een opdracht van Broederlijk Delen en heb daar een ander Rwanda teruggezien.  
Ik werkte in Rwanda tijdens de regeerperiode van President Habyarimana, een fanatieke gelovige die 
een verbod uitsprak tegen anticonceptiva. Een bevriend arts werd het land uitgezet omdat hij een 
vrouw bij haar zevende bevalling en met haar akkoord had gesteriliseerd. Dat kwam hard binnen bij 
mij. Ik heb er ook veel goede dingen gezien. Er zat daar een Vlaamse broeder met een 
landbouwschool die voor mij een echte inspiratiebron was. Die vertelde me zijn methode: zondags 
na de mis nam hij de boeren - en de meeste waren boeren, er was bijna geen industrie - mee naar de 
oever van de rivier en hij stelde hen de vraag of ze wilden dat hun oudste zoon ook boer werd. Zo ja: 
wat ga je dan je andere kinderen geven? In hoeveel stukken kan je je land verdelen? Hij gaf hen de 
boodschap mee dat als ze niets zouden veranderen, ze beter hun oudste zoon in het water konden 
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duwen want er was voor hem toch geen toekomst. Hij verstond de kunst om de landbouwschool te 
koppelen aan de problematiek van de bevolkingsgroei.  
 
Hoe zat het met de vrouwen? 
Coopibo, nu Rikolto, had daar specifieke projecten voor. De vrouwen werden niet uitgesloten, maar - 
dat heb ik daar ook geleerd - je moet een specifieke vrouwenwerking opzetten om met vrouwen 
emancipatorisch te kunnen werken. Hoewel vrouwen het land bewerkten, was het de traditie hen uit 
te sluiten als mensen bijeengebracht werden. Dat was de taak van mannen. Ik heb daar toen weinig 
mee gedaan, misschien was ik nog te jong en had ik nog niet genoeg power. (lacht) Ik heb bij Coopibo 
gezien dat je veel meer kan bereiken met vrouwengroepen.  
 

Naar het parlement 
Jouw activisme heeft een hele geschiedenis. Je bent ook politiek actief geweest, voor Agalev. Wat 
heeft die keuze bepaald?  
Die keuze valt niet te herleiden tot een bepaald moment. Na Rwanda zijn we in Westmalle gaan 
wonen. Ik had geen betaalde job en zag me niet functioneren in de toenmalige Vlaamse landbouw, 
maar ik had wel oren en handen naar alles wat met actievoeren te maken had. In Malle zaten we 
toen bijvoorbeeld met een probleem van bodemvervuiling. De oude kleiputten werden gebruikt als 
stortplaats. Dat werd niet als een probleem ervaren door de lokale politiek. Actief in meerdere 
actiegroepen moest ik vaststellen steeds tegen de muur te botsen van de conservatieve baronieën 
die zonder onderbreking jarenlang de politieke meerderheid bepaalden. Als reactie daarop zijn we 
gestart met Grim (Groepering Inspraak & Milieu). Vrij vlug is Hugo Van Dienderen  - en met hem ook 
andere mensen van Agalev - met ons komen praten. We hebben hen kunnen overtuigen om hier niet 
met een Agalev-groep te beginnen. Ik was toen al wel lid van de partij.  
 
Waarom wilden jullie niet onder de vlag van Agalev uitvaren?  
Een aantal mensen wilde bewust onafhankelijk blijven in de politiek en om lokaal meer te kunnen  
bereiken. Niet vergeten: we zijn hier in de kempen, dat is niet zoals in Antwerpen. Agalev riep hier 
een ander beeld op bij de mensen. Maar we stopten het ook niet weg. In onze folder werd ik 
voorgesteld als een lid van Agalev, anderen waren lid van de VU, er zat ook een progressieve socialist 
bij. De focus lag op de inhoud: een sterk programma. En dat werkte: bij de verkiezingen hadden we 
vier verkozenen. Samen met de Democratische Beweging Malle hebben we een progressief, liberaal, 
groen en sterk bestuursakkoord onderhandeld. En ik belandde meteen in het schepencollege.  
Je leert op die manier in snel tempo de praktijk van de politiek. Het grote voordeel van die coalitie 
was dat de meesten nieuw waren in de politiek. We hebben veel in gang gezet. We waren toen de 
eerste gemeente in Vlaanderen die 0,7% van de begroting aan mondiaal beleid spendeerde, en nog 
steeds doet. We waren ervan overtuigd dat we dingen in gang moesten zetten voor de lange termijn 
met duidelijke plannen, los van politieke overtuiging. We werkten een natuurontwikkelingsplan en 
een waterbeheersplan uit.  
 
Dan komen de federale verkiezingen van 1999...  
Er was een modellijst, maar de militanten vonden dat die te weinig donkergroen gekleurd was. 
Agalev had een grote diversiteit van mensen die allemaal hun eigen thema belangrijk vonden. 
Uiteindelijk kreeg ik, met mijn donkergroen profiel, de eerste opvolgersplaats van een lijst die 
getrokken werd door Eddy Boutmans.  
De toen heersende dioxinecrisis heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Agalev kon mee in het 
beleid stappen. Aangezien Eddy Boutmans staatssecretaris werd, ben ik via de opvolgersplaats in het 
parlement beland. In het parlement heb ik hard gestreden voor de Commissie Duurzame 
Ontwikkeling en die is er de volgende legislatuur toch gekomen. Misschien symbolisch, maar voor 
heel wat juristen is het toch een belangrijke kapstok.  
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Crisis na de Zomerweek 
Wat heeft je engagement nog mee vorm gegeven?  
Op een gegeven moment in de jaren ‘80 voelde ik de behoefte om iets meer te doen dan 
vrijwilligerswerk alleen en ben menselijke ecologie bij Luc Hens aan de VUB gaan studeren. Ik leerde 
holistisch denken. Ik heb daar Roger Jacobs leren kennen, die me de weg wees naar de Groene 
Filosofen en ook naar Bookchin. We dachten samen rond Bookchin en landbouw een eindwerk te 
maken. Marc Pallemaerts – die jammer genoeg veel te vroeg gestorven is – waarschuwde dat dit 
eerder een doctoraatsstudie aan het worden was. Marc gaf milieurecht, maar betekende als persoon 
veel meer dan het vak dat hij gaf. Hij leerde me dat mensenrechten en milieu samenhangen.  
Ondertussen zaten we met de vrijwilligers van Wereldwinkel en Bond Beter Leefmilieu samen om de 
grote VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in 1992 voor te bereiden. De als noodzakelijk 
ervaren samenwerking tussen de milieubeweging de Noord-Zuidbeweging heeft dan geleid tot het 
Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling waar ik samen met Erik Paredis voor heb gewerkt. Het doet 
me plezier om vast te stellen dat het kleine Vodo een broedkamer was voor mensen als Nick Meynen 
en Leida Reinhoudt. Daar heb ik ook Jeanneke Van de Ven beter leren kennen. Wij wilden én de 
vrouwenbeweging én de milieubeweging én de vredesbeweging én Noord-Zuid én de 
boerenbeweging samenbrengen.  
Het was ook de periode dat ik het ecofeminisme heb ontdekt, met Vandana Shiva. Landbouw en 
voeding bleef een belangrijk thema in mijn leven. Ik denk dat we vier jaar met een werkgroep zijn 
bezig geweest om een goede definitie te vinden van “duurzame landbouw”. Toen waren we ervan 
overtuigd dat de Boerenbond mee in het bad moest, anders zouden ze hun eigen definitie uitrollen, 
maar daar zijn we op terug gekomen. 
 
Wat is de juridische betekenis van het concept duurzame ontwikkeling volgens jou? 
Onderschat de enorme stap niet die de politiek moet zetten om een maatschappelijke tendens om te 
zetten in een kader waarmee juristen aan de slag kunnen. Het begrip “duurzame ontwikkeling” had 
in 1999 wel verschillende interpretatie, het ging voor ons eigenlijk over onontwikkeling. Ecologie of 
duurzaamheid werden niet gezien als maatschappelijke thema’s. De andere politieke fracties in het 
federaal parlement vonden dat het geen maatschappelijk probleem was maar eerder een thema van 
en voor Agalev.  
Ik ben vandaag nog altijd enorm teleurgesteld als ik zie dat een klimaatbeleid gereduceerd wordt tot 
een CO2- beleid. Die bredere, holistische benadering gaat verloren. Ik ben een optimist, maar soms 
vraag ik me toch af hoe het kan dat we met de ogen dicht de afgrond in duiken. De zomerweek van 
Aardewerk is voor mij een verademing.  Ik kan er gesprekken voeren met mensen die je snel 
begrijpen. Alles komt daar mooi samen. 
 
Hoe ben je in contact gekomen met Aardewerk? 
In de beginperiode, toen het nog werd georganiseerd door de Groene Filosofen, die los van Agalev 
wilden werken aan diepgang. Ik weet nog dat ik na een Week van de Groene Filosofen over deep 
ecology - van onder meer Arne Næss - thuiskwam, en bijna in een persoonlijke crisis ben verzeild. Ik 
ging me net politiek engageren en dat vergde een hoop toegevingen... Tijdens die week heb ik vaak 
gesproken met mensen als Ullrich Melle, Oswald Noppe en Jef Peeters. Ik heb daar ook geleerd dat 
het een inspiratiebron kan zijn, die je niet strikt hoeft te interpreteren en toe te passen op je eigen 
leven.  
De zomerweken doen me wat denken aan de volkskampen, zoals ze georganiseerd werden door de 
volkshogeschool Elcker-ik, in de jaren ‘80 en ‘90. Zij huurden het domein de Hoge Rielen af en daar 
kon je ook als jong gezin naartoe want ze hadden heel interessante activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen. ‘s Ochtends kon je een lezing volgen en ‘s avonds zwaar fuiven, een beetje zoals de 
werking van Aardewerk, maar dan breder, niet uitsluitend gericht op de ecologische problemen en er 
waren veel meer deelnemers. Dat soort dingen heb ik altijd nodig gehad om me op te laden en me 
intellectueel te voeden. 
In de periode na Rwanda had ik geen betaalde job en ik probeerde toen om zelfredzaam te zijn: 
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groenten kweken, een geit voor de melk, zelf de kleren van de kinderen maken en dat soort dingen - 
iets dat ik heb gemist toen ik in de politiek ging. Maar dan dacht ik tezelfdertijd: wat zit ik hier thuis 
te doen als vrouw? Alles veranderde snel toen ik in de politiek verzeilde en plots 80 uur per week aan 
het werk was. De melkgeit moest vertrekken en de groentetuin werd verwaarloosd.  
 

De boemerang van de kiesdrempel 
Politiek en daarnaast nog een huishouden te runnen... 
We hebben drie kinderen en een pleegkind dus dat was soms wel pittig. Ik heb me wel al eens 
afgevraagd of de kinderen niet te veel hebben moeten missen, maar als ik het hen vraag zeggen ze 
dat het niet het geval was. Ze hebben daardoor ook geleerd - vooral de dochters dan - dat één 
iemand zich binnen een gezin niet hoeft weg te cijferen om alleen het huishouden draaiende te 
houden.  
Ik zie ook een stuk van mijn engagement terugkomen in de kinderen. Barbara heeft dat al lang in 
haar. Toen ze acht jaar was, ging ze bijvoorbeeld met mij mee de standjes van de Wereldwinkel 
opzetten in het dorp, en dan vroeg ze zich af waarom niet iedereen de koffie van de Wereldwinkel 
kocht, want het kon toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen dat die koffie beter was. Dat zijn dan 
dingen die je hen meegeeft. Ik was weinig thuis en uiteraard had ik hulp in huis om de zaken niet 
helemaal in het honderd te laten lopen. Zoals met veel dingen in het leven, denk je achteraf: hoe heb 
je dat voor elkaar gekregen, maar je deed het gewoon.  
 
Hoe is jouw politieke carrière geëindigd?  
Dat is me overkomen. Ik had mijn plek in de politiek gevonden door een heleboel leergeld te betalen. 
Ik onderhield een goede relatie met de pers - niet op de manier dat ik met mijn gezicht en quotes 
veel in beeld kwam - maar ze wisten me te vinden als ze informatie nodig hadden over bepaalde 
dossiers, ik was als parlementslid nogal een dossiervreter. 
Ik was ook bezig met dingen die niet zo catchy waren, zo heb ik bijvoorbeeld veel energie gestoken in 
de onderzoekscommissie naar de moord op Lumumba. Ik was en ben daar best fier op, maar daar 
heb ik geen stemmen mee gewonnen.  
Het was ook de periode dat landbouw als bevoegdheid werd geregionaliseerd en ook van de 
opkomst van de genetische manipulatie. Allemaal zaken waardoor ik bekend was bij journalisten en 
NGO's, maar niks dat me tot een stemmentrekker zou maken. De partij vond me dus ook geen 
lijsttrekker en dan zeggen ze: sorry, maar je bent van de provincie Antwerpen en daar hebben we 
veel goede politici. Ik kreeg sowieso geen verkiesbare plaats, maar de verkiezingen van 2003 liepen 
ook nog eens faliekant af.  
Ik heb me heel hard verzet tegen de invoering van de kiesdrempel. Wij hadden nooit in het 
parlement gezeten met die kiesdrempel. Dat is als een boemerang terug in ons gezicht gevlogen, 
want we haalden bij de volgende verkiezingen de kiesdrempel niet. Toen hadden we niemand meer 
in het federaal parlement.  
Ik had mijn ontslag gegeven bij Vodo. Als je een politiek mandaat hebt gehad, dan kan je niet 
teruggaan naar een NGO, want dan word je heel erg gelieerd aan die politieke partij.  
Na een aantal maanden solliciteren, ben ik bij Bioforum als beleidsmedewerker kunnen beginnen en 
later als directeur.  
 

Voedsel moet anders 
Bioforum bestond toen nog niet lang? 
Inderdaad. Het was de beweging van biologische boeren. De ambitie was om een organisatie op te 
zetten die de bio-voedselketen zou vertegenwoordigen. In de praktijk is de boer ondergeschikt aan 
de partijen verderop in de keten. Wij wilden vanuit de boer vertrekken. Ik heb daar ook geleerd dat 
de biologische landbouw op dat moment het beste was op het vlak van ecologische voeding omdat 
er een lastenboek was, waardoor je dus een gegarandeerde controle had. Een tweesnijdend zwaard 
omdat een aantal voorwaarden die nodig zijn om van ecologische voeding te kunnen spreken, niet in 
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het lastenboek zitten. Ik denk aan energie- en waterverbruik, dingen die elk jaar belangrijker werden 
en die je wel terugvindt in een agro-ecologisch landbouwsysteem. 
 
Kan je iets meer vertellen over het ontstaan van Voedsel Anders? 
In die periode werd ik ook erg actief in de internationale beweging IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture Movements; de wereldwijde koepelorganisatie van de biologische landbouw- 
en voedingssector, nvdr.). Het mag verwonderen dat de waarden van de biologische landbouw pas 
rond 2004 werden gedefinieerd en die waarden gaan veel verder dan het lastenboek. Zorg is een van 
de basiswaarden, zorg voor mens en omgeving, en dat mondt uit in een volwaardige prijs voor de 
producten van de boer. Uiteindelijk heeft het geleid tot de oprichting van het netwerk van Voedsel 
Anders, een beweging rond agro-ecologie, wat veel meer is dan een landbouwsysteem. 
Voedselsoevereiniteit is een essentiële voorwaarde. Velt was naast Bioforum één van de trekkers. 
Niet toevallig ontstaan in Brazilië waar de wieg stond van Paulo Freire (pedagoog, schrijver van het 
boek Pedagogiek van de onderdrukten, nvdr.) en van de beweging van mensen zonder grond. Het is 
ook het land van de bevrijdingstheoloog Marcelo Barros die aangaf dat voedsel produceren vanuit de 
aarde moet vertrekken. Als je dat op een menswaardige manier doet dan kom je uit bij iets heel 
anders dan de uitbuiting door grote bedrijven. Ook de wijsheid van de inheemse volkeren… allemaal 
dingen die veel te lang niet gezien werden.  
In die periode had je ook het ontstaan van CSA-boerderijen, waar de boeren eerder op basis van 
vertrouwen dan van een lastenboek werken met de burgers. In Nederland was er in 2010 een groot 
congres waarin het gegeven "voedsel moet anders" centraal stond. Daarin was ook de Noord-
Zuidbeweging heel actief. Dat heeft ons mee geïnspireerd om een gelijkaardig netwerk op te starten. 
In Wallonië werken we samen met AiA, Agroecology In Action.  
Voedsel Anders bestaat uit organisaties en verenigingen die zich herkennen in het charter.  Nu wordt 
de beweging verder uitgerold richting lokale initiatieven en burgers. We hebben bij Velt een heleboel 
samentuinen, maar je hebt ook heel wat onafhankelijke transitiegroepen die in de praktijk iets willen 
doen rond voedselproductie. Hoe sterker we staan, hoe meer we kunnen wegen op het beleid. 
Op onze website (www.voedsel-anders.be, nvdr.) kan je portretten terugvinden van al die 
verschillende organisaties, zo krijg je een divers pallet van 25 organisaties.  
Voedsel Anders werd door de Vlaamse overheid erkend als milieu- en natuurvereniging. We hopen 
agro-ecologische landbouw- en voedselsysteem meer ingang te doen vinden. Het blijft me verrassen 
dat een energietransitie gemakkelijker ingang vindt bij de mensen en het beleid dan een 
voedseltransitie.  
 

Op zoek naar een nieuw denkkader 
In een interview zei je het ooit zo: “Het is niet eenvoudig om agro-ecologie aan de man te brengen 
het gaat om een nieuwe vorm van denken en het eerste wat we moeten doen is afleren”. 
Marjolein Visser, die aan de ULB een leerstoel agro-ecologie heeft opgericht, zegt: je moet het 
denkkader waarbinnen je je kennis gebruikt, verlaten en inruilen voor een nieuw denkkader. Heel 
belangrijk voor mij. Vertrekken van de kennis die er bij de boeren is, is iets heel anders dan 
vertrekken vanuit het handboek bodemkunde. Je hebt dat handboek nodig, maar het is iets heel 
anders om te vertrekken vanuit de praktijk. 
Je moet de vanzelfsprekendheid waarmee je zegt “we gaan het probleem analyseren en we hebben 
hiervoor de oplossing en we gaan het zo toepassen want dit is de enige manier” achter je laten. Je 
kan de dingen ook op een andere manier benaderen.  
Iets dat ik ook geleerd heb van Joost Dessein (professor aan de vakgroep Landbouweconomie van de 
UGent, nvdr.) die vanuit het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, nvdr.) 
een publicatie maakte over de hele GGO-kwestie. Hij heeft na de patattenkwestie (rond het proefveld 
in Wetteren in 2011, nvdr.) mensen geïnterviewd. Mensen vertrekken dikwijls vanuit een bepaalde 
premisse. Dat geldt ook bij een onderzoek: bij de onderzoeksvraag wordt vaak verondersteld dat er 
daarvoor een basiskennis is waar je niet van kan afwijken. De manier waarop genetische manipulatie 
wordt onderzocht, vertrekt vanuit een basisprincipe van gelijkwaardigheid, maar dat is niet 

http://www.voedsel-anders.be/
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gelijkwaardig. Als je daarvan vertrekt dan zie je een aantal dingen niet of op een heel andere wijze. 
Dat bedoel ik met “dingen afleren”. Je moet jezelf leren een ander denkkader te ontwikkelen. Het 
lijkt soms vanzelfsprekend dat alles met alles samenhangt, het zogenaamde holisme. Maar om dat in 
de praktijk te brengen, dat is niet zo vanzelfsprekend.  
 
Ben jij gestopt met de partij-politiek? 
Dat heb ik afgesloten, ik houd niet van half werk. Grim is geëvolueerd naar een groep van Groen of 
sp.a/Vooruit en ik voel me daar niet meer in thuis.  
Het werd een stuk getriggerd door het feit dat men mij bij Wereldwinkel vroeg om voorzitter te 
worden en een voorwaarde was dat ik mijn politiek mandaat moest stopzetten. Zij willen een 
neutrale voorzitter, wat... (lacht) in de praktijk moeilijk is als je zoals ik in het parlement hebt gezeten 
met een bepaalde politieke kleur. Toen heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik als voorzitter wilde 
functioneren in combinatie met mijn toenmalige job.  
 

What’s next? 
Hoe ben je voorzitter van Velt geworden?  
In elke job heb je lusten en lasten, dat moet in evenwicht zijn, en dat was de laatste jaren bij 
Bioforum niet meer het geval. Ik heb dan besloten te stoppen. Ik was zestig.  Ik dacht vanaf dan 
verder te leven in combinatie met een groot vrijwilligersengagement, zoals ik ooit begonnen ben.  
Mensen als Jan Vannoppen zijn aan mijn mouw beginnen te trekken omdat ze op zoek waren naar 
een nieuwe voorzitter bij Velt. Ik heb even de boot afgehouden. Ze hebben een jaar gewacht om het 
me nog eens te vragen.  

 
In dat jaar ben ik twee maanden gaan stappen: de noordelijke route naar Santiago de Compostela. Ik 
vroeg me af: what’s next? Ik stelde bij mezelf vast dat ik veel ervaring heb opgedaan in diverse 
domeinen. Waarom zou ik dat allemaal achter me laten om iets totaal nieuws te doen?  
Ik heb niet de gave van te tekenen of te schilderen, ook muziek is een afgesloten hoofdstuk. Ik voel 
me goed in een actief engagement. Ik heb me dus kandidaat gesteld bij Velt en werd voorzitter in 
2013. Nog twee jaar en dan sluiten we dat af. Ik ben weer begonnen met tuinieren, hier in de buurt; 
in onze samentuin. Thuiskomen met een tas vol groenten van eigen kweek. Dat geeft voldoening.  
 
 
Landbouw en voeding blijven voor jou de basis.  
Het belang van zelf voedsel te telen, is een vorm van politiek activisme. Men zegt dat Velt geen 
activistische vereniging is. Dat klopt maar gedeeltelijk. Mensen die zelf hun eigen voedsel kweken, 
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zijn het summum van de korte keten. Bij veel mensen die actief zijn bij Velt - en ik zie dat ook bij 
Aardewerk - is er een soort van ecologische spiritualiteit aanwezig. Ik heb het over het gegeven van 
de nederigheid van de mens ten aanzien van de omgeving, en dat men daarom de behoefte voelt 
maximaal ecologisch bezig te zijn in de tuin; naar een plek waar je kansen geeft aan biodiversiteit. In 
de beginperiode van Velt was er een onderscheid tussen de siertuin en de moestuin. Nu zegt men: 
we hebben een ecotuin.  Wij zijn een heel dichtbevolkt land, in Vlaanderen bestaat 8% van de open 
ruimte uit tuinen. Natuurpunt heeft dat ondertussen ook begrepen. Ik geloof sterk in een beweging 
als Velt omdat zij zeggen: het is ecologisch leven, koken en tuinieren.  
 

Filosoferen in de boomhut 
Welke plaats heeft Aardewerk binnen die constellatie van diverse actiegroepen? 
Ik denk dat Aardewerk een heel specifieke plaats heeft, maar die is misschien onvoldoende geweten. 
Als ik terugblik op de opleiding die ik zelf heb gevolgd - ondertussen bijna 20 jaar geleden - dan moet 
ik vaststellen dat ze ook jonge mensen weet aan te spreken. Er zit meer muziek in Aardewerk. Ik zie 
dat ook bij Velt: het is niet vanzelfsprekend dat een organisatie of beweging met meer dan 40 jaar op 
de teller verschillende generaties blijft aanspreken. Vorm is belangrijk: we moeten verder durven 
denken dan traditionele lokale afdelingen dat is niet wat jonge mensen zoeken. Toch geven ze op 
een andere manier uiting aan onze missie.  
Bij Aardewerk heb ik hetzelfde gevoel. De combinatie die ik tijdens de zomerweken zie, 
zelfontwikkeling gekoppeld aan maatschappelijke transitie, dieper ingaan op bepaalde thema’s, tijd 
nemen, een paar dagen van het jaar om dingen on hold te zetten en veel meer focussen op “wat 
betekent dit voor mij en voor de samenleving”. Het spirituele heeft daarin een belangrijke 
meerwaarde. Bij Velt vind je het niet direct in de activiteiten terug, het is eerder impliciet aanwezig.  
 
Je zei ooit: “In het kader van hun socialisatie moeten al mijn kleinkinderen minstens 1 zomerweek 
bijwonen.” 
(terwijl de kat van Leen voor de webcam springt om met haar staart te zwaaien, reactie van Leen: 
“Dat is hopeloos, die poes”.) 
Dat klopt, ik heb vier kleinkinderen en ze hebben allemaal een zomerweek meegemaakt. Een 
grootouder kan kleinkinderen dingen meegeven die soms afwijken van de dingen die ze thuis leren. 
De maaltijden tijdens de zomerweken waren bijvoorbeeld een aanleiding tot een gesprek over 
voeding: over wat we daar eten en waarom we het eten. 
 
Zijn er zaken die zijn blijven hangen van de opleiding?  
Ik herinner me felle discussies over de vraag of Aardewerk zich meer met activisme moest 
bezighouden. Pak je je eigen levenswijze op een andere manier aan of ga je meer in de richting van 
Extinction Rebellion?  
Het was de tijd dat 4x4’s in het straatbeeld verschenen - tegenwoordig kijk je om als er een auto met 
een maatje kleiner passeert. Toen was de teneur: we moeten radicaal zijn anders valt dat niet tegen 
te houden, we moeten die banden lek steken. 
Er was discussie over hoe radicaal Aardewerk zich moest opstellen, en over de plaats van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Het was de periode van het consuminderen, dat kwam sterk naar voren in de 
opleiding. Tegelijkertijd was er ook de reflectie naar het eigen leven, iets dat bij andere opleidingen 
minder aan bod komt.  Deelnemers aan Aardewerk-activiteiten zijn een diverse groep mensen, ze zijn 
allemaal ergens in actief, het potentieel is aanwezig om er meer mee te doen. Aardewerk mag niet 
bang zijn om zijn naam te gebruiken. We leven nu eenmaal in een samenleving waar namen een 
belletje doen rinkelen.  
 
Welke toekomst zie je voor jezelf?  
Het is geen vaststaand feit, maar ik begin erover na te denken om terug te plooien wanneer ik 
zeventig jaar word. Ik wil in mijn boomhut filosoferen (lacht). Maar dan vraag ik me af of dat voor mij 
voldoende zal zijn. Ik heb ook wel geleerd dat het goed is dat je een bepaald engagement maar voor 
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een bepaalde tijd doet. Bij Velt zit ik in mijn laatste termijn, en zo is het goed anders is het misschien 
terugvallen op routine.  
Ik doe niets liever dan jonge mensen op weg helpen: raad geven, met hen in gesprek gaan, luisteren 
naar hun ideeën en hen in contact brengen met mensen die hen kunnen verder helpen.  
 
Ecomodernisme en agro-ecologie 
Is dat ook waarom je actief bent bij Grootouders voor het Klimaat (GvK)? 
GvK is ontstaan uit GroenPlus, maar ze willen breder gaan om mensen aan te spreken op hun rol als 
grootouder en niet om het feit dat ze een groene senior zijn. Ik vond het een heel zinvolle manier om 
de jonge klimaatactivisten te ondersteunen. Je kan wel naar een manifestatie gaan, daar staat geen 
leeftijd op, maar als studenten en scholieren de straat op gaan, dan is dat hun ding.  
Ik heb nooit in mijn leven een carrièreplanning gehad. Mooie zaken komen op mijn pad. Zo heeft een 
goede vriendin van mij, Linda Van Mieghem, een jeugdboek geschreven over klimaat- en 
milieuproblemen, maar dan verwerkt tot een fantasieverhaal “De dwaalwereld van Saralinde”. De 
auteursrechten staat ze af aan GvK waarmee ze plaatselijk kleine projecten mee kunnen opstarten 
om de biodiversiteit op te krikken. Ik steun haar daarin maximaal.  
 
Je hebt dit jaar ook iets geschreven voor de lente-editie van onze nieuwsbrief, iets over barones 
Geneviève de Crombrugghe die landbouwgrond schonk aan De Landgenoten. (+ link NB) 
Ik ben bestuurder bij De Landgenoten. Toen ik bij Bioforum werkte, wilde ik meer aandacht voor het 
probleem van de speculatie op landbouwgrond en dat is uitgemond in De Landgenoten. Geen 
gemakkelijk engagement. De prijs van landbouwgrond is zodanig gestegen dat het als coöperatie - 
die werkt met het geld van mensen - niet meer te verantwoorden valt om voor 1 ha grond 100.000 
euro te moeten neertellen.  
En zo denk ik dat Aardewerk in het brede geheel van de transitiebeweging een duidelijke plek kan… 
(denkt na) ik zou zeggen: opeisen, maar dat is niet het juiste woord. Aardewerk heeft recht op een 
plek daarin, en dan denk ik aan eco-spiritualiteit. Een voorbeeld is onze bomenactie die aantoont dat 
een boom evenwaardig is aan al het andere leven op aarde. Dat wordt niet altijd zo gezien, terwijl 
bomen voor veel mensen toch een waarde hebben.  
 
Laten we om af te sluiten even filosoferen in de boomhut: als je kijkt naar wat je allemaal zelf hebt 
gedaan. Hoe zie jij toekomst van het eco-activisme? Je bent optimist… 
Wat dat betreft ben ik eigenlijk niet optimistisch. Ik zie dat er een mondiaal probleem is van 
democratie, van racisme, van gebrek aan respect voor elkaar, biodiversiteit, klimaat,... We kunnen er 
één verhaal van maken. Maar er ontbreekt een mondiale autoriteit om dat naar beleid te vertalen. 
Door de pandemie raadt de overheid aan om voedsel lokaal te kopen.  

Er is blijkbaar een crisis nodig om 
verandering te krijgen. Hoe zorg je ervoor 
dat die veranderingen van blijvende aard 
zijn? Voor mezelf heb ik - dankzij de 
zomerweek - de actieve hoop van Joanna 
Macy leren kennen: hoe het je leert om er 
zelf mee om te gaan.  
Ik vind het heel erg dat mensen als 
Maarten Boudry - die het ecomodernisme 
uitdraagt - zoveel spreektijd krijgen in de 
media, terwijl zij die de agro-ecologie 
voorop stellen er moeten voor vechten 
om gehoord te worden. Ik geloof dat er 
héél veel potentieel aanwezig is, maar we 
moeten een manier vinden om dat 
zichtbaar te maken.  
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Ik heb de aanslagen van 9/11 meegemaakt in het parlement. Ik werd bijna met boegeroep naar 
buiten gedragen omdat ik zei dat we ons moesten afvragen hoe zoiets had kunnen gebeuren, ik wilde 
het waarom weten… Dat vind ik essentieel aan dit soort van crisissen: als je kijkt naar het waarom, 
bots je vaak bij dezelfde oorzaak…. en ja… (haalt schouders op).  
 
 
 

OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN…OVER NIET-
MENSEN 

 

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 deze Aardewerkbrief hebben 

we aandacht voor bomen, vissen en de zee. 

 

Vlees noch vis. Waarom ook vis niet op je bord hoort.  
 

Op 4 oktober was het werelddierendag. In een aantal kranten werd het vermeld en door sommigen 

nog steeds, zelf op een dierendag, als producten om te eten…. Nikki Dekker begint haar artikel met 

een verwijzing naar het NRC Handelsblad waarin naar aanleiding van deze dag een foto was 

opgenomen van een vis aan een hengel, met als titel:”Van haak tot bord”. Ze deelt de lezer mee dat 

ze van vissen houdt, maar niet om ze op te eten. Ze waarschuwt voor de gebrekkige kennis over deze 

dieren en de vooroordelen over hun soort.  

Het woord “hun soort” is eigenlijk een 

misvatting en “there is not such a thing as a 

fish” sluit meer aan bij de waarheid. Dekker 

toont aan dat ondanks de toenemende 

bekommernis voor dierenwelzijn, daarbij vissen 

vaak niet worden meegerekend. Een vegetariër 

die vis eet, klinkt niet zo vreemd in de (veel) 

oren. We weten nog weinig over vis, over hun 

emoties, over pijn, over beslissingen nemen, 

over veranderen en hoe ze met elkaar omgaan. 

De auteur verwijst naar een kogelvis. Een vis 

die velen grappig vinden omdat het dier zich 

helemaal opblaast bij gevaar. Het is een vis die 

met een wiskundige nauwkeurigheid prachtige 

mandala’s maakt. Een ander voorbeeld is een 

garibaldi vis, die een veld met zeewieren 

onderhoud. Talrijk zijn de voorbeelden van 

vissen die op zoek gaan naar gereedschap. Voor 

ons, mensen, is dit nog grotendeels een geheim leven. Er zijn minstens 30.000 soorten vissen 

Ze eindigt haar artikel met de vraag of we nog tijd genoeg zullen hebben om ze te leren kennen, 

omdat mensen in gigantische getallen vissen blijven eten, de oceaan vervuilen en de aarde opwarmt.  

https://www.brainwash.nl/bijdrage/vlees-noch-vis-waarom-ook-vis-niet-op-je-bord-hoort   

Dit artikel bevat enkele links naar korte filmpjes over het eigenzinnige gedrag van vissen. Een eye-

opener. 

Dekker werkt aan een roman over vissen. Wordt dus vervolgd. 

https://www.brainwash.nl/bijdrage/vlees-noch-vis-waarom-ook-vis-niet-op-je-bord-hoort
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Boom van het jaar 
 

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

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

we deelnemen aan de wedstrijd Boom van het jaar georganiseerd door Fonds Baillet Latour. We 

presenteerden de bomen de 4 bomen die we als kandidaat inschreven. De door Aardewerk voorgestelde 

bomen werden niet genomineerd en de keuze viel in 2020 op de vierstammige kastanjeboom aan de 

Menenpoort in Ieper.  We wilden de winnaar graag het woord geven en dit gebeurt door de pen van 

Lieven Stubbe, promotor en beschermer van deze boom met de naam ‘Vierstammige Overlever’.  
 

Na een publieke bevraging in juni 2020, stelde de stad Ieper een monumentale vierstammige 
(tamme) kastanje nabij de Menenpoort voor als haar kandidaat voor deze verkiezing. De Ieperse 
kandidaat werd verkozen tot West-Vlaamse Boom van het Jaar 2020. De keuze van de jury werd, 
naast de monumentaliteit, de ecologie en het voorkomen van de kandidaat-boom, vooral bepaald 
door het ‘levensverhaal’, de standplaats en de lokale betekenis van de boom. 
 
Het publiek kon vanaf 15 september tot 12 oktober 2020 zijn stem uitbrengen en kiezen voor één 
van de vijf provinciale laureaten, via de website van de wedstrijd ‘Boom van het Jaar 2020’. Op 15 
oktober maakte het secretariaat van de wedstrijd bekend dat de Ieperse kandidaat de publieke 
stemronde met duidelijke voorsprong gewonnen had: de ‘Vierstammige Overlever’, werd de 
Belgische Boom van het Jaar 2020. Op naar de Europese stemronde! 
De laureaat-boom krijgt een prijs ter waarde van €2.500 (ten voordele van de boom zelf: 
boomverzorging, standplaatsverbetering, infodragers, publiek onthaal) en mag in 2021 ons land 
vertegenwoordigen bij de verkiezing ‘European Tree of the Year’ 
 
Ieperse overlever van twee wereldoorlogen 
 
De Vierstammige Overlever is nauw verbonden met de geschiedenis van de Ieperse stadsvesting. In 
1853 schafte de Belgische regering de militaire functie van het uitgebreide vestingcomplex rond 
Ieper voorgoed af. In de volgende jaren mocht de Brusselse landschapsarchitect Louis Fuchs het 
groenblauwe vestinglandschap omvormen en herinrichten als een publiek wandelpark. 
In die periode, tussen 1855 en 1860, werd de tamme kastanje (Castanea sativa), samen met andere 
(kastanje)bomen, aangeplant in de ‘Avenue des Châtaigniers’ of Kastanjedreef. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, vanaf eind oktober 1914 tot eind september 1918, werd de stad 
Ieper dagelijks bestookt door Duitse troepen. De Duitse stellingen bevonden zich op verschillende 
hooggelegen plaatsen op amper 4 km van de stad. Ieper werd totaal verwoest.  
Letterlijk alle boomstammen in en om Ieper, dus ook op de vestingwallen, waren door de oorlog 
vernield of zeer zwaar beschadigd. Van een aantal bomen overleefde het wortelstelsel de bijna vier 
jaren van aanhoudende beschieting. Uit hun stamvoet konden takken tot nieuwe stammen 
opgroeien. Zo overleefde de kastanjeboom bij de Menenpoort de ‘Grote Oorlog’. 
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De stadsvestingen werden hersteld vanaf 1920. De 
stukgeschoten kastanjestam werd netjes afgezaagd, uit 
de nog levende stamvoet konden spontaan 4 nieuwe 
zijstammen opgroeien. Merkwaardig is wel dat de jonge 
zijstammen behouden bleven tijdens de bouwwerken 
van de nabijgelegen Menenpoort. Gedurende 4 jaar 
nam de bouwwerf van het Britse oorlogsmonument 
immers heel veel ruimte in beslag, in een brede straal 
rond de werf lagen stapels stenen en allerlei 
bouwmaterialen. Maar de vier stammetjes groeiden 
dapper door en mochten de Menenpoort flankeren 
tijdens de internationale inhuldiging op 24 juli 1927. 

 
Amper 13 jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit. 
In het bezette België was er overal gebrek aan brandstof. Steenkolen waren schaars, duur en 
gerantsoeneerd. Bovendien waren de oorlogswinters bijzonder koud. Heel wat Ieperlingen trokken ’s 
avonds, ‘tussen de klaren en de donker’, naar de vestingen om er de (jonge) bomen tot brandhout te 
kappen. Het stadsbestuur en de burgerwacht lieten begaan, iedereen had het koud. 
De ravage was groot, amper een 30-tal vestingbomen ontsnapte aan de hakbijl. Dat geluk viel vooral 
die bomen die bomen te beurt die boven op de rand van de steile vestingwal groeien. Die dreigden 
immers neer te vallen op de huizen die zich dicht tegen de vestingwal aan bevinden. Dat was het 
geval langs de Kauwekijnstraat, waar ook de vierstammige kastanje groeide. Net als een tiental 
andere bomen op die helling, bleef de vierstammige kastanje opnieuw gespaard. 
 
Zo wist de vierstammige kastanje te overleven ondanks twee Wereldoorlogen en de grote bouwwerf 
van de Menenpoort. De boom is bovendien één van de zeer zeldzame ‘overlevers’ uit het 
oorspronkelijke Ieper van voor 1914. Daarom kreeg deze bijzondere boom de erenaam ‘de 
Vierstammige Overlever’. 
 
Levend monument op monumentale site 
 

 

Foto: Josfien Demey, Lieven Stubbe 

De stamvoet van dit levende monument is nu ongeveer 160 jaar oud en bezit de ronduit 
spectaculaire omtrek van 9,10 meter. Uit die voet groeiden de vier zijstammen op, ze halen intussen 
elk een omtrek van 2,60 tot 3,10 meter. Dat wijst er duidelijk op dat de stammen kort na de Eerste 
Wereldoorlog opgroeiden. Hun gezamenlijke kroon groeit tot ongeveer 22 meter hoog, terwijl de 

BFoto: In Flanders Fields Museum, Yper Museum 
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kroonomtrek een buitengewone diameter van 28 tot 30 m haalt. Het bolronde silhouet van de 
vierstammige boom hoog op de vestingwal, zo dicht bij de Menenpoort, werd een van de meest 
typerende Ieperse stadszichten. 
 
Haar uitzonderlijke groeiplaats op amper 30 meter van Iepers wereldberoemde oorlogsmonument, 
de Menenpoort, versterkt de symbolische betekenis van de Vierstammige Overlever. Ze illustreert 
perfect de overlevingskracht van Ieper, ondanks twee wereldoorlogen. Een levend en bijzonder vitaal 
monument, dat zonder tegenslagen nog vele decennia kan voortleven! 
 
Stimulans voor de vestingnatuur 
 
De enorme kastanjeboom levert ook een grote meerwaarde op voor de lokale natuur op de 
stadsvesting. Dankzij een goede bezonning kent de tamme kastanjeboom een uitbundige bloei. De 
lange, aarvormige bloesems lokken enorm veel insecten, vooral bijen, kevers en vliegen. Naast de 
honingbij laven ook hommels en wilde (of solitaire) bijtjes als zich aan de overvloedige nectar en 
stuifmeelpollen in de kastanjebloesems. De tamme kastanje bloeit vanaf einde mei tot begin juli, dus 
na de bloei van de meeste fruitbomen. Voor veel insecten zijn de kastanjebloesems in die periode 
dan ook een zeer welkome, zelfs noodzakelijke voedselbron. 

Tussen het weelderig gebladerte en op de 
gegroefde boomschors verbergen zich 
duizenden spinnetjes, kevers, 
bladwespjes en andere kriebelbeestjes. 
Naast heel wat kleine zangvogels, (kool- 
en pimpelmees, roodborst, tjiftjaf, 
zwartkop, …) zijn ook boomkruipers, 
boomklever en zelfs kleine bonte specht 
er vaste klanten. In de herfst zijn de rijpe 
kastanjes het lievelingsvoedsel voor 
gaaien, spechten en eekhoorns, allemaal 
soorten die in deze stedelijke omgeving 
een veilig leef- en voedselgebied vinden 
dankzij het mooi ontwikkelde 
bomenareaal in dit deel van de 
stadsvesting.  
 

 
Bijzonder is wel hoe de ‘Vierstammige Overlever’ dankzij zijn omvang en standplaats de ideale 
omstandigheden creëert voor een grote kolonie klimopbijtjes (Colletes hederae). Deze zeldzame 
bijensoort ontdekte de steile, goed bezonde helling tussen de kastanjeboom en de Menenpoort als 
de perfecte plaats om een van de grootste kolonies van deze soort in Vlaanderen uit te bouwen. 
Honderden bijtjes graven er op de helling kleine nestgangen uit, waarin de wijfjes elk individueel hun 
eitjes deponeren, voorzien van een ‘bijenbroodje’ (klompje nectar en stuifmeel) waarmee de larven 
zich kunnen voeden. Deze zeldzame klimopbijtjes genieten hier van de luwte en de beschutting die 
de kastanjeboom hen biedt. 
 
Zo is de Vierstammige Overlever zelf ook een bron van leven op de Ieperse vestingen. 
  
Stem voor de Vierstammige Overlever! 
 
Na de verkiezing als Belgische Boom van het Jaar 2020, zal de stad Ieper de kansen van ‘haar’ 
monumentale vestingboom voor de verkiezing van ‘Europese Boom van het Jaar 2021’ ondersteunen 
met een uitgebreide campagne. Nabij de boom, boven op de vestinghelling langs de Kauwenijkstraat, 

Foto: Josfien Demey, Lieven Stubbe 
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komen infoborden die in woord en beeld het levensverhaal van de boom vertellen, via allerlei media 
zal een zo breed mogelijk publiek worden aangesproken om de Belgische kandidaat te steunen.  
 
De Vierstammige Overlever is de Belgische kandidaat voor de Europese Boom van het jaar 2021. 
Stubbe roept op om de kastanjeboom te steunen.  Wil je eens een kijkje nemen tijdens een wandeling 
in Ieper. Binnenkort zullen infoborden staan met het levensverhaal van de boom. Wie meer wil weten 
over de Europese verkiezing, surf naar de website ‘Europese Boom van het Jaar 2021’, daar kan je vlot 
doorklikken (en dus stemmen) op jouw voorkeursboom.  

 

 

The Embassy of the North Sea. 
 

The Embassy of the North Sea is een initiatief van het Parlement der dingen (the Parliament of 

Things) en werd opgericht in juni 2018. De zee ‘bezit zichzelf’ is het uitgangspunt. Deze ambassade 

wil de dingen, de planten, de niet-menselijke dieren en de mensen een stem geven. Hiervoor werd 

een weg uitgestippeld tot 2030. Leren om te luisteren naar de zee, is de eerste fase. Daarna volgt 

spreken met de zee om te eindigen met het kunnen onderhandelen in naam van de zee. Om dit 

allemaal te bereiken wordt samengewerkt met wetenschappers, journalisten, filosofen, kunstenaars. 

Op de website van The Embassy of the North Sea staan mooie voorbeelden hoe kunstenaars 

(beeldende kunstenaars, muzikanten, performers, dansers..) de stem proberen vorm te geven en 

uitleg over lopende onderzoeksprojecten met hetzelfde doel. 

Op 24 november 2020 werd de Spinoza-prijs (Spinozalens) aan Bruno Latour uitgereikt. The Embassy 

of the North Sea was een van de partners bij dit event. Niet verwonderlijk aangezien juist Bruno 

Latour zich verdiept in de representatie van niet mensen en zijn ideeën hierover bundelde in de 

publicatie: “Het parlement der dingen”. Het programma van deze uitreiking kan via de website van 

The Embassy herbekeken worden. 

https://www.embassyofthenorthsea.com/  

https://theparliamentofthings.org/  

 

DE VOORBIJE MAANDEN: BLIKVANGER 
Om te kunnen veranderen, moeten we de toestand van de wereld blijvend onder ogen zien. Dit 

betekent zeker aandacht voor biodiversiteit en klimaat en met een kritische blik blijven kijken naar 

oplossingen die zich aandienen. 

 

Slim natuurherstel bevordert biodiversiteit en klimaat. 
 

Biodiversiteit lijkt terug meer aandacht te krijgen. Of zijn we te optimistisch? Het teruggeven van 

landbouwgrond aan de natuur beïnvloedt op diverse vlakken het ecologisch systeem en verstevigt de 

biodiversiteit. Volgens een artikel in het tijdschrift Nature zou dit het uitsterven van soorten met 60% 

verminderen en bijna 300 miljard ton CO2 uit de lucht halen en hiervoor is (slechts) het teruggeven 

van  15% van de grond aan de natuur/ natuurlijke ecosystemen voldoende. Het eenvoudigste is om 

hiervoor landbouwgrond in te zetten.  Dit zou absoluut de voedselvoorziening niet in het gedrang 

brengen.  Integendeel het zou mogelijk zijn om 55% van de landbouwgrond om te vormen tot natuur, 

zonder dat het voldoende voedselproductie in het gedrang brengt. Ongetwijfeld een interessante 

piste, een blikopener, maar er moet grondig nagedacht worden over welk soort landbouw, 

voedselproductie en verdeling en of deze past in een radicaal sociaalecologische verandering.  In het 

volgende Aardewerknummer gaan we hier uitgebreider op in.  In dit nummer reflecteert Guy De 

Smedt op rewilding ver en dichtbij.  

Een wildernis voor mijn huis 

https://www.embassyofthenorthsea.com/
https://theparliamentofthings.org/
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Vier jaar geleden ben ik verhuisd. Mijn buurman is "de Jos", een zeventiger. Hij woont al heel zijn 

leven in deze straat. Sinds ik hier ben komen wonen, legt hij om de twee jaar nieuwe "gazon" aan. 

Dat heeft niets met mijn verhuizen te maken, maar des te meer met de droge zomers. "Vroeger ging 

mijn gazon niet kapot", zegt de Jos. Wat is dat tegenwoordig toch met die hitte? 

Ik heb geen gazon, maar een wilde tuin. Een deel ervan maai ik een keer per jaar af. Het maaisel haal 

ik weg, zodat ik in de plaats van stikstofminnende planten als grassen en netels andere planten zie 

verschijnen. Ik ben begonnen met een bloemenweide en de droge zomers hebben teunisbloemen en 

brem aangetrokken. De natuur regelt zichzelf, ik moet niet sproeien noch heraanleggen. In het 

voorjaar komen de bijen en in het najaar de mussen. 

"Zo'n wildernis voor mijn huis, dat mag niet van mijn vrouw", zegt de Jos. Maar als dat nog erger 

wordt met die hete zomers is het gedaan met gazon, dan kap ik de voortuin vol stenen. Jos volgt zo 

de mode. Tuinaannemers rijden inderdaad meer rond met stenen dan met planten.  

Vreemd toch dat mensen bang zijn van een beetje wildernis. Ik ben de enige in de straat met zo'n 

voortuin. Rotsblokken, kiezelvlaktes, plastieken gazonperkjes, kabouters, leisteen: wat een variatie in 

het beheersen van de natuur vind ik in mijn straat. 

 

Wat de mens op kleine schaal doet, gebeurt ook in de grote wereld. Die wordt altijd maar verder 

ontgonnen, zodat er minder wilde natuur overblijft. Oerbossen, savannes en steppen hebben 

moeten wijken voor landbouw en menselijke activiteit. Maar wat als we de wilde natuur eens vrij 

spel gaven? De wetenschappers zijn aan het denken en rekenen geslagen. Ineens komt de oplossing 

voor wereldproblemen nummer 1 en 2, de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, 

verrassend dichtbij.  

Twee maanden geleden verscheen in vakblad Nature het resultaat van een natuurherstelsimulatie. 

Wat zou er gebeuren als we op diverse plaatsen in de wereld de oorspronkelijke vegetatie 

herstellen? Waar bos was laten we weer bomengroei toe, graslanden worden hersteld, zelfs 

woestijngebieden worden met rust gelaten. Welnu, dat kan op een zodanige manier aangepakt 

worden dat de biodiversiteit en de koolstofopslag maximaal worden bevorderd. 

De meeste winst is te halen in tropische landen. Natuurlijk is het moeilijker haalbaar om de 

investeringen in wilde natuur in die landen te concentreren. Het helpt ook als de "inspanning" wordt 

gespreid, alleen worden de kosten ten opzichte van de te verwachten opbrengsten dan hoger. Met 

die kosten valt het best mee. De kost om land terug te geven aan de natuur, omgerekend per 

eenheid CO2  die zo wordt vastgelegd, is ondertussen al lager geworden dan de prijs van de CO2-

rechten die nu althans volgens het Europese ETS-systeem moeten betaald worden om de CO2 te 

compenseren die anders door de natuur gratis en voor niets uit de lucht wordt geplukt. 

Het zou een mooie doelstelling zijn als elk land 15% van zijn oppervlakte zou terugbrengen in de 

oorspronkelijke staat. We zouden hiermee bijna de helft van de uitstervingen vermijden, en 200 

gigaton CO2 opslaan. Ter vergelijking: vorig jaar blies de wereld netto zo'n 45 gigaton CO2-equivalent 

de lucht in. Dat toont aan wat een geweldige veerkracht de natuur bezit. Door de natuur te 

herstellen worden evenwichten hersteld. De waterhuishouding verbetert, de samenstelling van de 

atmosfeer wordt stabieler en flora en fauna rijker. Hoe mooi zou dat bovendien zijn, een groot 

oerbos in ons eigen land waarin de natuur zijn gang kan gaan?  

 

Daar hebben we met onze gespreide bewoning jammer genoeg de plaats niet voor. Toch rijpen 

stilaan de geesten. In een dichtbevolkt land als Nederland is er sinds vorig jaar een leerstoel 

"rewilding ecology" aan de universiteit van Wageningen. Daar wordt nagedacht over hoe duizenden 

hectaren landbouwgrond die in bijvoorbeeld Frankrijk in onbruik zijn geraakt, terug te geven aan de 

natuur. 
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De aandacht voor grootschalige wilde natuur kan 

versterkt worden door mensen ervan bewust te 

maken dat ze op kleine schaal ook natuur kunnen 

maken. Onbekend blijft onbemind. Een 

verwilderde tuin helpt de biodiversiteit in stand 

houden en verbetert de waterhuishouding en de 

koolstofopslag. Leg een bloemenweide aan, plant 

bomen en laat de herfstbladeren liggen. Geniet 

van de vogels, insecten en kleine zoogdieren die in 

de tuin komen wonen. Misschien zullen we ons 

ooit afvragen hoe we hebben kunnen houden van 

stenen, steriele gazons, aangeharkte paden en 

godbetert grote winkelcentra met parkings. 

Terug naar mijn voortuin. Jos mag niet van zijn vrouw. Misschien moet ik eens aan Maria (ja, zo heet 

ze) gaan vragen waarom niet. Welnu, ik heb dat al gedaan. "Maar dat ziet ge nergens, zo'n 

wildernis." Tja. 

 

Wie meer wil lezen: https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/slim-natuurherstel-bevordert-

biodiversiteit-en-klimaat  

Het wetenschappelijke artikel hierover werd gepubliceerd in het bekende tijdschrift Nature (volume 

586) Global priority areas for ecosystem restoration, maar zoals dat gaat met deze publicaties, is het 

een betalend artikel. 

 

 

Over covid-19, het tijdperk van de pandemieën en milieubescherming 

Een nieuw rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) confronteert de lezer met harde feiten over pandemieën. 

 Er zijn in de natuur nog 450.000 tot 850.000 virussen in omloop die 
wellicht besmettelijker en nog meer doden zullen veroorzaken dan covid-
19. Behalve apocalyptische uitspraken over het tijdperk van de 
pandemieën, geven de experten een advies over de aanpak om dit te 
vermijden: “the experts agree that escaping the era of pandemics is 
possible, but that this will require a seismic shift in approach from 
reaction to prevention”.  Aangezien klimaatverandering, grondgebruik, 
het verlies aan biodiversiteit het risico op een pandemie vergroten, moet 
daarin de preventieve aanpak worden gezocht.  Het risico kan aanzienkijk 
verminderd worden door milieuverbetering en de bescherming van 
biodiversiteit en waardevolle gebieden. En, nog volgens de experten, met 
een veel goedkoper financieel plaatje dan de curatieve aanpak, zonder 

zekerheid op succes. 

https://ipbes.net/pandemics 

The campaign against the climate 
 (canvas uitzending in oktober 2020) 

 

Nu Biden de nieuwe president wordt in de VSA, is er hoop. In zijn campagne werd de klimaatcrisis 

een dreiging genoemd voor de mensheid. De niet-mensen worden er niet in betrokken, maar het is 

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/slim-natuurherstel-bevordert-biodiversiteit-en-klimaat
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/slim-natuurherstel-bevordert-biodiversiteit-en-klimaat
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-10/IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Executive%20Summary%20Final.pdf
https://ipbes.net/pandemics


Aardewerk-brief herfst-winter 2020 

22 
 

een stap vooruit. Zal de belofte waargemaakt kunnen worden en wat zal de houding zijn tegenover de 

sterke lobby van de fossiele energiesector. De grootste oliemaatschappijen waren bij de eerste om de 

klimaatverandering op te merken, maar de stappen die ze ondernamen toonden een heel ander 

verhaal. Marieke Stubbe bespreekt voor de Aardewerkbrief de documentaire The Campaign Against 

the Climate 

 

Bron: https://www.idfa.nl/nl/film/b42b3962-efd3-4e7a-8c24-441360977f73/the-campaign-against-the-climate/docs-for-

sale?collectionType=docs+for+sale  

 

Wie de uitzending gezien heeft, kan mee getuigen welke smerige rol de oliemaatschappijen speelden 

en spelen in het wetenschappelijk discours over de klimaatverandering. 

In 1988 was de wereld het eens om het klimaat te redden 

In 1988 waarschuwde James Hansen (hoofd van het Goddard Institute for Space Studies van NASA en 

hoogleraar departement Aard- en milieuwetenschappen bij de Columbia-universiteit) het toenmalig 

ABCC-wereldcongres over de onrustwekkende greenhouse effect (broeikaseffect). Het congres was, 

bij monde van President Bush senior en Margaret Thatcher, Prime Minister UK, overtuigd van het 

gevaar en de politieke wil was er om verregaande maatregelen te nemen om het onheil te keren. 

En toch ... 

 

‘All about distraction’ Zaai twijfel en ge zult het tij keren  

In haar publicatie ‘Merchants of Doubts’ onderzocht Naomi Oreskes (Amerikaans 

wetenschapshistoricus) nauwgezet hoe de oliemaatschappijen erin slaagden om het tij te keren. 

Exxon Mobile, TOTAL, SHELL, BP, CHEVRON hanteerden een beproefde (!) strategie om de wereld 

van gedacht te laten veranderen. ‘Zaai twijfel over de klimaatwetenschap’ is de kern van hun 

boodschap en daarvoor werden alle middelen ingezet. Universiteiten (o.a. Harvard, Berkerly…) 

kregen enorme fondsen, beheerd door Exxon Mobile. Professoren, gelieerd aan oliebedrijven 

moesten studenten en docenten beïnvloeden om ‘geloof te hechten aan de twijfel’. Goed getrainde 

communicators, de professionals (van het CATO institute, de grootste Libertarische denktank in de 

U.S.) ‘wonnen’ debatten met idiote argumenten (dixit J. Taylor, een – voor de olie -  excellente 

communicator).  

‘Vertrouw de wetenschap niet’ werd de nieuwe slogan. Sindsdien werd desinformatie gewoon 

gemaakt. 

Politieke angst werd gezaaid als zouden de klimaatwerkers de economie wereldwijd willen 

overnemen. Björn Lomborg, Deens politicoloog en statisticus berekende dat met de enorme 

bedragen die nodig waren om het klimaat te redden, men beter de armoede uit de wereld zou 

helpen…de wereld ‘would be much more better’. 

https://www.idfa.nl/nl/film/b42b3962-efd3-4e7a-8c24-441360977f73/the-campaign-against-the-climate/docs-for-sale?collectionType=docs+for+sale
https://www.idfa.nl/nl/film/b42b3962-efd3-4e7a-8c24-441360977f73/the-campaign-against-the-climate/docs-for-sale?collectionType=docs+for+sale
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Die strategie werd in vele gedaanten uitgezaaid zodat de mensen, waaronder ook wetenschappers, 

zouden zeggen ‘we weten het niet’ en dat bleek de beste manier om wereldwijd niets doortastend te 

ondernemen. 

Wat hebben olie- en tabaksindustrie met elkaar gemeen?  

Simpel: de campagne werd letterlijk overgenomen van de tabaksindustrie (cfr ook enorme fondsen 

aan universiteiten) die voordien hun slag thuishaalden met de mantra ‘zaai twijfel’ en met …dezelfde 

managers! Exact dezelfde ‘professionals’ die aan het werk waren geweest om de ‘zaai twijfel’ 

campagne te voeren voor de tabaksindustrie werden nu met succes ingezet voor de olie-industrie. In 

het interview verklaarden zij uitdrukkelijk geen wetenschappers wel professionals, getrainde 

communicators te zijn. 

Top the bill: het Bestuur van Exxon Mobile en van SHELL wisten het al in 1978….  

40 jaar geleden was er binnen het bestuur van Exxon Mobile bezorgdheid ontstaan over het klimaat. 

Eigen klimaatexperten werden aangesteld, voerden onderzoek en brachten in 1981 verslag waarin 

werd gesteld dat de gevolgen van de CO² uitstoot catastrofaal zouden zijn. Het werd opgeborgen als 

een intern, vertrouwelijk document. 

En vandaag?  

De oliemaatschappijen verklaren grote inspanningen te doen voor een groene technologie. SHELL 

investeert hierin 5 %, TOTAL 10 %, BP geeft geen antwoord en CHEVRON 1 %. Samen investeren ze 

95 % in fossiele brandstoffen.  

“CO² makes the earth greener, is that bad? “ zei Myrun Ebell in het interview. Hij was directeur van 

het CATO instituut. Trump benoemde hem tot zijn klimaatadviseur. 

 

Voor een teaser: https://www.drsales.dk/programmes/the-campaign-against-the-climate/.  

 

Hoe “groen” is groene energie? 
Met velen zoeken we naar een leverancier die ons groene energie beloven en zoals Melle in zijn 

bespreking van deze documentaire schrijft: we willen graag geloven in het groene sprookje en vooral 

zoals veel sprookjes eindigen, ze leven nog lang en gelukkig. De documentaire La face cachée des 

energies vertes, besproken door Ulrich Melle brengt ons met onze voeten op de grond. 

 

Windturbines, zonnepanelen en e-mobiliteit zijn de iconen van de groene energietransitie en van de 

veelbesproken “Green Deal”. Op elk dak zonnepanelen, het landschap bezaaid met torenhoge 

windturbines en in elke garage een elektrische wagen – voilà de wereld zal gered zijn van de 

dreigende klimaatramp. En wat mooi meegenomen is, er zullen miljoenen nieuwe jobs ontstaan in de 

fabricage, installatie en het onderhoud van de nieuwe groene economie.  

Wij willen maar al te graag geloven in dit groene sprookje. Dan hoeven wij niet verder na te denken 

over zoiets als versobering, een vermindering van ons energie- en grondstoffenverbruik, een 

beperking van onze mobiliteit, over ‘sufficiëntie’. 

 

Maar wat als zou blijken dat groene energie 

een begoocheling, een fictie is? Dat zij 

misschien even schadelijk is voor mens en 

milieu dan de oude fossiele of nucleaire 

energie, dat zij dus de extractieve industriële 

roofbouweconomie gewoon voortzet.  En 

dat niet anders dan voor de fossiele 

economie natuurvernietiging en uitbuiting 

de verdoken grondslag vormen van de 

“Green Deal”.   

https://www.drsales.dk/programmes/the-campaign-against-the-climate/
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In de mediatheek van Arte is hierover tot 22 januari een onthutsende Franse documentaire te zien 

met de titel “La face cachée des energies vertes”. Deze uitgebreide documentaire laat zien dat met 

de groene energie een even groot grondstoffenvraagstuk verbonden is dan met de fossiele en 

nucleaire energie. De beelden van de mijnen in China en Chile waar de grondstoffen voor onze 

schone windturbines, zonnepanelen, en e-auto’s gedolven worden zijn beklijvend, ze verschillen niet 

van beelden van de oliewinning uit teerzanden in Alberta in Canada. De strategische afhankelijkheid 

van olieproducerende landen wordt ingeruild voor een beangstigende afhankelijkheid van China voor 

de zeldzame aardmetalen. Een alle productiefactoren in rekening brengende eco-balans van 

elektrische voertuigen – ingesloten de kost voor het recyclen –  zou kunnen aantonen dat er geen 

milieuwinst is ten aanzien van voertuigen met de klassieke verbrandingsmotoren.  

De conclusie op het einde van de documentaire is duidelijk: groene propere-handen en goed-

geweten energie bestaat niet.  We kunnen er niet omheen: het probleem is de omvang van het 

energie- en grondstoffenverbruik zelf. We moeten er creatief over nadenken welke goede 

samenleving en welk soort welvaart mogelijk zijn met een drastische inkrimping van de doorstroom 

van energie en grondstoffen door onze economie.  

Nog te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=rpUmfZb4XBI  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rpUmfZb4XBI
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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, over vergeten en terug oprakelen….  Dit kan een verwondering over het 

meest fundamentele en complex vragen, maar evengoed over alledaagse dingen, over wat zich in 

onze directe omgeving afspeelt. In dit nummer bijzondere aandacht voor troost, voor rust en 

verwonderen. 

 

Troostplekken  
 

‘Wie plant, is met de toekomst bezig.’ 

Het zijn de woorden van Mia Vandijck, uitgesproken in Stadspark De Perre in Peer waar Mia, samen 

met andere vrijwilligers van Ferm Peer, zich heeft ingezet om een troostplek in te richten op zes 

verschillende plaatsen in haar gemeente. De Technische Dienst van Stad Peer zorgde voor de 

inrichting van deze plekken en de plaatselijke afdeling van Ferm gaf elke troostplek een eigen 

invulling. 

Dit project van Ferm is wijdverbreid. Op een half jaar tijd realiseerde de vereniging, voorheen bekend 

als Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, 180 troostplekken in Vlaanderen. Een bewijs 

van de kracht van ons verenigingsleven, maar in de eerste plaats tekenend voor de behoefte aan de 

verwerking van het collectieve trauma dat corona is. Een belangrijk aspect is de manier waarop 

mensen afscheid moeten nemen van hun geliefden: vaak via de smartphone, afgesneden van elkaar, 

met de realisatie dat deze persoon alleen is, zonder een laatste aanraking, een kus, ... De eenzame 

dood is voor velen het ultieme schrikmiddel, een lot dat zovelen nu moeten ondergaan.  

 

De troostplekken bieden een plaats waar we 

ons verdriet naartoe kunnen dragen, het is 

een gedeelde plek, we zijn niet alleen. Het is 

belangrijk te weten dat we deze ervaring 

delen.  

Op zulke tijdstippen keren we vaak naar de 

natuur. Er is een reden waarom niemand zich 

een troostplek kan inbeelden in 

Maasmechelen Village.  

Ferm definieert een troostplek als volgt: 
- Een link met de natuur, een groen 

plekje 

- Een troostpaneel met een inspirerend gedicht dat ter plaatse wordt opgehangen 

- Bloembollen die we samen planten in het najaar 

 

In het voorjaar van 2021 breken de eerste sprieten uit de aarde, de bomen die de percelen omzomen 

zijn klaar om in blad te schieten. We zien veerkracht in deze weerkerende cyclus. Het reiken en 

groeien van bladeren en takken in de richting van de zon - dat we aanvoelen als traagheid - is 

eveneens een uitnodiging tot stilte en introspectie.  

 

Er zijn trauma’s die onderhuids sluipen, waar eigenlijk te weinig aandacht voor is, en waar we als 

samenleving ooit gegarandeerd de rekening voor gepresenteerd krijgen. Sinds 2014 verdronken er 
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20.752 vluchtelingen in de Middellandse Zee*. In de Noordzee kwamen de afgelopen 20 jaar 300 

bootvluchtelingen aan hun einde**. 

Een andere stille ramp is het aantal zelfdodingen in ons land. We hebben het over 27 pogingen per 

dag.  

Dat is een enorm verdriet, dat velen delen, maar waarvoor een collectieve plek voorlopig nog 

ontbreekt.  

Dries Everaerts 

 

*https://www.statista.com/statistics/1082077/deaths-of-migrants-in-the-mediterranean-sea/ 

**https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/29/almost-300-asylum-seekers-have-died-

trying-to-cross-the-channel-since-1999 

 

De langste nacht 
Het meisje met de bloemennaam hield niet van de duistere decemberdagen. Daarom verbond ze 

zorgvuldig draadjes met de dynamo van haar fiets. Haar handen zaten intussen onder het smeer, alsof 

er stukjes duisternis op gevlekt waren. Eenmaal de draadjes stevig vastzaten, weefde ze het snoer 

vrolijk gekleurde lampjes doorheen het fietskader. Rode, blauwe, gele en groene. Vooral groene, want 

daar hield ze het meest van. Op de bagagedrager bond ze de zilveren ster die pinkelde. En de 

minikaarsjes bevestigde ze aan het stuur. 

Eenentwintig kaarsjes met felwitte kopjes. Als een rijdende kerstboom zou ze de langste nacht van het 

jaar klieven. 

Luc 

 

 

TIPS OM TE LEZEN, TE BEKIJKEN… 
Er is veel, zo veel. De keuze sluit aan bij thema’s die nauw aansluiten bij Aardewerk, actievoeren en 
burgerlijke ongehoorzaamheid, niet-mensen, onderdrukking 
 

Tijd voor actie” schrijven carola rackete en anne weiss  
 

Carola Rackete1 is een Duitse, jonge, zelfbewuste, actieve burger 

met een overtuiging en zin voor verantwoordelijkheid. Zij kwam in 

juni van vorig jaar in de stroom van het wereldnieuws. Als 

ingevallen kapitein van de reddingsboot Sea-Watch 3. Eén van de 

schepen waarmee de NGO Sea-Watch noodhulp biedt aan 

bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. De NGO vormde zich na 

de humanitaire catastrofe met duizenden doden in de 

Middellandse Zee in 2014. Ze ijvert voor het openstellen van legale 

migratiewegen en onderneemt intussen reddingsacties.2 Ze 

bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en wordt integraal 

gefinancierd door giften.3  

 

De bemanning van Sea-Watch, een 20tal voornamelijk vrijwilligers, 

had in juni 2019 enkele tientallen bootvluchtelingen opgevist in de 

Middellandse Zee voor de Libische kust. Het schip voer naar de 

 
1

https://en.wikipedia.org/wiki/Carola_Rackete 
2https://sea-watch.org 
3Over de financiering van Sea-Watch 4: https://www.united4rescue.com 

https://www.statista.com/statistics/1082077/deaths-of-migrants-in-the-mediterranean-sea/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carola_Rackete
https://sea-watch.org/
https://www.united4rescue.com/
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enige veilige haven in Lampedusa en wachtte twee weken in internationale wateren op een toelating 

van de Italiaanse overheid om aan te meren. Tevergeefs. Omdat intussen een sanitaire noodtoestand 

op het schip moest worden afgeroepen, besliste de bemanning bij monde van hun kapitein om de 

haven in Lampedusa binnen te varen. De Italiaanse douane slaagde er niet in dat te verhinderen. 

Carola Rackete werd aangehouden door de Italiaanse grenspolitie. Ze werd ervan beschuldigd het 

nieuw Italiaans havenverbod voor civiele reddingsboten te hebben miskend. Het schip werd door het 

Italiaanse openbaar ministerie meteen aan de ketting gelegd. Na twee dagen werd Carole Rackete 

door de Italiaanse onderzoeksrechter vrijgelaten. De onderzoeksrechter meende dat Libië en Tunesië 

geen veilige havens zijn. De haven in Lampedusa binnenvaren vond de onderzoeksrechter 

gerechtvaardigd door de noodtoestand op het schip. Op initiatief van de NGO hief de Italiaanse 

burgerlijke rechter in december 2019 het beslag op de reddingsboot op. Het strafonderzoek tegen 

Carole Rackete zelf is niet afgesloten. Zij kan nog steeds vervolgd worden. Zij zal zich dan voor de 

Italiaanse strafrechter moeten verantwoorden. Carole Rackete verwierf door dit voorval een 

heldenstatus. Voor sommigen althans. Ongevraagd trouwens, schrijft ze. Anderen zetten haar weg 

als een crimineel. Onterecht, vindt ze. Terecht.  

 

Carola Rackete schreef met Anne Weiss4 naar aanleiding van deze reddingsoperatie van de NGO Sea-

Watch het boek Handeln statt Hoffen. Aufruf an die letzte Generation.5 Het boek werd intussen 

vertaald in het Italiaans (Il mondo che vogliamo), Frans (Il est temps d’agir) en Nederlands (Tijd voor 

actie met de ondertitel Hoe we onze planeet kunnen redden). De opbrengst van het boek gaat naar 

een NGO die strijdt tegen onder meer de criminalisering van hen die aan mensen in nood hulp 

bieden.6 Het schrijven van dit boek was een meesterzet. De massale aandacht voor haar persoon 

tracht Carola Rackete samen met Anne Weiss af te leiden naar de boodschap die zij samen met 

anderen uitdragen: “Tijd voor actie”. En dat lukt ook. Getuige een recente aflevering van het tv-

programma “De Nieuwe Wereld” van de EO waarin dit boek centraal staat.7 

 

De auteurs dragen het boek op aan de slachtoffers van de burgerlijk gehoorzamen. Het doet 

onwillekeurig denken aan de beroemde uitspraak van een denkster van het verzet, Hannah Arendt, 

dat niemand het recht heeft te gehoorzamen. We moeten volgens haar zelf denken, “ohne 

Geländer”. Die uitspraak is het Italië van vandaag niet onbekend. Getuige de Zuidtiroolse stad 

Bolzano waar de fascistische architectuur van de dertiger jaren van de vorige eeuw haar stempel nog 

steeds drukt. Zo is er een kolossaal reliëf van Hans Piffrader met Mussolini op zijn paard dat één van 

de stadskantoren, het Casa del Fascio, (ont)siert en voorbijgangers oproept om “te geloven, te 

gehoorzamen en te vechten”. Op initiatief van de stad werd het reliëf in 2017 in zijn historische 

context geplaatst. Op het reliëf wordt nu de beroemde uitspraak van Hannah Arendt in drie talen 

geprojecteerd.8 De les van Hannah Arendt? Er kunnen omstandigheden zijn die ons dwingen om ons 

te verzetten of om niet mee te doen aan iets. Morele verontwaardiging volstaat dan niet. De zorg om 

de wereld (“amor mundi”) dwingt ons tot politiek handelen en, ja, in tijden van crisis zelfs tot verzet. 

Geweldloos dan. Burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals Hannah Arendt dat heeft begrepen, is daar 

een vorm van. De reddingsoperatie van de Sea-Watch 3 in juni 2019 is hiervan een fraai voorbeeld. 

De bemanning van de reddingsboot heeft, toen alle legale wegen vruchteloos bleken te zijn om 

mensen in nood te helpen, geweldloos in groep en alle openheid het nationale havenverbod 

geschonden omdat het strijdig is met een hogere internationale rechtsregel (UN-Verdrag inzake het 

zeerecht, artikel 98).  

 
4https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Weiss 
5https://www.youtube.com/watch?v=179qAjvFAVw 
6Het gaat om de NGO “borderline-europe – Menschenrechte ohne Grenzen e.V.” (https://www.borderline-europe.de) 
7https://www.npostart.nl/index.php/de-nieuwe-wereld/07-12-2020/VPWON_1324758 
8https://en.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Fascio_(Bolzano) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Weiss
https://www.youtube.com/watch?v=179qAjvFAVw
https://www.borderline-europe.de/
https://www.npostart.nl/index.php/de-nieuwe-wereld/07-12-2020/VPWON_1324758
https://en.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Fascio_(Bolzano
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De auteurs grijpen de massale media-aandacht voor het incident met de Italiaanse autoriteiten aan 

om dit boek te schrijven en de lezers ervan te overtuigen dat deze daad van burgerlijke 

ongehoorzaamheid niet mag gezien worden in het kader van een vluchtelingencrisis. Die is er voor 

hen niet zonder de ecologische en klimatologische rampspoed die zich voltrekt. Deze catastrofe is er 

voor hen ook niet zonder het credo van de eindeloze groei van en de excessieve consumptie in de 

geïndustrialiseerde, kapitalistische wereld. Hun analyse is gesteund op wetenschap die zij voor zich 

laten spreken. Ze bepleiten met kracht een radicale systeemverandering. Opdat iedereen daaraan 

deel zou hebben, omarmen ze de deliberatieve democratie. Verzet en creativiteit zijn de middelen 

om het onheil te keren dat we onszelf en alle anderen aandoen. De auteurs besluiten dat burgerlijke 

gehoorzaamheid het probleem is. Niet burgerlijke ongehoorzaamheid. Een meer Arendtse opvatting 

van de mensenwereld, is moeilijk. De grote, eigen verdienste van deze auteurs is dat hun essay de 

mensenwereld overstijgt. Ze staan met hun voeten in de aarde. Voor hen wie tijd ontbreekt om nog 

een “klimaatboek” te lezen, is er de indrukmakende TEDx talk “save trees and refugees” van Carola 

Rackete.9 
 

Wat vertellen de niet mensen, een essay van eva meijer. 
 

Meijer start haar essay met de uitspraak dat we vloeibaarder moeten denken om de huidige 

problemen zoals de klimaatcrisis aan te pakken. Ze trekt de aandacht naar de zeeën die met 72% het 

grootste deel van de aarde zijn en met het smelten van de ijskappen enkel zal toenemen. Mensen 

proberen de zee te bedwingen, maar luisteren te weinig.  

 

 
Het is een belangrijke opgave voor de hedendaagse filosofie om de mens niet meer als een 

uitzondering, maar als deel van een groter geheel te beschouwen.  Het antropoceen is een tijdperk 

gevormd door het menselijk handelen, door ‘een mens’ die zich verheven voelt boven de rest van de 

natuurlijke wereld. Dat handelen heeft tot grote problemen geleid waarvan sommigen denken dat 

dit door technologische ontwikkelingen binnen het bestaande systeem opgelost zal worden. Niets is 

minder waar en Meijer verwijst naar de uitspraak van Bruno Latour: “we zijn de wereld kwijt”. We 

hebben geen gemeenschappelijk wereldbeeld. Er zijn er die bereid zijn te veranderen en hiervoor 

dingen op te geven.  

 

 
9https://www.ted.com/talks/carola_rackete_save_trees_and_refugees 

https://www.ted.com/talks/carola_rackete_save_trees_and_refugees
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Daar tegenover staan degenen die het niet willen, het niet geloven en zeker eigendom (ook 

bijvoorbeeld de zee) niet willen opgeven. Hoe moeilijk ook, we moeten anders denken en een 

politiek ontwikkelen waarin de aarde centraal staat en terug te wortelen in de wereld onder onze 

voeten. Hier komt Meijer tot haar centrale punt, als de wereld uit zoveel water bestaat dan kunnen 

wij als mensen met zwemvliesloze voeten en veerloze lichamen daar niet landen. Laat ons door te 

leren van de bewoners van en rondom de zee, dit beter begrijpen.  

Natuurlijk wordt de zee en het leven hierin uitvoerig bestudeerd, maar meestal met het einddoel, 

het leven van de mensen te vergemakkelijken. Om anders te denken, kunnen we naar het verleden 

kijken en naar culturen die leven met, in en rondom de zee. De zee heeft macht, kan samenwerken, 

kan beslissingen nemen. In de filosofische (en sociologische)  traditie heet dit agency. Het vermogen 

tot handelen, tot het tot stand brengen, en denken over ons denken. Handelingen van mensen zijn 

vaak verweven met die van niet-mensen en omgekeerd. Als we dat goed beseffen, zullen we anders 

kijken naar het vermogen van niet-menselijke wezens, alsook “dingen” zoals de zee tot actorschap of 

handelend wezen. De gangbare grenzen tussen mensen, dieren, planten en zelfs dingen is niet meer 

houdbaar. 

Dieren weten hoe ze moeten omgaan met dat water en van en hun verbinding tot anderen kunnen 

we leren. In het verlengde van haar pleidooi om te luisteren en te kijken naar niet-menselijke 

wezens, verwijst Meijer naar stukken land die teruggegeven worden aan de natuur, omdat de dieren 

er beter voor zorgen. 

Voor wie het essay wil lezen, het werd gepubliceerd in de Groene Amsterdammer, maar is gratis 

beschikbaar: https://www.groene.nl/artikel/wat-vertellen-de-niet-mensen  

 

Het artikel bevat enkele foto’s van de kunstenaar Bruno Van Elshout die in 2012, gedurende een 

heel jaar, elk uur, elke dag een fotoportret van de Noordzee maakte. 

 

“de ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen” van clarissa 
pinkola estés  (1992) 

 

 Een klassieker uit de Jungiaanse literatuur die een ode brengt aan en voor 

het herstel pleit van de ‘wilde natuur’ van de vrouw. Aan de hand van 

sprookjes, mythen en verhalen uit de hele wereld graaft Clarissa Pinkola 

Estés naar de ‘ruïnes van de vrouwelijke onderwereld’. Ze stelt dat de ‘diepe 

natuur’ van de vrouw in de moderne wereld (verwijzend naar de moderniteit) 

verdrongen wordt: ze wordt gedwongen alles voor iedereen te zijn en zich te 

gedragen naar bepaalde (mannelijke) normen. Toch laat die natuur zich nooit 

helemaal wegduwen en kunnen we die opnieuw aanwakkeren en genezen. 

De traditionele psychologie heeft volgens haar doorgaans weinig te bieden 

over diepgaandere onderwerpen die belangrijk zijn voor de vrouw zoals het 

intuïtieve, seksuele, cyclische, creatieve, … Dergelijke verhalen kunnen 

daarentegen een helende werking en betekenis hebben voor veel vrouwen.  

De auteur is een gerenommeerde Jungiaanse psychoanalytica, dichteres en cantadora (vertelster en 

bewaarster van oude verhalen) en dit boek werd een internationale bestseller.      

Een echte aanrader voor wie kennis wil maken met een bijzondere discipline en interesse heeft in de 

raakvlakken tussen psychologie, feminisme, antropologie en ecologie.  

 

 

 

 

https://www.groene.nl/artikel/wat-vertellen-de-niet-mensen
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Wat de bomen ons vertellen.  
 

Toch nog op zoek naar een kerst-of nieuwjaarsgeschenk, dan is dit een tip. 
Aan de hand van jaarringen van bomen bestudeert de auteur Valerie Trouet 
al meer dan twintig jaar de klimaatverandering. Ze neemt de lezer mee op 
reis, naar verschillende plekken op de aarde, naar het verleden en naar de 
toekomst.  

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor kunst: climate knowledge  
 
Veel kunstenaars reflecteren op hun manier over de klimaatcrisis en andere milieuproblemen.  
 

 
Climate Knowledge is een tentoonstelling door MAMA (een 

Rotterdams collectief voor kunst, zorg en verbinding) om op 
een alternatieve manieren te denken over de klimaatcrisis. 

Ze doen dit aan de hand van beelden, performances en 
speculatieve storytelling. Je kan de tentoonstelling (deels) 

bezoeken aan de hand van foto’s en een virtuele 
tentoonstellingsruimte. Via diverse linken krijg je uitleg en 

beelden over andere kunstprojecten. 
http://wormworm.org/filter/Exhibitions/Climate-
Knowledges-Documentation-and-Virtual-Exhibition  

 

 

 

 

 
 

EEN GREEP UIT DE AGENDA.  
 

 Gepland  

30 december  Let’s Tick Together (nationaal slotritueel voor 

2020) 

20 februari  Luwte-oases: stilte beleven in Vlaanderen  

8 maart   Nationale vrouwenstaking 

16-26 maart  Klimaatzaak voor de rechter: pleitzittingen 

 

elke dag                        wandelen 

 

 

 

 

 

DEC 
25 

http://wormworm.org/filter/Exhibitions/Climate-Knowledges-Documentation-and-Virtual-Exhibition
http://wormworm.org/filter/Exhibitions/Climate-Knowledges-Documentation-and-Virtual-Exhibition
https://www.vooruit.be/nl/pQBzghj/let-s-tick-together
https://waerbekeconferentie.be/
https://8maars.be/
https://www.klimaatzaak.eu/nl/the-case
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Herbeluister: podcasts, webinars, lezingen 

 

Rencontres de l’Écologie Politique: https://rep.etopia.be/revoir-reecouter-les-rencontre-de-lecologie-

politique-2020/  

 

Grootouders voor het Klimaat: https://www.youtube.com/channel/UCVkLzKTeDQTPf9S4D0BTAMg  

 

Arbeid en Milieu: https://arbeidenmilieu.be/herbeluister-of-herbekijk-hier-onze-webinars/  

 

Waerbeke: https://waerbekeconferentie.be/  

 

Green European Foundation: https://gef.eu/green-post-corona-talks/  

 

 

KNIPOOG: U ZEGT of schrijft 
 

Met een woordenspel en een glimlach tovert Hans de laatste woorden voor deze Aardewerkbrief uit 

zijn pen of laptop             

 

 

Gewaagd?: ‘S (61) & T (64) WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN’, vangt de mail van vrienden aan met 

wensen voor het jaar 2020* (*jawel, de mail een vol jaar bijgehouden) en opgevrolijkt met een 

romantisch plaatje. De mail werd verstuurd vanuit hun bedrijfsmailadres. Onder het idyllische tafereel 

staat volgende tekst in het Nederlands en het Engels (Engels niet afgedrukt): 

 

‘De informatie verzonden via deze e-mail is enkel bestemd voor de geadresseerde.  

Ieder gebruik van deze informatie door een ander persoon dan de geadresseerde is verboden.  

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden 

is verboden.  

S & T garandeert noch de juiste en volledige overbrenging van de verzonden e-mail, noch de tijdige 

ontvangst ervan.  

Informatie en adviezen gegeven door S &T op basis van en/of via e-mail zijn meestal gebaseerd op 

beperkte informatie en zijn voor S & T pas bindend na uitvoerige bespreking met de klant en formele 

schriftelijke bevestiging.’ 

 

Verspreiding gewaagd? 

 

Coronactua: In een driemaandelijks blad de actualiteit volgen, is uitgesloten. Tenzij?! Tenzij de 

actualiteit blijft duren. Zoals Co… 

 

Bezoek: ‘We moeten ze opeten voor ze vervallen!’, verantwoordt G (62) zich als ze zonder aanleiding 

een doosje pralines op tafel zet dat ze achter de hand heeft voor onverwachte gasten. ‘We krijgen nu 

toch nog nauwelijks bezoek.’    C☺rona! 

 

Dweilen: ‘Het steekt zo nauw niet, er komt toch niemand. Stel stofzuigen en dweilen maar uit’, 

adviseert B (51) haar buurman.                                   Cor☺na! 

 

Look at me:  ‘Look à volonté. Op anderhalve meter heeft niemand er last van’, juicht look-lover T (40). 

Look is een plant uit de narcis(ten)familie, zoals Trump. 

https://rep.etopia.be/revoir-reecouter-les-rencontre-de-lecologie-politique-2020/
https://rep.etopia.be/revoir-reecouter-les-rencontre-de-lecologie-politique-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCVkLzKTeDQTPf9S4D0BTAMg
https://arbeidenmilieu.be/herbeluister-of-herbekijk-hier-onze-webinars/
https://waerbekeconferentie.be/
https://gef.eu/green-post-corona-talks/
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Gratuit: ‘Allemaal goed, die psychologen. Ik ga al eens naar de mis en als ik het moeilijk heb, praat ik 

daarna wat uitvoeriger met de pastoor. Dat kost bovendien niks’, lacht O (55) die ’t niet breed heeft en 

bij wie Corna schuurt. 

 

                   (VRT: ‘Alleen hotels blijven open …’)                    

                                 Hij aan zij: 

                                          En als ik nu eens kom 

                                                    nu het niet meer kan? 

                                                            Maak van je kamer 

                                                                   ‘n hotel voor één man 

 

Overval?: H (66) loopt argeloos de winkel in. De klanten en de kassiersters wijken bang achteruit alsof 

hij de kassa dreigt te overvallen! Z’n frank valt. Geen mondmasker! Hij wijkt terug en zet buiten z’n 

masker op. Weer naar binnen. ‘Een kar!’ gilt de nauwelijks bekomen kassierster. Opnieuw buiten.  

 

‘Defensie: voorrang aan vrede; 0800 …’ (op een gratis balpen) 

 

Schatten: ‘Je weet nooit vooraf hoe vrienden reageren’, peinst S (41). ‘Van sommigen verwacht je dat 

ze hun voeten vegen aan corona, van anderen dat ze de regels nauwgezet naleven. Moeilijk in te 

schatten.’ 

           

         ‘Vrees niet  

                       het oordeel van de allerhoogste 

                                                          van Jahweh, God of Allah;  

           Vrees  

                      het oordeel van de allerlaagste 

                                                          de diepste oceanen, de wereldzeeën’  

 

Mietjes: ‘Bloemen!’ M (26) krijgt een attentie thuis besteld voor het overwerken tijdens de corona-

epidemie. ‘Wat een idee voor een jongerenbeweging’, haalt ze uit. ‘Ik vroeg of ik hetzelfde cadeau kon 

krijgen als de mannen. Maar die kregen net zo goed een tuil bloemen! Mietjes.’ 

 

Scoren: ‘Ik moet uitkijken met m’n aansporingen bi j mannen, ’richt de onderzoekster zich stil tot M’s 

vrouw.  M (92 - hardhorig) werkt mee aan een onderzoek voor 70+’ers over hun fysieke reacties op 

operaties. Daarvoor ondergaat M testjes. ‘Zitten, rechtstaan rond de kegel lopen, terugkeren en weer 

gaan zitten’, roept de jonge onderzoekster. ‘Drieëndertig seconden’, juicht ze nadien. ‘Oh, maar ik kan 

sneller’, beweert M en hij veert al recht. ‘Vijfentwintig seconden’, feliciteert ze hem omzichtiger. Zelfs 

mannen van 92 willen scoren. 

 

End: ‘Ch (50-er) heeft tijd voor uw verhaal’, staat te lezen op het naambordje van de verpleegster in 

Gasthuisberg. ‘Er kwam geen end aan, he’, fluistert V (89) als Ch opgewekt verder gaat. 

 

Kinderjaren: ‘Alcoholgel, dat is de geur die onze kinderen zullen onthouden uit hun kinderjaren’, weet 

L (39). 

 

Kerst: Kant (296) schreef over de ungesellige Geselligkeit. Onze politici lamenteren al weken over 

kerst en familie- en oudejaarsfeesten die ze helaas moeten verbieden. Ze wekken de indruk dat 

iedereen daardoor een depressie nabij is. Hoeveel vrienden en familie heb ik zelf niet die opgelucht 

ademhalen? Vrouwen weten waarom. Zij zweten het uit aan het fornuis. Mannen prefereren de 
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winterzon. 

Ik ski even over een tekst van Jan (Sperna Weiland - 95) over Helmuth (Plessner – 128);  

Geselligkeit: de mens is niet alleen op de wereld, hij is er samen met (de) anderen, hij is animale 

sociale, een sociaal levend dier. Geselligkeit is dus geen gezelligheid, het is zich bij elkaar aansluiten 

van de sociaal levende dieren, die mensen zijn, tot een samenleving; en in die samenleving kan het 

heel ‘ongezellig’ zijn. De mens is het dier dat nee kan zeggen en gewoonlijk zegt hij nee, ook tegen 

hen die in de van nature gegeven Geselligkeit zijn metgezellen zijn. Mensen worden, het volgt uit het 

feit dat zij on-natuur onder de in de natuur gelegen voorwaarden zijn, gedreven door hebzucht, 

eerzucht, heerszucht. Er zijn in de wereld van de dieren analogieën, ook die wereld is niet erg 

gezellig, maar de ongezelligheid heeft daar een maat en een grens: tot zover en niet verder. Mateloze 

ongezelligheid is er alleen in de wereld van mensen. Helmuth stelt dat de mens iedere grens 

overschrijdt als uitbuiter van de natuur en nog veel meer. ‘Hij moet’, zegt hij, ‘zich zijn maat zelf stellen 

en zich vastleggen aan de ketenen die hij zelf heeft gesmeed.’ Maar waarom zou hij dat doen in een 

ongezellige westerse democratie met de daarbij behorende markteconomie waarin iedereen naar 

boven wil, iedereen rijk wil worden? Er bestaan geschiktere samenlevingsvormen, weet Jan. Jammer 

genoeg vult hij – althans hier –  niet in wat dat dan wel mag zijn. Net nu het gezellig wordt rond de 

verlichte kerstboom.  

 

Meetellen: ‘We rijden langs daar, dan tellen ze ons’, wijst M (26) naar de fietsbrug waar een telkoord 

dwars over de weg ligt. Ze maakt al eens een ommetje in Leuven om fietsers te laten meetellen! 

 

Te veel: ‘Daar zijn ze alleen nog maar bezig met pannenkoeken bakken’, geeft G (67) de hoop op dat 

“Bokrijk” belangstelling zou tonen voor de verzameling oude ambachtelijke handwerktuigen die hij 

wegschenkt.  

 

Snood plan: ‘Autoloze zondagen oké, daar kijkt niemand nog van op. We zouden in Leuven eens een 

fietsloze maandag moeten organiseren. Dan zou je wat zien! Haast niemand zou z’n werk diezelfde 

dag nog bereiken’. S (41) bedenkt snode plannen.  

 

Kleur: ’ ’t Is de moment om het te laten uitgroeien’, legt (50-er) G, met zuidelijk zwart haar, uit. ‘Ik heb 

al een grijze middenstreep. En m’n kapper blijft toch dicht!’. Corona vergemakkelijkt de beslissing om 

haar grijzend haar voortaan niet meer zwart te kleuren. 

 

Black: April ‘20. Ze ontmoeten mekaar voor ’t eerst voor praktische afspraken. Ze draagt een zwart 

mondmasker dat spoort met haar donkere ogen en haar zwart spannend kleed. Haar eyeshadow trekt 

aandacht. Ze overleggen met een onbedoeld gedempte voix masquée op slechts vijf voet (= 30,5 cm) 

van mekaar.  

Juli. In het dal tussen corona-piek 1 & 2, spreken ze weer af. Bij een kloof van vier voet, zónder 

muilkorf. ’t Is zonde zonder. Black-out.  

 
H klapt zijn laptop toe…. 2020 eindigt. 
 
 


