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Panel on Climate Change (IPPC), hebben 
in 2014 in hun vijfde evaluatierapport in 
klare, ondubbelzinnige taal bevestigd dat 
de aarde aan het opwarmen is en dat die 
opwarming verband houdt met de uit-
stoot van broeikasgassen. Alle activiteiten 
die energie verbruiken op basis van fossie-
le brandstoffen zijn samen verantwoorde-
lijk voor zowat 2/3 van de totale uitstoot 
van broeikasgassen (alle gassen samen), 
en zelfs voor méér dan 80% van de to-
tale CO2-uitstoot wereldwijd. De drie 
belangrijkste sectoren zijn de industrie, 
de huishoudens en het wegtransport. De 
gecumuleerde CO2-uitstoot zal in grote 
mate de omvang van de wereldwijde op-
warming tegen het jaar 2100 en daarna 
bepalen. Willen we de opwarming bene-
den een bepaalde drempel houden, dan zal 
de uitstoot in de loop van de 21ste eeuw 
dan ook sterk moeten afnemen.

Werkten mee aan dit nummer:
Philip Bolle, Jean Pierre Callant, Dominiek 
Dendooven, Lieve Goemaere, hvdM-Ieper, 
Ludovic Ide, Xavier Leroy, Sammy Roelant en 
Stefan Vanwildemeersch.

Eindredactie en redactieadres:
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Ik weet niet wat deze lectuur met u doet. 
Denkt u nu: ‘het zal mij allemaal worst we-
zen’ of ‘het zal mijn tijd wel uitdoen’. Meent 
u dat ‘ze’ overdrijven en dat het allemaal 
niet zo’n vaart zal lopen? Trouwens, ’t was 
toch lekker weer met Pasen - lang leve 
de klimaatopwarming! Een vleugje cynis-
me maakt het leven vaak draaglijker, maar 
als we de desastreuze klimaatwijzigingen 
(blijven) ontkennen, zal het tegen onze 
kop waaien. Een maatschappij van rich-
ting doen veranderen is niet eenvoudig en 
vergt doorgaans langdurige inspanningen. 
Niet alleen overheden en grote bedrijven 
moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 
Ook de levensstijl van miljoenen mensen 
heeft een impact op ons klimaat. En voor 
alle duidelijkheid, ook uw levensstijl. 

(Philip Bolle) 

Met de steun van deMens.nu en
de provincie West-Vlaanderen

De natuur is ‘van nature’ 
een vijandige omgeving. 
Het is die ervaring die 
de mens kent als hij zijn 
blik richt op de oneindig-
heid van de oceaan of de 
overweldigende hoogte 

van de bergtoppen. Het sublieme, zo be-
noemde de Ierse filosoof Edmund Burke 
die ervaring, die hij ook wel een vorm van 
delightful horror noemt: de ‘verrukkelijke 
verschrikking’ die de mens overvalt als hij 
wordt geconfronteerd met de soms drei-
gende en tegelijkertijd overdonderende 
schoonheid en kracht van de natuur. 
De mens levert al zijn hele bestaan strijd 
tegen de natuur en in die strijd leerde hij 
de natuur naar zijn hand te zetten. En bé-
tje bij beetje werd de natuur een mede-
stander, een bron van stabiliteit, welvaart, 
zelfs overvloed. We exploreerden de on-
dergrond en die bleek vol betoverende 
mineralen te zitten in vaste, vloeiende of 
gasvorm; we manipuleerden de oppervlak-
te door bossen te rooien en geometrische 
velden te introduceren; vanuit de lucht lijkt 
het wel kunst. We gooiden onze netten uit 
en oogstten wonderlijke visvangsten. De 
sky was the limit. En net die hemel gooit 
nu roet in het eten. Of toch minstens fijn 
stof. Of stikstof. Het klimaat snoert ons de 
keel dicht en we komen woorden te kort 
om het te beschrijven, te bevatten, te ver-
klaren. We kunnen gewoon niet geloven 
dat de natuur terugvecht.

De ondergrondse watertafels staan la-
ger dan ooit, verwoestijning treedt op en 
de landbouwgrond verschraalt of verzilt. 

Veel rivieren zijn biologisch nagenoeg 
dood en oceanen zijn verworden tot de 
vuilnisbak van de planeet. Het gat in de 
ozonlaag spreekt tot de verbeelding, de 
polen smelten aan een razendsnel tempo 
en miljoenen mensen worden bedreigd 
met overstroming van hun leefwereld. De 
voorspellingen zijn apocalyptisch, maar de 
gevolgen van ons gebrek aan respect voor 
de natuur zal ons zuur opbreken. En niet 
alleen met zure regen.
De klimaatverandering leidt wereldwijd 
tot grote droogtes én overstromingen 
met voedselschaarste tot gevolg. Water-
gebrek leidt tot regionale conflicten en 
sociale onrust en mondt op zijn beurt uit 
in migratiestromen en gevoelens van on-
veiligheid. Hoe is het allemaal zo ver kun-
nen komen… En is dit echt allemaal de 
schuld van de mens? Echt?

Het oorzakelijk verband aantonen tussen 
die klimaatwijziging en de uitstoot van 
broeikasgassen door menselijke activi-
teiten, is geen sinecure. Klimaatsystemen 
zijn immers niet alleen bijzonder complex, 
maar de gemiddelde temperatuur op aar-
de hangt bovendien ook af van andere 
factoren zoals de zonneactiviteit, vulkaan-
uitbarstingen, enz. Voor de ‘tegenstanders’ 
van klimaatverandering was die factor 
van onzekerheid jarenlang het excuus bij 
uitstek om niets te ondernemen en de 
signalen te blijven ontkennen. De inspan-
ningen gedurende de laatste decennia van 
duizenden wetenschappers over de ganse 
wereld hebben echter veel nieuwe inzich-
ten opgeleverd. En de meer dan 2000 kli-
maatexperten van het Intergovernmental 

VAn dE 
rEdAcTiE
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De vele acties en initiatieven van jon-
geren als Greta Thunberg, Anuna De 
Wever & Kyra Gantois lijken het kli-
maatpunt weer wat hoger op de agen-
da geplaatst te hebben. En hoewel ze 
er naar eigen zeggen alles aan doen om 
zich neutraal op te stellen, worden ze 
met de regelmaat van een klok gerecu-
pereerd of verguisd wanneer daar gewin 
uit te halen valt. 

Zo laat de politiek ze opdraven wanneer 
ze haar imago wil oppoetsen, of breekt 
ze hen voor dezelfde reden af wanneer 
ze voelt dat ze daarmee haar volume 
aan eigen kiesvee kan verhogen. De 
economie hanteert dan weer gelijkaar-
dige principes, maar hier is het oogpunt 
louter financiële winst, hoewel de zoek-
tocht naar macht ook hier nooit veraf 
is. Lees: ‘macht’ als vermenigvuldigende 
factor van ‘winst’. Dit zijn niet slechts 
loutere vaststellingen die ik moet ma-
ken; er is er nog een andere, jammer 
genoeg meer fundamentele, nl. de bevol-
kingsexplosie aan de zuidkant van onze 
wereldbol.

Rapporten van de VN voorspellen dat 
de wereldbevolking tussen nu en 2050 
zal aangroeien tot 9,7 miljard mensen, 
waarbij het overgrote deel van deze 
aangroei te verwachten valt in landen als 
Nigeria, Congo en Ethiopië. Ook landen 
waar nu al een omvangrijke bevolking is, 
verwachten een verdere aangroei. Zo 
heb je India, China en Pakistan, maar 

vooral India dient zich op te maken voor 
een explosieve bevolkingstoename. Men 
verwacht dat 90% van de toename van 
de wereldbevolking in die periode voor-
namelijk in Afrika en Azië te situeren zal 
zijn. 

Terzelfdertijd verwacht men in Europa 
een forse daling en vooral sterke verou-
dering van de bevolking. De aanwas van 
de wereldbevolking zal daarom vooral 
een toename zijn van haar armere tot 
armste segment. Dit heeft zo zijn voor- 
en nadelen. De nieuwste Tesla modellen 
zullen zeker niet aan hen besteed zijn en 
al evenmin de ultramoderne hoog ren-
dement gasketels of de superdikke PUR 
isolatiepanelen van 20 cm dik waarmee 
je een woning tot een passiefhuis kunt 
omtoveren. Nee, onze nieuwe wereld-
burger zal zich waarschijnlijk verplaat-
sen in een roe(s)tige diesel die ooit als 
nieuw vehikel nog de Euro 2 norm haal-
de, maar ondertussen tot een aftandse 
Euro 0 verworden is. Hij zal zijn huis 
verwarmen met een brandstof die qua 
vervuiling ergens het midden zal houden 
tussen Ierse turf en bruinkool. En het 
isoleren van de woning zal zich beper-
ken tot het dichtplakken van de tocht-
gaten met Duct tape. Het enige grote 
‘voordeel’ dat deze nieuwe wereldbur-
gers bieden, is onrechtstreeks dan toch 
weer hun armoede. Want stel je voor 
dat ze over dezelfde middelen zou be-
schikken als ons meer begoede Europe-
anen, zodat ze in staat zouden zijn om 

een veel grotere aanslag te plegen op de 
aardse grondstoffen? Afijn, één ding is 
zeker: de Aarde heeft in hun contreien 
al flink afgezien. Wat onder de grond zit, 
haalden/halen wij eruit en wat boven of 
op de grond te vinden is, wordt door de 
plaatselijke bevolking benut. 

En ondertussen leeft iedereen in het 
hier en nu; de planning voor morgen 
maakt daar zeker geen deel van uit. Met 
een rotsnelheid rijden we onze mensen-
soort-karavaan richting de afgrond en 
een opgewarmd klimaat zal daar zeker 
toe bijdragen. Want op zijn beurt zal dat 
klimaat-op-hol het telen van voedsel 
bemoeilijken, deels door te hoge tem-
peraturen, maar vooral door een onge-
lijkmatiger verdeling van de neerslag of 
de intensere weerfenomenen zoals ty-
foons. De maatschappelijke kosten ver-
oorzaakt door deze laatsten zullen ook 
dan opnieuw op de rug van de reeds 
fel geplaagde arme bevolking terecht 
komen. Zo wordt de hachelijke situatie 
waarin zij zich nu bevinden binnen een 
paar decennia totaal onhoudbaar. 

Hongersnood en een uitzichtloze ar-
moede zullen een nieuwe en grote 
stroom klimaatvluchtelingen op de 
been brengen, onder andere rich-
ting Europa. En de recuperatie van 
die arme bevolkingsroepen en regio’s 

door misdaadgroepen met 
of zonder religieus-ideologi-
sche achtergrond valt zeker 

te verwachten. Zo wordt het klimaat-
probleem een secundair probleem en 
worden oorlog, conflict en de strijd om 
de dagelijkse overleving de primaire 
bekommernis. 

En er is één sector die bij dit alles garen 
zal spinnen: de economie. De stuurlui 
achter de economie hebben al lang in-
gezien dat niets zo interessant is als een 
steeds afwisselende stroom van noden 
en behoeften, al dan niet kunstmatig ge-
creëerd. Tenslotte bestaat economie en-
kel doordat er ergens een schaarste is. 
Zodra die schaarste ophoudt te bestaan, 
stopt ook de bijhorende economische 
activiteit. Daarom doet economie er al-
les aan om schaarste te creëren, te doen 
groeien of tenminste ervoor te zorgen 
dat ze niet verdwijnt. Als ze daarbij de 
maatschappij moet manipuleren, zal ze 
dat ook doen, zolang ze maar een con-
tinue stroom van inkomsten kan gene-
reren. Als ze natuurlijk mee kan drijven 
met de stroom van de tijd zal ze dat ook 
met enthousiasme doen; dit kost haar 
meestal ook de minste moeite. 

Zo moet er vandaag minder gelobbyd 
worden om hogere isolatienormen op 
te laten leggen, lagere vervuilingsnor-
men af te dwingen etc. Zo kunnen ze 
in de stroom van het klimaatbewustzijn 
massa’s nieuwe producten aan de man 

KliMAATbEdEnKingEn
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brengen: elektrische auto’s, gebouwven-
tilatie, hoog rendement gasketels, etc. 
Zolang ze de idee kunnen ophouden dat 
dit “goed is voor het klimaat” komen ze 
ermee weg. Welke de kost is aan grond-
stoffen en energie om al die superzuini-
ge producten aan te maken, daar heeft 
niemand het over. Zo berekende een 
student aan de Technische Universiteit 
Delft dat je zo’n 130.000 km met een 
elektrische wagen moet rijden vooral-
eer je qua CO2 uitstoot beter af bent 
dan met hetzelfde model op benzine. 
Daarbij komt nog dat het recycleren van 
zo’n elektrische wagen veel meer CO2 
produceert dan zijn evenknie op benzi-
ne. Het is dus op dit ogenblik nogal naïef 
om te stellen dat elektrische wagens op 
vandaag veel beter zijn voor het milieu. 

Aan de andere kant biedt de nieu-
we technologische ontwikkeling van 
elektrische voertuigen nog flink wat 
perspectieven doordat ze nog in haar 
beginschoenen staat, daar waar benzi-
nemotoren allang doorontwikkeld zijn 
en het steeds moeilijker wordt om hier 
nog veel substantieels aan te verbete-
ren. Al weet je natuurlijk nooit welke 
uitvindingen en patenten de grote olie-
concerns achter de hand houden om de 
opgang van de elektrische motoren te 
counteren…
Vergeet ook niet dat onze oude, aftand-
se auto’s na een eerste leven hier, aan 
een tweede leven beginnen aan de zuid-
kant van onze aardbol. Vanuit ecologisch 

standpunt gezien is dit zelfs nog geen 
zo’n slecht idee, want tenslotte, de 
minst vervuilende manier om een auto 
aan te schaffen is er eentje aanschaffen 
die al bestaat… Die elektrische bolides 
moeten dus, net zoals hun dieselbroer-
tjes, klaar zijn om 400, 600, 800 duizend 
kilometertjes af te haspelen en daar zijn 
hun batterijen bijlange nog niet klaar 
voor en vooral hun recyclage is een 
ecologisch pijnpunt.

Persoonlijk zie ik dit uiteindelijk wel 
goed komen; alleen dienen we bij de 
ontwikkeling en aanmaak van al deze 
nieuwe zogenaamd eco-vriendelijke 
producten veel verder te denken dan 
onze economische neus lang is. Laat 
ons daarom focussen op het ontwikke-
len van gratis of bijna-gratis producten 
en methodieken die gericht zijn op het 
verlagen van de ecologische voetafdruk 
van zij die weldra onze aarde zullen 
bevolken. 

(Jean Pierre Callant)

KliMAATbEdEnKingEn TussEn wETEn En doEn sTAAT 
soMs MEEr dAn EEn EEuw

Als kind was ik een alleslezer. Nog maar 
net had ik mijn eerste woordjes geleerd 
op school, ‘Een man met een aap’, of ik 
keek voortdurend rond, op zoek naar 
woorden die moesten gelezen worden. 
Hele autoritten spelde ik luidop alles 
wat ik zag passeren. 

Dat tekst verslinden is altijd gebleven. 
Een goedaardige verslaving zeg maar.

Ik herinner me als gisteren toen ik on-
der het venster op de overloop naar 
de zolder de Panorama zat te lezen, de 
voorloper van het latere P-magazine. 
Het was 1985 en het nieuws werd be-
heerst door de pas aangestelde Sov-
jetleider Gorbatsjov, van wie we toen 
nog niet wisten hoe ingrijpend hij de 
geschiedenis zou veranderen. Ook het 
Heizeldrama en de winst van het 17-ja-
rige Wunderkind Boris Becker in Wim-
bledon domineerden de media. Op de 
laatste pagina’s prijkte in een klein vier-
kantje naast foto’s van de aarde een 
klein artikeltje over het broeikaseffect, 
zoals klimaatverandering toen meestal 
werd genoemd. Ik schrok me een hoed-
je: onze mooie rode Alfa Romeo bleek 
een boosdoener. De uitstoot van CO2, 
onder meer door auto’s, bleek een ramp 
voor onze planeet. Mijn autokwartetten, 
waar ik me tot voor kort lange tijd aan 
kon vergapen omwille van de mooie au-
to’s waarvan ik de cilinderinhouden en 
topsnelheden van buiten kende, vlogen 
verweesd aan de kant.

 
In 1988 kwam de kentering in de be-
richtgeving over de klimaatverandering: 
het aantal publicaties vertienvoudigde. 
Van een zeldzaam achterafje bij het re-
dactioneel afval, werd het thema op de 
agenda gezet. Nog twee jaar later ver-
scheen het eerste van tot nu toe vijf 
IPCC-rapporten (IPCC = Intergovern-
mental Panel on Climate Change). We-
tenschappers waren begonnen aan het 
grootste wetenschappelijk project uit 
de wereldgeschiedenis. Maar telkens 
het maatschappelijke debat opflakker-
de, doofde het even snel weer uit. Na 
de Oscar voor de documentaire ‘An In-
convenient Truth’ werd ook het brede 
publiek bereikt en werd het in ons land 
even een verkiezingsthema. Maar dit-
maal zorgde de bankencrisis van 2008 
ervoor dat er roet in het eten werd ge-
gooid en het thema verdween opnieuw 
grotendeels van de politieke agenda.
 
In 2018 blijkt dat het onderwijs intussen 
wel zijn taak heeft gedaan: een generatie 
klimaatbewuste jongeren voortbrengen, 
Greta Thunberg op kop, die niet begrij-
pen waarom het allemaal zo lang moet 
duren. Zij slagen er in het debat weer 
bovenaan de agenda te krijgen met hun 
geëngageerd activisme. Het ongeduld 
van de jeugd? 
Ik dacht erover na. Zelf weet ik sinds 
1985 van het bestaan van klimaatver-
andering, maar ik vroeg me af: hoe lang 
weet de wereld het al? En hoe vind ik 
dat terug? Als om me op mijn wenken te 



TussEn wETEn En doEn sTAAT 
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brengen. Nochtans is dat wat jongeren 
doen: naar de wetenschap luisteren en 
vaststellen dat de redelijkheid wordt 
tegengehouden door economische be-
langen, politieke spelletjes en retoriek, 
denktankfilosofen die worden inge-
huurd door lobby’s, etc.
 
Ik beken, ik weet het 34 jaar. En ik had 
meer kunnen doen. Daar schaam ik me 
wat om, maar ik zal de cognitieve dis-
sonantie ofte onaangename spanning 
hieromtrent niet verbergen achter cy-
nisme, scepticisme en relativisme. Dat 

lijkt de moeilijkste opdracht voor velen 
van vroegere generaties: toegeven dat je 
fout was en de mouwen opstropen in 
plaats van het debat weg te voeren van 
de redelijkheid met oppervlakkige holle 
frases over jongeren die tentjes achter-
laten, door commentaar te geven over 
spijbelen, door Anuna en Greta zwart te 
maken, etc. 

(Sammy Roelant)

bedienen, twitterde het Nobelprijsco-
mité onlangs: ‘Nobelsprijswinnaar chemie 
in 1903, Svante Arrhenius, publiceerde in 
1896 (!) twee artikelen over het broeikas-
effect.’ De man stelde dat fossiele brand-
stoffen CO2 uitstoten en dat deze bij-
dragen aan een broeikaseffect. Hij stelde 
dat een verdubbeling van CO2-uitstoot 
voor 4 tot 6 graden opwarming konden 
zorgen. Pittig weetje: Greta Thunberg is 
een achternichtje van Arrhenius. Haar 
vader Svante werd naar de wetenschap-
per genoemd.

In de jaren ’40 en ’50 van vorige eeuw 
werd door infrarood spectroscopie 
aangetoond dat CO2 infrarood onder-
schept die normaal de ruimte in gaat, 
waardoor de aarde opwarmt. Hierbij 
verrichte Gilbert Plass baanbrekend 

werk. Uiteindelijk voorspelde Steven 
Schneider in 1976 (na twee decennia 
van globale afkoeling) de globale opwar-
ming voor een breder publiek. In 1981 
kwam het eerste hoofdartikel in The 
Times over klimaatverandering en uit 
onderzoek bleek dat een derde van de 
Amerikanen in 1981 gehoord had over 
het broeikaseffect. En in die jaren ’80 
begonnen de temperaturen meetbaar 
de hoogte in te schieten. Tot tenslotte in 
1988 het probleem werd erkend door 
de Verenigde Naties met de oprichting 
van het IPCC.

123 jaar na de eerste wetenschappelijke 
publicatie twitteren politici en ‘ecomo-
dernisten’ nog dat de jongeren doem-
denken en dat we moeten luisteren 
naar de wetenschap, die oplossingen zal 
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KliMAATproblEMATiEK… 
VEr VAn ons bEd?

Wellicht bent u het ondertussen wat 
beu om constant om de oren te worden 
geslagen met de klimaatproblematiek. 
De apocalyptische voorspellingen, de 
wekelijkse klimaatmarsen met wisse-
lend succes, doemdenken à volonté. U 
gaat erin mee of het komt u de strot uit. 
En elk geval, het laat u niet onverschillig, 
want u kunt er niet meer onder uit. 

We staan nog nergens met de structu-
rele voorbereidingen voor op de veran-
deringen op til, en nog minder ver met 
de uitwerking van eventuele oplossingen 
voor het probleem. We kunnen en mo-
gen niet langer de kop in het zand ste-
ken; het is niet langer een ver van ons 
bed show, want de eerste tekenen aan 
de wand duiken ook hier, dichtbij huis, 
reeds op. En de verkiezingen van 26.05 
zullen dit thema ook zeer duidelijk aan 
bod laten komen.

De betogende grootouders voor het kli-
maat, die zullen het wel geweten hebben. 
De winters en zomers zijn niet meer 
wat ze waren; we wisselen periodes en 
pieken van lange droogte af met intens 
vochtig weer. Sinds de noteringen van 
het KMI sneuvelden onze weerrecords 
nooit eerder zo snel als nu. Anderen vin-
den de hete zomers dan weer een ze-
gen, genre hoe warmer, hoe liever! Niet 
zonder risico uiteraard want de veran-
deringen sturen ons biologisch leven nu 
al in de war, zowel van fauna als flora. 
Planten ontwaken op onwaarschijnlijke 

momenten uit hun winterrust, anderen 
kunnen de hitte niet aan, en nog andere 
doen het nu beter dan ooit. Hetzelfde 
geldt voor het dierenrijk. Exoten die 
hier helemaal niet thuishoren, overle-
ven en floreren in onze contreien. De 
buxusmot is een vlindertje uit de fami-
lie van grasmotten. Het motje heeft zijn 
oorsprong uit Oost Azië, maar het ver-
moeden bestaat dat ze ergens in 2005 
meegekomen is met het transport van 
buxussen uit China. De meeste mensen 
kennen de buxusmot niet, maar wel de 
rups, die uiteindelijk verpopt tot mot. En 
die rups, die gedijt hier goed en vreet 
uw buxushaag op. Of de Aziatische tij-
germug die hier ondertussen ook goed 
zijn draai vindt en drager kan zijn van 
ongekende ziektes, en ga zo maar door. 
Waar gaat dit alles heen?

De lokale wijnboeren mogen de kli-
maatevolutie het dan wel een positieve 
zaak vinden - de laatste wijnjaren waren 
voor de Vlaamse wijnbouwers de beste 
ooit - maar de gemiddelde landbouwer 
vindt dat maar niets. Teelten moeten 
worden bijgestuurd en aangepast, nieu-
we soorten moeten worden ontwikkeld 
waardoor onze voedselproductie in 
het gedrang kan komen. Oude groen-
terassen die hier sinds mensenheugenis 
worden verbouwd, zouden op termijn 
wel eens onkweekbaar kunnen worden 
omwille van de gewijzigde omstandighe-
den. En het is maar zeer de vraag of we 
tijdig weerbare soorten ter vervanging 

kunnen vinden of ontwikkelen, en of de 
druk door de aanpassingen in onze bio-
diversiteit ook onder controle kan wor-
den gehouden. 

Kijken we wat verder van huis, dan zien 
we dat in bijvoorbeeld een klassieke 
wijnregio als Bordeaux wijnbouwers 
reeds jaren kampen met de toenemen-
de warmte en hierdoor, veeleer onge-
wenst, met hogere alcoholgehaltes moe-
ten rekening houden. Hoe lang nog voor 
de grote chateaus op de fles gaan?

Tegelijk stellen de aanhoudende droogte 
en de mogelijke verzilting van onze land-
bouwgronden, onze landbouwers voor 
grote problemen. De waterschaarste 
door gebrek aan regelmatige neerslag 
en het dramatisch lage grondwaterpeil, 
nopen ons ertoe om in bepaalde peri-
odes ons watergebruik aan banden te 
leggen. Het spreekt voor zich dat meer 

structurele oplossingen moeten wor-
den gezocht en dat onze landbouwers 
op een meer duurzame manier met de 
beschikbare middelen moeten kunnen 
omgaan. Hoog tijd dus voor betekenis-
volle investeringen in extra buffercapa-
citeit, zowel om water te stockeren als 
om het vertraagd te laten wegvloeien.

Onze plaatselijke experten - ik denk aan 
een Pieter Boussemaere (klimaatexpert 
afkomstig uit Boezinge), of Louis de Jae-
ger (West-Vlaming en tuinarchitect, en 
tegelijk bezieler van de Byebyegrass-be-
weging - wijzen reeds jaren op de opko-
mende problematiek. De beleidsmensen 
nemen echter veel te traag constructie-
ve beslissingen om onze maatschappij te 
wapenen tegen de gevaren die de toe-
komst ons brengt, alle klimaatmarsen 
ten spijt.

Laat ons in afwachting van die nodige 
doortastende beleids-
beslissingen ons ei-
gen steentje bijdragen 
door met zijn allen nog 
wat bomen te plan-
ten, ons gras en onze 
tuinen wat wilder te 
laten groeien. Neil 
Armstrong wist het al 
eerder: it’s a small step 
for a man and a giant 
leap for mankind. 

(Xavier Leroy)
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lEErKrAcHTEn op dE 
scHoolbAnKEn

Begin mei was het weer eens zover. Ie-
dereen die in het onderwijs werkt (want 
jawel: het is wel degelijk werken) kent 
het en kijkt er absoluut niet naar uit. 
Waarover ik het heb? Pedagogische stu-
diedagen, daar heb ik het over. 

Laatst was het dus weer van dattum. 1 
mei viel op een woensdag, dus werd er-
voor gekozen om de leerlingen op don-
derdag en vrijdag een paar extra vrije 
dagen te gunnen. Om de brug naar het 
weekend te maken, zoals ze dat zeg-
gen. Wat veel mensen niet weten is dat 
het niet zo is dat omdat de leerlingen 
niet naar school komen, de leerkrach-
ten daarom ook per definitie van een 
‘luilekkere’ dag kunnen genieten. Neen, 
het zijn vaak de dagen waar leerkrach-
ten het meest tegenop zien. Ik ben daar 
geen uitzondering op. Wat doen die 
leerkrachten dan eigenlijk wel op zo’n 
dag? Zichzelf bijscholen. Vergaderen, 
brainstormen, overleggen,… en eigenlijk 
vooral: aan de andere kant gaan zitten, 
de plaats van hun leerlingen innemen. 
Luisteren naar wat anderen te zeggen 
hebben over hoe lessen aantrekkelijker 

kunnen gemaakt worden, hoe leerlingen 
te motiveren, hoe ze zouden moeten 
omgaan met leerling X die leerstoornis 
Y heeft, welke nieuwe plannen de minis-
ter wil implementeren en ondertussen 
ook weten dat de minister daarna een 
ander plan zal lanceren. Maar wees ge-
rust, veel van die studiedagen zijn echt 
wel nuttig en leerkrachten halen er echt 
wel inspiratie en hernieuwde energie uit.

De laatste studiedag ging dus over de 
leerplannen die vernieuwd worden (of 
eigenlijk gewoon herschreven worden in 
andere en aangepaste bewoordingen) en 
de ‘transversale doelen’. Welke doelen, 
hoor ik u denken? Transversale doelen, 
jawel. Om een lang verhaal kort te ma-
ken: dat zijn eigenlijk doelen waaraan in 
elk vak gewerkt moet worden. Die dus 
los staan van de puur vakinhoudelijke 
doelen. Een aantal voorbeelden zijn: bur-
gerschap, informatieverwerking, omgaan 
met moderne technologie, samenleven 
in diversiteit, enzovoort. Een manier om 
deze doelen te bereiken is het project-
matig werken. De klasmuren openbre-
ken (figuurlijk) en vakoverschrijdend 

aan de slag gaan. Super! Leerkrachten 
vinden het doorgaans wel leuk om een 
uitdaging voorgeschoteld te krijgen en 
deinzen er niet voor terug zich buiten 
hun normale lesuren extra te engageren 
om bijvoorbeeld een dergelijk project 
op poten te zetten.

Na de eerste brainstorm in onze werk-
groep op die studiedag begonnen de 
ideeën te komen en kregen ze zelfs al 
wat vorm. Misschien zou het organise-
ren van een gezamenlijke projectdag 
voor de volledige 1ste graad van onze 
scholengroep een mogelijkheid zijn. We 
dachten al snel na over hoe dit concreet 
zou kunnen en wie we voor die project-
dag zouden kunnen uitnodigen. Verschil-
lende organisaties passeerden de revue, 
zo ook organisaties die zich bezighou-
den met klimaat. Onmiddellijk ging bij 
mij een lichtje branden en een belletje 
rinkelen. We organiseren dus een pro-
jectdag voor leerlingen waarin we wer-
ken aan burgerschap, waarin we ze ver-
antwoordelijkheidszin willen bijbrengen, 
waarin we hun blik willen verruimen, 
waarin we ze willen leren omgaan met 
informatie, waarin we ze willen leren 
omgaan met nieuwe technologie,… 

Maar die leerlingen, hebben die een der-
gelijke projectdag wel nodig? Ik zie, hoor 
en lees elke week verhalen van vele 
leerlingen die zich daar uit zichzelf al 
heel gedreven mee bezighouden; die ons 
laten zien dat ze betrokken zijn bij wat 
er in de wereld aan de gang is; dat ze aan 

de slag gaan met informatie die ze zelf 
opzoeken en kritisch belichten, dat ze 
probleemoplossend denken, dat ze zich 
engageren, dat ze zich mobiliseren,… 
Elke week op donderdag tonen hon-
derden, soms zelfs vele duizenden jon-
ge leerlingen dat ze samen werken om 
enorm veel van die ‘transversale doelen’ 
te bereiken. Ze bereiken ze op hun ma-
nier, en die manier is veel effectiever 
dan wat wij, leerkrachten, hen binnen de 
schoolse omgeving en in projectvorm 
kunnen bijbrengen. 

Maar toch staan we klaar om hen te 
berispen. Ze missen lessen, ze brossen, 
ze zijn naïef, ze zijn niet consequent, ze 
hebben een grote mond,… en ze ver-
dienen billenkoek! Menen we dit, echt? 
De klimaatbetogers, de bosbrossers, de 
Anuna’s en de Kyra’s van deze wereld, ze 
worden bedreigd met sancties, ze vlie-
gen op de strafbank en op woensdagna-
middag worden ze de les gespeld.

Hoe kunnen scholen zo contradicto-
risch te werk gaan? Enerzijds steeds 
weer op zoek gaan naar innovatieve 
manieren om hun leerlingen iets bij te 
brengen, en anderzijds initiatieven die 
vanuit de leerlingen en hun bekommer-
nissen zelf komen in de kiem te smoren. 
Moest het aan mij liggen, elke bosbros-
ser kreeg een dikke en oververdiende 
10 op 10. De jeugd van tegenwoordig, 
die bewonder ik! We kunnen er nog iets 
van leren.

(Ludovic Ide)
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odE AAn HEnri

In de tijd toen de dieren nog spraken, 
en we in het huisvandeMens nog langdu-
rige begeleidingen deden, ontmoette ik 
een koppel. Ik zal hen Henri en Rosanne 
noemen. Ik ging als vrijzinnig humanis-
tisch consulent langs bij hen om hun 
papieren levenseinde te regelen, en het 
draaide eigenlijk zo uit dat ik ben blijven 
gaan. Twee ouder wordende mensen, 
zeker Rosanne had nood aan een bab-
bel: het was allemaal nog simpel in die 
tijd. We hadden altijd wel iets om over 
te praten, en eigenlijk meer dan dat: 
het klikte. Het is vast niet overdreven 
professioneel, maar op den duur wist 
Rosanne waar ik woon, hoe mijn man 
heet, hoeveel kinderen ik heb. In bepaal-
de situaties bij bepaalde personen ga je 
daar met geen woord over reppen, maar 
er zijn nu eenmaal mensen bij die het 
anders is. Ik heb geleerd dat ik die intuï-
tie best wel mag volgen soms. 

Ik zag ze allebei verouderen. Rosanne 
was sowieso de minst mobiele, maar op 
den duur kwam ook Henri niet meer 
zoveel buiten, en kwam er steeds meer 
hulp in huis. De kinesist passeerde, de 
poetsvrouw, iemand om de boodschap-
pen te doen, te koken. Tot ook al die 
hulp niet meer volstond. Een verhuis 
naar een rusthuis drong zich op. Ze ver-
bleven er een paar jaar toen Rosanne 
stierf. Henri moest naar een eenper-
soonskamer verhuizen. Mijn band met 
Rosanne was altijd sterker geweest. Zij 
was nu eenmaal het type dat graag een 

babbeltje sloeg, en ik ook, terwijl Henri 
eerder aan de stille kant was. 

Dus na Rosanne haar dood vroeg ik aan 
Henri: “Heb je graag dat ik blijf komen?” 
Eerlijk: ik wist niet wat hij ging antwoor-
den, maar hij twijfelde geen ogenblik: 
“Graag.” Ik vroeg me af hoe dat ging 
gaan, maar dat gepieker was niet nodig, 
want het ging. Gemakkelijk zelfs. Ook 
Henri en ik bleken altijd wel wat te be-
spreken hebben. Hij vertelde graag over 
zijn jonge jaren, over zijn moeder wier 
dood hem nog steeds hevig ontroerde, 
over zijn legertijd in de oorlog, over zijn 
job, zijn liefhebberijen. Henri en ik vie-
len nooit zonder woorden. We hadden 
het ook vaak over leeftijd en ouderdom. 
Ik herinner me dat ik eens zei: “Henri 
zeg, moet je nu eens weten, ik ben al 37 
geworden.” Hij verslikte zich in zijn stuk 
chocolade van het lachen: “Al 37? Mo 
Lieve toch. Je komt nog maar kijken.” Cho-
colade, dat was ook een thema bij ons. 
Hij zwart, ik melk. De ene keer kletsten 
en lachten we, soms werd het ook seri-
euzer, als we het hadden over wat een 
goed leven is, hoe je dat invult, wat een 
mooie levensduur is. 

Ik zag Henri in de loop der jaren achter-
uit gaan. Het gebeurde geregeld dat ik 
langsging en dacht: “Die zie ik niet meer 
terug.” Om hem dan de volgende keer 
weer alive and kicking in zijn zetel aan 
het raam te zien zitten. Maar het valt na-
tuurlijk niet te ontkennen: je gezondheid 

gaat er niet op vooruit als je de 90 voor-
bij bent. Begin dit jaar ging het steeds 
minder goed met Henri, en hij leek zijn 
toestand ook niet meer te kunnen doen 
keren. Ik bleef gaan, maar communice-
ren werd voor Henri steeds moeilijker. 

Ik was enkele dagen met verlof toen ik 
telefoon kreeg van mijn collega’s. Zij ken-
nen me goed genoeg om te weten dat 
ik tijdens vakantie liever niet gestoord 
word, maar dat dit een uitzondering was. 
Henri was niet goed. Echt niet goed. Ik 
sprong op mijn fiets, en zag het meteen. 
Het leven van Henri liep op zijn einde. 
Praten lukte niet meer, maar bij hem aan 
zijn bed zitten, en zijn hand vasthouden 
wel. “Ik kom morgen terug, Henri”, be-
loofde ik, maar hij kon niet reageren. De 
dag erop zag Henri er nog ellendiger uit. 
Ik bleef opnieuw even bij hem, vertel-
de hem wat ik nog wou zeggen, liep de 

kamer uit, en zwaaide. Hij zwaaide terug. 
Wist hij dat ik het was, had hij gehoord 
wat ik hem gezegd had? Ik weet het niet. 
Ik laat mezelf geloven van wel. 

’s Anderendaags kreeg ik telefoon: Hen-
ri was overleden. Precies op mijn 40ste 

verjaardag. Ik ben niet bijgelovig, en ik 
weet dat het geen hout snijdt, maar toch 
denk ik dat het niet toevallig is dat Henri 
net die dag gestorven is. Hij had me al 
zo vaak gevraagd; “Ga je dan soms nog 
eens aan mij denken als ik er nier meer 
ben?” “Tuurlijk dat”, antwoordde ik altijd. 
En Henri, je mag zeker zijn: elke keer dat 
ik mijn verjaardag vier, ga ik een groot 
stuk chocolade eten om jou te geden-
ken. Maar wel melkchocolade hé. 

(Lieve Goemaere)
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dE dood VAn dE jongE 
journAlisTE lyrA McKEE in 

dErry/londondErry

De aanleiding voor dit stukje is de moord 
op de 29-jarige Noord-Ierse journaliste 
Lyra McKee in Derry/Londonderry op 
18 april laatst. De jonge journaliste stierf 
als ‘collateral dammage’ nadat ze in het 
hoofd geraakt was tijdens rellen. Die 
rellen waren het gevolg van huiszoekin-
gen die de Noord-Ierse politie aan het 
uitvoeren was om munitievoorraden 
van extremistische splintergroepen op 
het spoor te komen en in beslag te ne-
men. Inmiddels weten we dat de kogel 
die haar fataal was, inderdaad afkomstig 
was van een van die sektarische maar 
gewelddadige groupuscules. 

Maar over haar dood zelf wil ik het 
eigenlijk niet hebben, wel over hoe er 
over Lyra McKee als persoon werd be-
richt. De Volkskrant in Nederland op 19 
april en ‘onze’ De Morgen op 20 april 

hadden het daarbij over de “katholieke” 
Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. 
Dat verwonderde me eerst en maakte 
me vervolgens kwaad. Ik had immers 
op Facebook een post ontvangen van 
Humanists UK, zowat het Britse equi-
valent van deMens.nu, waarin McKee 
geprezen werd als een actieve vrijzinni-
ge. Meer dan dat zelfs, Lyra McKee was 
niet alleen openlijk atheïstisch en een 
prominent lid van de Northern Ireland 
Humanists, maar ook een bekende fi-
guur in de LGTBQ-gemeenschap. Ze 
had een samenlevingscontract met haar 
vriendin en was omwille van haar van 
Belfast naar Londonderry verhuisd. Na 
haar dood werd ontdekt dat ze recent 
een verlovingsring had gekocht en haar 
ten huwelijk wilde vragen. (Dat zou dan 
wel in de Ierse republiek afgesloten 
worden want Noord-Ierland erkent het 
homohuwelijk nog niet). 

Het is duidelijk dat Lyra McKee mis-
schien wel uit het katholieke bevolkings-
deel afkomstig was, maar zichzelf zeker 
niet als katholiek zou definiëren. Deze 
religieuze kwalificatie die de kranten 
haar toedichten was dus feitelijk onjuist. 
Maar het is meer dan gewoon onwaar, 
het is ook nefast want het maakt men-
sen die in dat mooie deel van de we-
reld bruggenbouwers willen zijn willens 
nillens na hun dood tot pionnen in het 
gevaarlijke antagonistische ‘spel’ van de 
sektarische extremisten aan beide zijden. 
Het doet het uitschijnen alsof iedereen 
in Noord-Ierland een sektarische debiel 

Lyra McKee in 2017

is die zich tot de ene of de andere zijde 
dient te bekennen in het conflict, en dat 
is geenszins waar. 

Het is opvallend dat de nuance die in 
onze berichtgeving ontbrak er in de 
Britse en (Noord-)Ierse media wel was. 
Niet alleen staan zij natuurlijk dichter bij 
de zaak, maar zij beseffen veel meer dan 
onze pers dat het Noord-Ierse verhaal 
er een van vele facetten is, en dat de 
mentaliteit van het grootste deel van de 
bevolking er sterk is geëvolueerd in de 
laatste jaren. 

Twee jaar geleden heb ik Derry/Lon-
donderry bezocht op een daguitstap 
vanuit Belfast. Een mooie treinreis langs 
de kust en de monding van de Foyle 
brengt je naar een historische stad met 
een pittoresk centrum. Gesticht in de 
17de eeuw door Londense handelaars 
(en vandaar de ‘protestantse’ naam 
Londonderry) was Derry de laatste 
stad op de Britse eilanden die gebouwd 

werd met omwallingen. Kijk je vanaf die 
mooie, brede vestingmuur noord- en 
oostwaarts, dan zie je heuvelop straat 
na straat gelijkaardige arbeiderswonink-
jes, een beeld dat we veel meer asso-
ciëren met industriële steden in het 
noorden van de Britse eilanden. Achter 
de horizon, op amper vier kilometer, ligt 
de grens met de Ierse republiek. 

Het is trouwens niet zo dat alle arbei-
derswijken ‘katholiek’ (of beter: republi-
keinsgezind) zijn. Zowel in Belfast als in 
Derry, zijn er grote volkswijken die uit-
gesproken loyalistisch zijn. Het Brits zijn 
wordt er gevierd door bijvoorbeeld de 
stoeprand rood-wit-blauw te schilderen 
of door loyalistische muurschilderingen. 
Prominent daarbij is overigens de herin-
nering aan de Eerste Wereldoorlog. Zo 
tref je zowel in The Fountain (in London-
derry) als langs Shankill Road (Belfast) 
meerdere afbeeldingen van de Menen-
poort aan, en worden paramilitaire do-
den van de loyalistische zijde herdacht 

Zicht op de ‘Bogside’, de belangrijkste ‘katholieke’ wijk, vanop de omwalling van 
Derry/Londonderry. 
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dE dood VAn dE jongE 
journAlisTE lyrA McKEE in 

dErry/londondErry

met een poppy, als waren zij soldaten 
die in de strijd voor het Verenigd Ko-
ninkrijk gevallen zijn. Als Ieperling en 
werknemer van In Flanders Fields Mu-
seum was het een schokkend zicht dat 
mij er sindsdien aan herinnert hoe die 
oorlogsherdenking ook misbruikt wordt 
door sektarische, hyper nationalistische 
clubjes, en hoe we als ‘Ieper Vredesstad’ 
extra voorzichtig moeten zijn met hoe 
we met dat erfgoed dat onder onze 
hoede staat omgaan, en hoe anderen er-
mee omgaan.

Ik moet zeggen dat ik op de wandelingen 
in de ‘protestantse’, pro-Britse wijken in 

zowel Belfast als Londonderry weinig 
nuance tegenkwam. De muurschilderin-
gen en andere politieke uitingen getuig-
den er over het algemeen vrij agressief 
van een compromisloos pro-Brits natio-
nalisme. Ook in de ‘katholieke’, pro-Ierse 
zijde waren er agressieve en extremisti-
sche boodschappen te vinden, maar daar 
leken er toch veel meer schakeringen te 
vinden te zijn in de ‘murals’, posters en 
graffiti. Ik zag naast een muurschildering 
die herinnerde aan de Paasopstand er 
één die opriep voor meer homorech-
ten! Andere hebben dan weer meer 
aandacht voor het sociaaleconomische 
en roepen op tot jobcreatie. En in het 

Een van meerdere afbeeldingen van de Menenpoort langsheen de ‘protestantse’ 
Shankill Road in Belfast. 

Museum of Free Derry dat gewijd is aan 
Bloody Sunday van 1972 wordt naast de 
vele katholieke doden ook aandacht ge-
schonken aan de Britse soldaat die in de 
nasleep van Bloody Sunday om het le-
ven was gebracht. Met andere woorden: 
in het straatbeeld, in musea en tijdens 
gesprekken met de bewoners merk je, 
naast uitingen van fanatiek extremis-
me, hoe rijk aan schakeringen het po-
litieke en maatschappelijke landschap in 
Noord-Ierland wel is.

Dat bleek trouwens ook op de her-
denkingsmanifestatie die enkele dagen 
na de dood van Lyra McKee gehouden 
werd op de plaats waar ze door de ko-
gel was geraakt. Ook Arlene Foster, de 
leider van de streng-protestantse en 
loyalistische DUP was er aanwezig, en 
het is geen evidentie voor deze vrouw 
om zich in het hart van een ‘katholie-
ke’, protestantse wijk te vertonen. Ze 
werd er vergast op…. applaus en dankte 
voor de verwelkoming. Na haar sprak 
een vertegenwoordiger van Sinn Fein, 

de belangrijkste pro-Ierse, republikein-
se, ‘katholieke’ partij en in veel zowat 
het tegenovergestelde van de DUP. Het 
is hoopvol dat de tragedie van een ex-
tremistische kogel van een fanaticus 
niet ontaardde in meer rellen en haat, 
maar integendeel in meer ontmoeting 
en dialoog. 

Maar terug naar Lyra McKee, het on-
schuldige slachtoffer, die omwille van 
haar liefde naar Derry was verhuisd 
en omwille van haar journalistieke ge-
drevenheid op de verkeerde plaats op 
het verkeerde moment stond. Met haar 
werd immers ook een voorstander van 
dialoog en nuance gedood. Als jonge 
journaliste stond ze in 2016 in de For-
bes ’30 under 30 in media’-list en vo-
rig jaar gaf ze in het Noord-Ierse par-
lementsgebouw een TED-talk over het 
onderwijzen van LGTBQ-rechten in 
religieuze gemeenschappen en over het 
communiceren met extremisten. In het 
persbericht na haar dood schreven haar 
vrienden van de Noord-Ierse vrijzinnige 
vereniging: “Geen gedachte, geen over-
tuiging, geen geloof zou zo belangrijk 
mogen zijn dat je er een moord voor 
zou doen. Als een idee of ideologie be-
langrijker voor je wordt dan het leven 
van je medemensen, kan iedereen tot de 
meest verschrikkelijke dingen in staat 
zijn. De moordenaars van Lyra verdie-
nen het om het volle gewicht van de wet 
te voelen.” 

Dominiek Dendooven

Een anti-sektarische ‘mural’ in Derry 
dat mensenrechten koppelt aan sociale 
verworvenheden. 
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VElE TinTEn 
grijs

Ben ik bang? Ben ik ouderwets? Of ben 
ik gewoon meegegroeid met de tijd? 

Een paar jaar geleden bladerde ik door 
een oude schoolagenda. Er zat een brief-
je in: iedereen van onze klas had de mo-
gelijkheid om iets kenmerkends van elke 
medeleerling op zijn blad te schrijven. 
Een kleine 25 jaar later zoiets herbekij-
ken, dat geeft wat extra perspectief. 

Vrij omschreven was ik volgens mijn 
collega’s een blokbeest, een werker 
en heel zwart-wit met weinig kans tot 
grijs. En toen we ooit een schilderij met 
grijswaarden moesten maken in de les 
plastische opvoeding, had ik 20 tinten 
grijs gemaakt met zwart en wit. Niks 
van kleur. Je vat het al, ik snapte niks van 
grijswaarden… Recht vooruit, recht op 
het doel af. Klikt het niet, dan botst het 
en dat was mij ook goed.

Maar we zijn ondertussen wel 25 jaar 
later. Veel meegemaakt, geleerd, gezwor-
ven, gelift en gewerkt. Een schoon deel 
van de wereld gezien en geleerd dat je 
inderdaad kunt kiezen voor zwart/wit 
of echte grijswaarden en dat beiden 
zullen leiden tot resultaten. Resultaten, 
maar de weg is anders. Je zult de din-
gen anders ervaren. Een greep uit het 
pallet: strijd, coöperatie, frustratie, ge-
leidelijkheid, positief, negatief, halfvol, 
halfleeg, inhoud, vreugde… en ik zou, nu 
toch, wellicht grijpen naar de weg der 
geleidelijkheid. Deze zorgt effectief voor 

resultaten, niet altijd even snel in het 
begin, maar wel beter onderbouwd, met 
een kritische massa die je ondersteunt 
en uiteindelijk een snelle eindspurt. En 
zie ik dat professioneel, privé of elders? 
Wel overal eigenlijk. Een klein voor-
beeldje? Momenteel mag ik een leuke 
bende aansturen op het werk, zonder 
grijs zou dat nooit gelukt zijn… zoveel 
smaken, kleuren, culturen, wensen en 
noden - grijs doet zijn werk, mijn team 
eveneens. Win-win. 

Daarom ben ik niet echt bang, maar 
wel ongerust. De wereld draait door, 
de internettoepassingen spelen deze in 
de kaart. We zien de klimaatbetogingen, 
we zien de eisen voor meer sociale ze-
kerheid, we zien meer sociale controle, 
we zien meer van wat verkeerd loopt in 
de wereld. Moet er aandacht zijn voor 
het klimaat zijn? Jazeker. Moet er meer 
aandacht zijn voor de sociale noden? 
Jazeker. Moeten we aandacht hebben 
voor wat er misloopt in deze wereld? 
Jazeker. Moeten we te allen tijde ons van 
alles bewust zijn en compleet correct 
en empathisch leven? Hmm, dat ligt wat 
moeilijker. 

België is een zakdoek groot. OK, er wo-
nen zo’n 11 miljoen mensen en zet die 
allemaal samen, dat is veel om te bevat-
ten, maar helpen we de wereld vooruit 
als voortrekker van iedere verbete-
ring? Helpen we onszelf vooruit met 
een houding van ‘heiliger dan de paus’ 

op elk vlak? Ik denk het niet. De on-
derlinge concurrentie tussen de staten 
om bedrijven aan te trekken is dusda-
nig dat er op wereldvlak gekeken moet 
worden, en ja, je kunt 
wat voorsprong ne-
men ten goede, maar 
de economische re-
aliteit is als dusdanig 
dat je jezelf wegcon-
curreert als je teveel 
voorop loopt. Dit is 
zo met het belastin-
gen van bedrijven, het 
opstellen van milieu- 
en sociale eisen of 
verwachtingen. En is 
dat jammer? Ja, dat is 
jammer, maar de weg 
der geleidelijkheid 
kan een deel van dit 
probleem oplossen. 
Kan het te laat zijn 
voor een deel van de 
bevolking, van natuur 
en klimaat? Dat zou 
kunnen, maar afgaan-
de op wat er nu aan 
het gebeuren is (ex-
treme automatisatie, 
outsourcing, reloca-
ties…) stellen we vast 
dat het Oude Conti-
nent snel van zijn plui-
men verliest en met 
een verder krimpende 
middenklasse mogen 

we ons heel waarschijnlijk voorbereiden 
op een complete verarming en een nóg 
hardere en wredere wereld. Nóg verder 
van huis. 
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Het internet zou ons vrijheid geven, zou 
ons ongebreidelde mogelijkheden geven 
om samen te werken, te leren van el-
kaar. Inderdaad, dat kan nu zeker, maar 
momenteel meen ik dat we vooral ver-
scheidenheid zien waarbij iedere druk-
kingsgroep zijn of haar positie inneemt 
en zoveel mogelijk zieltjes probeert 
te winnen, is het niet goedschiks, dan 
kwaadschiks. Argumenten versus te-
genargumenten, fake news en trollen… 
echte objectiviteit is nooit ‘algemeen’. 
Wie had dat een paar decennia geleden 
kunnen bevroeden… Bagger. 

Een paar weken geleden gelezen - De 
indringende mogelijkheden toegepast in 
China door de overheid daar - of noem 
het gestuurde sociale controle, waar ie-
der een sociale creditscore krijgt; waar 
in een proefproject studenten elke 30 
seconden gemonitord worden waarbij 
hun gezichtsuitdrukking gecheckt wordt 
(om dan statistieken te trekken en te 
kijken of de student al dan niet gemoti-
veerd is, of de leraar zijn of haar studen-
ten kan blijven boeien), en je krijgt de 
creatie van een schizofrene samenleving. 
Een samenleving waar mensen zich op 
een bepaalde manier voordoen om nog 
te kunnen genieten van bepaalde voor-
delen - zoals mogen reizen, bepaalde 
treinen mogen nemen, bepaalde hotels 
te mogen boeken, aankopen te mogen 
doen in bepaalde winkels versus zij die 
dat allemaal niet meer mogen; die conti-
nue gestraft worden en die eerst kijken 

naar manieren om hun score weer op 
te vijzelen, later andere opties zullen 
overwegen om toch aan bepaalde goe-
deren of diensten te kunnen komen… 
Zo’n systeem creëert een loskoppe-
len tussen geest en handelen waarbij 
het ‘nudgen’ van menselijk gedrag 
op dusdanige manier gebeurt dat 
de ‘fight or flight’ continu getriggerd 
wordt. Volgens mij wordt hier de 
basis voor een volgende revolutie 
gelegd. 

En als het op nudgen aankomt, dan heb-
ben we de laatste jaren al genoeg voor-
beelden gehad van hoe het niet moet 
in België. Eerst werden mensen met 
elektrische convectoren voor verwar-
ming bestraft, nu zouden ze willen dat 
we steeds meer elektrisch tewerk gaan; 
zonnepanelen werden volop gepromoot 
en vervolgens werden de basiscondities 
veranderd; diesel was ‘de beste optie’ 
maar ligt nu in de hoek waar de klappen 
vallen terwijl de fabrikanten zich in alle 
bochten wringen om hun continue ver-
beteringen te duiden - helaas momen-
teel op droge grond. En u kunt vast wel 
nog extra voorbeelden vinden: warmte-
pompen, gas, pellet kachels, open office, 
shared desks…

De enige constante die je kunt ver-
wachten is verandering, maar een 
mens heeft een (basis)zekerheid 
nodig. De beste teams werken en ge-
ven zich voluit als er geen financiële 

onzekerheid is voor de dag van morgen, 
of dat de termijnen tenminste duidelijk 
zijn. Eens de basisbehoeften vervuld en 
verzekerd kijken teams op geen uur, 
maar zodra onzekerheid in het spel 
brokkelen de motivatie, het engagement 
en de prestaties af.

Geen zekerheid meer bieden op kor-
te en middellange termijn, het is een 
nieuwe ziekte. Engagementen van heel 
korte duur, wegwerpmaatschappij, pres-
tatiemaatschappij. Wat je vroeger deed 
of bereikte is enkel een opstapje, je en-
treekaartje, voor de rest - je begint van 
start, maar telkens met een proefperi-
ode. De klappen vallen bij diegenen 
die al klappen gekregen hebben; ze 

hebben een hand nodig, kansen, per-
spectief. De hoeksteen van de maat-
schappij zou ondersteuning moeten 
zijn. 

Met aandacht bekeek ik de brand en 
de beschouwingen betreffende de Not-
re-Dame te Parijs. Een schande dat zo-
veel geld in bakstenen en een nieuw 
dakgebinte gestoken zal worden… Tja, 
de Medici investeerden ook in cultuur 
en inderdaad er zijn grote sociale no-
den in Frankrijk en bij uitbreiding in 
Europa, maar die honderden miljoenen 
zullen ook werk opleveren in Parijs en 
ver daarbuiten; zullen leiden tot projec-
ten in bedrijven voor - hopelijk - tien-
tallen jaren. Zullen werknemers nodig 

VElE TinTEn 
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hebben en zullen opleidingen finan-
cieren. Gewoon geld uitdelen creëert 
minder lokale impact met mogelijkheid 
tot persoonlijke en groepsgroei; zulke 
projecten kijken op langere termijn en 
zouden een superkans zijn voor integra-
tie, ondersteuning en vooruitgang. Of 
mogen we zo’n project zo niet bekijken?

Jaren geleden was er kritiek op de steun 
die er van Europa naar Afrika ging om de 
gevolgen van de droogte aan te pakken. 
Noodhulp was(te) structureel gewor-
den, Europese voeding werd gedumpt, 
de lokale markt werd ontwricht, de 

lokale gemeenschappen kwamen nog 
meer in de problemen. Er kwam een 
roep om noodhulp te geven maar ook 
om oog te hebben voor plaatselijk on-
derwijs, steun bij zelfredzaamheid, res-
pect voor het individu, steun voor het 
lokale sociale weefsel… Ik zie parallel-
len en mogelijkheden. 

Ik hou van de redelijkheid, en hoe-
wel dit zeer ‘onbevattelijk’ is, hoop 
ik dat iedereen richting eenzelfde 
redelijkheid evolueert: leven en la-
ten leven met respect voor de ander 
en de natuur. Met de verkiezingen van 
26 mei in aantocht zie ik dat iedereen 
zijn eigen programma als zeer redelijk 
voorstelt, terwijl de anderen het ‘bij de 
haren getrokken vinden’. En toch zullen 
ze moeten samenzitten. Dat ‘moeten sa-
menzitten’ is eigenlijk het beste wat ons 
kan overkomen, dat er moet gepraat 
worden, dat de verschillende standpun-
ten moeten bijeenkomen, dat accenten 
gelegd worden op de weg der geleide-
lijkheid ter verbetering van het sociale, 
het economische, het educatieve, het 
klimaat - met rechtszekerheid voor de 
betrokkenen en met aandacht voor wat 
er in de wijdere wereld gebeurt. Laat 
het ons echt grijs worden… met vele 
tinten. 

 
(Stefan Vanwildemeersch)
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