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REDACTIONEEL 
 

Net na de zonnewende, de natuur bereikt haar 

grootste ontplooiing. Het luchtverkeer boven de 

ongemaaide bermen raakt ontregeld door 

enthousiaste bijen en vlinders. Beneden in de 

lommerte van de halmen zorgt een gekantelde 

junikever voor chaos op het wegdek. Een stoet 

mieren vat de uittocht voor de vakantie aan en trekt 

naar de overkant van de straat, waar de aardbeien 

haast schaamteloos liggen te zwellen op het veld.  

Nu het aantal vaccinaties elke dag stijgt en het aantal 

nieuwe corona-besmettingen afneemt, lonkt ook de 

mens naar het vakantieparadijs. Vaak doemen er dan beelden op van zon, zee en strand. Daarom 

geven we in dit nummer aandacht aan de zeeën en de oceanen, wieg van al het leven. Zonder de zee 

kunnen we niet leven, desondanks mismeesteren we haar en haar bewoners met een toenemende 

furiositeit. 

De zon spoort ons echter aan om de wereld te  bekijken in een positief daglicht: er zijn de laatste 

maanden hoopgevende gebeurtenissen die wijzen op een toenemend bewustzijn en daadkracht. 

Bedrijven en overheden worden gedwongen - of kiezen ervoor - om verantwoordelijkheid op te 

nemen, denk aan het Shell-vonnis, de Belgische Klimaatzaak en de collectieve verontwaardiging over 

PFOS-vervuiling. 

Zodoende, stof genoeg om dit nummer te vullen! 

Eerst geven we een update over de opleiding. In de rubriek Blikvanger nemen we jullie mee in het 

verhaal van de zee als gebruiksvoorwerp voor mensen, voor mineralen, visvangst…  

Velen hebben tijdens de pandemie het wandelen en fietsen (her)ontdekt en we zagen een 

toenemende bereidheid om dichtbij huis, of in elk geval zonder vliegen, van vakantie te genieten. We 

geven enkele tips.  

  

We vragen even aandacht de merkwaardige reis van cicaden deze lente 

in de VSA.Als Aardewerkers willen we jullie naar goede gewoonte 

meenemen in het leven van niet-mensen. De rechten van de planten 

doen ons nadenken en we luisteren naar de stem van de oceaan. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid en behoud van bomen en bossen roepen 

om aandacht. We luisteren naar de stem van de oceaan. 

Verwonderen doen we door op stap te gaan in de 

natuurbegraafplaatsen, in een bloemenweide en weg te dromen met 

poëzie, een kinderverhaal en Behalve een korte agenda, eindigen we 

met tips om te lezen, te luisteren en te bekijken tijdens de 

zomermaanden, en ook hier staat de zee centraal. Hans krijgt het laatste 

woord. 

We hopen dat het jullie op de een of andere manier inspireert. 

 

 

Dries en Hilde 

Werkgroep Aardewerkbrief 
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AARDEWERK NU 
Deze rubriek geeft informatie over activiteiten van Aardewerk of nauw met Aardewerk verbonden 

 

De opleiding 2020-2021 
 

Wegens de coronacrisis hebben we de opleiding van 2019-2020 in 
het voorjaar van 2020 halverwege stopgezet en halen we de overige 
cursusdagen en het eindweekend dit jaar in.  
 
Huidig semester is voorlopig afgesloten. Het eindweekend 
“Terugkeer naar het Leven” zal doorgaan op 8-10 oktober 2021 in 
het Kasteeltje te Wijgmaal:  
Fanny Mattheusen: inzichten en praktijken in innerlijke transitie 
gebaseerd op ‘Het Werk dat weer Verbindt’ van Joanna Macy. 
 
De cursus Ecologie en Politiek met Pascal Debruyne wordt ook na de 
zomer ingehaald (datum te bevestigen). 
 
Het nieuwe opleidingsjaar 2021-2022 is in volle voorbereiding. We 

gaan ervan uit dat het in normale omstandigheden zal kunnen doorgaan. Het programma wordt 
spoedig bevestigd en zal online te vinden zijn op de website. Zet alvast de data van het start- en 
eindweekend vast in je agenda: 
 
12-14 november 2021: Startweekend 
20-22 mei 2022: Eindweekend 

 

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. 

 

 

Zomerweek 
 

De Zomerweek zal ook dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. We hebben beslist om dit  jaar nog 
voorzichtig te zijn en de Zomerweek niet te laten doorgaan in Het Molenhuis te Bérisménil. Wel 
moedigen we alle Aardewerkers aan om creatief te zijn en een lokale coronaproof versie te 
organiseren. Indien je iets van plan bent, mag je ons dat zeker laten weten. Je kan ook steeds op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws op de zomerweekpagina van onze website. 
 
We kijken er enorm naar uit om jullie in 2022 allemaal in normale omstandigheden terug te vinden 
met een boeiend programma. 
  

https://aardewerk.be/opleiding/
mailto:info@aardewerk.be
https://aardewerk.us17.list-manage.com/track/click?u=d820ed188248a139a31dc19d9&id=e5ca15585b&e=e10cdf05e2
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BLIKVANGER: ZEE EN OCEAAN? ACTUELER DAN OOIT. 
Vijf blikvangers in deze rubriek. Guy zet een kanttekening bij het gejuich over het toenemend aantal 

zogenaamde CO2-neutrale elektrische voertuigen, auto’s, fietsen, steps en wat dit betekent voor onze 

zeeën. Visvangst of beter industriële visvangst en de schade voor de biodiversiteit is de tweede 

blikvanger. We zullen nog hard moeten roepen om gehoord te worden. Een heel andere blikvanger is 

van Hans die zich afvraagt waarom een fietser soms moet afstappen en een automobilist niet. Een 

blikvanger op vakantie kan niet ontbreken. Terwijl de media ons melden dat het vliegverkeer een 

heropleving kent, wensen we de blikken te richten op leuke(re) vakanties waarvoor geen vliegtuig nodig 

is. We eindigen met enkele beelden van een uniek schouwspel, dat slechts om de 17 jaar te zien is. 

 

Over innovatie gesproken, laten we het eens over diepzeemijnbouw 
hebben...  

 

Wie herinnert zich sjeik Yamani nog, de Saoedische olieminister tijdens de oliecrisis van 1973? “Het 

stenen tijdperk kwam niet ten einde omdat de stenen op waren.” zei die man later. De steentijd, dat 

is nog niet zo lang geleden. Alleszins veel minder lang dan de tijd die nodig was om fossiele 

brandstoffen te maken die we nu snel snel opstoken. Maar er breekt een nieuwe tijd aan. Intussen is 

de energietransitie immers ingezet. 

 

Het nieuwe verhaal klinkt veel beter. Zon en wind zijn overvloedig aanwezig. Schijnen en waaien: 

allemaal gratis. We hebben alleen een beetje materiaal nodig. Hoewel, een beetje? Het Internationaal 

Energie Agentschap (IEA) heeft nagerekend. Tegen 2050 hebben we 6 keer meer “energiemineralen” 

nodig dan nu om voldoende broeikasbraaf te worden. Het gaat dan om allerhande lekkers zoals koper, 

lithium en kobalt. We hebben dat nodig voor batterijen en elektriciteitsnetwerken. We willen immers 

massaal met elektrische auto's gaan rijden, en dan nog liefst belastingvrij en betaald door de baas.  

 

 

Metalen zijn weliswaar recycleerbaar, 

maar als we er zo veel meer nodig 

hebben zal dat ons nu weinig helpen. 

Volgens hetzelfde IEA zouden we tegen 

2040 amper 12 procent van de vraag 

kunnen dekken met hergebruikte 

grondstoffen. Waar gaan we de rest 

halen? Tot nu toe was het graven 

geblazen. Dat kunnen we nog steeds 

blijven doen. De ondergrond bevat 

wereldwijd genoeg erts om onze 

nieuwe honger te stillen. Alleen is het 

inrichten van nieuwe mijnen best lastig en tijdrovend. Bovendien is de sociale kost van mijnbouw 

dikwijls behoorlijk hoog. De aanblik van de opengereten aarde in openluchtmijnen doet ons 

Aardewerkers pijn. 

 

Ondertussen komt de zee in het vizier. In de Stille Oceaan liggen kilometers diep onder het 

zeeoppervlak mangaanknollen te wachten. Deze knollen zien eruit als forse aardappelen. Ze bevatten 

naast mangaan ook aardig wat nikkel, koper en kobalt. Samen zouden ze meer energiemetalen 

opleveren dan wat er op de rest van de planeet te vinden is. 
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Nu duurt het miljoenen jaren om zo'n knollen te vormen. Na het opstoken van de brandstoffen waar 

onze aarde miljoenen jaren aan gewerkt heeft, is het de beurt aan de knollen. Van het ecosysteem in 

de diepzee weten we nog weinig. Waarschijnlijk heeft het weghalen van de knollen een stevige impact. 

De dieren die zich eraan hechten zullen een andere ankerplaats moeten vinden voor zover dat die er 

al zou zijn. Er zal ook heel wat sediment omgewoeld worden. Kan niet goed zijn voor het broze 

ecosysteem daar. 

 

Ook België doet mee aan de exploratie. Op de foto zie je de Normand Energy van waaruit baggergroep 

Deme zijn onderwaterrobot bestuurt waarmee de aardappelen (nog experimenteel) worden gerooid. 

Greenpeace vindt het allemaal maar niks. 

 

De impact van onze levenswijze wordt alsmaar zichtbaarder. Misschien moeten we in navolging van 

Greenpeace zo'n mooie gele spandoek verplicht maken voor elke Audi e-tron SUV die in Vorst met veel 

trots wordt in mekaar gelast. Een vlaggenstok wordt aan de achterbumper gesjord en het spandoek 

wordt vlag. Zonder vlag mag zo'n SUV de garage niet uit. Toch eens wat anders dan altijd maar die 

leeuwenvlaggen. 

 

Mijnontginning en vrouwen  

Nu we het toch over mijnontginning hebben. Wist je dat Ierland (Noord en Zuid) geïdentificeerd werd 

als een “hotspot in the European mining boom”. Dezelfde reden als voor de zee-roof worden gebruikt, 

namelijk de dringende noodzaak van een CO2 arme economie en de daarbij horende nieuwe 

grondstoffen (mineralen). Verwonderlijk of helemaal niet, overal ter wereld staan vrouwen in de 

frontlinie van de strijd hiertegen en de bescherming van natuur en land. In Ierland, Noord- en Zuid 

nemen diverse vrouwen de strijdbijl ter hand. Ze komen uit alle lagen van de bevolking, kunstenaars, 

huisvrouwen, literatuurwetenschappers, leraren, advocaten tot boeren. 

 

 
 

Wie meer wil weten over de acties en de rol van vrouwen:  

https://theecologist.org/2021/jun/10/women-who-keep-gold-irelands-ground 

 
  

https://theecologist.org/2021/jun/10/women-who-keep-gold-irelands-ground
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Vergeet vliegschaamte, schakel over op visschaamte 
 

In 2019 klokte de wereldwijde broeikasgasjaarproductie af op zo'n 45 gigaton CO2-equivalent. Als we 

ons dat voorstellen als een kubus vol broeikasgas van 30 bij 30 bij 30 km zegt ons dat toch al iets meer 

dan dat abstracte cijfer. Elk jaar komt er dus zo'n bouwblok bij. Ze wordt groot hé, onze mondiale CO2-

blokkendoos. 

 

Enkele procentjes ervan komen van de sinds enkele decennia ingeburgerde gewoonte van ook weer 

enkele procentjes van de wereldbevolking om zich in een vliegtuig te laten vervoeren of snijbloemen 

uit Kenia te laten komen. Maar we hebben een grotere broeikasbron gevonden. Of liever, Nature heeft 

dat gedaan. 

 

 

 De stoere kettingen op de foto vormen     een 

sleepnet. Industriële vissersboten schrapen 

daarmee de zeebodem af. 

 

 

Deze efficiënte manier van vissen vangen 

heeft een vervelend neveneffect. 

Sedimenten vol koolstof worden losgewoeld. 

De uitstoot die dat veroorzaakt wint het van 

die van het wereldwijde vliegverkeer. 

 

Wie zijn die booswichten die met zo'n woest geweld te keer gaan? Het zijn vissers uit China en Rusland 

maar ook uit correctere beschaafde democratische landen als Italië, Groot-Brittannië, Denemarken, 

Frankrijk en Nederland.  

 

Jammer van al dat extra broeikasgas maar heel jammer ook voor het verlies aan biodiversiteit door de 

vernielde zeebodems. Het is vooral de schuld van de Chinezen, maar ja zij zijn ook met velen en zij eten 

ook graag vis. 

Je hebt misschien al gelezen over de West-Afrikaanse vissers die ermee moeten stoppen omdat 

Chinese vissersschepen “hun” zee leeghalen. Wat zij ophalen wordt vermalen tot vismeel om aan 

Chinese kweekvis te voeren. Maar ook de Noren halen vismeel uit Gambia. Triest. 

 

De vooruitgang staat niet stil. De Chinezen betalen miljoenen dollars voor de aanleg van een industriële 

vishaven in Sierre Leone. In Gambia draait al een Chinese visvoerfabriek. Stranden en natuur moeten 

wijken. 

 

Je kan je hier verder in verdiepen door de artikels uit The Guardian en Trouw te lezen: 

 

www.theguardian.com/environment/2021/mar/17/trawling-for-fish-releases-as-much-carbon-as-air-

travel-report-finds-climate-crisis 

www.trouw.nl/buitenland/een-chinese-industriele-vishaven-bedreigt-tropisch-paradijs-in-sierra-

leone-dit-komt-in-een-beschermd-natuurgebied-hoe-kan-dat~be8f332b 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/hoe-een-chinese-visvoerfabriek-in-gambia-schade-

veroorzaakt~ba20a034/  

 

http://www.theguardian.com/environment/2021/mar/17/trawling-for-fish-releases-as-much-carbon-as-air-travel-report-finds-climate-crisis
http://www.theguardian.com/environment/2021/mar/17/trawling-for-fish-releases-as-much-carbon-as-air-travel-report-finds-climate-crisis
http://www.trouw.nl/buitenland/een-chinese-industriele-vishaven-bedreigt-tropisch-paradijs-in-sierra-leone-dit-komt-in-een-beschermd-natuurgebied-hoe-kan-dat~be8f332b
http://www.trouw.nl/buitenland/een-chinese-industriele-vishaven-bedreigt-tropisch-paradijs-in-sierra-leone-dit-komt-in-een-beschermd-natuurgebied-hoe-kan-dat~be8f332b
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/hoe-een-chinese-visvoerfabriek-in-gambia-schade-veroorzaakt~ba20a034/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/hoe-een-chinese-visvoerfabriek-in-gambia-schade-veroorzaakt~ba20a034/
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Andere vakantie 
 

 
 
Voorzichtig beginnen we weer plannen te maken voor de zomervakantie. Na de vele wandelingen in 
eigen buurt, kunnen we opnieuw een stukje van de wereld verkennen. Dat hoeft niet ver weg te zijn. 
Meer dan ooit hebben mensen de eigen omstreken weer ontdekt en leren appreciëren. Voor velen 
blijft het ook aantrekkelijk om wat verder gelegen oorden te gaan opzoeken.  
 

 
 
Mensen zijn vindingrijk: er bestaan heel wat duurzame manieren om te reizen en die zijn vaak te weinig 
bekend. Deze zijn niet alleen vanuit het ecologisch perspectief beter,  maar ze dragen ook bij tot een 
rijkere en meer ontspannende reiservaring.  
 
In de gids van Zomer Zonder Vliegen kan je heel wat inspiratie opdoen voor reizen in binnen- en 
buitenland. 
Onlangs verzamelde Bond Beter Leefmilieu ook leuke tips in dit overzicht. 
 
  

https://zomerzondervliegen.be/reisgids
https://mailing.bblv.be/mailcamp/webversion.php?subid=g6102n54g91k&ccode=10lnrrek8rr1sjkkgz2kykvgaqzgmwqmpqret951kzrzq9k0cq4kw4v5nnpjbm4zj&lid=6vn&nstatid=0kq60qw&nid=994mww0&statid=0kq60qw&info=p86pyvw
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Het heeft goed opgebracht      
Financiële rubriek 

                             

Het is een weekendavond, ik haast mij naar Leuven. Er zijn werken aan de middenberm, die over enkele 

kilometers is afgesloten, tussen Lubbeek en Linden. Aan de voet van de Pellenberg val ik van m’n fiets. 

“Fietsers afstappen” schreeuwen fel oranje borden me om de paar honderd meter toe. Over de berg, 

voorbij de afdaling, tot een eind in Linden, ruim twee kilometer met fluo-borden. Denken ze nu echt 

dat ik naast m’n fiets ga lopen, mezelf dubbel zo breed maken en er vijf-zes keer langer over doen? 

Dan nog liever naast m’n schoenen:  

“Automobilisten uitstappen”. Zie je ‘t al gebeuren? 

 

Middernacht voorbij, ik keer weer. Het nachtelijk uitgaansverbod geldt. Ik beschik over een 

vergunning. Komende van Leuven, richting Diest, hetzelfde verhaal: “Fietsers afstappen”. Ik volg het 

bevel, stap gedwee af … en draai het eerste bord 180° om. Ook bij het tweede stap ik af, bij het derde 

ook... Op de Pellenberg komt een flikkenbusje me tegemoet. Ik laat het oranje bord dat ik dan net 

passeer ongemoeid en fiets argeloos verder. Ze vertragen. Stoppen niet, ‘kere ni were’. Al de volgende 

borden, nog een stuk of vier-vijf, draai ik weer helemaal om. Nè! 

Half van de week moet ik terug naar Leuven. Ik tuimel bijna van m’n fiets. Ik draaide de borden richting 

Diest om. De borden richting Leuven zijn nu ook 180° omgedraaid! Fietsers weten waarom. Enkele 

dagen later koers ik weer naar Leuven. Alweer van m’n fiets gebliksemd. De snelheidsborden van 50 

zijn overplakt en vervangen door max 30! Een nieuwe Zone 30 is geboren! Wie dat voor mekaar kreeg, 

‘t is mij een raadsel. 

 Zone 30 invoeren? Kinderspel, toch? Probeer jij het ook eens in je straat? 

 

Een week later is de situatie gemengd. 30 en 50 staan rommelig door mekaar en nog een week later 

wordt alles weer opgetrokken tot 50. Gisteren was het weer afgewisseld! Blijkbaar verandert het elke 

keer naar gelang waar ze werken uitvoeren. Maar de borden “Fietsers afstappen” blijven met hun rug 

naar de fietsers gekeerd bij wijze van verzet. Werd de signalisatieverantwoordelijke aangestoken of is 

die in de war?! 

 

Het heeft alleszins goed opgebracht. 

Hans, een Aardewerker 

 

.  
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Cicaden na 17 jaar uit de grond 
 

 

Dit jaar was het weer zover. Eens in de zeventien jaar komen miljarden cicaden te voorschijn aan de 
Amerikaanse Oostkust. 

 Deze insecten hebben als larve zeventien jaar onder de grond 

geleefd waar ze zich voeden met sap van planten- en 

boomwortels. Een mooi voorbeeld van synergie. En dan plots, als 

ze volledig ontwikkeld zijn, komen ze in enkele weken tijd allemaal 

samen bovengronds om uit hun larvenhuid te kruipen en te paren. 
Na die vervelling zijn ze volwassen en kunnen ze zich 

voortplanten. De eitjes worden gelegd. Ze sterven en de cyclus 

begint opnieuw. Het is van 2004 geleden dat dit nog eens 

gebeurde in vijftien Amerikaanse staten tegelijkertijd. De insecten 

zijn onschadelijk, maar door hun paringsdrang maken de 

mannetjes wel een hels lawaai. Iets heel gewoon, volgens 

sommigen een plaag en volgens anderen een klein natuurwonder. 

Wij houden het bij het laatste. 

 

Wie meer beelden wil zien: Periodical Cicadas Overrun the 

Forest | Planet Earth | BBC Earth 

https://www.youtube.com/watch?v=EWr8fzUz-Yw  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EWr8fzUz-Yw
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BLIKVANGER BIJ UITSTEK: DE BELGISCHE KLIMAATZAAK 

België veroordeeld voor klimaatstilstand: hoog tijd voor actie 

“Judges and courts have an essential role to play in addressing the climate crisis” 

(A. Kreilhuber, directeur UNEP) 

 
 

Historische overwinning voor de klimaatstrijd. Na zes jaar procederen heeft de Brusselse Rechtbank 
van Eerste Aanleg de federale overheid en drie gewesten veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid. 
Het Belgisch klimaatbeleid schendt de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten. Één prioriteit nu: 
actie.  

 Deze donderdag 17 juni heeft de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg een historische 
uitspraak gedaan door de vzw Klimaatzaak en haar 58 000 mede-eisers gelijk te geven. De rechters 
hebben geoordeeld dat het Belgisch klimaatbeleid ondermaats is. De slechte resultaten van dit beleid 
“respecteren de wettelijke zorgplicht vanwege de staat niet en brengen hiermee schade toe aan de 
fundamentele rechten van de aanklagers”. 

“Het is tijd dat onze politici wakker worden” verklaart Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de 
Klimaatcoalitie. “Na de massale mobilisaties van de voorbije jaren, lokale acties en intensief 
beleidswerk, bevestigt nu ook het gerecht dat het Belgische klimaatbeleid absoluut niet beantwoordt 
aan de huidige urgentie.” 

Povere politieke samenwerking 

De vaststelling van de drie rechters bevat weinig nieuws maar het geeft wel een frisse wending: 
de klimaatgovernance is één van de grootste belemmeringen voor de klimaatambitie van ons land. 

“Het gerecht vraagt België om serieus aan het werk te gaan en efficiënt samen te werken. Dit stellen 
we al jarenlang vast en de oplossingen bestaan. Nu zijn er echt geen excuses meer om de verroeste 
beleidsprocessen dringend te herzien en ons land de middelen te geven om aan een eerlijke 
klimaattransitie te bouwen” zegt Zanna Vanrenterghem. “Het is niet te laat om het debat over de 
bijzondere klimaatwet, of op zijn minst over een mechanisme dat de doelstellingen in elke regio 
verankert, te hervatten.” 

https://www.klimaatcoalitie.be/sites/default/files/images/KZ_0.png
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100 maatregelen voor een Belgische Green New Deal 

Om dit immense werk op te starten, stelt de Klimaatcoalitie een honderdtal sectorale en transversale 
maatregelen voor in de vorm van een ‘Belgische Green New Deal’, die een systemische, 
transformatieve en solidaire visie op de Belgische samenleving naar voor schuift om het in lijn te 
brengen met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. (Persbericht opgemaakt door de 
Klimaatcoaltie en met hun goedkeuring overgenomen) 

Contact: Julie Van Houtryve - info@klimaatcoalitie.be 

 

En ook dat nog, de bomen 
in de klimaatzaak !  
 

Over het klimaatvonnis van de 
Brusselse rechtbank valt veel te 
zeggen en in het volgende 
Aardewerknummer komen we 
hierop terug. Nu even de aandacht 
op de bomen. In 2019 trokken we 
met een tachtigtal beschermde 
bomen naar de rechter. Het vonnis 
verklaart het verzoek tot 
tussenkomst van de beschermde 
bomen als onontvankelijk. 
 
 
 

De rechters overwegen in dat verband: 
 
"Le 3 mai 2019 a été déposé au greffe un acte portant intervention volontaire de 82 arbres 'à longue 
durée de vie'. 
Dans l'état du droit positif belge, les arbres ne sont pas 'sujets de droits', c'est-à-dire des êtres aptes à 
avoir et exercer des droits et des obligations. 
 
Sous réserve des personnes morales à qui la loi reconnait expressément la personnalité juridique, seul 
l'être humain possède cette aptitude, seuls ses intérêts font l'objet de la réglementation établie par la 
loi. 
 
A défaut de se voir reconnaître une personnalité juridique, les arbres n'ont pas qualité pour former 
une demande en justice. Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée irrecevable." 
 
Het verzoek is onontvankelijk en de bomen worden wandelen gestuurd.  
Het is in elk geval een primeur dat in België een vordering voor de rechter werd ingesteld door niet-
menselijk leven (in dit geval bomen dus) en dat een Belgische rechtbank daarover uitspraak doet. 

 

Dus: wordt vervolgd. 
 

 

http://klimaatcoalitie.be/sites/default/files/documents/Memorandum%20voor%20een%20Belgische%20Green%20New%20Deal_0.pdf
mailto:info@klimaatcoalitie.be
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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. Tijd om te blijven stilstaan bij de 
rechten van bomen en planten. In een tweede bijdrage richten we de focus op burgerlijke 
ongehoorzaamheid en bosbezetting en daarna laten we jullie de stem van de oceaan beluisteren. 
Tenslotte ligt de focus van dit nummer op de zee. De relatie tussen een octopus en een mens zijn een 
mooie afsluiter. 
 
 

Rechten van de planten, logisch toch !  
 

Boekbespreking. Stefano Mancuso, De universele rechten van de plant, Amsterdam, Uitgeverij 
Cossee, 2020, 99p. (Nederlandse vertaling. Oorspronkelijke titel La Nazione delle Piante, 2019), 
 
“Wij zijn als laatsten op de aarde gekomen en gedragen ons als kinderen die overal een puinhoop van 
maken zonder enig idee te hebben van de waarde en de betekenis van de spullen waarmee ze spelen”, 
schrijft de Italiaanse bioloog, hoogleraar plantkunde, in zijn inspirerend boekje “De universele rechten 
van de plant”. Dat somber scenario, met de mens als soort in de hoofdrol, speelt zich af op de enige 
planeet in de onmetelijke ruimte waar mensen leven hebben gevonden tot nu toe. Een unieke en 
nietige planeet die vanaf de ruimte verschijnt als een wereld van blauw en groen met een teer weefsel 
van witte wolken. 
 
Van alle levende wezens zijn de planten het 
langst aanwezig op aarde en vormen zij de 
grootste groep. Er zouden alleen al om en bij 
de 3000 miljard bomen op aarde zijn. 
Bovendien zouden de dieren, en dus ook 
mensen, zonder de planten niet kunnen 
bestaan. Zonder de planten immers geen 
fotosynthese en dus ook geen zuurstof. 
Zonder de planten ook geen voedsel voor 
andere levens. Thans veranderen mensen 
evenwel de omstandigheden op aarde zodanig dat zij zelfs voor hun eigen overleven een gevaarlijke 
plek is geworden. Het gecentraliseerde brein van de mensen zet in op hiërarchie en bureaucratie die 
het pad naar de afgrond effenen. Dat brein van de mensen kan niet zo wijs en intelligent zijn als het 
gedecentraliseerde, netwerkende brein van de planten. Planten overleven immers al vele miljoenen 
jaren langer dan de mensen. 
 
De mensen kunnen dus wat leren van de planten, tenminste als zij zich als soort langer zouden willen 
handhaven. Deze op wetenschappen gebaseerde uitgangspositie bracht de auteur tot een “speelse 
gedachte-oefening” waarvan dit zeer toegankelijk werkje het resultaat is. Zijn boodschap komt er in 
feite op neer om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (cfr. de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in 1948) als morele en juridische standaard te vervangen door een nieuwe 
standaard. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de standaard om nationale 
grondwetten op te stellen of aan te passen en internationale verdragen te sluiten  Die nieuwe 
standaard is wat Mancuso noemt de grondwet van de Natie van de Planten die hij als hun bemiddelaar 
heeft verwoord in acht fundamentele rechten. 
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De antropocentrisch geïnspireerde nationale grondwetten bepalen de rechten van de mensen, die 
slechts één van de vele miljoenen soorten op aarde zijn. Niet-menselijke levende wezens, andere 
dieren en planten, worden bij die mensenrechtenbenaderingen meestal zelfs gereduceerd tot ding. Die 
universele rechten van mensen vormen geen dam tegen de (zelf)destructie van levende wezens op 
aarde. De antropogene klimaatopwarming en zesde massa-extinctie zijn nu eenmaal van deze wereld.  
De grondwet van de Natie der Planten daarentegen erkent de rechten van alle levende wezens die de 
gemeenschap op aarde vormen. Die grondrechten zijn gericht op het voortbestaan van het, of beter 
“alle”, leven op aarde. Vanuit de (Westerse) juridische realiteit conform het antropocentrische 
wereldbeeld klinkt zoiets revolutionair, erkent de auteur. Al was het maar omdat de focus voor de 
grondrechten van één afzonderlijke soort verlegd wordt naar de gemeenschap van alle levende wezens. 
 

 
 
Marcuso tekent acht 
fundamentele rechten uit de 
grondwet van de Natie van de 
Planten op en voegt daar telkens 
een soort ratio legis (= de 
bedoeling of de opzet van de 
grondwetgever) aan toe: 
 
 
 
 

1. De aarde is het gezamenlijke huis van het leven. Ieder levend wezen bezit soevereiniteit. 
Ratio legis: het doel van het leven is het overleven van de soort. Darwin leert ons dat de evolutie 
diegene beloont die het meest aangepast is om te overleven. De Natie van de Planten die al veel langer 
dan welke menselijke natie ook bestaat, waarborgt aan alle levende wezens de soevereiniteit op aarde, 
voorkomt zo dat zeer aanmatigende afzonderlijke soorten zouden uitsterven en toont hiermee aan dat 
het brein van die laatste soorten helemaal geen voordeel is, maar een evolutionair nadeel. 

2. De Natie van de Planten erkent en waarborgt de onschendbare rechten van de natuurlijke 
gemeenschappen als samenlevingen die gebaseerd zijn op de relatie tussen de organismen 
die er deel van uitmaken. 

Ratio legis: De ecosystemen zijn zo complex dat ze alles met alles in één netwerk van levenden 
verbinden. De gevolgen van het menselijke ingrijpen op de ecosystemen zijn onvoorspelbaar. Dergelijke 
ingrepen moeten daarom worden verboden. 

3. De Natie van de Planten erkent geen dierlijke hiërarchieën die gefundeerd zijn op 
commandocentra en gecentraliseerde functies, en bevordert verspreide en 
gedecentraliseerde plantendemocratieën. 

Ratio legis: planten hoeven door hun vermogen tot fotosynthese niet te bewegen om voedsel te 
zoeken. Dieren wel. Planten kunnen niet ontsnappen aan hun predatoren. Dieren wel. Dit verklaart 
waarom dieren de verschillende functies (zien, horen, ademen, denken enz.) concentreren in 
gespecialiseerde organen die gestuurd moeten worden door hun brein, evenzeer waarom planten 
diezelfde functies verdelen over hun hele lichaam. Hiërarchische en bureaucratische 
organisatievormen zijn kwetsbaar, afstandelijk en inefficiënt in vergelijking tot modulaire, 
gedecentraliseerde organisatiemodellen. 

4. De Natie van de Planten respecteert universeel de rechten van de op dit moment levenden 
en van de levenden van volgende generaties. 

Ratio legis: de menselijke soort kijkt naar de aarde, het huis van alle leven, alsof deze onder zijn 
exclusieve bevoegdheid valt en merkt nauwelijks op welke schade door zijn predatoractiviteiten al is 
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aangericht. Bij de vorige vijf catastrofale massa-extincties zijn nooit zoveel soorten in zo’n uiterst kort 
tijdsbestek uitgestorven. De consequenties van de huidige massa-extinctie kunnen we niet inschatten. 

5. De Natie van de Planten waarborgt het recht op schoon water, een schone bodem en schone 
lucht. 

Ratio legis: omzeggens alle energie op aarde is afkomstig van de zon. De enorme hoeveelheid organisch 
materiaal die planten door fotosynthese regeneren, is de bron van leven op aarde. Sinds de industriële 
revolutie heeft het menselijk consumptiepatroon de koolstofkringloop ontregeld. Ondanks alle goede 
bedoelingen heeft de menselijke soort de antropogene CO2-uitstootcurve niet naar beneden 
omgebogen. Alleen de planten hebben bewezen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer drastisch omlaag 
te kunnen brengen. De onaantastbaarheid en instandhouding van de bossen en de verplichting om 
bodem, lucht en water intact te houden, moeten een plaats krijgen in alle grondwetten van de 
menselijke naties. 

6. Verbruik van iedere natuurlijke hulpbron die niet hernieuwbaar is voor toekomstige 
generaties van levenden, is verboden. 

Ratio legis: de aarde heeft beperkte afmetingen en kan niet onbeperkt hulpbronnen leveren. Een 
beperkte hoeveelheid hulpbronnen kan geen onbeperkte groei van de consumptie ondersteunen. De 
menselijke soort leefde in 1970 van wat de aarde kon regeneren terwijl diezelfde hoeveelheid in 2018 
al op 1 augustus was verbruikt. Uit onderzoek blijkt dat veel van de belangrijkste hulpbronnen die ons 
economisch model en onze technologie ondersteunen, uitgeput raken (olie, koper, aluminium, 
steenkool, ijzer, …) en dat de natuurlijke hulpbronnen die voor ons overleven van fundamenteel belang 
zijn (bossen, bodem, het aantal bestaande levende soorten) een point of no return zullen bereiken. 
Ondanks de enorme wetenschappelijke en technologische vooruitgang in de afgelopen vijftig jaar of 
het beleid dat die vooruitgang regelt, leidt een grotere doelmatigheid van het gebruik van een hulpbron 
(maw. de benodigde hoeveelheid voor een toepassing kan gereduceerd worden) niet tot het afnemen 
van het verbruik van die hulpbron, integendeel de vraag wordt groter (i.e. “de paradox van Jevons”). 
Planten kennen deze problemen niet. De plantenwereld volgt, net als ieder ander natuurlijk systeem, 
de simpele regel van groeien zolang je groeien kunt volgens de beschikbare hulpbronnen. Planten 
passen hun eigen anatomie structureel aan wanneer omstandigheden, zoals schaarste aan 
voedingsstoffen of water, veranderen (i.e. “fenotypische plasticiteit”). 

7. De Natie van de Planten heeft geen grenzen. Ieder levend wezen is vrij om zonder enige 
beperking erdoorheen te trekken, zich er te vestigen en te leven. 

Ratio legis: Niet enkel dieren maar ook planten kunnen voelen en bewegen. Planten kunnen zich enkel 
gedurende hun leven niet verplaatsen. Ze moeten daarom wel gevoeliger zijn dan dieren, als ze willen 
overleven. Planten hebben het vermogen om te reizen en hun verspreidingsgebied uit te breiden. 
Dezelfde krachten die menselijke populaties tot migratie brengen, zoals de klimaatopwarming, werken 
even hardnekkig in alle levende wezens. Migreren is een natuurlijke overlevingsstrategie en zelfs de 
essentie van het leven. 

8. De Natie van de Planten erkent en bevordert wederzijdse hulp tussen de natuurlijke 
gemeenschappen van levende wezens als instrument van samenleven en vooruitgang. 

Ratio legis: de evolutietheorie gaat over het overleven van “de best aangepaste”, niet van de beste, de 
sterkste, de intelligentste, de grootste of de wreedste. De kenmerken van de best aangepaste zijn nooit 
dezelfde, maar hangen af van de oneindige veranderlijkheid van de omgeving en de omstandigheden. 
De relaties tussen de levenden zijn ongelooflijk veel complexer en worden beheerst door krachten die 
veel diverser zijn dan simpele concurrentiestrijd (“de wet van de jungle”). Samenwerking en dus 
wederzijdse hulp (“symbiose”) niet concurrentiestrijd is de bepalende factor voor het succes van de 
soort. Planten vechten dan wel vaak oorlogen met elkaar uit, ze zijn de onbetwiste meesters van de 
wederzijdse hulp. Zij hebben door middel van allianties en verbonden overal op aarde mutualistische 
gemeenschappen weten op te bouwen. 
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De lezer die dit werkje leest met de bril op van zijn of haar wetenschappelijke discipline 
(rechtswetenschap, …) zal ongetwijfeld in de marge een resem aantekeningen kunnen maken. Dat is 
op zich al een verdienste van de auteur. Wetenschappen leven van de tegenspraak.  Door het essay op 
te vatten als “speelse” gedachten van de auteur met een boodschap, kan het ook verfrissende, 
inclusievere gespreksstof bieden in het maatschappelijk debat over de noodzaak en de inhoud van een 
aangepaste waardenschaal van de antropocentrisch geïnspireerde samenlevingen. Het boekje zou dan 
“brandstof” kunnen zijn voor dat debat. De auteur draait de suprematie van de mensen op de andere 
dieren en planten om. De onvolkomenheden van de (Westerse?) mensen ten spijt getuigt de auteur er 
toch van dat hij durft te hopen dat zij (wij) de wijsheid en de intelligentie bezitten om het onheil van 
verdere klimaatopwarming, massa-extinctie, … af te wenden. Of, hoe we dwalen in het antropoceen 
(Ten Bos, R. Dwalen in het antropoceen, Amsterdam, Boom uitgevers, 2017, 191p.). 
 

Burgerlijke ongehoorzaamheid bij de buren. Bescherming van bomen en 
een bos  

 
Op de rand van het landgoed Amelisweerd, ten oosten van Utrecht, botsen de stadse elementen 

abrupt op een eeuwenoud en natuurrijk bos, dat bulkt van de biodiversiteit.  

Een autostrade die in de jaren tachtig dwars door het natuurgebied is aangelegd zal veertien rijstroken 

tellen in plaats van de tien die er nu liggen. Dat moet op een traject van ruim twintig kilometer snelweg 

gebeuren. Met een eenvoudige rekensom betekent dit ruim 59 hectare aan bos waarvan een deel in 

het oude Amelsweerd-bos en waarbij tussen 350 en 800 bomen worden neergehaald.  Het bos zelf 

staat symbool voor een oude strijd met een bosbezetting tegen de bouw van de autostrade. Een mooi 

voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid en van een groeiend milieubewustzijn uit de jaren 

tachtig. De strijd werd weliswaar verloren door de natuurliefhebbers en de autostrade werd een feit, 

maar dit verzet bracht een belangrijke wending. Sindsdien vormt bijna elke bedreigde of gekapte boom 

een politiek risico. 

Het bedreigde bos is het grootste stuk rivierkleibos in Nederland en zeer zeldzaam. De bodem zorgt 

voor buitengewoon veel biodiversiteit en bomen kunnen er stokoud worden, aldus. Het heeft een 

bijzondere betekenis voor de Utrechtse stadsbewoners, die er op diverse manieren gebruik van 

maken. Er is veel protest en de woede is duidelijk te merken in de uitspraak:  ‘krijg de asfaltering’  

De climbers for climate willen door burgerlijke ongehoorzaamheid en een bosbezetting hun 

waardevolle achtertuin beschermen tegen de kettingzaag. Alles verloopt erg professioneel. Op een 

(ongekend) bebost terrein worden klimworkshops georganiseerd om met eenvoudige 

gereedschappen zelfstandig en zo snel mogelijk omhoog kan klimmen. Blijkbaar mag de politie niet 

ingrijpen zodra een klimmer drie meter hoog in een boom is. Men moet dan andere hulpmiddelen 

gebruiken en dit behoort niet tot de bevoegdheid van alle agenten. Pas als alle juridische middelen zijn 
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opgebruikt wordt overgegaan tot bosbezetting en het kappen kan dan wel een hele dure grap worden. 

Acties met invloed op het beleid. Er is wel een kanttekening bij de juridische middelen. Hoewel ook in 

Nederland de rechtspraak een grotere rol speelt bij het verzet tegen het milieu-en natuurbeleid, maakt 

een gewijzigd wettelijk kader (2008) het de burgers of natuurorganisaties veel moeilijker om naar de 

rechter te stappen en zijn er grotere financiële risico’s.  

De actievoerders bekijken het in een ander perspectief en maken duidelijk dat klimmen in een boom 

an sich, helemaal niet gek is en zeker geen extreme handeling. Is een asfaltplan met een prijskaartje 

van bijna anderhalf miljard euro niet veel extreme. Zeker wanneer we weten dat grotere autostrades 

en meer wegen meer verkeer betekent. Asfalt is een oplossing uit het verleden, terwijl het 

klimaatakkoord van Parijs, de stikstof- en de coronacrisis de aanleiding zijn voor andere keuzes. Die 

nieuwe context wordt niet meegenomen en hetgeen normaal of gewoon was, wordt niet in vraag 

gesteld. Een dure verbreding van de autostrade, vindt Kloppenborg, een van de initiatiefnemers van 

de actie is typisch voor welvaartsdenken oude stijl  ‘Het concept welvaart is aan herziening toe, het 

keert immers steeds als een boemerang terug.’ 

In het bos hangen spandoeken met slogans als  ‘Love Sea Watch, Hate Fascism’ en ‘Tegen de terreur 

van het normale’ en hierin valt verbolgenheid over het onrecht van het 

mainstream economisch denken en het kapitalistische systeem te lezen. De 

actievoerders beseffen dat het een naïeve gedacht is de wereld te kunnen 

redden. Actieve hoop en optimisme is hun leidraad: ‘ je moet ergens 

beginnen. Je moet doen wat je moet doen. En voor nu is dat in een boom 

klimmen’.  

Voor wie het hele artikel ‘Bomen kappen voor meer asfalt. Een heilloze weg’  

van Naïm Derbali (9 juni 2021) wil lezen: 

 https://www.groene.nl/artikel/bomen-kappen-voor-meer-asfalt-een-heilloze-weg  

 

Mensen en octopus 
 

Een bijzondere relatie. In een performance zien we het spel tussen een mens en een octopus. Wie 
speelt met wie? 

  

What happens when man and octopus truly interact?  

Stefan Kaegi imagines a theatrical aquarium to stage an octopus, that gifted, curious and playful 

animal. The relationship with the octopus shapes the show to the point of reversing the roles: 

who is playing with whom? Who is observing whom? Watch the recording of the performance 

on 13 May!  

https://www.ntgent.be/en/productions/temple-du-pr%C3%A9sent-solo-pour-

octopus?fbclid=IwAR1zRFymwioB5_RgxGDXJcMfqtks4766i74LY-

9zomVATW51ByQsmhakwtk 
  

  

 
Taal voor de toekomst, meedoen! 

 
Heeft de zee een moraal, bewustzijn, gevoelens? Voor de meesten betekent de zee, iets waarin het 
eten zwemt of waarin afkoeling kan gezocht worden bij warm weer. Bij besprekingen over de 
Noordzee (zoals het Noordzeeakkoord 2030) wordt nooit de mening gevraagd van de zee. Gezocht 
wordt naar creatieve schrijvers die in gesprek gaan met de Noordzee en die met nieuwe taalregels en 
ritmische woorden aan de slag gaan. Laat je gaan en doe mee. Voor meer info 

https://www.groene.nl/artikel/heeft-de-zee-een-moraal-bewustzijn-gevoelens 

https://www.groene.nl/auteur/naim-derbali
https://www.groene.nl/artikel/bomen-kappen-voor-meer-asfalt-een-heilloze-weg
https://www.ntgent.be/en/productions/temple-du-pr%C3%A9sent-solo-pour-octopus?fbclid=IwAR1zRFymwioB5_RgxGDXJcMfqtks4766i74LY-9zomVATW51ByQsmhakwtk
https://www.ntgent.be/en/productions/temple-du-pr%C3%A9sent-solo-pour-octopus?fbclid=IwAR1zRFymwioB5_RgxGDXJcMfqtks4766i74LY-9zomVATW51ByQsmhakwtk
https://www.ntgent.be/en/productions/temple-du-pr%C3%A9sent-solo-pour-octopus?fbclid=IwAR1zRFymwioB5_RgxGDXJcMfqtks4766i74LY-9zomVATW51ByQsmhakwtk
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=nl&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=nl&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://www.groene.nl/artikel/heeft-de-zee-een-moraal-bewustzijn-gevoelens
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Voices of the ocean 
 
 
I am the ocean 
I am water 
I am most of this planet 
I shaped it  
Every stream, every cloud 
And every rain drop  
It all comes back to me, one way or another 
Every little thing here, needs me 
I am the source 
I am what they crawled out of 
Humans? 
They are no different 
I don’t owe them a thing 
I give 
They take 
But I can always take back 
That’s just the way it’s always been 
It is not their planet anyway 
Never was 
Never will be 
But Humans 
They take more than their share 
They poison me, then they expect me to feed them 
Well it doesn’t work that way 
If humans want to exist in nature with me 
And off me 
I suggest they listen close 
I ‘m only going to say this once 
If nature isn’t kept healthy  
humans want survive 
Simple as that 
Me, I could give a dam, 
with or without  humans 
I’m the ocean 
I covered this entire planet once 
And I can always cover it again 
Thar’s all I have to say.  
 
Voor wie het wil beluisteren en terwijl kijken naar beelden van een oceaan: 
https://www.youtube.com/watch?v=rM6txLtoaoc 

 
Uit Nature is Speaking, Harrison Ford. Voices of the Ocean is een stichting opgericht voor de promotie, 
de ontwikkeling en ondersteuning van wetenschap, educatie, informatie en communicatie over de 
zeeën, de marine ecosystemen, de interactie tussen mensen en de zee, in het verleden, het heden en 
de toekomst. https://voiceoftheocean.org/en/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rM6txLtoaoc
https://voiceoftheocean.org/en/
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VOOR VERWONDERING , VERWONDEREN 
Verwonderen is altijd een openheid om te zien, te voelen, te denken. In dit nummer laten we jullie 

verwonderen door poëzie en door woordenspel. Luc schreef een verhaal over een zomertuin en we 

presenteren 2 gedichten. We laten jullie mee dromen met de gedachten van een kind over lente en 

Pasen.  Verwondering zal er zeker zijn bij het lezen van de titel van de bijdrage over 

natuurbegraafplaatsen. Waarom in een nummer over vakantie, zeeën en oceanen iets over 

begraafplaatsen en waarom is dit iets voor Aardewerk?. Een geboortebos doet dromen over de 

toekomst, maar hoe zit dat met een begraafplaats.  We laten de lezer meedenken.  

 

Natuurbegraafplaatsen, opgaan in de ecologische kringloop. 
 

 
 

Onderzoekers willen funerair erfgoed koppelen aan toenemende vraag naar natuurbegraafplaatsen: 

 

Wie wil er een laatste rustplaats naast Marcus Probius Burrus? 

 

Uiteindelijk worden we allemaal opgelost door de tijd. Wat er op de aarde van ons achterblijft, 

bestaat voor het grootste gedeelte uit zuurstof, koolstof, waterstof, stikstof, calcium en fosfor. De 

vraag is op welke bestemming we deze laatste restanten willen achterlaten. Steeds meer mensen 

kiezen voor een natuurbegraafplaats. Archeologe Nandy Dolman en professor Marc De Bie van de 

Vrije Universiteit Brussel bieden een nieuwe insteek die de hang naar een natuurlijke omgeving 

verbindt met de diepe geschiedenis van onze streken.  

 

Op een prille lentedag in 2018 banjert Vlaams minister Joke Schauvliege met een schop door een bos 

in Zoersel, in het zog gevolgd door enkele leden van het lokale schepencollege, ook allen met een 

schop in de hand. Het zou nog een paar dagen wachten zijn tot een anticycloon droge lucht uit het 

zuiden zou aanvoeren, de dag was dan ook kouwelijk begonnen en de minister had een warme 

winterjas aangetrokken.  

Achter de stoet van notabelen loopt een medewerker die een jonge eik draagt. Deze boom krijgt de 

symbolische functie van herdenkingsboom toegewezen en zal door de minister en haar gevolg worden 

aangeplant tussen de hoog opgeschoten berken en naaldbomen.  
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Zoersel had dan ook een primeur te pakken. Hier, in de achtertuin van de villa die ooit had toebehoord 

aan actrice Yolande Markey, werd de allereerste natuurbegraafplaats van Vlaanderen in gebruik 

genomen.  

In België is het sinds 2016 wettelijk mogelijk om crematie-assen op een openbaar terrein uit te strooien 

of in biologisch afbreekbare urnen te begraven. In Nederland is de praktijk al langer gemeengoed. 

Midden in de bossen op de Veluwe, worden er al sinds 1955 mensen begraven op Natuurbegraafplaats 

Westerwolde. Bij de noorderburen kunnen ook particulieren een begraafplaats beheren, in ons land 

ligt die bevoegdheid geheel bij de gemeenten. Een natuurplaats inrichten kan dus enkel binnen het 

openbaar domein, met toestemming van de betrokken gemeente en van Agentschap voor Natuur en 

Bos. De natuur in stand houden, ontwikkelen en beheren blijft de primaire functie van het gebied. Een 

lichaam begraven is vooralsnog niet mogelijk en er mag geen individuele grafmarkering worden 

aangebracht. Wel is er ruimte voor een gedenkzuil met naamplaatjes. 

In Zoersel was de tijd aangebroken voor een fotomoment: de notabelen gebruiken hun schop om het 

wortelgestel van de jonge eik met aarde toe te dekken, hiermee wordt doorgaans het aanbreken van 

een nieuw begin verbeeld.  

 

Op vijftig kilometer afstand van Zoersel en gescheiden door twee millennia geschiedenis, blaast de 

Gallo-Romeinse aristocraat Marcus Probius Burrus zijn laatste adem uit. Probius krijgt geheel volgens 

de funeraire mode van zijn tijd een grafmonument naast de heirbaan. De drie grafheuvels ten oosten 

van de stad Tienen zijn vandaag nog steeds zichtbaar. Historicus Robert Nouwen, auteur van het 

recente boek De Romeinse heerbaan1, schetst hoe de site er destijds mogelijk heeft uitgezien:  

 

“Rond de tumuli had Marcus Probius Burrus een grafpark laten aanleggen, omgeven door een 

muur in mooi gekapte steen van Gobertange. Een poortje dat uitgaf op de heerbaan gaf toegang 

tot het grafpark. Prachtig aangelegde tuinen en grafparken die erg contrasteerden met de wilde 

natuur waren een typisch Romeins concept. De graftuin rond de tumuli van Grimde zelf was 

mooi verzorgd. Tuiniers hadden er afwisselend pruimenbomen en perelaars aangeplant. De 

bezoekers van het grafpark konden de vruchten van deze bomen vrij plukken en ze op het altaar 

voor de middelste heuvel offeren aan Manes, de goden van de onderwereld, en aan de 

overledene. Op de heuvels waren in concentrische cirkels afwisselend rozen- en 

jeneverbesstruiken aangeplant. Deze struiken moesten de grafheuvels beschermen tegen erosie 

en tegelijk het geheel verfraaien. Links en rechts van het altaar waren prachtige bloemperken 

met rozenstruiken en viooltjes aangelegd. De reizigers en voorbijgangers die het grafpark 

binnentraden konden op de zitbanken bij het altaar even verpozen en misschien mijmeren over 

de eindigheid van het leven.” 

 

Er zijn aanwijzingen dat Marcus Probius Burrus een laatste rustplaats kreeg op een site die al heel lang 

in gebruik was, daterende uit de overgangsperiode tussen de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Dat 

is niet ongewoon. Jasper Deconynck stelde zich in zijn dissertatie2 de vraag waarom Romeinse graven, 

al dan niet geïsoleerd, veelal gevonden worden op oudere prehistorische begraafplaatsen? Er was hier 

sprake van een traditie waarbij het gebruik van begraafplaatsen van de late prehistorie werd 

verdergezet door de Romeinen. Deconynck stelt vast dat graven en begraafplaatsen vaste waarden in 

het landschap waren en dat deze niet zomaar konden worden vernietigd: “De begraafplaatsen 

vervulden een belangrijke rol in het culturele landschap van deze periode dankzij 

herkenningsmiddelen maar vooral door hun specifieke plaats in het collectieve geheugen.” Hij 

                                                      
1 De Romeinse heerbaan: De oudste weg door de Lage Landen, Robert Nouwen, 2021, uitgeverij Sterck & de Vreese. Citaat 
afkomstig van de website www.robertnouwen.be, met toestemming van de auteur.  
2 Deconynck Jasper, 2008, Het Gallo-Romeins brandrestengraf in het zandige deel van Civitas Menapiorum: een vergelijkend 
onderzoek naar 13 grafvelden, Universiteit Gent 

http://www.robertnouwen.be/
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vermoedt dat ook de vooroudercultus een rol heeft gespeeld en dat de vereringsplaats “speciale, 

heilige krachten” kreeg toegedicht: “De overledenen werden gezien als de eigenaar van de 

begraafplaats, niet de levenden. De overledenen kwam binnen in de club van de voorouders en 

zorgden voor de continuïteit van de familie. Zij waren de vaders en moeders van de levenden.”   

Het gebruik van de begraafplaats in Tienen stopte niet bij de Gallo-Romeinse edelman. In de resten 

van de omheiningsgracht werd een graf ontdekt dat wordt gesitueerd in de laat Merovingische en de 

vroege Karolingische periode. 

 

Archeologe Nandy Dolman en professor Marc De Bie van de Vrije Universiteit Brussel pleiten in een 

bijdrage voor het boek Memento Mori II: de begraafplaats in gesprek3 voor het reactiveren van de 

historische funeraire landschappen. Zij zien het als een kans om tot verbinding te komen met de lokale 

geschiedenis. De prehistorische traditie van urnenbegraving en asverstrooiing ligt in de lijn van het 

stijgend aantal crematies in Vlaanderen: in 2020 werd er bij 74 procent van de overlijdens gekozen 

voor deze vorm van lijkbezorging. Daarnaast is er ook de groeiende belangstelling voor 

natuurbegraafplaatsen, waarbij het voorstel van Dolman en De Bie een interessante aanvulling kan 

bieden. De huidige regelgeving rond natuurbegraafplaatsen laat enkel geanonimiseerde graven toe. 

Een generatie geleden was het nog de norm om het lichaam in een kist onder een zerk te begraven, 

met naam en toenaam, op het gemeentelijk kerkhof, het was als het ware een gemeenschap van al 

wat ooit geweest was. Hier lagen alle lagen van de bevolking samen in een dikwijls ommuurde en 

gecontroleerde omgeving met paden van rode kiezels waarlangs een getrimde haag liep. Een 

natuurbegraafplaats is geheel anders. Ken West, zeg maar de ideologische vader van het natuurlijk 

begraven, definieerde het begrip in zijn boek A Guide to Natural Burial4 als volgt: "Natuurlijk begraven 

is een term die wordt gebruikt om het begraven van menselijke resten te beschrijven, waarbij de 

begraafplaats een habitat creëert voor wilde dieren of een bestaande habitat die rijk is aan flora en 

fauna in stand houdt”. De mens, of de herinnering aan die mens is secundair: het graf is anoniem en 

gaat op in de natuur.  

 

Dolman en De Bie bieden de overledene de kans om in een natuurlijke omgeving een laatste rustplaats 

te vinden, tegelijkertijd schaart de mens zich bij in de lange lijn van bewoners en gebruikers van een 

bepaald landschap. Op die manier verbinden de onderzoekers het menselijke verlangen om tot een 

gemeenschap of een streek te behoren met de groeiende vraag om na de dood op te gaan in de 

ecologische kringloop der dingen.  

“Het is niet de bedoeling dat nog intacte grafheuvels gebruikt worden voor hedendaagse 

urnenbegraving,” antwoord Nandy Dolman op de vraag of ik een plaatsje naast Marcus Probius Burrus 

kan reserveren, “Het heuvellichaam en mogelijk bewaarde prehistorische begravingen in of onder de 

grafheuvel kunnen daardoor onherroepelijk beschadigd worden.” 

Het zal wél mogelijk zijn om bijgeplaatst te worden in een gereconstrueerde grafheuvel. De archeologe 

geeft als voorbeeld de toekomstige natuurbegraafplaats in Drongen, waar de stad Gent een 

natuurbegraafplaats zal inrichten, aansluitend op de huidige begraafplaats: “Archeologisch onderzoek 

heeft uitgewezen dat daar een grafheuvel heeft gelegen. Deze werd ondertussen gereconstrueerd en 

zal worden hergebruikt voor hedendaagse urnenbegraving.” 

Dolman vreest een wildgroei van grafheuvels die lukraak worden opgericht: “Als je funerair erfgoed 

weer in de picture wilt zetten, moet dat gebeuren daar waar het funerair erfgoed ook daadwerkelijk 

heeft plaatsgevonden. Archeologisch onderzoek kan vandaag perfect grafheuvels terug lokaliseren.” 

                                                      
3 Memento Mori II. De begraafplaats in gesprek, onder redactie van Tamara Ingels en Lieve Destoop, 2021, uitgeverij ASP 

 
4 A Guide to Natural Burial, Ken West, 2010, uitgeverij Sweet & Maxwell 
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Ze benadrukt dat de bewaring en 

onderhoud van authentieke grafheuvels 

van cruciaal belang is om deze te 

incorporeren in een 

natuurbegraafplaats: “Rechtstreeks 

hergebruik van de grafheuvel voor 

hedendaagse urnenbegraving is dan niet 

mogelijk, maar men kan bijvoorbeeld 

wel in de buurt van de site een zone 

afbakenen, dat gevrijwaard is van 

archeologie, waar dan biodegradeerbare 

urnen begraven worden. In dat geval kan 

perfect door ontsluiting van de site een 

mooie link gemaakt worden naar het funerair erfgoed. We zijn onder andere in het Heverleebos aan 

het kijken of dat mogelijk gemaakt kan worden, waar sinds enige tijd het prachtige Monarkengraf en 

een ringwalheuvel zijn ontsloten. Een  archeologievrije zone vinden is daarbij wel een uitdaging, 

aangezien naast grafheuvels ook ander funerair erfgoed verwacht kan worden, zoals urnenvelden, en 

dient er rekening gehouden te worden met ander erfgoed dat niet per se een funeraire context kent 

zoals vroegere of latere nederzettingen en historische wegennetwerken.” 

Een archeologische natuurbegraafplaats inrichten is altijd erg situatieafhankelijk, aldus Dolman en 

bijkomend onderzoek is een must: “Wanneer dat correct en met een authentieke visie op ons funerair 

erfgoed verloopt, zal het zowel een opwaardering betekenen voor het funerair erfgoed als voor de 

hedendaagse natuurbegraafplaats die daarop aansluit.” 

 

In Zoersel schudt minister Schauvliege nog snel enkele handen alvorens ze zich naar haar dienstwagen 

rept. Ze vraagt haar chauffeur om de verwarming op volle kracht te zetten omdat haar voeten “stijf 

bevroren” zijn. Wanneer de wagen zijn tocht richting hoofdstad aanvat, wordt ze even bevangen door 

het gevoel dat ze vastzit in een doodskist van metaal. Ze grijpt naar de tas die naast haar op de 

achterbank ligt en trekt er een kartonnen map uit. Een dossier voor onderweg.  

Nawoord 

Markante vaststelling bij het schrijven van deze tekst: er is geen enkel onderzoek te vinden waarbij 

men peilt naar het waarom van de groeiende belangstelling voor natuurbegraafplaatsen. Er voltrekt 

zich een belangrijke culturele omslag vlak onder onze neus, en we weten eigenlijk weinig tot niets over 

de beweegredenen. Het is immers geen minieme verandering in het denken. Valt er binnen Aardewerk 

hierover iets op te zetten om dit te onderzoeken?  

 

Dries Everaerts 

 

 
Natuurbegraafplaatsen, meer informatie.  
Amélie Verleene Bachelorproef journalistiek (2014-2015) Artevelde Hogeschool. Groene begrafenis in 
Vlaanderen: keuze of leuze? Ecologisch begraven in een land dat er nog niet klaar voor is. 
HTTPS://BAPECOLOGISCHBEGRAVEN.FILES.WORDPRESS.COM/2015/06/BAP-ECOLOGISCH-
BEGRAVEN-DEF.PDF 
  

https://bapecologischbegraven.files.wordpress.com/2015/06/BAP-ECOLOGISCH-BEGRAVEN-DEF.PDF
https://bapecologischbegraven.files.wordpress.com/2015/06/BAP-ECOLOGISCH-BEGRAVEN-DEF.PDF
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De bloementuin 
 

Ze ziet de man in de oude poort verschijnen, hoe hij even een hand over de brokkelige bakstenen van 

de tuinmuur laat wandelen, de korstmossen inspecteert, de minuscule varens, het kruid. Zo komt hij 

in de bloementuin. Haar bloementuin. 

‘Dag,’ zegt ze en ze stelt zich voor. 

‘Ik kom eens kijken,’ zegt hij, en heft zijn hoed even op. 

Het is een zonnige dag, in de tuin hangt de geur van munt en lavendel, hoog in de appelboom zingt 

een merel. 

Ze toont hem het perk met nachtblauwe viooltjes. Hoe het lijkt of ze de bijen willen zoenen, dat 

ene bloemblad als een onderlip, de geel bestofte meeldraden die zich gewillig vooroverbuigen 

wanneer je erop drukt, en hoe diep in de kelk de nectar verborgen zit. 

‘Dat is geen zoenen,’ zegt hij, ‘dat is tongen.’ 

Ze lacht. 

De begonia laat ze hem zien, de rozenstruik, de oleander. 

‘Hier ben ik gelukkig,’ zegt ze. Ze geeft hem een tros witte aalbessen. 

Ze lopen het grindpad af. 

‘Die plant heeft dringend water nodig,’ zegt hij wanneer ze voor haar kleine huis staan. 

‘Altijd weer die braamstruik. Dorstig kreng.’ 

Ze haalt de gieter. 

‘Eerst heeft hij dorst,’ zegt ze, ‘dan te veel water, dan te weinig licht omdat de klimop er overheen 

groeit, dan te veel licht, dan heeft hij schimmel, dan moet hij weer extra mest, of een kleine 

snoeibeurt.’ 

‘Gelukkig zijn braambessen lekker,’ zegt hij. 

‘Deze draagt geen bessen.’ 

Ze duikt met de gieter de gigantische braamstruik in. Steeds weer moet ze ermee vechten, hij valt 

aan met venijnige doornen die zij probeer te ontwijken, aanval en verdediging. Maar ze is een 

makkelijk slachtoffer, te week is ze, te zacht. Ze voelt het prikken, het krassen, het grijpen van de 

takken. 

Een hele tijd later komt ze uit de struik gekropen. Hij helpt haar weer het pad op, haakt 

braamtakken los, plukt een doorn uit haar duim. 

Ze nodigt hem uit voor een glas limonade in haar huis. 

Hij zet zijn hoed af en gaat aan de tafel zitten. 

‘Het is hier donker,’ zegt hij. 

‘Dat komt door de braam en de klimop.’ Ze wijst hoe de ramen volledig overgroeid zijn, hoe 

sommige takken zich door spleten en kieren naar binnen gewrongen hebben. 

‘De klimop?’ vraagt hij. 

‘Zelfde verhaal als de braam. Gelukkig heeft hij geen doornen.’ 

‘En geen lekkere bessen.’ 

Ze lachen. 

‘Kan je die planten niet wegsnoeien?’ vraagt hij. 

‘Dat lukt niet. Hoe slap ze ook lijken, ze groeien razendsnel terug.’ Ze vertelt hem dat het de schuld 

is van de vorige tuinman. Dat hij zowel een braam als een framboos geplant had, maar dat al zijn zorgen 

naar de framboos gingen omdat hij die liever zag. De braam vraagt wat hij nooit gekregen heeft. Ze 

vertelt ook dat op een dag, de klimop bij de braam verschenen was. Ze had in het dagboek van haar 

voorganger gelezen hoe hij plannen had gehad om de klimop een andere plek te geven, weg bij de 

braam. Hij ging echter met pensioen voordat hij die plannen uit kon voeren. Toen kwam zij, wist zij 

veel. Nu zijn ze al te veel met elkaar verstrengeld, en met haar. 
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‘Jij niet,’ zegt hij. ‘Jij hebt benen, jij kan uit hun greep geraken.’ Hij drinkt zijn glas leeg en zegt dat 

hij eens moet opstappen. Hij neemt zijn hoed van de tafel. 

Ze wandelt hem naar de poort. 

‘Je moet tuinhandschoenen kopen,’ zegt hij. 

Ze merkt dat ze steeds vaker in de serre zit. 

Toen hij vertrokken was, heeft ze er een stoel gezet. Na enkele dagen stond er een tweede stoel, 

en een derde. Toen kwam de tafel, daarna de schommelstoel en het boekenrek. 

In de serre is meer licht, het is er warmer, de limonade bruist er beter. 

De braam en de klimop raken er niet, de afstand is te groot. Ze doen moeite, dat spreekt. Elke dag 

nieuwe uitlopers, lange flexibele takken die over het tuinpad kruipen. Zij knipt ze weg. 

‘Dag,’ zegt ze. 

‘Ik kom nog eens kijken,’ zegt hij, en heft zijn hoed even op. 

Het is een zonnige dag, in de tuin hangt de geur van appelen. 

Ze laat hem de pompoenen zien, zware oranje vruchten. ‘Van die dikke maak ik een monster, twee 

ogen en een mond. Dan een kaars erin.’ 

Ze toont hem de chrysanten, de gentianen, de zilverkaars. 

‘Hier heb ik vandaag tulpen geplant,’ zegt ze. 

Ze plukt hem een zoetzure appel met een rode wang. 

Ze lopen het grindpad af. 

‘De braam heeft weer water nodig,’ zegt hij. 

‘Ik weet het, toch lijkt hij tegenwoordig minder veeleisend.’ 

Ze haalt de gieter en trekt tuinhandschoenen aan. 

Ze duikt de braamstruik in, worstelt zich erdoor. Zijn takken reiken naar haar, ze houdt de meeste 

af. 

Een tijd later komt ze uit de struik gekropen. Hij helpt haar weer het pad op, haakt een braamtak 

los. 

 

Ze nodigt hem uit voor een glas limonade in 

de serre. 

Hij zet zijn hoed af en gaat aan de tafel 

zitten. 

‘Hier is veel licht,’ zegt hij en heft het glas.    

‘De limonade bruist hier beter.’ 

‘Ik ben hier graag,’ zegt ze. 

‘Bij de knollen en de kiemplantjes.’ 

‘Zo voel ik me ook: een kiemplantje. Geen knol.’ 

Hij lacht. 

‘En de braam en de klimop?’ vraagt hij. 

‘Die raken hier niet.’ 

Hij drinkt zijn glas leeg en zegt dat hij eens moet opstappen. Hij neemt zijn hoed van de tafel. 

Ze wandelt hem naar de poort. 

Onderweg legt ze even een hand op zijn arm. ‘Kijk,’ zeg ze en wijst hem hoe diep rood de tuinmuur 

kleurt. 

 

Luc  
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Verwondering of normaal. Een dinosaurus die paaseieren legt. 
In een Aardewerknummer over de lente en begin zomer, is een verhaal over paaseieren niet 

verwonderlijk… 

 
Terwijl er mensen zijn die 40 dagen voor Pasen vasten, zijn er dinosaurussen die 30 dagen voor Pasen 

niets anders doen dan paaseieren eten. Dat weet mijn kleinzoon te vertellen terwijl wij uitgeblazen 

eitjes beschilderen. Het zijn alleen maar de mannetjes van 50 jaar die deze taak op zich kunnen nemen. 

Iets hormonaal blijkbaar. 

Het is de Paasosaurus die zich tegoed doet aan kilo’s stevia; hazelnoten, cacaobonen, cacaoboter, gaat 

hij verder. 

Als hij zich helemaal te pletter heeft gegeten zoekt hij een koel plekje om er de laatste tien dagen voor 

Pasen alles te verteren. Verder doet hij niet, verteren, slapen, verteren, tien dagen en nachten lang. 

Zelfs geen kaka, Omi, zegt hij lachend. Dat is de perfecte tijd om heerlijke chocolade eieren te 

produceren voor Pasen. Het kunnen er duizenden zijn, in verschillende maten, geuren en kleuren.  

Allemaal afhankelijk van wat hij heeft gegeten. Vermits alles plantaardig is, kunnen ook veganisten en 

mensen met een lactose-of glutenintolerantie genieten van de heerlijke chocolade eieren. Gelukkig 

lust hij geen aluminium, wat een gepruts ook om die wikkels van die eitjes te pellen. Neen, wij 

verkiezen de eitjes puur natuur, eventueel versierd met een lint of strik. Voor de productie echt begint 

komt de Pausosaurus even langs in Balen. De kleinzoon proeft altijd het eerste ei voor het proces in 

gang gezet wordt. Dan verdwijnt de Paasosaurus om zich aan zijn delicate taak te kwijten. Wanneer de 

klus geklaard is en er een grote berg chocolade eieren ligt, is het de beurt aan de Paashaas om ze te 

bezorgen. Tot de zomer is het dan de beurt aan de Paasosaurus om te vasten. Hij graaft een gigantische 

kuil waar hij knus in gaat liggen om te slapen. Je moet dat niet onderschatten, chocolade eieren van 

grote kwaliteit vragen veel inspanning en meesterschap. Bij elke hap moet je dan ook genieten van 

deze heerlijkheid. 

 

Tekening en tekst,  Angela, een grootmoeder 
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Een beetje poëzie 
 
De zee is al eeuwen en over de hele wereld een literaire inspiratiebron. Een keuze maken is ad random. 
We kozen een recent gedicht en doken in de geschiedenis.  Adriaan Roland Holst behoort tot de 
Nederlandse dichters sterk door de zee geïnspireerd. Van hem namen we  een gedicht uit de bundel 
'Een winter aan zee', die hij in 1937 publiceerde. Schijnbaar eenvoudig, maar tegelijkertijd 
raadselachtig. Het handelt over onenigheid, ontmoeten en verbinding en blijvend actueel.  Het tweede 
gedicht is van Maud Vanhauwaert, een spel van huis, zomer, zee…. Laat je verwonderen! 

 

 

Eens 

Eens zullen allen die 

tussen ons kwamen, 

zijn weggevallen wie 

weet nog hun namen… 

 

Eens zal de vete bijgelegd 

en zal vergeten zijn 

ons bitter twee gevecht 

 

Eens zal het weer regenen 

stil, zoals toen aan zee 

kom mij dan tegen en 

ga met mij mee. 

 

 

DISCLAIMER 

 

ik zal je zomer zijn 

een zomer aan zee in een huis met bloemen  
ik zal je huis zijn 

een huis met bloemen in de zomer aan zee 

 
 maar je moet wel weten dat ik iet de gemakkelijkste ben thuis  
 dat er momenten zullen zijn waarop ik lusteloos voor mij uit zit te staren 
 dqt ik soms, om niet te zeggen vaak, een chagrijnig holwezen ben waarmee niets aan vangen valt 

 

ik zal je zee zijn 

de zee in een huis met bloemen in de zomer 
ik zal je bloemen zijn  
bloemen van de zomer aan zee in een huis 

 
         maar je moet wel weten dat ik ’s ochtends uit mijn bek stink 

en op andere momenten wellicht ook dat ik eigenlijk gewoon stink 
en ik geen vast werk heb, dat ik alleen maar wat gedichtjes schrijf, 
dus dat je mij wel zult moeten onderhouden en geld lenenkost ook geld 

 

Maud Vanhauwaert (2019)  
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INSPIREREND, LEZEN,  LUISTEREN, BEKIJKEN 
 

Er is veel, zo veel. De keuze sluit aan bij thema’s die nauw aansluiten bij Aardewerk en bij de focus van 

dit nummer zeeën en oceanen. Kiezen is telkens moeilijk, want juist de zee heeft eeuwen auteurs en 

andere kunstenaars geïnspireerd. We kozen voor een boek, een podcast, documentaires, animatiefilm 

en selectie van beeldende kunst. Kenners onder jullie zullen verwonderd zijn dat het boek ‘de stem van 

de Noordzee’ er niet bij is. Dat hebben jullie te goed voor de volgende Aardewerkbrief. 

 

De zee dreigt, de zee troost. 
 

 
 
De zee ‘trekt’. Altijd. Of het nu zomer of winter is, mooi weer of slecht weer. Of het water vredig af- en 
aanrolt, of angstwekkend brult en schuimt. We genieten wanneer we op zonnige dagen langs de 
vloedlijn lopen, luisterend naar het hypnotiserende ruisen van de golven. Maar evenzeer hebben we de 
drang om naar zee te gaan bij storm en ontij. Wanneer de oostenwind snijdt, vinden we het zowaar 
heerlijk te worden gezandstraald. 
 
Katrien Vervaele5 
DAT DUBBELE GEVOEL 
Toch is het strand opzoeken bij storm iets van recentere tijden. Vroeger ging je niet naar zee in slechte 
weersomstandigheden. 
Je moest daar niet zijn, je zag er niemand, behalve misschien een paar strandjutters. Overigens 
wachtten ook zij liever tot de storm was geluwd vooraleer het aangespoelde wrakhout en andere 
vondsten naar huis te slepen. Wij, moderne mensen, leven in geriefelijker omstandigheden en hebben 
zo af en toe nood om onze comfortzone te verlaten. Warm en regendicht gekleed en gelaarsd, zoeken 
we het ruige weer op. Die brullende zee, dat razende water lokt ons. We staan in opperste 
bewondering voor dat machtige, niet te temmen element. Maar diep in ons schuilt ook angst. 
Dat water is niet alleen prachtig, er gaat ook dreiging vanuit. ‘De zee geeft, de zee neemt’ is een oude 
uitdrukking, maar o zo waar. Mensen verdrinken, schepen vergaan, en vloedgolven en overstromingen 
richten ravages aan. Het is iets van alle tijden, dat dubbele gevoel van fascinatie en angst voor de zee. 
 
 

                                                      
5 Dit artikel werd met akkoord van de auteur overgenomen uit het tijdschrift De Grote Rede, juni 2021 

katrien.vervaele@telenet.be 
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HET GEVEZEL VAN DE ZEEDUIVEL 
De herinnering aan watersnoodrampen uit het verleden is bewaard gebleven in devote namen. De 
Allerheiligenvloed, de Sint-Thomasvloed, om er maar enkele te noemen. De storm slokte zeedorpen 
op, vernielde eilandjes voor onze kust. Testerep, Mosselinge, Tarninge, Wulpen, Scarpoord bestaan 
enkel nog op oude kaarten. Zeeland werd nog veel erger getroffen: in de loop van de tijd verdwenen 
daar meer dan 100 kerkdorpen in zee. De mensen stonden machteloos, ze begrepen niet hoe dit kon 
gebeuren. En om het enigszins te duiden, verzonnen ze zeemeerminnen die vloeken uitriepen. Maar 
ook zonder vloeken of zeemeerminnen, zijn watersnoodrampen van alle tijden. Traag maar gestaag 
warmt het klimaat op, de ijskappen smelten, het zeewater stijgt. Op momenten van hevige storm met 
wind uit het noordwesten en springtij daarbovenop, komt dat doembeeld dagen. Pier en staketsel 
gaan dicht, stormmuurtjes worden opgekrikt, mensen gemaand van de dijk weg te blijven. Maar ook 
dan willen we de zee zien, de golven horen razen, het opgezweepte zout proeven.  
Vissers zul je in dergelijke omstandigheden niet aan zee of op de dijk zien lopen. En al zeker geen 
vissersvrouwen, want zo’n weer maakt hen bang. Zo’n weer houdt hen wakker. Zeker als hun man 
gaan varen is. Ook de mannen kennen het gevaar, maar zij dekken met bravoure en praatjes hun angst 
toe of zwijgen simpelweg. Vissers op rust vertellen er wel over. 
Dat ze in hevige stormen soms dachten dat het de duivel was die tekeerging. Dat ze de poorten van de 
hel hebben zien opengaan. Ze vertellen hoe ze dan soelaas vonden in spreuken en gebeden, en al eens 
een vloek ertussendoor. 
Ze vertellen hoe sterk ze geloofden en hoopten dat er ‘Iets’ hierboven was, dat er ‘Iemand’ was die 
hen beschermde tegen de zeeduivel. 
En wanneer de zee weer rustig was, en ze ’s nachts wachtliepen en keken naar de sterren en naar die 
onmetelijke, mysterieuze zee, overviel hen soms nog intenser het gevoel ‘dat er toch iets moet zijn’. 
Misschien is het ook dat wat wij zoeken wanneer we langs de vloedlijn lopen, kijkend en luisterend 
naar die eindeloze deining. De golven die aanspoelen en weer wegsluipen, steeds opnieuw. En dat op 
het grotere ritme van eb en vloed. 
 

MEER LEZEN? 
 
 
Het nieuwe boek 
Het nieuwe boek. ‘Vergeten verhalen  
van de zee’ bundelt een eigenzinnige 
verzameling vertellingen en 
verhalen over de zee, op de grens 
tussen realiteit en fantasie 
Katrien Vervaele 
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Voices of the North Sea; 
 

 
 
 

Indien je rustig in de zon of in de schaduw wil 
zitten en je ogen laten rusten, kan je luisteren 
naar een reeks podcasts Voices of the North Sea. 
Verwacht geen poëzie. Het zijn verhalen van zeer 
verschillende mensen, wereldwijd, elk met een 
bijzondere binding met de zee.  Eén van de 
makers aan het woord: “My goal is to present as 
many voices of the North Sea as possible, to a 
listening audience. Not only the voice of a 
researcher or artist, but just as importantly the 

voice of a crab, a fishmonger or a prawn fisherman. From top to bottom, from left to right.” 
 
De podcasts zijn een productie van Jesper Buursink, Elo Duerrero en Carlijn Haringsma in opdracht van 
de “Embassy of the Northsea”. De huidige reeks is in het Nederlands en je kan luisteren naar Voices of 
the North Sea via diverse podcastkanalen (Spotify, Apple Podcasts, Stitcher). 
 
Wie op de hoogte wil blijven kan zich inschrijven op de newsletters van de Embassy of the Northsea. 
 
 

Een vakantietrip en tip: een bezoek aan het Brusselse KMSK 
 

 
 
Wie heeft zo mooi de zee geschilderd als Louis Artan de Saint-Martin? Romantiek, op weg naar het 
impressionisme. Zijn zeedoeken kan je gaan bewonderen in ons Brussels KMSK. 
 
Dit schilderij is van 1871 en heet het wrak. Prachtig toch, hoe golven, wrakhout, lucht, horizon en 

regenbui in mekaar vloeien. 
 

 

https://www.embassyofthenorthsea.com/nieuwsbrief/
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Voor u gestreamd: documentaires voor Aardewerkers 
 

Een van de grootste Netflix-hits van 2021 tot dusver is de documentaire Seaspiracy, het vervolg op 

het veelbesproken Cowspiracy. Waar Cowspiracy wilde onthullen hoe schadelijk de industriële 

landbouw is, richt Seaspiracy de blik op zee en de gevolgen van de industriële visserij. Of de 

documentaire vanuit wetenschappelijk oogpunt volledig gegrond was, laten we in het midden, maar 

Seaspiracy heeft zeker zijn doel bereikt en heeft voor uitgebreide discussie gezorgd. Omdat deze 

documentaire al voldoende bekend is, geven we hier suggesties voor vijf andere, minder besproken, 

maar onmiskenbaar de moeite waard. Voldoende kijkgenot voor een regenachtige vakantiedag en 

boeiend discussiemateriaal. 

 
 

Anthropocene: The Human Epoch 

Platform: Amazon Prime 

Première: september 2018 

Speelduur: 87 minuten 

Regie: Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=puE32LuxPz4 

Waar gaat het over? 

Een cinematografische meditatie over hoe ingrijpend de mens de planeet heeft veranderd. De docu 

volgt het onderzoek van een internationale groep wetenschappers, de Anthropocene Working Group. 

Na bijna 10 jaar onderzoek stellen ze dat het holoceen halverwege de twintigste eeuw heeft plaats 

gemaakt voor het antropoceen, als gevolg van ingrijpende veranderingen door de mens. Het is het 

derde deel van de trilogie waar eerder Watermark (2013) en Manufactered Landscapes (2006) deel 

van uitmaakten. 

 

Into the Inferno 

Platform: Netflix 

Première: 3 September 2016 

Speelduur: 104 minuten 

Regie: Werner Herzog 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YoSmPkWmG4k 

Waar gaat het over? 

Werner Herzog en vulkanoloog Clive Oppenheimer brengen de geologische en culturele impact van 

vulkanen in beeld. Ze bezoeken daarbij vulkanen in Indonesië, Ethiopië, IJsland en Noord-Korea. Een 

mijmering over de nietigheid van de mens in vergelijking met de vernietigende kracht van de natuur is 

daarbij nooit veraf.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YoSmPkWmG4k
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Down to Earth 

Platform: Picl (te koop voor €4,99), Youtube 

(gratis) 

Première: 14 november 2015 

Speelduur: 91 minuten 

Regie: Rolf Winters, Renata Heinen 

https://www.youtube.com/watch?v=AMgUWg0UfGY  

 

Waar gaat het over? 

Om meer grip op het leven te krijgen en zich een 

tijdje te distantiëren van de kapitalistische wereld, 

besluiten Renata Heinen en haar partner Rolf Winters in 2010 met hun drie kinderen naar een 

indianenstam in Noord-Amerika te verhuizen. Dit blijkt slechts het begin van een veel grotere reis over 

de hele wereld. 

 

Homo Botanicus 

 

Platform: Vimeo 

Première: 2018 

Speelduur: 87 minuten 

Regie: Guillermo Quintero 

Trailer: https://vimeo.com/1840393722018  

 

Waar gaat het over? 

Guillermo Quintero verkent de romantische wereld van een eeuwenoude discipline: de plantkunde. 

We maken kennis met Julio Betancur, een vooraanstaande botanicus, die meer dan 27 jaar van zijn 

leven heeft gewijd aan het bestuderen, verzamelen en beschermen van de vele soorten planten die 

hij in Colombia heeft gevonden. Zijn protegé is Christian Castro, die de professor bewondert en zijn 

liefde voor plantkunde deelt. Leraar en leerling trekken samen de Amazone in, op zoek naar nieuwe 

planten voor Julio’s enorme collectie van meer dan 19.000 exemplaren. 

 

Rebuilding Paradise 

 

Platform: Apple TV 

Première: 24 januari 2020 

Speelduur: 95 minuten 

Regie: Ron Howard  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RNzqZS41fB4  

 

Waar gaat het over? 

Paradise, een Californische stad aan de rand van Sierra Nevada, werd op 8 november 2018 geteisterd 

door verwoestende bosbranden. Deze documentaire toont hoe het vuur tekeer ging en hoe de 

inwoners aldaar een tijd later proberen de stad herop te bouwen. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AMgUWg0UfGY
https://vimeo.com/1840393722018
https://www.youtube.com/watch?v=RNzqZS41fB4
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Wereld Oceanen dag op 8 juni 

 
 

Op 8 juni is het ieder jaar 'Wereld Oceanen Dag' (World Oceans Day). Ingesteld door de VN naar 

aanleiding van het Klimaatverdrag dat werd afgesloten en ondertekend tijdens de "Top van de Aarde" 

(Earth Summit) in 1992 in Rio de Janeiro. 

De Wereld Oceanen dag is een symbolische dag om de longen van onze planeet te eren. Oceanen zijn 

belangrijk voor de voedselzekerheid en gezondheid, het voortbestaan van alle leven en de veerkracht 

van het klimaat die van cruciaal belang zijn voor de biosfeer. De 'Wereld Oceanen Dag' is uitgeroepen 

om in de internationale gemeenschap hier aandacht voor te vragen. Ondanks de verdere roofbouw 

van de zeeën, stijgt de bekommernis en het besef dat verandering noodzakelijk is. Onder hen heel wat 

hedendaagse beeldende kunstenaars. Hun kunstwerken zijn krachtige visualisaties die een eerbetoon 

zijn aan de oceaan , maar ook de verwoestende effecten van de menselijke impact laten zien. 

Vorig jaar, ter gelegenheid van de “ oceaan-wereld-dag” bundelden een zestal artiesten hun krachten. 

Onder hen de Portugese Vanessa Barragão die met textiel werkt, en het materiaal staat symbool voor 

de enorme schaal waarop de textielindustrie de oceaan vervuilt. De Franse Aude Bourgine maakt 

koraalsculpturen in stolpen die de kwetsbaarheid van het mariene plantenleven benadrukt. De 

Australische Courtney Mattison (foto boven) werkt eveneens met keramische sculpturen. In een 

doorlopende serie ‘Our Changing Seas’ onderzoekt ze enerzijds de diversiteit van koraalriffen, maar 

anderzijds het uitsterven van deze eens zo levendige ecosystemen. 

Wie meer wil weten en hun werk wil zien: 

https://mymodernmet.com/ocean-art-world-oceans-day/  

 

 

https://www.vanessabarragao.com/
https://mymodernmet.com/ocean-art-world-oceans-day/
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What are Stories of the Sea 
 

 
 

De korte animatiefilms door WWF Nieuw Zeeland gepresenteerd, zijn gebaseerd op echte verhalen 

over de oceaan en ze laten zien hoe de oceaan in de loop van slechts een mensenleven grondig is 

veranderd. De covid-19 lockdown werd door WWF als een kans gezien om jonge mensen opnieuw in 

contact te brengen met grootouders of andere oudere familieleden, die vermoedelijk het bezoek van 

de jongeren moesten missen.  De jonge mensen telefoneerden hun oudere vriend of familielid om te 

zien of ze een ervaring of een verhaal over de zee hadden toen ze zelf nog jong waren. De verhalen 

werden verzameld op de website van WWF en drie verhalen werden verwerkt in korte animatiefilms 

door Paige Koedijk. Het was en is een mooi voorbeeld van twee vliegen in één slag (alhoewel we bij 

Aardewerk beter een ander spreekwoord zouden gebruiken).  Enerzijds was er hierdoor meer 

menselijke en intergenerationele verbinding en anderzijds werd nogmaals bevestigd dat menselijke 

activiteiten op zee de afgelopen decennia geleid hebben tot een ernstige achteruitgang van de 

biodiversiteit en de gezondheid van de oceanen en dat de tijd dringt om hierin verandering te brengen. 

Het resultaat mag gezien worden! De filmpjes staan op de WWF-website.  
https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/stories_of_the_sea/  

 

AGENDA 

9 - 12 september 2021: Climate Justice Camp 

 

11 - 12 september 2021: Manifiesta 

 

15 september - 17 oktober 2021: Spoedcursus Biodiversiteit en Klimaat 

 

6 - 9 oktober 2021: Back to Action: Ride the Tide 2021 (Climate Express) 

 

10 oktober 2021: Nationale klimaatmobilisatie: Back to the Climate  

 

24 oktober 2021: Ecopolis 2021: Dare to Care 

 

18 - 19 november 2021: Herfstschool Klimaat- en Sociale Rechtvaardigheid 

(Reset.Vlaanderen) 

https://www.wwf.org.nz/what_we_do/marine/stories_of_the_sea/
http://climatejusticecamp.be/nl/home-2/?fbclid=IwAR0aF53BZanRUw91LH4y7HmuO2nw_1uBpNXOzYNtmucY_3tMiUcEWKMrekk
https://www.manifiesta.be/nl
https://www.natuurpunt.be/agenda/spoedcursus-biodiversiteit-klimaat-online-48272
https://www.facebook.com/events/477776623353209
https://www.oikos.be/component/jevents/evenementdetail/44/-/ecopolis-2021-dare-to-care?Itemid=1
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Hans krijgt het laatste woord 

  


