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D e  R e D a c t i e

Eerste keer 
Zilverblad?

Je bent lid van Groen en ouder dan 
55. Dan ontvang je dit blad en ook 
digitale nieuwsbrieven van Groen-
Plus. Waarom? Op je 55ste  heb je 
veel ervaring opgebouwd. Kinderen 
hebben het ouderlijk nest verlaten. 
Je krijgt kleinkinderen. Je pensioen 
komt stilaan dichterbij. Je bekijkt 
opnieuw je maatschappelijke en-
gagementen. Op die veranderende 
situatie wil GroenPlus, de ouderen-
werking van Groen inspelen.

We willen, vanuit die veranderende 
positie, eigen standpunten inne-
men, bv. over armoede en ouderen. 
We organiseren elke twee jaar een 
congres, colloquia… tijdens onze 
fiets- en wandeltochten bezoeken 
we doeners die bewijzen dat het an-
ders kan. We moedigen hen aan met 
een Groene Pluim. Het bezorgt ons 
nieuwe energie om ons engagement 
voor meer ecologische rechtvaardig-
heid voort te zetten.

als je kan, moet je maar eens een 
activiteit meemaken. Wedden dat je 
dan verkocht bent?   Bij GroenPlus is 
het niet alleen interessant, het is ook 
gezellig, dixit ondervoorzitter Jere-
mie Vaneeckhout. 

Maar het kan dat je heel druk bezig 
bent en dat onze werking (nog) niet 
bij jou aantikt. Geen probleem. Mis-
schien ontvang je ook liever geen 
papieren Zilverblad (*) in je bus; of 
onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek 
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan 
eindredacteur walter.decoene@tele-
net.be, of gebruik de uitscheurbare 
briefkaart op pag. 13.

(*) Zilverblad kan je ook lezen op de 
website www.groen-plus.be.

Hugo Van Dienderen 

ondervoorzitter

Grenzeloos

Een lijn
een streep 
een straat

Prikkeldraad

Een mens
een vriend
een dier 

Zijn die van hier?

De taal 
de blik op straat 
verraadt
waar het om gaat

Toekomst
heden en verleden
opnieuw beginnen

Een oplossing verzinnen

God Allah Chiva 
Vlaanderen Wallonië
Allochtonië
zwart bruin geel blank

Dank

• RECHTZETTING
in Zilverblad winter vertelde cathy Mathieu dat Philippe avijn ‘de Groenfractie van op de 
zijlijn blijft aanmoedigen’. Daarin is intussen verandering gekomen. als mama van twee 
kleintjes vond alexandra Gjurova een zitje in de gemeenteraad moeilijk te combineren. 
Daardoor volgde GroenPlusser Philippe avijn haar op en telt de Kortrijkse Groenfractie nu 
netjes verdeeld 2 jongere en 2 oudere krachten. We wensen hen samen veel succes!
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W a lt e R  D e c O e n e

Oma en 
kleinzoon, 

samen voor 
het klimaat

‘Grootouders voor het Klimaat’ 
mag dan een feit zijn. Maar 

hoe zit dat met de kleinkinde-
ren? We pikten er een oma uit 

en trokken samen naar haar 
kleinzoon. Om na te gaan hoe 
ze naar dat klimaatspijbelen 

kijken. En hoe ze er, elk op zijn 
manier, gestalte aan geven. 

Angela stapte geregeld mee in 
Brussel en elders. Echtgenoot 

Leonce is een van de drijvende 
krachten bij de Grootouders. 

En Lode –13 jaar, maar hij 
voelt zich al 14!- trok één 

keertje naar een mars in Ant-
werpen. Hij en zijn iets oudere 

zus Ada lopen school in het 
KAM, het Koninklijk Atheneum 
van Mortsel, de thuisbasis van 

Anuna en Kyra. Een vrijgeleide 
om te spijbelen gaf de school 

niet, wel stond ze achter de 
grote betoging van zondag 27 

januari.

Bij Lode thuis is ‘anders gaan 
leven’ geen droom, maar wer-

kelijkheid. De plotse belang-
stelling voor het milieu wekte 

niet zoveel verwondering. 
Lode zelf blijft er heel rustig 

bij. Hij houdt het bij korte, 
doordachte antwoorden. Mis-

schien speelt mee dat hij zo 
vlug mogelijk wil gaan skaten!

Waarom hij één keertje meeliep in ant-
werpen? ‘Voor een beter klimaat’, zegt 
hij laconiek. ‘… en dan moest ik niet 
naar school’, vervolgt hij met een lachje. 
Blijkt dat er toetsen waren op donder-
dag en die wou hij niet missen. anders 
dan zijn klasgenoten –zo’n 20%, schat 
hij zelf- trok (en mocht) hij niet mee 
naar Brussel. 

‘en hebben je klasgenoten dan straf 
moeten schrijven?’, wil ik weten. Dat 
bleek nogal mee te vallen. De straf 
bestond erin dat er werd nagedacht 
over passende slogans en dat ze samen 
spandoeken ontwierpen. lode zelf 
tekent niet onaardig. Of het klimaat 
hem inspireert? ‘niet speciaal’, zegt hij 
droogjes. Op mijn vraag haalt hij het 
bordje boven dat hij meedroeg in de 
nationale betoging van 27 januari. ‘Stop 
bullying our planet’ lees ik, boven een 
zuchtende aardbol. 

Door de klimaatmarsen krijgen vak-
ken als zedenleer, aardrijkskunde en 
natuurkunde een actuele impuls. ‘in de 
les zedenleer legden we het verband 
tussen klimaat, armoede en oorlog’, ver-
duidelijkt lode.

Wat vindt hij van de Grootouders voor 
het Klimaat? Hij denkt eventjes na. ‘Ja, 
da’s wel cool’, zegt hij. een antwoord 
dat je mag verwachten van een bijna 
14-jarige. 

ik merk dat mijn interviewee van zijn 
woensdagnamiddag wil genieten. We 
geven mekaar nog een vuistje en dan 

stuift hij weg, met zijn skateboard ach-
terop de fiets. 

Over naar ‘moeke’, die aan de tafel is 
blijven zitten…

Hoe lang draait angela al mee bij de 
Grootouders? Zij en leonce namen 
af en toe deel aan GroenPlusactivitei-
ten. Maar toen besloten werd om met 
de Grootouders de klimaatjongeren 
te ondersteunen, zorgde dat voor een 
stroomversnelling.

angela: ‘Het bezoek aan Joke Schau-
vliege (toen nog minister) en haar 
lauwe reactie op de petitie voor een 
krachtdadiger milieubeleid was al een 
prikkel om mee te werken.   Maar de 
actie met de klimaatopa’s en –oma’s 
aan het europees Parlement en de ont-
vangst nadien, gaven de doorslag.’ toen 
Hugo Van Dienderen strategisch stelde 
‘dat wie verder wou meewerken mocht 
blijven zitten’, was het voor angela en 
leonce helemaal duidelijk. 

Hoe kijkt ze tegen dat ‘Spijbelen’ aan? 
angela: ‘als ik die jongeren zo actief zie 
opkomen voor het klimaat, werken hun 
slogans mij op het gemoed. Maar tege-
lijk vraag ik me als grootouder af, wat 
de politiek gaat doen met de bezorgd-
heid van al die jongeren.’

net als de andere Grootouders blijft 
ze anuna en Kyra verder volgen. ‘en ik 
hoop dat we op de volgende ‘Rise for 
the climate’ met een half miljoen zijn’, 
voegt ze er ietwat euforisch aan toe.   
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M i e K e  V O G e l S

Het klimaat wijzigt doorheen de geschie-
denis: ijstijden wisselen af met eeuwen 
van opwarming. Zo is ook het uitsterven 
van soorten een natuurlijk proces. Maar 
net als bij de klimaatopwarming gaat 
het bij dat uitsterven om meer dan een 
natuurlijk proces. De snelheid waarmee 
soorten uitsterven gaat vele keren sneller 
dan ‘normaal’.  Als mens zijn we afhanke-
lijk van de ecosystemen. Die produceren 
o.a. zuurstof, zuiveren en ontgiften het 
water, zorgen voor opslag en circulatie 
van zoetwater..., reguleren het klimaat, 
vormen de vruchtbare bodem, voorko-
men erosie en overstromingen en produ-
ceren grondstoffen, voedsel en medicij-
nen. De meeste van deze functies kunnen 
niet door onze technologie worden over-
genomen. De totale waarde ervan wordt 
geschat op liefst 33 biljoen dollar/jaar. 

Met een GroenPluscongres over bio-
diversiteit willen we onze partij aan-
zetten om van biodiversiteit een 
absolute prioriteit te maken. Groen 
moet het voortouw nemen in de discus-
sie over biodiversiteit en onze regeringen 
onder druk zetten om met een concreet 
en ambitieus plan naar de conferentie in 
Peking te gaan.

als voorbereiding gaan we onze activitei-
ten in de komende periode sterk afstem-
men op de organisatie van dit congres 
over biodiversiteit. enkele mogelijkhe-
den…

1. In samenwerking met onze parlements-
leden volgen we van nabij hoe onze rege-

GroenPlus 
bekijkt 

biodiversiteit

In het najaar van 2020 
organiseert GroenPlus een 

congres over biodiversiteit. 
Waarom doen we dat?

Onze manier van leven leidt 
tot de opwarming van het kli-

maat. Her en der vind je nog 
een klimaatscepticus, maar 

dat de opwarming het gevolg 
is van ons menselijk han-

delen, wordt als ‘ongemak-
kelijke waarheid’ algemeen 
aanvaard. Onze manier van 
leven heeft ook grote gevol-

gen voor de biodiversiteit van 
onze planeet. Cristiana Pasca 

Palmer, secretaris van de 
VN Conventie over Biodiver-
siteit, waarschuwt: ‘De niet 

aflatende achteruitgang van 
onze biodiversiteit is een 

sluipmoordenaar. Voor veel 
mensen is de klimaatverande-

ring nu al voelbaar. De ach-
teruitgang van de biodiversi-

teit is dat nog niet. Maar eens 
het zover is, kan het echter 

al te laat zijn.’ Zelf werkt de 
VN conferentie biodiversiteit  
aan een verdrag dat in 2020 
zal worden aangenomen op 

een conferentie in Peking.

ringen de conferentie van Peking voorbe-
reiden. Welke maatregelen stelt ons land 
voor om het verdwijnen van soorten een 
halt toe te roepen? indien nodig voeren 
we gerichte acties (Grootouders voor 
het Klimaat?) om meer aandacht te eisen 
voor biodiversiteit.

2. een- of meerdaagse wandeltochten 
onder begeleiding van een natuurgids 
om (het gebrek aan) biodiversiteit in de 
praktijk vast te stellen, exoten te ontdek-
ken, voorbeelden van natuurherstel te 
bekijken...

3. Anders gaan boeren. Zijn landbouw 
en natuur/biodiversiteit te verzoenen? 
er zijn alternatieven, hoe kunnen we die 
versterken; we hebben een aantal speci-
alisten in de partij. Mogelijk bezoek aan 
goede voorbeelden in binnen- of buiten-
land.

We starten eerstdaags met een congres-
werkgroep die deze basistekst verder 
verfijnd, een tijdpad opmaakt en een aan-
bod van concrete activiteiten uitwerkt. 
na de verkiezingen van mei gaan we dan 
echt van start.

Wil jij deel uitmaken van de congres-
werkgroep? Stuur dan een mailtje aan 
vogels.mieke@telenet.be Wil je meer te 
weten komen hoe en waar de biodiversi-
teit wordt aangetast? 

Kijk op onze website www.groen-plus.be.
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M a R l e e n  D e  V R y

De laatste tien jaar boomen de bur-
gerinitiatieven rond gezond voedsel, 
hernieuwbare en goedkope energie, 
bereikbare open ruimte, betaalbare 
woningen, kwalitatief werk en duur-
zame mobiliteit. Burgers ervaren dat 
noch de overheid noch de private sec-
tor echt voorzien in deze behoeften. 
als de economie maar goed draait, zo 
luidt het neoliberale credo, dan volgt 
de rest vanzelf. niet dus. Steeds meer 
burgers vallen uit de boot. Waar men-
sen vroeger nog toegang hadden tot 
‘koninklijke grond’ voor sprokkelhout, 
of tot ‘gemene’ weidegrond (de ‘meent’, 
de ‘Ossenberg’) zijn die gezamenlijke 
gebruiksrechten verdwenen. De com-
mons werden gewoon geprivatiseerd. 
nochtans is gedeeld gebruik een slim 
antwoord op schaarste. Daarom ook dat 
commons-projecten vaak werken met 
kansarme groepen en sociaal innovatief 
zijn, zoals de community land trusts 
(clt) in Brussel. Zorgzaam omgaan 
met wat gemeenschappelijk is en soli-
dariteit, daar draait het om en dat zijn 
veel duurzamer organisatieprincipes 
dan concurrentie en consumptie.  

Gemeenschappelijke eigendom van 
grond, zoals bij clt, is inderdaad niet 
speculatief. De meerwaarde op de grond-
prijs blijft in de gemeenschap, gezinnen 
betalen alleen voor het gebruik van de 
woningen. Dat maakt wonen opnieuw 
betaalbaar. Op lange termijn, bovendien.                                                                                                            
een soortgelijke aanpak vinden we bij 
de Landgenoten. Meer dan 1000 aan-

Commons 
zetten in op 

gezamenlijk 
gebruik

Wat hebben cohousing, lokale 
bioteelt en trage wegen met 

elkaar gemeen? 

Ze krijgen  maar moeizaam 
toegang tot grond.

Met grond en huizen wordt im-
mers gespeculeerd en dat jaagt 
de prijzen omhoog. Resultaat? 

Wonen is voor veel gezinnen 
onbetaalbaar. Kleine bioboeren 
zien een hele polder opgekocht 

door één investeerder. Trage we-
gen staan onder druk. De open 

ruimte al evenzeer. Is er een 
alternatief voor het platte ver-
markten van grond? ‘Op grond 
van samenwerking’ illustreert 

hoe aloud gebruiksrecht en ge-
zamenlijk eigendom resulteren 
in veel duurzamer landgebruik 

en in solidariteit!  

Op grond van samenwer-
king, 2018, Kuhk, Holemans,             

Van den Broeck (red.), EPO vzw

deelhouders verwerven daar samen 
grond – via koop of erfpacht - voor 
biolandbouw. Boeren kunnen de 
grond pachten. Stoppen ze hun bedrijf, 
dan neemt een andere bioboer over.          
Ook bij trage wegen gaat het om een 
gebruiksrecht. Daarmee kunnen we ten 
bate van voetgangers en fietsers kortere 
verbindingen herstellen of buurtnabij 
groen ontsluiten. trage wegen hebben, 
kortom, veel weg van een fijnmazig stel-
sel van commons. 

Bij al deze praktijken valt het op dat 
commons eigenlijk een wereldbeeld 
hanteren dat wezenlijk verschilt van 
de vrije markt. Grond en medemensen 
zijn geen omgeving om te exploiteren, 
maar een gegeven om zorg voor te dra-
gen. commons organiseren daartoe een 
circulair systeem. Ze hebben een lange-
termijnperspectief en houden dus ook 
rekening met toekomstige gebruikers. 
Ze zijn sociaal inclusief. niet competi-
tie en uitsluiting zijn het uitgangspunt, 
maar wel het vermogen van mensen 
om solidair te zijn. De homo cooperans 
staat centraal, niet de homo economi-
cus die zijn eigenbelang nastreeft. com-
mons openen, anders gezegd, de deur 
voor een nieuwe, ‘contributieve demo-
cratie’. Die werkt met zelforganisatie, 
solidariteit, horizontaliteit en affectieve 
relaties. Ze vormen de proeftuin van de 
transitie die overal wortel schiet. Hoop-
gevend! 

Wil je meer weten? neem het boek ter 
hand, lees, herlees en leer!

Bezoek aan een dakboerderij in Kopenhagen
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H e R V é  D e V O S

Maar ook die kleinkinderen werden 
groot. Op een dag draaiden de rollen zelfs 
om: de kleinkinderen kwamen bij haar 
kleine klusjes opknappen, die ze zelf niet 
meer aankon. 

Dat ene doel dat ze had, was weggeval-
len. Ze was niet meer ‘nodig’. in de drukke 
voorafgaande jaren had ze geen andere 
interesses of vaardigheden ontwikkeld 
waar ze kon op overschakelen. Ze pro-
beerde het probleem dan ook op te los-
sen op de manier die haar het best lag: 
toen ze al meer dan 80 was en er weke-
lijks iemand langs kwam om te poetsen, 
probeerde ze zich nuttig te maken door 
zich onder meer in te schakelen… in de 
kuisploeg die wekelijks de parochiekerk 
proper maakte. Sleuren met stoelen, dat 
ging nog…  

Het verschil met haar zus was heel erg 
opvallend. Die had geen kinderen en 
daardoor ruimte zat om zich in te werken 
in verenigingen, om leuke cursussen te 
volgen, om op reis te gaan, … toen zij de 
pensioenleeftijd bereikte kon ze zich full-
time inlaten met al de hobby’s, interesses 
en contacten die ze had opgebouwd. Zo 
kwam ze logischerwijze ook in het dien-
stencentrum terecht, waar ze enerzijds 
zelf van het aanbod gebruikmaakte en 
anderzijds de organisator werd van de 
uitstappen die het centrum organiseerde. 
eens de 80 voorbij lukte het minder om 
reizen en uitstappen te organiseren, maar 
er was nog vrijwilligerswerk genoeg over 
waar ze zich kon in uitleven. Ze werd lid 

Levensmoe

Ik heb het meegemaakt dat 
mijn eigen moeder levens-

moe werd. Ze vroeg zich 
af: ‘Wat loop ik hier nog te 

doen?’ en ‘Of ik er nu ben of 
niet ben, wat verschil maakt 

het uit? Ik kan er net zo goed 
NIET zijn.’

Het wordt begrijpelijker 
als je haar leven kent. Als 
alleenstaande vrouw had 

ze één doel voor ogen: haar 
zoon moest het beter hebben 

dan zijzelf. En daar draaide 
alles rond. 

Maar op een dag begon die 
zoon aan een eigen leven en 
dan nog in een andere stad. 

Geen nood: ze verhuisde 
mee naar die andere stad en 

maakte zich nuttig door de 
kleinkinderen op te vangen, 

zodat zoon en schoondochter 
ruimte kregen om zonder 

veel problemen werk en pri-
vé gecombineerd te krijgen. 

van de centrumraad van het dienstencen-
trum en ze nam een ‘telefoonster’ voor 
haar rekening. ‘Ik bel dagelijks 12 men-
sen op’ zei ze, ‘die gelukkig zijn omdat ze 
een telefoontje krijgen. Maar zelf heb ik 
er het meest aan: ik heb 12 keer contact!’. 

Ook haar hond speelde een voorname rol. 
Ze haalde hem uit een asiel toen hij 5 jaar 
oud was. ‘Hij is nu acht jaar bij mij en ik 
kan niet leven met het idee dat hij zonder 
mij valt.’ Ook een hond kan een doel zijn 
om voor te leven… 

Oudere mensen die levensmoe zijn, die 
zich depressief voelen of eenzaam: in veel 
gevallen gaat het om hetzelfde. Ze vragen 
zich af wat ze hier nog lopen te doen. 

Zo’n probleem los je niet op door regel-
matig een babbeltje te slaan. Ook de 
behulpzame sociaal assistent die vraagt: 
‘Wat kan ik voor u doen?’, zal daarmee 
weinig zoden aan de dijk brengen. 

Wat helpt dan wel? een sociaal assistent 
die de vraag omdraait: ’Wat heb jij mij te 
bieden?’ inderdaad: veel wordt opgelost, 
wanneer je actief ouder wordt. Met daar-
bij een ruime portie aandacht om iets te 
betekenen in de maatschappij. 

Oh ja, mijn moeder en haar zus hadden 
ook iets gemeenschappelijk: in hun living 
hing een spreuk: ‘Je bent pas iemand, als 
je iemand bent voor iemand.’

en misschien is dat wel het beste recept 
tegen levensmoeheid. 
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M a R n i x 

S c H a u B R O e c K 

Groen vecht voor het gezond houden van 
onze leefwereld. Hiertoe behoort m.i. ook 
een ecologische omgang met het ‘mense-
lijk lichaam’. Onze rivieren zijn vervuild, 
niet alleen met gifstoffen uit landbouw en 
industrie, maar evenzeer met hormonen, 
antibiotica en andere chemische genees-
middelen. Maar ons meest nabije ecosys-
teem is ons lichaam zelf. en net daarin 
veroorzaken we zelf een vergelijkbaar 
soort ‘vervuiling’... 

een boeiend initiatief is dat rond ‘posi-
tieve gezondheid’. Dit initiatief bouwt 
voort op het werk van de nederlandse 
arts, dr. Machteld Huber. Huber ziet 
gezondheid niet als de aan- of afwezig-
heid van ziekte, maar als het vermogen 
om met fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel 
mogelijk je eigen regie te voeren. in 
haar visie is gezondheid niet enkel het 
domein van de zorgprofessionals, maar 
van ons allemaal. Hubers benadering van 
gezondheid biedt een alternatief voor de 
definitie van de WGO* Het thema werd 
recent zowel opgepikt door cM, als door 
de huisartsenvereniging Domus Medica. 
er bestaat ook een vernauwing van het 
begrip eBM (evidence Based Medicine, 
d.i. een geneeskunde volgens de beste 
beschikbare informatie over doelmatig-
heid en doeltreffendheid). Sommigen wil-
len eBM beperken tot klinische studies, 
maar volgens eBM-pionier David Sacket 
omvat deze geneeskunde evenzeer de kli-
nische praktijk van de arts én de leefwe-
reld/de wensen van de patiënt!    

 Solanum dulcamara of bitterzoet

Integratieve 
geneeskun-
de verdient 

meer 
aandacht

19 september 2018 pleitte 
dokter Dirk Avonts (prof. 

Huisartsengeneeskunde UZ-
Gent)  tijdens zijn afscheids-

rede voor meer onderzoek 
naar Complementaire en 

Alternatieve Geneeswijzen 
(CAM). Onder CAM begrijpen 

we: homeopathie, fyto-
therapie, antroposofische 

geneeskunde e.a. Naar mijn 
mening kan en moet CAM tot 
het ‘centrale DNA’ van Groen 

behoren. 

in de integratieve geneeskunde (iG) 
wordt gewerkt aan een wetenschappe-
lijk verantwoord samengaan van regu-
liere complementaire en alternatieve 
geneeswijzen. er wordt ook rekening 
gehouden met de sociale, mentale of 
filosofische/spirituele wensen van de 
patiënten. In de VS ligt de klemtoon eer-
der op toepassingen als mindfulness e.d.; 
in europa (m.n. Duitsland) is er ook een 
sterke inbreng van homeopathie, fyto-
therapie, antroposofische geneeskunde…                                                                                                         
In juni 2016 ontmoetten beide werelden 
mekaar op een internationaal congres in 
Stuttgart, waar ook Zhang Qi, coördinator 
voor tcM (traditionele en complemen-
taire Geneeskunde) bij de WHO aanwezig 
was. De mogelijkheden die een openheid 
van de reguliere tegenover de comple-
mentaire en alternatieve geneeskunde 
kan bieden zijn volgens haar enorm. 

De negatieve houding van de Belgische 
overheid en universitaire wereld tegen-
over caM en iG valt alleen maar te betreu-
ren. Daar tegenover staat de toenemende 
vraag van de bevolking: naargelang land 
en onderzoek varieert die grofweg tussen 
de 30 en 70%!   Mij lijkt de ontwikkeling 
van de integratieve geneeskunde in Bel-
gië een thema dat Groen in de toekomst 
moet aansnijden. We mogen dit niet 
overlaten aan de andere partijen.   ik wil 
er, samen met andere Groenleden, graag 
mijn steentje toe bijdragen. ik hoop dus 
op een brede respons!

*  ‘Gezondheid is een toestand van 
volledig lichamelijk, geestelijk en 

maatschappelijk welzijn en niet 
slechts de afwezigheid van ziekte of 

andere lichamelijke gebreken.’
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Dit is hun manifest:
‘Wij grootouders zijn bezorgd over de toekomst van onze kin-
deren en kleinkinderen. Klimaatverstoring en luchtvervuiling 
bedreigen hun leefomgeving en gezondheid.

1. 1,5°C opwarming is het maximum voor een leefbare wereld. 
Daarom moet de CO²-uitstoot tegen 2030 40 à 45% lager lig-
gen dan in 1990. Tegen 2050 moeten we klimaatneutraal zijn.

2. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht 
van de planeet respecteert. Dit kan als burgers, bedrijven 
en middenveld samenwerken met een overheid die keuzes 
maakt en krachtig optreedt. een effectieve Klimaatwet is 
noodzakelijk

3. De klimaatverstoring veroorzaakt extreme weersomstan-
digheden en verlies aan biodiversiteit. We moeten onze leef-
omgeving aanpassen en klimaatbestendig maken. Vergroe-
ning en afkoeling door zichtbaar water zijn onontbeerlijk

4. Het klimaatbeleid moet sociaal en rechtvaardig zijn, ook 
mondiaal. Het moet bevolkingsgroepen en landen helpen om 
zich aan te passen aan de klimaatverstoring.

5. Met onze activiteiten willen we bij onze leeftijdgenoten het 
bewustzijn voor het klimaat bevorderen en geven wij hen een 
stem.

6. De fossiele verbranding voor verwarming en in het verkeer 
is hoofdoorzaak van de luchtvervuiling en ze veroorzaakt ver-
dere opwarming. Ze tast de gezondheid aan en doet het aan-
tal gezonde levensjaren dalen. Dit is onaanvaardbaar. 

7. Wij Grootouders voor het Klimaat zijn een onafhankelijke, 
sociaal bewogen beweging. Wij willen een leefbare wereld 
nalaten aan de volgende generaties. Onze langetermijnvisie 
staat open voor dialoog. We willen mensen samenbrengen. 
Dat doen we met veel ambitie en bereidheid tot actie.’  

Onderteken dit (nieuwe) manifest en schrijf je in op de 
Nieuwsbrief via: 

www.facebook.com/GrootoudersvoorhetKlimaat.be/

Grootouders voor het Klimaat, 
spontaan gegroeid!

Present op betoging 2, zelfs bij regenweer

Ook op de markt van Aartselaar voerden we actie

25 januari hebben we samen de Grootouders voor het Klimaat opgericht. En 
dat zal de wereld sindsdien geweten hebben. Eerst hadden we met Groen-

Plus eigen acties gepland. Maar toen Anuna De Wever en Kyra Gantois hun 
eerste Youth for the Climate opzetten, toonden we ons dadelijk bereid die als 
Grootouders voor het Klimaat en zonder verwijzing naar GroenPlus die actie 

te ondersteunen (Punt 7 van ons Manifest). Inmiddels zijn we enkele maanden 
verder en werden de Grootouders, samen met de Grands-parents pour le Cli-
mat stilaan een nationaal begrip. De Grootouders blijven de jongeren volgen 

en plannen ook eigen acties om een ambitieus milieuplan af te dwingen.
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Stichting ‘Grootouders voor het Klimaat’ in 
aanwezigheid van Anuna en Kyra

Eén dappere GroenPlusser kwam zelfs met de fiets

Samen met de ‘Grands-parents pour le climat’ actie voeren. 

Samen brossen voor de bossen in Leuven

Het oprollen van de spandoeken hoort erbij

Stichtingscolloquium
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toen de diesellobby er jarenlang op los 
sjoemelde, voltrok zich op straat niets 
minder dan een nationale ramp, zo stelt 
Monbiot. Daar vergiftigde het equivalent 
van een continue gifgasaanval hart, lon-
gen en hersenen van een hele generatie 
kinderen, met nefaste gevolgen voor hun 
gezondheid, intelligentie en levensver-
wachting. Dat gifgas komt massaal uit de 
uitlaat van dieselwagens. Die produceren 
naast cO² ook stikstofoxiden en roetpar-
tikels, veel meer dan de constructeurs 
ooit hadden gemeld. toen dat uitkwam, 
was het kwaad al lang geschied. ingegre-
pen is er nog steeds niet. De vergiftiging 
gaat dus onverminderd voort.

nochtans stapelt het wetenschappe-
lijk bewijs zich op. Monbiot geeft er een 
overzichtje van. Om te beginnen hopen 
roetpartikels zich op in de placenta van 
zwangere vrouwen, met een dramati-
sche stijging van premature geboortes 
tot gevolg. Bovendien vertraagt pollutie 
de groei van longen en hersenfuncties 
en verhoogt ze de kans op astma, kanker, 
hartaanval en hartfalen. in china daalden 
de cognitieve prestaties in taal- en wis-
kundetests significant. Een lager IQ als 
rechtstreeks gevolg van pollutie, dus. en 
alsof dat niet genoeg is, linkt onderzoek 
in londen luchtvervuiling zowel met de 
toename van psychiatrische problema-
tieken bij kinderen als met dementie bij 
ouderen. In die mate zelfs dat over 40 tot 
50 jaar een dementietijdbom dreigt te 
ontploffen. 

Uitlaat-
gassen 

vergiftigen 
kinderen

Jaren geleden wees Agalev er 
al op dat meetpunten op drie 

hoog onmogelijk konden regis-
treren wat kinderen op straat 

inademen. Inmiddels blijkt een 
dieselgeneratie op te groeien die 

volgens George Monbiot in The 
Guardian ernstige vergiftigings-

verschijnselen vertoont. De au-
tolobby is daarvoor verantwoor-

delijk. Zilverblad presenteert 
een verkorte versie van zijn 

alarmerend artikel. De originele 
bijdrage vind je als Monbiot, 
G., Toxic fumes threaten our 

children. We have to take on the 
pollution lobby in The Guardian 

van woe 9/01/2019. 

Ook is vastgesteld dat kinderen op weg 
van en naar school – in de auto zelfs nog 
meer dan op de stoep – rampzalige dosis-
sen roetpartikels inhaleren. Metingen 
toonden zelfs dat polluenten zich opho-
pen in klaslokalen. niets zo ongezond 
voor kinderhersenen als naar school 
gaan! toch verbiedt de uK pas tegen 
2040 de verkoop van benzine- en diesel-
wagens. Dat betekent dus nog een vergif-
tigde generatie erbij. Voor nieuwe wegen 
is er wel extra budget! 

als regeringen niet in actie komen, wie 
dan wel? londen installeert nu lucht-
filters in kinderopvang en klaslokalen. 
Verder gebeurt er niets. nochtans is een 
wereldwijd actieplan urgenter dan ooit. 
Maar pollutie staat gewoon nergens op 
de agenda, zelfs al doodt ze – volgens 
het medisch kwaliteitsblad the lancet 
- meer mensen dan tabak en drie keer 
zoveel als aids, tbc en malaria samen. Het 
punt is dat luchtvervuiling systeeminter-
venties vereist. Muskietennetten uitdelen 
of zoutgehaltes in voeding verminderen, 
is iets anders dan transport- en industri-
ele systemen omgooien. Daarvoor moet 
je immers opboksen tegen machtige  
belangengroepen in de energie-, auto- 
en wegensector. Maar er is geen andere 
optie.  We moeten naar minder privéau-
to’s en meer elektrisch openbaar vervoer, 
stappen en trappen. Industrieën moe-
ten stringente normen krijgen. alleen zo 
behoeden we onze kinderen voor ver-
dere vergiftiging. Wij, burgers, moeten 
zelf mobiliseren. De tijd dringt!   

Al in 2004 voerden Hugo en Ilse Van Dienderen actie
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Prijsafspraken goed voor de patiënt

In België bestaan prijsafspraken tussen 
ziekenfondsen en zorgverstrekkers (spe-
cialisten, (tand)artsen, kinesitherapeu-
ten, vroedvrouwen, …) en de ziekenfond-
sen. Ze sluiten samen een tariefakkoord 
(conventie) af, waarin prijsafspraken 
worden vastgelegd voor een consultatie, 
een ingreep of behandeling. De zorgver-
strekker die zo’n akkoord ondertekent, 
belooft de prijsafspraken te volgen en 
krijgt in ruil een voordeliger sociaal sta-
tuut. Dat is goed voor jou als patiënt. 
Want je weet op voorhand welke prijs je 
betaalt. Je weet ook op voorhand hoeveel 
je mutualiteit terugbetaalt. in zo’n tarief-
akkoord staan, naast prijsafspraken, vaak 
ook engagementen die de kwaliteit van 
jouw zorg verbeteren.

Maar jouw arts kan er ook voor kiezen 
om de prijsafspraken slechts gedeeltelijk 
of helemaal niet te volgen. ‘niet volgen’ 
wil zeggen dat hij zijn eigen, willekeurige 
en hogere prijzen kan hanteren. ‘Gedeel-
telijk volgen’ wil zeggen dat hij kan kie-
zen op welke dagen en plaatsen hij wél, 
en welke dagen en plaatsen hij niét de 
prijsafspraken volgt. Of je betaalt in zijn 
privépraktijk meer dan in het ziekenhuis.

Specialisten, (tand)artsen, labo’s: 
iedereen doet mee

Dat systeem is bijzonder verwarrend voor 
jou als patiënt. Want dat maakt het heel 
onduidelijk wanneer je de officiële of de 
duurdere prijs betaalt. Dat is niet alleen 

Betaalbare 
zorg én 
correcte 

verloning 
artsen? 

Het kan.

Wist je… dat een arts op maan-
dag meer geld kan vragen dan 

op dinsdag, voor exact dezelfde 
ingreep? Dat komt omdat in 
België artsen ervoor kunnen 

kiezen om op bepaalde dagen 
wél en op andere dagen niét de 
officiële tarieven te volgen. Dat 

systeem mag zo snel mogelijk op 
de schop. Want het maakt het 

voor jou als patiënt alleen maar 
onduidelijk wat je precies zal be-
talen. Het is bovendien oneerlijk 

voor de belastingbetaler, want 
ziekenhuizen en zorginstellin-
gen werken met geld van onze 

sociale zekerheid.

bij dokters zo: ook tandartsen, labo’s 
en andere zorgverstrekkers mogen die 
keuze maken. een bloedtest in eenzelfde 
labo kan zo bij de ene analist meer kosten 
dan bij de andere. Of eenzelfde implan-
taat kan je bij de ene tandarts tot wel € 
750 meer kosten dan bij een andere. 

Een zorg met 2 snelheden is niet de 
toekomst

Deze manier van werken moedigt artsen 
ook aan zich terug te trekken in een privé-
praktijk, waar ze hun eigen ding kunnen 
doen. Zoals recent in De Morgen duidelijk 
werd, krijg je zo een zorg waar artsen de 
prijs vragen die ze zelf kiezen, het publiek 
aantrekken dat ze zelf willen en de lastige 
spoed- en wachtdiensten ontlopen. Voor 
mij is het duidelijk: een zorg met twee 
snelheden, een voor Jan met de pet en een 
voor de rijken, is niet het toekomstmodel 
waar ik voor kies.

Het overlegmodel heeft zijn waarde, 
maar de afspraken die er op dit moment 
gemaakt worden, zijn te vrijblijvend. Groen 
wil daarom dat alle zorgverstrekkers, 
eens er een akkoord is, de prijsafspraken 
respecteren. Op alle dagen van de week, 
ongeacht de setting waarin ze werken. 
Dat vraagt natuurlijk om de juiste rand-
voorwaarden: een overheid die het nodige 
budgettaire kader voorziet, een einde aan 
de onverantwoorde inkomensverschillen 
tussen artsen onderling maar ook tussen 
artsen en andere beroepsgroepen. alleen 
zo houden we de zorg betaalbaar en toe-
gankelijk voor de patiënt.

Anne Dedry tijdens een panel met minister De Block
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in functie van het (naoorlogse) super-
marktsysteem werd voorverpakken een 
must. Die gigantische stroom  aan verpak-
king kanaliseren we via recyclage, maar 
dat heeft zijn beperkingen en houdt de 
fossiele plastic wereld in stand. Het kan 
ook anders door te winkelen in verpak-
kingsvrije winkels! (Er zijn er een 10-tal 
in Vlaanderen.)Verder kan men selectief 
de producten kopen die enkel verpakt 
zijn in composteerbare verpakking (kar-
ton, cellulose en composteerbare plas-
tics). Daardoor kan de verpakking circu-
lair binnen het ecologisch systeem blijven 
(cradle to cradle). 

Dat vraagt dan wel een bewustere aan-
pak van iedereen. De producenten dienen 
te kiezen voor geen of andere verpakking. 
er zijn alternatieven en verdere research 
is gaande. er zijn composteerbare organi-
sche plastics bv op basis van zetmeel, ( bv 
Pla), maar evengoed composteerbare op 
basis van olie (bv PBat). er zijn ook bio-
logische plastics die niet composteerbaar 
zijn (bv bio-Pe) 

Wij, consumenten, kunnen dan de ver-
pakking zoveel mogelijk hergebruiken en 
nadien in het compostcircuit brengen. We 
hebben dan wel de juiste info nodig!  Het 
label ‘Home OK-compost’ op verpakking 
verwijst naar de eigen composthoop. Met 
het label ‘OK-compost’, of ‘industrial-OK-
compost’ dient het opgehaald, maar hoe? 
Daar stropt de stroom, want:

Daar stropt de stroom, want de afval-
beheerders zijn bezorgd dat compos-

Verpakking 
duurzamer 

in een 
circulaire 
economie

De initiatiefnemers van Plastic 
Attack en Mei Plasticvrij ver-

dienen een pluim, want het pro-
bleem van plastic afval met als 
ultiem probleem de microplas-

tics kwam op deze manier in ie-
ders aandacht. Het gebruik van 

plastic op fossiele basis dient 
in alle sectoren herdacht. Sinds 

1950 is er 8,3 miljard ton plastic 
geproduceerd! Verpakkingen 
herdenken is prioritair, want 

het kortstondig gebruik ervan 
zorgt wel voor een eeuwenlange 

milieubelasting. 

teerbaar plastic in het recyclage-circuit 
van gewoon plastic geraakt, en ook dat 
het bij het GFt komt, omdat daarin dan 
weer geen foutief gewoon plastic terecht 
mag komen. ‘Het aanbod is ook te klein 
om het apart te behandelen.’ Dus wordt 
composteerbaar afval gewoon verbrand 
bij restafval. 

De overheid kan die selectieve afhaling 
eisen en de regels bepalen/verstrengen 
voor heel de kringloop. er zijn eu –rap-
porten rond bioplastics en plastics in een 
circulaire economie, en tevens maatre-
gelen tegen zwerfafval, met wel een veel 
te verre streefdatum in 2030. Waarom 
niet 2020, gezien de urgentie? Durft onze 
overheid die uitdaging niet aangaan? 

uiteraard mag het gebruik van organisch 
materiaal voor verpakking niet ten koste 
gaan van de voedselproductie. Maar dat 
is ook volgens eu-O.K.: Men gebruikt 
meestal restmateriaal zoals stengels, 
etc.. 

Met zijn allen waren we niet bewust van 
de weg van plastics naar microplastics in 
zee. Het stoppen ervan is nu urgent. Mei 
Plasticvrij bewijst dat sturing van onder-
uit mogelijk en nodig is, naast die van 
bovenuit. elke partij dient nu consequent 
te handelen, ook wij, consumenten. Win-
kelen wordt zo een heel ander verhaal, 
door niet meer te kiezen voor producten 
in gewone plastic verpakking. 

een kortere of meer zelfvoorzienende 
keten uitbouwen, is nog idealer.

In Kortrijk toont Johan in ‘Zonder meer’ hoe het kan met weinig verpakking
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Vlaanderen, net zoals een 
groot deel van het westen, 
vergrijst in sneltempo.     Met 
een stijgende aantal zestig-, 
maar ook tachtigplussers. in 
Vlaanderen worden tegen 
2060 2,3 miljoen zestigplus-
sers verwacht, waarvan heel 
wat op het platteland. Ze 
zullen in groten getale thuis 
willen blijven wonen. Dat 
blijkt uit de intense bevra-
ging bij bewoners uit 2 plat-
telandsgebieden; m.n. de 
rurale Westhoek en de meer 
verstedelijkte, maar nog 
steeds landelijke Kempen. 
Vele woningen zijn echter 
niet aangepast aan inwo-
ners met beperkte mobiliteit 
door de trappen, badkamer 
zonder inloopdouche, te 
smalle deuren voor rolstoe-
len, enz... Vaak is er ook de 
verspreiding van woningen 
en voorzieningen: zoals win-
kels (bakker, kruidenier, ...), 
banken, postkantoor, dokter. 
Sommige ouderen wonen 
op afgelegen plaatsen, enkel 
met de auto te bereiken. 

een constante in het onder-
zoek is dat men zich altijd 
al met de wagen verplaatste 
en dat ook niet als oudere 
wil prijsgeven. Dit heeft te 
maken met het ontbreken 

‘Ouder 
worden op 

het Vlaamse 
platteland’

Een studie van 336 pag. over 
‘wonen, zorg en ruimtelijk 

ordenen in dun bevolkte 
gebieden, verschenen bij 

Garant Uitgevers nv.

van openbaar vervoer, het gemak van 
de wagen en het drukke verkeer. Voor 
hen betekent een verplaatsing naar de 
stad nog altijd een gevoel van vrijheid. 

Door de verspreiding van woningen 
ondervindt ook de thuishulp proble-
men. Hulpverleners van verzuilde orga-
nisaties leggen dagelijks ongecoördi-
neerd ettelijke kilometers af voor de 
verzorging van hun klanten. 

Ook de informele zorg is niet vanzelf-
sprekend. Vaak willen ouderen hun kin-
deren niet tot last te zijn. Buren kunnen 
soms helpen als ze niet te ver af wonen. 

Dit boek is een studie ontstaan uit 
de samenwerking van verschillende 
onderzoekers uit de wereld van archi-
tectuur en ruimtelijke ordening. Ze 
formuleren hoe ouderen in optimale 
omstandigheden, voor henzelf maar 
ook voor hun omgeving, oud kunnen 
worden. Verschillende woonvormen 
worden hierbij toegelicht. Daarom is 
deze studie aanbevolen voor lokale 
beleidsmensen, voor wie dicht betrok-
ken is bij ruimtelijke ordening; maar 
ook voor zorgverleners die geconfron-
teerd worden met de problemen van 
hun klanten. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________________________________________

Redactie Zilverblad p/a Walter Decoene

Henri De Braekeleerlaan 47a

2630 Aartselaar

afzender
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Bedankt, 
Anne!

anne Dedry ‘verlegde ste-
nen’ in het Federaal Par-
lement en was daar nog 
niet klaar mee. eind vorig 
jaar meldde ze ons ‘nog 6 
maand volop te gaan voor 
onze gezondheid’. Na 26 
mei komt daar allicht een 
einde aan. anne werd 
naar de lijstduwerplaats 
verwezen. De afgelopen 
jaren beet ze zich, met 
haar terreinervaring, vast 
als een luis in de pels van 
minister Maggie De Block. 
Ze wist heel wat zaken te 
bereiken en genoot het 
respect van de minister.               

Dat wijsheid en daad-
kracht het moeten afleg-
gen tegen jeugd en ver-
nieuwing stemt ons als 
ouderen tot nadenken. 
als ouderen danken we 
anne voor haar gedegen 
inzet en blijven we haar 
inspanningen voor een 
doordachte gezondheids-
zorg verder volgen.

Actie ‘Minder papier’!

Maar laten we effe praktisch gaan…

Binnenkort ontvangt elke lezer(es) met mailadres een bericht, met het verzoek een 
keuze te maken tussen ‘papier’, ‘digitaal’, of ‘niets’ (geen blad, geen berichten)

Kies je voor ‘papier’ dan verandert er niets en ontvang je het Zilverblad elk kwartaal 
in je brievenbus. 

Kies je voor ‘digitaal’ dan krijg je het blad als .pdf bijlage bij een e-mail. Je kan het 
nieuwe nummer en alle nummers sinds de start in 2009 bekijken op https://www.
groen-plus.be/zilverbladen. 

alle leden van Groen boven 55 jaar met een e-mailadres krijgen ook geregeld de 
nieuwsbrief. Met aankondiging van interessante activiteiten en verwijzing naar 
inspirerend nieuws op de eigen website of elders. als je geen tijd of zin hebt voor 
die nieuwsbrief kan je je ook uitschrijven. Met ons ambachtelijk systeem verliep dat 
niet altijd vlekkeloos. nu we, net als Groen, voor de opmaak en de verzending van de 
nieuwsbrief overschakelen op nation Builder hopen we dat dit prima zal verlopen.

De voorgedrukte ‘gele briefkaart’ hieronder is bedoeld voor wie (nog) geen computer 
heeft. Ze is voorzien van een perforatie, zodat je ze makkelijk kan uitscheuren, invul-
len en ze, voorzien van een postzegel kan terugzenden. 

Vanaf het septembernummer willen we dan met minder papier verder werken. Dat 
we daardoor ook onze verzendingskosten drukken, is mooi meegenomen. 

De strijd tegen overbodig papier is nog lang 
niet gestreden. Ook Zilverblad, het blad van 
GroenPlus dat alle 55+ leden binnen Groen 

ontvangen, is er zich van bewust dat het een 
tandje kan bijsteken. We willen naar minder 

papier en meer digitaal. Zonder iets of iemand 
te willen forceren. Want velen, vooral ouderen, 

lezen nu eenmaal makkelijker van papier. En 
zeg nu zelf: het heeft toch wat om een vers ge-

drukt blad open te slaan en te doorbladeren.

Actie ‘Minder papier’
  

ik (voornaam + naam)   ........................................................................................................................

adres:   .........................................................................................................................

wens het Zilverblad:    per post te ontvangen

   digitaal te ontvangen (onderaan e-mail invullen)

   niet meer te ontvangen

   geen informatie van GroenPlus meer te ontvangen

indien je een e-mailadres hebt, vul het dan hieronder in.

Mailadres:  ........................................................................................................................

 

___________________________________________________________________ ____________________________________________
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Je groene stem in de ouderenraad!

GroenPlus flyert aan zee

Colloquium Klimaatrechtvaardigheid

De meeste Vlaamse gemeenten krijgen dit jaar een nieuwe of een vernieuwde ouderenraad. 

Meestal staat die open voor afgevaardigden van de seniorenverenigingen, maar ook voor individuele oude-
ren. Vooral in gemeenten waar Groen er (nog) niet in geslaagd is om door te dringen tot de gemeenteraad, 
biedt de ouderenraad een kans om Groen toch een stukje te laten horen. Je kan in die raad niet enkel een 
voorstel kwijt dat ouderen ten goede komt, tegelijk kan je controleren in hoeverre je gemeente ook een leef-
tijdsvriendelijke gemeente is.

Stel je dus kandidaat en laat je horen!

De Donut-economie (*) van Kate Raworth respecteert de grenzen van onze planeet én wil iedereen mee. Jan Mer-
tens, denktank Oikos, legt uit en besteedt in het bijzonder aandacht aan fiscale rechtvaardigheid.

Verder o.a.: de gele hesjes zijn terecht verontwaardigd over de groter wordende ongelijkheid / Caro Brits, opge-
staan uit de generatiearmoede, getuigt: Hoe ziet een rechtvaardige klimaattransitie er uit vanuit het standpunt van 
de armen? Hanne Geukens van Welzijnsschakels / en verdere plannen van de Grootouders voor het Klimaat.

Vrijdag 10 mei, van 13u30 tot 17u in zaal ‘De Nieuwe Vrede’, Vredestraat 16, 2600 Berchem, op 10 minuten stap-
pen van station antwerpen-Berchem. nadien gelegenheid om na te praten in de café.

(*) zie Zilverblad winter 2017.

Meer info bij Hugo Van Dienderen, 0495/52.37.69 - hugo.van.dienderen@telenet.be.

Net als enkele jaren geleden flyert GroenPlus tijdens de 
paasvakantie aan de Kust. Van 16 tot 19 april delen we 
er onze campagnefolder uit aan grootouders die met hun 
kleinkinderen naar het zeetje zijn afgezakt. ’s Voormid-
dags schuimen we telkens een markt af, ‘s namiddags 
vind je ons op de dijk. Woensdag starten we in Nieuw-
poort, donderdag doen we Oostende aan en vrijdag eindi-
gen we in Blankenberge. Van daaruit kan je met de trein 
richting binnenland.

We legden vijf 2-persoonsstudio’s vast in de Floreal van 
nieuwpoort (waar ook het Zomerweekeind doorging). 
In elke studio is er ook nog ruimte voor een 3de slaper 
op vouwbed.

Kom onze ploeg versterken, contacteer campagneleider 
Luc De Buyst, 0495/26.58.96 - luc.debuyst@groen.be.

Bij onze actie betrekken we ook telkens een paar West-
Vlaamse (strategische) kandidaten.

Je kan uiteraard ook voor een dagje naar zee afzakken, 
zonder te blijven overnachten.

In 2014 flyerde GroenPlus ook in Middelkerke.
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Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je 
vindt er ook nog heel wat andere interessante 
informatie.

Uitschrijven voor de papieren versie kan, met 
een brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a 
Henri De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar, 
of een e-mail aan walter.decoene@gmail.com

Werf mensen 
voor GroenPlus!
Gebruik het Zilverblad om mensen 
bij Groen(Plus) te betrekken. Je 
kan het blad achterlaten in de 
bib, bij de dokter of op een plaats 
waar mensen samenkomen. Als 
je  een artikel tegenkomt dat een 
vriend of een kennis kan interes-
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Extra nummers kan je opvra-
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Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de 
verantwoordelijkheid voor artikels en 
standpunten die in het Zilverblad ver-
schijnen bij de steller ervan. 

F R a n S  R O G G e n

De Kalief en de ecorealisten
Verlegen? Die halve zool, dat stuk pretentie is ervan overtuigd dat de meridiaan van 
Greenwich door zijn hol loopt! En dat liegt zonder dat je hem op een leugen kan 
betrappen. Veel beter dan dat Filiberreke van de CD&V want die mekkert ‘dat de 
klimaatbeweging door extreemlinks is gekaapt’. Ik word echt wel cynisch van zo’n lul 
de behanger. 
Enfin voor mij klopt het wel, en het klopt ook niet. Als puber liep ik mee met de Jong 
Vlaamse Studentengemeenschap –alla, met de meiskes-, al wat ouder koesterde ik een 
grote liefde voor de Marxistisch Leninistische Beweging. En weer een jaartje later 
voor het Volksunietje, vanwege Natuur 2000. Om dan terug wat linksiger te gaan naar 
AGALEV; want bij de Volksunie zocht het VNJ een ‘heem’, waar hun Kerlinnekes witte 
sokskes konden dragen. Maar dat was mij te grellig. 
Wij noemden zo iemand vroeger nogal rap een kazakkendraaier. Maar toch vind ik dat 
ze niet op mij moeten zeveren, noch op Jef Turf. Omdat die, om volmaakt dialectische 
redenen, voor de N-VA heeft gestemd. Ik ben eens curieus of hij dat kan volhouden 
als kernfysicus, die zich van in de jaren stillekes tegen kerncentrales heeft uitgespro-
ken. En minister Gilson zijn broek heeft afgetrokken, toen die in een brochure had 
aangeraden om in geval van een kernontploffing een aspirientje te nemen en naar de 
radio te luisteren. Dat was hem waarschijnlijk ingefluisterd door de Staatsveiligheid. 
Idioten dat er hier rondlopen! 
Maar de Kalief is geen idioot. Hij is een machtspoliticus. Wat ik in mijn jonge jaren 
een slecht mens zou hebben genoemd. Hij weet perfect goed wat hij moet zeggen: hij 
zegt wat de onderbuik van de samenleving vertelt en doet dat op een giftige ‘beschaaf-
de’ manier. ‘Hij zegt het zoals het is.’ 
Soms krijg ik compassie met hem. Maar tegelijk brandende schaamte voor het ‘subtiel’ 
aanwakkeren van racisme en het voorbereiden van milieurampen, zolang het maar 
stemmen opbrengt. Hij is een vereerder van de Verlichting, om in de liberalen hun pot 
te pissen. Zo is hij niet opgevoed, ook al spuwde rechts tot een paar jaar geleden nog 
op ‘godloochenaar Voltaire’. En nu, omdat hij ziet dat de eco-politiek hét thema zal 
worden, slaat hij aan het saboteren. Mijnheer wil stemmen halen bij de doodsbange 
burger. Om de Groenen een kloot af te trekken! 
‘Nee, nee, mijnheer en madam, de beschikbare technologie voor hernieuwbare en-
ergie zal niet volstaan om, zonder fossiele brandstoffen onze huidige behoeften te 
dekken. Als het antwoord dan economische achteruitgang is en sociale afbraak (sic!) 
door massaal banenverlies, dan pas ik.’ Daar moet je toch Gauleiter Goebbels voor 
zijn! Hoe zou die dat aan Natuur 2000 hebben verkocht? 
Ons Weytske lult ijverig mee en Theoke zevert over de ecologie in het DNA van de 
Volksunie. Zijn tong zou uit zijn bakkes moeten vallen! Slapen die lui nog ’s nachts? 
Hoelang geleden is het dat ze meestemden voor de kernuitstap. Onbegrijpelijk dat Jan 
Peumans nog altijd geen salut en merci heeft gezegd. Limburgers! 
Zoals die neef van mij die echt denkt dat groen en meloen synoniemen zijn. Goeie 
gast, maar hij gelooft nog echt dat de Vlaamse Beweging de nek is omgedraaid door 
de Sossen na de oorlog. Dat peinst Bart Wevers ook en alleen daarom kiest hij Groene 
communisten als boksbal. En omdat de nationalisten zelf in tien jaar geen maatre-
gelen hebben genomen om de kernuitstap op te vangen, buiten wat gemorrel in de 
marge, moeten we nu eerst met ons onafhankelijke Vlaanderen een stralende toekomst 
tegemoet gaan. Hoeveel becquerel mag dat zijn? 
Ik vind het onvergeeflijk. De geschiedenis zal ze berechten. Voor mijn part in Irak.  
Laten we realistisch zijn!


