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Kerst en Nieuwjaar, 
dagen om te vieren?
Wat valt er eigenlijk te vieren? Ja wat, als we over 
enkele dagen in Gent samenkomen, voor onze 
jaarlijkse Kerstreceptie. Kerstmis van oudsher 
het feest van de Vrede, maar wat is daar intus-
sen van geworden? 

Voor de oorlog in Oekraïne was er elders ook 
strijd, maar daar stonden we niet stil bij, die 
verliep ver van ons bed. Beelden daarvan doken 
sporadisch op, geflankeerd door ander nieuws. 
Maar sinds het conflict in Oekraïne duizenden 
vluchtelingen op de been bracht is oorlog een 
bijna vaste rubriek in het nieuws geworden. 
Was de privéopvang van die vluchtelingen aan-
vankelijk geen probleem dan begint die, na bij-
na een jaar strijd, zwaar te wegen. De overheid 
slaagt er zelfs niet in om vluchtelingen een bed 
aan te bieden. Kan het kerstverhaal nog een ei-
gentijdsere invulling krijgen! 

Agalev is destijds o.a. ontstaan uit de vredes-
beweging. Zijn we er ons nog voldoende van 
bewust dat we toen tegen de kernraketten, dus 
voor de vrede hebben betoogd?  Zouden we dat 
niet best eens in het licht stellen tijdens onze 
Kerstreceptie? En in onze dagdagelijkse omgang 
meer dan ooit verdraagzaamheid uitdragen?

de Redactie

Eerste keer 
Zilverblad?

Je bent lid van Groen en ouder dan 55. Dan ontvang 
je dit blad en ook de digitale nieuwsbrieven van 
GroenPlus. 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 engagementen. 
Op die veranderende situatie wil GroenPlus, 
de ouderenwerking van Groen, inspelen. Met 
allerhande interessante activiteiten.

Als actief lid van Groen kan het zijn dat je nog 
niet aan de activiteiten van GroenPlus toe bent. 
Ontvang je liever (nog) geen Zilverblad, of onze 
nieuwsbrief. Geen probleem! Laat dat dan effe 
weten via walter.decoene@gmail.com

Mieke Vogels, voorzitter
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Een vleugje poëzie

Fenix

Een zwijgende stilte dwaalt
onder een tanende zon 
over grijs gekorreld stof.
Versleten letters en cijfers
echoën het protest van doden
die dollen met hun eenzaamheid en
niemand die dat hoort

De late herfst doet blaadjes lossen
van de takken van hun moederstam,
ze spelen met versleten groen en
niemand die dat ziet

De ingekerfde bast 
van hoogbejaarde bomen
verwelkomt de levenden
die bloemen aandraven
die zich hebben losgerukt
uit hun moederplant.
Een zerk wordt regenboog en
niemand weet waarom

Onder een eenzaam houten kruis
zonder verhaal
vermolmd en scheefgezakt
leeft een dode in eeuwigheid en
niemand die dat voelt

Een roos herrijst als troost



3

W A Lt E R  D E c O E n E

Barbara Creemers naar Biodiversiteitstop

Hoe staat iemand die half zo oud 
is als ik –en dus nog jong is- in het 
leven? Ik vraag het me af terwijl ik 
naar Genk trein, waar ik Barbara 
Creemers (41) ga interviewen. In 
2019 was ze lijsttrekker Kamer voor 
Limburg en werd verkozen met 8040 
voorkeurstemmen. Il faut le faire 
voor iemand die de kranten een ‘il-
lustere onbekende’ noemden. Maar 
elke ‘onbekende’ heeft een voorge-
schiedenis en die wou ik optekenen. 
En tegelijk peilen naar Barbara’s in-
steek, wanneer ze in december naar 
de Biodiversiteitstop in Montreal 
trekt.                                                                                                                                 

De zorg voor het milieu kreeg ze 
mee van thuis. toen ze pas 10 was 
voerde Barbara al mee strijd tegen 
een geplande grindwinning in de 
Solterheide. “Maar ik had ook goede, 
motiverende leerkrachten”, voegt ze 
eraan toe. “Mensen die het verschil 
maken voor jongeren. Daarom koos 
ik zelf ook voor de lerarenopleiding.” 

Gedurende 8 jaar doceerde Barbara 
met veel zin Latijn, nederlands en 
geschiedenis. toen die zin vervaagde 
schakelde ze over naar VELt, waar ze 
communicatiemedewerker werd. 
Barbara: “De zorg voor een gezonde 
leefwereld is altijd mijn drijfveer 
geweest, in het verenigingsleven en 
nu ook in de politiek.” 

In het parlement volgt ze een hele 
trits: uiteraard de link tussen milieu 
en gezondheid, maar ook consumen-
tenzaken, groene economie, ontwik-
kelingssamenwerking en voedsel-
veiligheid. 
Barbara: “Het is toch wel jammer dat 
dat laatste onder Landbouw valt en 
niet onder Volksgezondheid, waar het 
thuishoort.” 

Wat wil ze met haar inzet bereiken? 
“Hetzelfde als bij VELT: een gezonde 

leefomgeving voor iedereen. Alleen 
moet ik nu meer compromissen slui-
ten: met de liberalen over de zorg-
plichtwet bijvoorbeeld, die verplicht 
dat bedrijven die hier producten op 
de markt brengen dat doen in lijn met 
de milieu-en mensenrechten. Om over 
twistpunten als diepzeemijnbouw 
nog maar te zwijgen.”                                                                                                                     

Maar tegenwerking of niet, het doet 
zichtbaar niets af aan Barbara’s posi-
tieve ingesteldheid. Op het moment 
dat u dit leest, woont ze de Biodiver-
siteitstop in Montreal bij. Hoe heeft 
ze zich daarop voorbereid? 
Barbara: “Door veel te lezen en 
experts om input te vragen. Ik heb 
mensen uit mijn netwerk gevraagd 
me in contact te brengen met hun con-
tacten in Montreal, zodat ik gericht 
naar sessies kan gaan en gesprekken 
kan aanknopen, om er het maximale 
uit te halen.” 

En hoe kijkt ze uit naar die top, wat 

zijn haar verwachtingen? 
Barbara: “Als mens kijk ik vooral uit 
naar de dynamieken die spelen op 
zo’n conferentie. Wie beïnvloedt wie? 
Hoe verloopt de besluitvorming? Ik 
verheug er mij op mensen van over 
heel de wereld te ontmoeten, met 
dezelfde bezorgdheid en een drijfveer 
om iets te doen aan onze biodiversi-
teit. Als politica ben ik bezorgd dat 
het resultaat net zo beperkt zou blij-
ven als na de top over het klimaat. Ik 
hoop mensen te ontmoeten met een 
wervend verhaal, die succesvol hun 
omgeving op gang hebben gebracht 
rond biodiversiteit.”

Wat wordt Barbara’s insteek na de 
Montreal? 
“Veel mensen merken niet dat er iets 
misloopt met onze biodiversiteit. Ze 
denken dat het allemaal niet zo’n 
vaart loopt. Na de COP zal ik er mee 
over waken dat de besluiten daar ook 
worden omgezet in Belgische plannen 
en maatregelen.”
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Op de klimaattop in Egyp-
te nam premier Decroo 
het woord. De klimaat-
jongeren waren niet en-
thousiast: “Vijf minuten, 
nul inhoud”, zo klonk het.

De eerste minister kroop 
in zijn pen om de jongeren 
van antwoord te dienen. 
“Een klimaatagenda van 
‘minder, minder, minder’ 
is niet realistisch; inzet-
ten op technologie, dat is 
het antwoord”, aldus de 
premier. Decroo ontpopt 
zich hier als eco-moder-
nist. Eco-modernisten 
genieten vooral aandacht 
omdat ze zich afzetten 
tegen ecologische par-
tijen, die, volgens hen, 
niet geloven in techno-
logische verandering en 
alleen inzetten op minder vlees eten, 
minder vliegen, minder auto rijden…

Eco-modernisten gaan uit van de 
absolute dominantie van de mens 
en ontkennen de grenzen aan de 
draagkracht van de planeet. Alles 
kan worden opgelost door techno-
logische vooruitgang. Momenteel 
wordt gewerkt aan een reuzestof-
zuiger die cO² uit de lucht haalt en 
de taak moet overnemen van de 
natuurlijke cO²-stofzuiger, het bos. 
Bossen halen niet alleen cO² uit de 
lucht, ze zijn ook de thuis voor heel 
wat (bedreigde) planten en dier-
soorten. Voor de bestuiving van fruit 
en gewassen door bijen, insecten en 
vogels is er geen technologisch alter-
natief.

Eco-modernisten ontkennen de lan-
getermijngevolgen van technolo-
gische innovaties. De ontwikkeling 
van PFAS maakt producten water-, 
vet- en vuilafstotend. Het heette een 
revolutionaire vooruitgang voor de 

M I E K E  V O G E L S

Onze premier is een eco-modernist

verpakking van voedsel, voor blus-
schuim, antiaanbaklagen van pan-
nen, kleding, textiel… Vandaag wordt 
duidelijk dat PFAS ook alom aan-
wezig is in de bodem en het water. 
De gevolgen voor onze gezondheid 
worden steeds duidelijker. Zo ont-
dekten we in het verleden ook te laat 
de risico’s van asbest en weekma-
kers in plastiek…

In dezelfde lijn profileren eco-
modernisten zich als de verdedigers 
van kernenergie. Ze minimalise-
ren het effect van kernafval voor de 
komende generaties (“een oplossing 
is in zicht”) rekenen op onbestaande 
kleine centrales zonder afval.

Wij ecologisten staan niet voor 
‘minder, minder, minder’, maar voor 
‘anders en beter’. We pleiten niet 
voor gedragsverandering, maar we 
willen een beleid dat de milieukost 
verrekent in de prijs van vliegreizen, 
scheepvaart, kernenergie, vleespro-
ductie… Daarnaast pleiten we voor 

een beleid dat investeert in techno-
logie, met aandacht voor het voor-
zorgprincipe en het effect voor de 
volgende generaties.

In november werd de acht miljard-
ste mens geboren. In de media klonk 
het alsof dat een feest was. De mens-
heid staat voor een enorme uitda-
ging: op een duurzame manier wel-
vaart creëren voor alle mensen en 
daarbij voldoende ruimte overlaten 
voor een diverse en sterke natuur. 
Wetenschappers leren ons dat 2 tot 
3 miljard mensen het maximum is 
om de biodiversiteit van onze pla-
neet onder controle te houden.

Er blijft geen tijd meer over voor 
of/of discussies. Om de toekomst 
van onze kinderen en kleinkinderen 
te garanderen moeten we inzetten 
op ‘anders gaan leven’. En op nieuwe 
technologieën (groene energie, 
nieuwe grondstoffen, recyclage…) én 
op het terugdringen van de wereld-
bevolking. 
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Het zoveelste MAP = Mestactieplan 
maakt landbouw niet leefbaarder 
en verbetert ons milieu niet, want 
de echte problemen worden weer 
niet aangepakt. Boeren van Bio-
forum stellen: “Het is blijkbaar 
lucratiever om te dweilen dan de 
kraan dicht te draaien, want wat 
we nodig hebben voor al deze cri-
sissen zijn brongerichte oplossin-
gen. En laat het net dát zijn waar 
we niks over horen. We moeten de 
vervuiling aan de bron benoemen 
en aanpakken.”

De huidige manier van landbouwen 
maakt ons leefmilieu én de boeren 
kapot. Boeren worden gedwongen 
om eindeloos te investeren in meer 
technologie, grotere veestapels, fos-
siele brandstoffen en chemicaliën; 
terwijl op die manier bodem, plant, 
dier én mens er schade van onder-
vinden. De enige die er –voorlopig– 
bij winnen zijn multinationals en 
de agro-industrie. Voorlopig, want 
heel lang is deze manier van wer-
ken niet meer vol te houden. Onze 
aarde én ons leefmilieu kreunen. 
Zelfs een zoveelste cOP, een con-
ference Of the Parties, krijgt er kop 
noch staart aan.

Ook Georges Monbiot klaagt de 
(huidige) landbouw aan en ziet 
vooral heil in een herstel van ‘wilde’ 
natuur. “De wereld moet ‘bevrijd’ 
worden van de landbouw”, schrijft 
Monbiot in zijn onlangs verschenen 
boek Regenesis (Wedergeboorte). 
Dat klinkt radicaal en dat is het 
ook, beaamt hij zelf. “Veel van wat 
ik schrijf, is radicaal. Maar we moe-
ten eerlijk zijn. De landbouw is de 
belangrijkste oorzaak van de vernie-
tiging van natuurlijke leefomgevin-
gen, het uitsterven van diersoorten, 
van bodemdegradatie, water- en 
luchtvervuiling. Het is een van de 
belangrijkste gangmakers achter de 
opwarming van de aarde. Het zou 

R I t A  V A n  D E  V O O R D E 

Boer-Natuur 2022 

boven aan ons lijstje moeten staan 
van zaken waar we ons zorgen over 
maken. Maar ondanks onze inzich-
ten en kennis, laten we begaan.”

De fundamentele onvrede is groot. 
En dan kunnen er interessante 
ontwikkelingen ontstaan. Kleine 
boeren beginnen anders te onder-
nemen, eters willen nauwer betrok-
ken raken bij het begin van hun 
voedsel, boeren en natuurwerkers 
slaan de handen in elkaar. Zo kun-
nen we met trots de campagne 
‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt 
Boer”, een samenwerking van ver-

schillende partijen, aankondigen. 
In de Vlaamse Ardennen stelde een 
landbouwer van ABS zijn grond ter 
beschikking om houtkanten aan te 
leggen. 

natuurpunters, studenten land-
bouw én gedeputeerde Riet Gillis, 
Groen provincie Oost-Vlaanderen, 
namen schop en spade en begon-
nen alvast met de aanplant van 
inheemse struiken.
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I n G R I D  P I R A

Stuur burgemeesters 
naar de volgende klimaattop!

Klimaattop na klimaattop –ook nu 
na de COP27 in Egypte– zijn we te-
leurgesteld, bezorgd of kwaad. In 
elk geval heel ontmoedigd. Is er op 
politiek vlak dan echt geen hoop? 
Jawel, heel zeker is er hoop. Maar 
dan moeten we naar de steden en 
de lokale besturen kijken. Daar 
brandt de lamp, daar beweegt er 
wat, daar wordt dag na dag be-
wezen dat het terugdringen van 
de uitstoot niet onmogelijk is. Kijk 
maar naar Barcelona, Bazel, Ber-
lijn, Kopenhagen, Madrid, Parijs, 
Rome, ... Het is een greep uit de 27 
grootste steden wereldwijd waar 
de CO²-uitstoot al minstens met 
10% gemiddeld gedaald is t.o.v. 
1990. Door in te zetten op duurza-
me mobiliteit, hernieuwbare ener-
gie, beperking van afval. 

Ook in eigen land wordt er in ste-
den en gemeenten hard aan de 
klimaatkar getrokken. Zeker in 
steden en gemeenten waar Groen 
mee bestuurt –Groen zit in Brussel 
en Vlaanderen in meer dan 70 ste-
den en gemeenten in de meerder-
heid, heeft 2 burgemeesters en telt 
meer dan 100 schepenen– overal 
worden er opvallende en moedige 
maatregelen genomen om de cO²-
uitstoot te verlagen. Die meer dan 
100 Groen-schepenen doen dat niet 
alleen, ze zitten in een coalitie met 
andere partijen die daar allemaal 
achter staan. In veel gevallen van-
gen groene schepenen de wind van 
voor en krijgen ze veel kritiek in de 
pers of op sociale media. Onder-
steun ze, ze zijn vooruitziend en 
leveren werk voor de toekomst. 

Laat je dus niet ontmoedigen door 
de zoveelste teleurstellende kli-
maattop. Kijk naar je gemeente of 
stad, naar de burgerinitiatieven 
en ontdek wat er daar wél gebeurt 
rond klimaat. En weet dat die lokale 
klimaat-vibe er ook is wereldwijd. 
Klimaat is iets dat te maken heeft 
met de grond, de lucht, het water. 
Grass-roots. De kracht van een 
beweging van onderop. 

Zou de wereld er niet beter aan toe 
zijn mochten we niet de nationale 
regeringen, maar de burgemeesters 
naar de volgende klimaattop stu-
ren? Het antwoord is ja.
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E L K E  V A n  D E n  B R A n D t

Er beweegt van alles in Brussel 

Het grote verhaal daarachter is 
Good Move, het gewestelijk mobili-
teitsplan. Het moet van Brussel een 
leefbare, gezonde en verkeersveilige 
stad maken. Minister Elke Van den 
Brandt is volop bezig dat geweste-
lijk mobiliteitsplan in uitvoering te 
brengen. Het gaat over een veral-
gemeende zone 30, een extra fiets-
infrastructuur en een investering in 
het openbaar vervoersnet. 

Het plan gaat ook over autoluwe 
wijken. Via circulatieschema’s is 
het de bedoeling om Brussel wijk 
per wijk verkeersveiliger, kal-
mer en gezonder te maken. Meer 
plaats te bieden aan bewoners en 
aan veilige verkeersinfrastructuur, 
en minder ruimte te geven aan 
sluipverkeer. In essentie wijzig je 
met een circulatieschema de rij-
richting van straten en wordt het 
verkeer gefilterd, zodat er meer 
plaats komt voor openbaar ver-
voer, fietsers en voetgangers. Het 
doorgaand verkeer wordt uit de 
wijk geweerd. Mensen die de wijk 
echt als bestemming hebben kun-
nen doorrijden, doorgaand ver-
keer wordt teruggestuurd naar de 
omliggende grotere verkeersas-
sen. Specifiek dit onderdeel van 
het plan raakt heel wat mensen in 
hun dagelijkse gewoontes en net 
daarom botst het ook op weer-
stand. Dat was het geval in Gent, 
in Leuven, in Groningen, nu ook in 
Brussel.
 
Brussel is de afgelopen jaren nogal 
fors veranderd, met extra kilome-
ters fietspaden, zone 30 en een 
duidelijke focus op de actieve weg-
gebruiker. Een aantal politieke 
partijen gebruikt de soms terechte 
ontevredenheid over een aantal 
aspecten van de circulatiesche-
ma’s om polarisatie aan te vuren. 
In Schaarbeek bijvoorbeeld waren 
verkozenen van oppositiepartijen 

MR en PvdA (actief) aanwezig tij-
dens rellen en vandalisme. Dat 
is redelijk ongezien, ook in Brus-
sel. Ook eerdere ingrepen bots-
ten op weerstand. De invoering 
van de zone 30 ging gepaard met 
apocalyptische berichten. twee 
jaar later merken we dat Brussel 
trager rijdt: gemiddeld 9%. En de 
gevolgen zijn positief: een daling 
van het aantal ongevallen, minder 
geluidsoverlast; dat zonder toe-
name van de gemiddelde reistijd. 
Ook bij de invoering van extra 
fietspaden werd moord en brand 
geschreeuwd. Intussen blijkt vooral 
dat ze gebruikt worden. twee keer 
meer fietsers in drie jaar tijd. Daar 
zijn we in Brussel best trots op. 
 
Hoe gaat het nu verder? In een 
aantal wijken, zoals de collignon- 
en de Josaphatwijk in Schaarbeek, 

Flagey in Elsene en de Vijfhoek in 
Brussel-Stad, verloopt de invoe-
ring van het circulatieschema goed. 
Over enkele maanden volgen daar 
de eerste evaluaties. In de wijken 
waar het protest ontstond reiken 
lokale schepenen Adelheid Bytte-
bier en Susanne Müller-Hübsch de 
hand aan voor- en tegenstanders, 
om samen tot goede oplossingen te 
komen.  Er wordt geluisterd naar 
de kritiek en samen met de buurt-
bewoners wordt gezocht naar 
mogelijke alternatieven, zonder de 
doelstellingen los te laten. Want 
elke Brusselaar is gebaat bij een 
gezondere stad, een veiligere stad, 
een leefbare stad. En daar werkt 
Groen Brussel elke dag aan.

Elke Van den Brandt
Brussels minister voor Groen
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In eigen land besliste de vorige rege-
ring reeds om het defensiebudget te 
laten stijgen tot 1,54% van het BBP. 
In aanloop naar de nAVO top (maart 
2022) besliste de huidige regering nog 
eens € 1 miljard extra uit te trekken. 
Dit betekent dat meer dan € 20 mil-
jard aan militaire investeringen werd 
vastgelegd. 

Hetzelfde patroon zien we in alle 
nAVO-lidstaten. Meteen na de inva-
sie kondigde de Duitse regering aan 
om het militair budget onmiddellijk 
op te trekken tot 2% van het BBP (€ 
100 miljard voor dit jaar), het grootste 
bedrag sinds Wereldoorlog II. 

Ook nederland, Italië, Spanje, Dene-
marken, Polen en Roemenië kondigen 
grote budgetstijgingen aan. De VS, nu 
al goed voor 40% van de wereldwijde 
militaire uitgaven, besloot zijn budget 
volgend jaar met $ 31 miljard op te 
trekken naar $ 813 miljard.

De nAVO-lidstaten waren in 2021 
samen goed voor $ 1.049 miljard aan 
militaire uitgaven. Daar komen nu nog 
vele tientallen miljarden bovenop.

Zo mogelijk nog zorgwekkender 
is de toegenomen kerndreiging.                                                                       
Onlangs zei president Biden: “Het 
risico op een nucleair ‘armageddon’ 

M I E K E  V O G E L S

En de 
winnaar is…
Begin dit jaar viel Rusland 
Oekraïne binnen. 
Het startschot voor een 
nieuwe wapenwedloop. 

is het grootst sinds de cubacrisis van 
1962”. (De Sovjet-Unie installeerde 
toen kernraketten op cuba.)

Sinds 1970 is nochtans het non-pro-
fileratieverdrag van kracht. Dit ver-
drag is gebaseerd op drie pijlers: 1. 
het tegengaan van de verspreiding 
van kernwapens, 2. de afbouw van 
het nucleaire wapenarsenaal en 3. het 
recht op nucleaire technologie voor 
vreedzaam gebruik. Voorbije maand 
augustus kwamen de leden van het 
verdrag samen om nieuwe stappen te 
zetten, zonder resultaat.

Zolang er kernwapens bestaan, wor-
den we gegijzeld door enkele indi-
viduen die hun lancering kunnen 
bevelen. De vijf belangrijke kernwa-
penstaten (VS, Rusland, Frankrijk, 
UK en china) stellen kernwapens 
centraal in hun militaire doctrines. 
Ook 4 andere gekende kernwapen-
staten moderniseren hun arsenalen. 
In 2021 spendeerden ze samen $ 82,4 
miljard aan nucleaire wapens. Er zijn 
vandaag nog altijd zo’n 13.000 kern-
wapens in de wereld. Meer dan 90% 
is eigendom van de VS en Rusland. 
Op Belgisch grondgebied liggen een 
20-tal VS-kernbommen. Die zullen de 
komende jaren in het geheim vervan-
gen worden door hypermoderne B61-
12 kernbommen.

Er is maar één winnaar van het con-
flict in Oekraïne: de wapenindustrie. 
nog voor het uitbreken van die oor-
log werd voorspeld dat de omzet van 
de militaire industrie in 2022 zou 
stijgen met 7%, een goede beleg-
ging (sic). De oorlog zorgde voor 
nog meer militair opbod. twee 
weken na de inval van Rusland in 
Oekraïne gingen de aandelen van 
wapenbedrijven sterk de hoogte in.                                                                              
Het wapenopbod leidt ertoe dat deze 
bloedige oorlog wordt verlengd. In 
een geglobaliseerde wereld, waar 
alles met alles en iedereen verbonden 
is, zorgt een plaatselijk conflict voor 
wereldwijde gevolgen. Geen gas voor 
West-Europa, geen graan voor Afrika… 
Deze oorlog maakt niet alleen slacht-
offers in Oekraïne. Door de extreme 
bedragen voor wapens blijft er boven-
dien geen ruimte om te investeren in 
een armoede- of klimaatbeleid. 

Wanneer ontwaken we uit de 
roes van deze oorlogskoorts?                                                                                          
Wanneer komen we op straat om te 
eisen dat de wereldleiders stoppen 
met de taal van de (kern)wapens. Een 
einde maken aan deze zinloze oorlog 
kan enkel via onderhandelingen.                                                                                                    

Meer info in ‘Oorlogskoorts’ - Chris-
tophe Callewaert en Ludo De Bra-
bander ‘ - Uitgeverij EPO.
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“Morgen worden de slachtoffers 
herdacht. Mannen en vrouwen die 
‘hun leven gaven voor het vader-
land’. Ze deden dat aan beide zij-
den van de frontlijn. 11 november 
is uitgegroeid tot een herdenking 
met nationale hymne. Hier wringt 
het schoentje. Het zijn strategische 
belangen die men inroept om een 
oorlog te rechtvaardigen, terwijl 
fundamentele rechten met de voe-
ten worden getreden.

Zo vatte vredesactiviste Hilde naes-
sens haar toespraak aan bij Herden-
kingsboog in Brugge en dit was het 
vervolg:

De namen van de Brugse oorlogs-
slachtoffers staan hier gegraveerd in 
vijf marmeren platen. Aan de inzet en 
het offer van deze slachtoffers willen 
we geen afbreuk doen, integendeel. 
Minder bekend zijn 11 andere Bel-
gische militairen, gevallen voor het 
vuurpeloton. Meestal ging het om 
jonge mannen die uit angst hun post 
hadden verlaten, maar wegens ‘laf-
heid’ werden veroordeeld. Van een 
aantal onder hen is men nu overtuigd 
dat ze leden aan ‘shellshock’, een 
posttraumatisch stresssyndroom. In 
plaats van een gepaste therapie kre-
gen ze het executiepeloton. Het com-
mando wou een voorbeeld stellen.

H I L D E  n A E S S E n S

“Geef vrede een kans!”

De rode klaproos, is een bekend sym-
bool. Hier en daar duikt ook een witte 
klaproos op, met ‘peace’ in het mid-
den. Zij sluit nauw aan bij de vredes-
boodschap die wij willen brengen, 
veel meer dan de rode poppy dat 
doet. De witte klaproos is het symbool 
dat de vrouwenbeweging verspreidt. 
Ze staat symbool voor de vrouw als 
slachtoffer van de oorlog. Een soldaat 
die sneuvelt is hoe dan ook de zoon 
van een moeder, een vrouw. ‘Vrou-
wenkracht is vredesmacht’ is een ini-
tiatief van de Vrouwenraad.

Berichtgeving over de oorlog rolt 
via de media de huiskamer binnen. 
Gewenning aan de oorlog treedt in, 
de verwondering is voorbij. Oorlog 
blijft nochtans het legaliseren van 
geweld. Iemand doden of vermin-
ken zonder daarom een misdaad te 
begaan. Niet meer of niet minder. 
Een fundamenteel recht wordt met de 
voeten getreden, het recht van ieder 
mens om te leven. Sinds een viertal 
jaar doemt weer de idee van leger-
dienst op. Politoloog Jonathan Hol-
slag riep in 2018 tijdens de aanloop 
naar zijn militaire opleiding op: “Wij 
moeten allemaal strijders worden!”. 
De opschorting van de legerdienst, 
een vredesdividend dat we konden 
verzilveren, wordt opnieuw ter dis-
cussie gesteld.

Ondertussen gaan de gevechten in 
Oekraïne door, met Westerse steun, 
financieel en met wapenleveringen. 
De Russische agressor moet verdreven 
worden, desnoods verslagen. Een oplos-
sing zonder oorlog is blijkbaar geen 
alternatief. Vanuit humanitair oog-
punt moeten de wapens nochtans zo 
snel mogelijk zwijgen. ‘Meer wapens’ 
lijkt vandaag het synoniem voor ‘meer 
veiligheid’. Lidmaatschap van de NAVO 
is nog nooit zo populair geweest, de 
wachtkamer zit vol. De NAVO biedt 
echter enkel vermeende veiligheidsga-
ranties aan zijn leden, niet aan zij die 
er niet bijhoren. Echte veiligheidsstruc-
turen worden ontmanteld. Een na een 
sneuvelen akkoorden over nucleaire 
wapens. In al deze verdragen stond de 
veiligheid van Europa centraal.

Staan jullie nog verstomd dat in de 
aan de hand zijnde oorlogsretoriek 
ook de kernwapens weer opdoemen? 
Tegenstanders van deze oorlogslo-
gica duwt men in een hoekje, men 
schildert hen af als naïef. Het gaat 
dus de verkeerde kant op! “Vrede is 
het moeilijkst te verdedigen wanneer 
ze bedreigd wordt. De vrede zit in het 
defensief, laten we ze terug naar de 
voorgrond halen. Leve de vrede!”

Hilde Naessens
Vredesactie Brugge
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c A t H E R I n E  S t E P M A n

Reclame: nuttig of schadelijk?

Een van de voorstellen om 
degrowth te verkrijgen, 
uiteengezet in het boek 
'Minder is meer' van Jason 
Hickel, is het beperken van 
reclame. (zie bespreking in 
Zilverblad zomer)

Reclame bestaat al eeuwen, 
sinds het ontstaan van de 
handel. Ze bestond aanvan-
kelijk onder de vorm van 
plakkaten, affiches, omroe-
pers, zonder de mond aan 
mond reclame te vergeten. 
nu, in het kader van de kapi-
talistische economie, worden 
we er letterlijk en figuurlijk 
mee overspoeld. We vinden 
reclame terug in publicaties, 
op radio en tV, in het straat-
beeld... Het is moeilijk eraan 
te ontsnappen. naar het 
voorbeeld van de VS hoort er 
bij vrijwel elk tV-programma 
een diarree aan reclame; dit 
vooral op de commerciële 
zenders, maar ook de andere 
ontsnappen er niet helemaal 
aan. Bij ons is een groeiend 
aantal 'acties' overgewaaid 
uit de States. Daar waar men het vroe-
ger hield bij feesten als Sinterklaas 
of Moederdag zijn er nu heel het jaar 
door acties. Het ergste vind ik acties 
als Black Friday, typisch Amerikaans, 
waar mensen worden aangespoord 
om spullen te kopen die ze niet nodig 
hebben, met geld dat ze niet altijd heb-
ben. Of we worden verleid om elk jaar 
een nieuwe smartphone te kopen, of 
om de twee jaar een nieuwe compu-
ter, met nieuwe toepassingen of een 
andere look. Om te verkopen wordt 
zelfs angst gecreëerd, zoals voor tekor-
ten. Dat leidt dan tot hamstergedrag.

Een sector met een grote impact op 
het koopgedrag is de textielindustrie. 
Ze is op een na ook de vervuilend-
ste! Het begint al bij de productie van 

een basisstof als katoen, wat gepaard 
gaat met enorm veel waterverbruik. 
Zo verloor het Aralmeer in 50 jaar 
zowat 60% van zijn oppervlakte, 
voornamelijk door de katoenteelt. 
Deze ‘drooglegging’ wordt beschouwd 
als een van de grootste milieuram-
pen van onze tijd. De textielproduc-
tie zelf brengt een enorme vervuiling 
teweeg, door het lozen van afvalwater 
in waterlopen. Kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel veroorzaken water-
vervuiling, broeikasemissies en afval-
storting. De kleren die in het kader van 
fast fashion geproduceerd worden, 
zijn van slechte kwaliteit en vergaan 
na enkele wasbeurten. (Voor zover 
ze kunnen gewassen worden!) Ze zijn 
gemaakt in slechte economische, soci-
ale en hygiënische omstandigheden, 

niet alleen in Azië en Afrika, 
maar zelfs in het Westen; bv. 
in Londen, waar kwetsbare 
mensen in z.g. 'sweatshops' 
werken. 

Sommige van die producten 
geraken snel verkocht door 
de lage prijs, via reclame 
door zogenaamde influen-
cers, op sociale media. Hun 
taak bestaat erin om met hun 
'aankoop' uit te pakken en 
ermee te paraderen. En dat 
werkt! Iedere dag worden 
duizenden van die waarde-
loze spullen online gekocht, 
om kort daarna in het vuilnis 
te belanden. Daarnaast wor-
den mensen aangemoedigd 
hun (meestal betere) kledij, 
online te verkopen. 'Als je 
het niet meer draagt, ver-
koop het; met het geld kan je 
andere kleren kopen', klinkt 
het. 

Deze 'fast fashion' –nu zelfs 
'ultra fast fashion'– aankopen 
beperken, kan maar lukken 
door correcte informatie op 

alle media. Er moeten bewustwor-
dingscampagnes komen om aan te 
tonen wat de gevolgen zijn van dit 
soort koopgedrag. 'Goedkoop is niet 
beterkoop', het is in tegendeel enorm 
duur; voor de koper, maar vooral 
voor de planeet. De laatste hype is 
het chinese Shein. Kleren worden in 
bedenkelijke omstandigheden gepro-
duceerd en succesvol online verkocht, 
vooral aan jongeren. In Frankrijk voor 
90% aan mensen tussen 15 en 24 jaar, 
daartoe aangespoord door influencers 
op tik tok.

tenslotte één raad, stel je de vraag ‘heb 
ik dit wel nodig?' voor je iets koopt of 
bestelt, de aarde en de mensheid zul-
len je danken!



11

R O B E R t  c R I V I t

Ouderen mobiel in buurt en stad

Ouderen doen er goed aan om re-
gelmatig buiten te komen. Om fit 
te blijven en zich te bevoorraden, 
maar ook om andere mensen te 
zien en bij te blijven. Toch gebeurt 
die verplaatsing niet zonder risico.

Buiten de stad verplaatsen ouderen 
zich meestal met de auto (70%) en 
minder per fiets (12,4%) of te voet 
(11,4%). In Antwerpen of Gent ver-
plaatsen ouderen zich meer te voet 
(25,5%), met de fiets (22,2%) of 
met het openbaar vervoer (9,9%) 
en aanzienlijk minder met de auto, 
als bestuurder (28,5%) of passagier 
(10%). Vooral ouderen tussen 65 en 
74 voelen zich minder veilig in het ver-
keer. Ze zijn meestal nog mobiel, maar 
ervaren vaak beginnende problemen.                                                                                
Vooral 75+ en ouder riskeert met alle 
verplaatsingsmodi meer dodelijke 
verwondingen: van 2x  zo hoog bij 
autopassagiers tot meer dan 6x zo 
hoog bij fietsers. Dat leert het Onder-
zoek Verplaatsingsgedrag (2017).

Oudere voetgangers
Oudere voetgangers riskeren gemid-
deld 8,7x meer zwaar gewond te 
raken dan autobestuurders. Van alle 
dodelijk gewonde voetgangers is 
bijna de helft 65-plus en bijna een 
derde 75-plus. Zeven op tien slacht-
offers onder 75-plussers veronge-
lukken bij het oversteken en vier op 
de vijf valt bij klaarlichte dag. negen 
op tien ongevallen met voetgangers 
doen zich voor binnen de bebouwde 
kom. Bij een op de drie dodelijke 
ongevallen met voetgangers, of twee 
op de drie ongevallen waarbij voet-
gangers verwond raken, is er geen 
voertuig betrokken. Voetpaden en 
oversteekplaatsen kunnen veiliger, 
verkeersorganisatie kan beter, met 
o.m. zichtbaarder oversteekplaatsen. 
Ouderen weten dat ze trager stappen, 
maar ze onderschatten de snelheid 
van voertuigen; ze kijken meer naar 

de grond om vallen te vermijden en 
hebben minder oog voor het verkeer.

Oudere fietsers
Bijna de helft van de dodelijke slacht-
offers is 65 jaar of ouder. Onderzoek 
over die fietsongevallen toont aan 
dat ouderen vallen door een stuur-
fout, niet goed stoppen, botsen tegen 
een obstakel, straatmeubilair of een 
andere fietser.

Hoe beleven ouderen hun 
deelname aan het verkeer?
Ouderen wijzen op de slechte staat 
van straten, de toestand van voetpa-
den en de afwezigheid van rustpun-
ten of openbare toiletten. En op de 
ontoegankelijkheid van de openbare 
ruimte voor mensen met een han-
dicap. Wie slecht te been is, aange-
wezen op krukken, rolstoel of 
rollator wordt geconfronteerd 
met vele obstakels: gepar-
keerde fietsen, plantenbakken 
of verkeersborden.

Kies voor de voetganger…
Inter adviseert lokale overhe-
den over toegankelijkheid van 
gebouwen en publieke ruimte. 
Publieke voorzieningen toe-
gankelijk maken heeft weinig 
zin als ze niet bereikbaar zijn, 
aldus Inter. Hoe mensen zich 
ook verplaatsen, met de auto, 
per fiets, of het openbaar ver-
voer, altijd is er een moment 
waarop de gebruiker voet-
ganger wordt. Mobiliteit voor 
iedereen vraagt dus in de eerste 
plaats aandacht voor de voet-
ganger. Waar veel voetgangers 
passeren, zoals in winkelstra-
ten of bij scholen, is een breder 
voetpad nodig. Altijd moet men 
rekening houden met gebrui-
kers van een rolstoel of rollator 
of mensen met een kinderwa-
gen. En met valpreventie.

… en universeel design
Ruimtelijke planners neigen ertoe 
de toegankelijkheid voor mensen die 
minder goed te been zijn pas te bekij-
ken als er klachten komen. In het 
beste geval legt men snel een gelei-
dingslijn voor slechtzienden en een 
hellend vlak voor rolstoelgebruikers. 
Maar die aanpassingen zijn niet geïn-
tegreerd, ze ogen niet aantrekkelijk 
en zijn meestal oncomfortabel. Veel 
‘handicapsituaties’ zijn te vermijden 
met een ontwerp dat functioneel is 
voor zoveel mogelijk gebruikers. Uni-
verseel design: tezelfdertijd naden-
ken over toegankelijkheid, functi-
onaliteit, esthetiek en comfort. Dat 
verhoogt de levenskwaliteit voor 
iedereen en valt veel goedkoper uit 
dan aanpassingen achteraf. 
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E t I E n n E  H O E c K x

Over het Renovatiepact

De Vlaamse regering wil met haar Renovatiepact dat in 
2050 alle woningen energiezuinig zijn. Dat is ambitieus, 
maar 2050 klinkt veraf en de huidige eisen zijn gewoon te 
vrijblijvend en ze herhalen dezelfde fout als bij de invoering 
van de eisen qua thermische isolatie voor nieuwbouw. Die 
werden sinds 2006 om de 2 jaar strenger, zodat uiteinde-
lijk nieuwbouw na 2021 voldoet aan ‘bijna-energieneu-
traal’(=BEN). Woningen uit de eerste jaren na 2006 vol-
doen nu al niet meer aan de eisen van dit pact! 

Het Renovatiepact geldt voor de 
meer dan 3.000.000 bestaande 
gebouwen, behalve onroerend 
erfgoed. Het is echter enkel 
realiseerbaar mits elk jaar 
110.000 woningen volgens de 
eisen van dat Pact geïsoleerd 
worden.
 
Op de weg naar dat streefdoel ligt 
een groot struikelblok. Elke eige-
naar zal voor die isolatie flink in 
de buidel moeten tasten. Het is 
de bedoeling om die kost terug 
te winnen door energiebespa-
ring, maar de startinvestering 
is duur, dus niet voor iedereen 
mogelijk. De terugverdientijd 
duurt trouwens te lang voor 
senioren.

Als stimulus zijn er wel premies 
en gratis rente op een isolatiele-
ning voorzien. Dat helpt, maar al 
bij al niet veel.

Daarom volgende voorstellen:
1.  Een groot potentieel ligt bij de verkochte woningen. Daarbij is het HEEL 

belangrijk dat de totaalkost van aankoop en isolatiewerken binnen het 
aanvaardbare blijft. Door het systeem van vraag en aanbod worden echter 
slecht geïsoleerde huizen boven hun waarde verkocht. Gelukkig moet tegen-
woordig bij verkoop een EPc-rapport met een raming van de isolatiekosten 
worden gevoegd. Vreemd genoeg stegen na corona de verkoopsprijzen én 
de rente sterk. Dat laat het budget van de koper voor investering in isolatie 
zo in rook opgaan! Een redelijke prijszetting bij woningverkoop is de sleutel 
voor het Renovatiepact; juist omdat het aantal ervan -110.000 per jaar- het 
aantal woningen dat aan isolatie toe is benadert. 

2.  Dat doet de Vlaamse overheid met de eis dat vanaf 2023 een aangekochte 
woning extra moet geïsoleerd worden. Ze moet voldoen aan ‘energieklasse 
D’, maar dat is te zwak Die isolatie-eis dient NU klasse A te zijn, zoals het 
Renovatiepact vraagt (*). nu minder isolatie aanbrengen is onverstandig, 
want dan zijn isolatie en de afwerking ervan, zoals buitenbepleistering of 
gevelsteen, later opnieuw te vervangen! Wat finaal neerkomt op een dub-
bele kost. Het label D als tussenfase is trouwens enkel aanvaardbaar als 
men bv. alleen het dak isoleert. Maar dan dient men aandacht te hebben 
voor de juiste details, ‘bouwknopen’ genaamd, voor de latere fasen! Deze 
knowhow is niet evident. nonchalance en onkunde vallen te vrezen als de 
werken niet worden begeleid door een bouwkundige.

3.  Hoe dwingen we lagere verkoopsprijzen af? Bij verkoop zien kopers eerst 
een foto en de vraagprijs en wat verder een ‘EPc-score’. Het is dringend 
nodig dat de EPC-raming van de isolatiekost mee op de affiche ver-
schijnt, zodat de koper beseft waar hij aan toe is. 

4.  Eigenaars die aarzelen te isoleren en senioren zouden gebaat zijn bij een 
renovatie-2050-lening die aan het huis is gekoppeld en niet aan de 
huidige lener. Bij een latere verkoop is die lening mee over te nemen, maar 
men koopt wel ineens een energiezuinige woning, een win-winsituatie voor 
koper en verkoper. Besprekingen hieromtrent met de banken zijn gaande.

(*) Klasse ‘A’ stemt overeen met een jaarlijks energieverbruik tussen 100 en 0 kWh; 
       klasse ‘D’ met een verbruik tussen 400 en 300 kWh. 
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E t I E n n E  H O E c K x

Over-identificatie

Volgens Sigmund Freud staat ‘iden-
tificatie’ voor ‘het vergroten van 
gevoelens van eigenwaarde door 
vereenzelviging met een persoon 
of instelling van aanzien’. We ken-
nen het allemaal. Een voetbalploeg 
maakt een goal en de supporters 
veren enthousiast recht. Leuk dat 
men ‘support’ geeft, dat men spelers 
aanmoedigt. Vanuit een identifica-
tie met die ploeg, zegt men snel ‘Wij 
hebben gewonnen!’. Bij over-identi-
ficatie, wanneer ‘wij’ te sterk over-
helt naar ‘tegen zij’, kan dat escale-
ren tot geweld in het stadion of er 
net buiten. Hoe komt dit, terwijl een 
spel uiteindelijk maar een spel is?

Op andere gebieden heeft die identi-
ficatie grotere consequenties.
Wie zich religieus ‘thuis’ voelt bij 
een geloofsgemeenschap, heeft daar 
zijn reden voor. Dat kan zorgen voor 
een grote, persoonlijke verbonden-
heid. Idealiter is dat met iedereen en 
dan is er geen probleem. Maar wie 
zich persoonlijk aangevallen voelt 
doordat anderen anders kunnen 
denken en tot actie overgaat, verde-
digt niet zijn geloof maar voelt zich 
gekwetst in zijn ‘ego’. Vanuit zo’n 
over-identificatie verwenst men ‘de 
anderen’ en pleegt men in extremis 
zelfs aanslagen vanuit zijn ‘gelijk’. 
Dat zien we spijtig genoeg her en der 
in onze 21ste eeuw nog gebeuren.

In de politiek is het logisch dat je 
uitzoekt welke partij je belangen 
verdedigt, of waarbij je met je eigen 
visie het meest aansluiting vindt. 
Een sterke vereenzelviging kan je 
zover drijven om fanatiek mee het 
capitool te overvallen, of een verkie-
zingsoverwinning te claimen die je 
niet behaald hebt.  

nationalisme is ook een veel voor-
komende vorm van identificatie. 
Men kan fier zijn op de eigenheid 
van zijn land, of streek, of landge-
noten. Je eigenheid daar sterk aan 
koppelen kan wel je visie verengen. 
Via slogans die appelleerden aan 
hun eigenheid werden de Britten 
gelokt naar de Brexit. nog gevaar-
lijker wordt het wanneer meerdere 
over-identificaties elkaar verster-
ken, zoals in Afghanistan en Iran, 
met nationalisme en religieus fana-
tisme. Ook Poetin bespeelt de snaar 
van (vergane!) nationale grootheid 
en religieuze eigenheid.

Ik probeer destructieve tendensen 
te begrijpen via onderliggende drijf-
veren. Identificatie is er één, naast 
compensatie van persoonlijke of 
maatschappelijke frustraties. Ook  
minderwaardigheidsgevoelens spe-
len soms mee. 

Hoe kunnen gesloten denksystemen, 
zoals Ernest Gellner ze noemt, ont-
sloten worden?

Drijfveren zijn een persoonlijke 
kwestie. Dat maakt dat de mogelijk-
heden om excessen te voorkomen 
beperkt zijn. Volgens sommigen, 
zoals Sri Ravi Shankar, is dat enkel 
mogelijk als we oog hebben voor die 
onderliggende tendensen. Vanuit 
die kennis kan men zoveel moge-
lijk een cultuur verspreiden van het 
tegendeel. Van verbinden en univer-
salistisch denken. Zo kunnen in de 
opvoeding het aanvoelen van ande-
ren en de samenwerking overheen 
de eigen gezindte geoefend worden. 
Daarbij is essentieel om ieder een 
breder perspectief te geven dan de 
enge focus op ras, religie of nationa-
liteit. We zijn trouwens allen meer 
dan dat waarmee we ons identifice-
ren. 

De eigen gemeenschap kan zo een 
cocon zijn van waaruit men verbon-
denheid kan ervaren, door een brede 
waardering voor het anders zijn van 
anderen in plaats van er zich tegen 
af te zetten.
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Dodelijk geweld tegen vrouwen is 
niet nieuw. Al eeuwen bestaat er 
uitbuiting in de kledingindustrie, 
de mensenhandel, de prostitutie, 
de landbouw, het onbetaald werk. 
‘De vrouw als zondebok’ gaat dus 
verder dan de klassieke verhalen 
over de heksenjacht. Het is niet zo-
maar een verhaal over deze gruwe-
lijke periode, maar gaat ook over 'de 
heksen' van vandaag. Het wijst op 
een fenomeen dat men terugvindt in 
Amerika, Azië, maar ook in Europa: 
femicide, moord met voorbedachte 
rade op vrouwen, omdat ze vrouw 
zijn, als vrouw optreden en hun stem 
laten horen. Het thema is erg actu-
eel als men ziet wat er nu gebeurt in 
Afghanistan of in Iran. 

Heksen werden gefolterd en op gru-
welijke wijze geëxecuteerd, meestal 
levend verbrand op de brandstapel. 
Het is nu bekend dat heksenvervol-
ging gelijkliep met de trend om van 
geneeskunde en verloskunde een 
exclusief mannelijke zaak te maken 
en om zo de concurrentie van vrou-
wen uit te sluiten. Het had ook te 
maken met de wil om het vrouwelijk 
lichaam te criminaliseren en te belet-
ten dat vrouwen zelfstandig zouden 
leven, denken en zich uitdrukken. 
Dat medisch corporatisme had alles 
te maken met een toenemend puri-

tanisme in de maatschappij, maar 
ook met de opkomst van het kapita-
lisme. In de Middeleeuwen beperkte 
het zich tot vermaningen, boetes en 
verbanning. In de 16de eeuw begon 
pas de gruwel. toen ontstond er een 
enorme achteruitgang in de vrou-
wenrechten, met als hoogtepunt de 
Renaissance en de Verlichting. Fana-
tieke heksenvervolgingen hadden te 
maken met van bovenaf geforceerde 
hervormingen in de landbouw, waar-
door gemeenschappelijke gron den 
geprivatiseerd werden en in handen 
kwamen van de nieuwe maatschap-
pelijke klasse der grootgrondbezit-
ters. Kinderloze vrouwen die het 
land van hun man erfden, kon dan 
ook niet. Heksenvervolging kwam 
erop neer dat zelfstandig denkende 
mensen, vooral vrouwen, een hin-
derpaal waren voor sociale controle 
van de werkende bevolking, wat 
nodig was in het vroege of protoka-
pitalisme. 

Vooroordelen en religieus fanatisme 
waren niet de enige drijfveren, maar 
werden gebruikt om de bevolking 
zover te krijgen in te stemmen met 
de vonnissen en zelfs te helpen bij de 
vervolgingen. De heks was de terro-
rist van haar tijd.

De studie van Federici beperkt zich 
niet tot onze contreien. In tanzania, 
de centraal-Afrikaanse republiek, 
India, nepal, Saoedi-Arabië, …. wor-
den nu nog vrouwen gefolterd en 
terechtgesteld voor hekserij. Boven-
dien worden de vooroordelen die tot 
nieuwe heksenjacht leiden in Afrika 
en Latijns Amerika gepromoot door 
witte fanatieke neo-calvinisten uit 
de VS, die de verspreiding van hun 

ideologie combineren met de leugen, 
dat armoede een gevolg is van zonde 
en niet van corrupte politieke leiders 
en economische machten. Deze laat-
sten zijn bovendien hun sponsors. In 
Afrika worden zelfs jonge kinderen 
van hekserij beschuldigd, als er iets 
negatief gebeurt in de schoot van de 
gemeenschap.

In de VS wijzen alle statistieken 
erop dat moord op arme vrouwen 
(meestal gekleurde) minder secuur 
worden onderzocht door politie-
diensten. tot in de jaren ‘60 wer-
den in verschillende landen, als de 
VS, canada, Australië enz. inheemse 
vrouwen   gesteriliseerd.

'De vrouw als zondebok' is een bun-
del teksten die de auteur in 2018 
schreef over het onderwerp. Zij 
ziet een groeiend verzet tegen deze 
toestanden. De huidige woke bewe-
ging, maar vooral het bespreekbaar 
maken van femicide moet hiertoe 
bijdragen.

Het boek leest niet zo makke-
lijk, maar voor wie zich de moeite 
getroost, is het heel verhelderend.

De Italiaans-Amerikaanse feministe 
en activiste Silvia Federici was jaren-
lang professor politieke filosofie aan 
de Hofstra universiteit van new 
York, maar ook aan de University of 
Port Harcourt in nigeria. Ze schreef 
o.a. ‘caliban and the Witch’, dat ze 
gebruikte als aanzet voor deze bro-
chure.

c A t H E R I n E  S t E P M A n

‘De vrouw als zondebok’

(over heksen, brandstapels 
en onteigening)

Silvia Federici



Remi Heylen (1948-2022) is niet meer. 
Voor menig GroenPlusser was hij allicht een 

onbekende. Niet voor wie sinds het begin het wel 
een wee van onze groep heeft meegemaakt.

Remi was binnen GroenPlus, wat men in de bijbel ‘een stille leer-
ling’ noemt. En dat had zo zijn reden. Hij was namelijk hyperac-
tief. niet enkel binnen Groen Westerlo, maar ook in zijn gezin en 
in het verenigingsleven. Om te beginnen was hij de stichter van 
Agalev Westerlo, waarvan hij jarenlang de spil bleef. Hij was er 12 
jaar gemeenteraads- en ook enkele jaren provincieraadslid. Maar 
ook daarna bleef hij de lokale Groenkern inspireren, was hij nog 
secretaris en ook als erevoorzitter volgde hij alles op de voet. Remi 
was van nature iemand die er het fijne wou van weten en tegelijk 
ook zocht naar oplossingen. Met GroenPlus deelde hij geregeld het 
resultaat van zijn opzoekingen. Een plek waar hij ons (jaren gele-
den) mee vertrouwd maakte was Kamp c, het centrum voor Duur-
zaamheid en Innovatie in Oosterwijk. Ook zijn enthousiasme voor 
de jatropha, een vetplant uit de volksgeneeskunde met talrijke toe-
passingen, probeerde hij op ons over te brengen.

Remi’s bezorgdheid voor het leefmilieu vond allicht een oorsprong 
in zijn werk bij ‘de Vieille Montagne’ in Olen. Daar leerde hij de 
schadelijkheid van stoffen kennen, en hun impact op het leefmi-
lieu. Een vroege oppensioenstelling, door een reorganisatie van het 
bedrijf, bezorgde hem extra veel tijd die hij veelzijdig benutte. Met 
Remi’s gezondheid liep het vrij vroeg minder goed. Zo lieten zijn 
ogen hem, door tunnelzicht, stilaan in de steek. Het belette hem 
niet actief te blijven, zelfs op computer. 

De afgelopen maanden kreeg Remi ademhalingsproblemen en 
maakte hij ook kennis met covid. Maar zelfs in die moeilijke omstan-
digheden bleef hij alert. Zo formuleerde hij nog een kritische nota 
bij het Stikstofakkoord van de Vlaamse regering. In zijn meningen 
was Remi Heylen een strijdbaar iemand, maar in de omgang was 
hij een gemoedelijk man. Zo herinneren we ons een bezoek aan het 
heemmuseum Ansfried in Oevel. Remi was ook daar actief en hij 
maakte graag tijd vrij voor een rondgang. 

na afloop genoten we terplekke rustig van een triple Westmalle, 
zijn en ook ons lievelingsbier. Dat beeld, te midden de oude Kem-
pense gebruiksvoorwerpen, zal ons altijd bijblijven.

Kerstreceptie 
GroenPlus

GroenPlus Oost-Vlaanderen 
nodigt je uit voor de Kerstre-

ceptie, die dit jaar doorgaat in 
hartje Gent; meer bepaald in 

de zaal Parnassus, een prach-
tige ruimte in het vroegere 

Franciskanenkerk.

centrale gast is tine Heyse, onze 
schepen verantwoordelijk voor 
Milieu, Klimaat en Wonen. Verder 
zijn er babbels met drie minder, 
maar daarom niet minder ver-
dienstelijke GroenPlussers. Mieke 
Vogels coacht het geheel.

Zaterdag 17 december verwach-
ten we je vanaf 14 uur in Zaal Par-
nassus, Oude Houtlei 122. Om de 
plek vanuit het Sint-Pietersstation 
te bereiken neem je op Koningin 
Maria-Hendrikaplein tram 2 tot 
de halte ‘Oude Houtlei’ (7 haltes).

Deel je komst mee via de 
rubriek ‘AGENDA’ op onze 

website www.groen-plus.be, 
of met een telefoontje aan 

Lieve Parmentier, 
0498/88.22.62.

W A Lt E R  D E c O E n E
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F R A n S  R O G G E n

Welkom in Boomer-Land
Ik was zeker en vast een onredelijk manneke en IK VOND dat de Amerikaanse gruwel in 
Vietnam, het “neokolonialisme”, de smeerlappen van de United Fruit Compagny, de ramp 
met de Torrey Canyon, de consumptiemaatschappij, de repressieve tolerantie en de hypo-
criete seksuele moraal, de ruilverkaveling (oorzaak van stikstofellende), kortom IK WIST 
ZEKER dat de hele kapitalistische narigheid de schuld was van de generatie van ons vader. 
Hij was de dader! Tot ik communist werd, trok die zich dat niet aan. Daarna vond hij dat 
ik maar in Rusland moest gaan wonen, “als ’t daar toch zo goed was.” Gelukkig hadden 
we nog tot het jaar 2000 de tijd om orde op zaken te stellen en de wereld te redden. Dus 
dat moest lukken. Afspraak op de party na de revolutie. Dan zouden we bij ons lief mogen 
blijven slapen, zonder ambras. De ‘trollen’ zouden verstenen. Eindelijk zou de zon schij-
nen voor iedereen en dan was er ook proper water voor iedereen. Brüder zur Sonne, zur 
Freiheit. Ook voor de Fons, die vond dat we in het landeke van belofte woonden. Of hij 
geen ogen in zijn kop had? Was hij soms het petekind van de opperhypocriet Alfons Vran-
ckx, die het Rode Boekje voor Scholieren in beslag had laten nemen. En Gangreen van Jef 
Geeraerts én de Rex had laten sluiten voor een blote tiet, neen dat was Lode Craeybeckx…

Nog goed dat de Fons zijn burgerdienst deed. Rudi Dutschke kreeg echter een kogel in zijn 
kop en Pol Goossens moest in zijn eentje in ’t leger. Petra Kelly hield de kerncentrale in 
Gorleben niet tegen en de Standaard (AVV-VVK) noemde de tegenstanders van de ATOM-
KRAFT communisten. Gelukkig kwam toen de Morgen.

Mieke en Compagnie kregen de gescheiden huisvuilophaling erdoor en dank zij haar zit 
er terug vis in ’t Scheldt. (Er hebben zelfs Vogels in ’t Stadhuis gezeten.) Maar nu is ’t naar 
de kloten. Dat stond ook in de Standaard. We zouden zelfs de afgesproken opwarming van 
1,5° niet meer halen. En de uitstoot was nog nooit zo hoog als nu! De zeespiegel stijgt vijf 
meter in 2050 en Holland wordt een spons. Guterres, de Grote Baas van de UNO, zegt dat 
we met een rotvaart op de klimaatcatastrofe afstevenen. Zelfs mijn millennials lijken niet 
te geloven in de redding. Ik zei nog tegen ons Leen: “Sjans dat we al zo oud zijn, dat we ’t 
niet meer moeten meemaken”. Het scheelde niet veel of ze had een punt aan mij geslepen 
en mij de grond in geheid. “Hebben we dan geen kinderen? En kleinkinderen!?” Ze wilde 
me een dikke egoïst noemen. Maar ze doet niet aan body-shaming.

Al van in mijn prille jeugd ben ik een romantische fan van de fin-de-siècle-kunst, van Kunst 
Tout Court. Waarom? Gebrek aan opvoeding peins ik; maar Gustav Klimt, daar zou ik een 
moord voor doen! Symbolisch natuurlijk. Toen die gasten van Extinction Rebellion (ook) 
symbolisch tomatensoep op Van Gogh gooiden, viel ik haast van mijn stoel van ’t schrik-
ken. En dan die inkt op Klimt? Daar moest ik van Wenen. Dat was natuurlijk symbolisch 
bedoeld. En de kalief van Antwerpen maar roepen tegen de Jeremie! Zulke acties waren 
puur terrorisme! Hij bedoelde dat natuurlijk symbolisch. Zóó stom is hij ook weer niet. 
Maar toch, het klonk alsof hij vond dat wie niet met hem akkoord ging een koek op zijn 
bakkes kon krijgen. Ieder zijn stijl. 

Er zijn ergere dingen. Zoals INEOS -een frackingbedrijf!- dat zich in de haven van Ant-
werpen kon vestigen. Of fijntjes een paar jaar over de PFAS-vervuiling zwijgen; maar dat 
is humor waarschijnlijk. Zoals het gestook van de kalief tegen Groen. Braaf klimaatacti-
visme gelijkstellen met terrorisme, je moet er maar opkomen. Als die jongens en meisjes 
roepen dat men moet stoppen met olie te verbranden en CO² in de lucht te pompen, zeg-
gen ze niets anders dan wat Guterres bedoelt. 

Soms heb ik het gevoel dat de Anuna De Wevers van deze wereld mij de schuld geven dat de 
temperatuur met 2,6° zal stijgen, dat we het dus niet op 1,5° zullen kunnen houden. Gaat ze 
nu voor de communisten stemmen? Ik zal daar moeten mee leren leven. Maar die brulboei 
van ’t Schoon Verdiep, die zal wel naar háár stem kunnen fluiten. Dat weet ik nu al zeker. 


