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UIT HET JURY VERSL AG

Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn erin geslaagd een beweging 
op gang te trekken die niet enkel in ons land tienduizenden jongeren 
weet te enthousiasmeren en hen actief in het maatschappelijke debat 
te betrekken. Ze hebben er toe bijgedragen dat jongeren in de hele 
wereld hun stem laten horen om dringende klimaatmaatregelen aan 
te kaarten.

De Wever en Gantois hebben de steun weten te vergaren van meer 
dan honderd klimaatwetenschappers. Samen werken ze voorstellen 
uit om het falende klimaatbeleid uit het slop te trekken.

Ze doen dat bovendien zonder te willen polariseren en met de nodi
ge nuance en waardigheid omdat zij inzien dat klimaatbeleid een 
breed draagvlak nodig heeft om resultaten op te leveren.

Het Arkcomité ziet in de inzet van De Wever en Gantois – en met 
hen van de bredere beweging Youth for Climate – een eigentijdse 
vertaling van het Vrije Woord dat uitgedragen wordt door een jonge 
generatie.



Klimaatbetoging over de generaties heen. Anuna uiterst links,  
Kyra eerste rechts naast de oudere dame.
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VERWELKOMING
jef asselbergh

Dames en Heren,

Vandaag huldigen we de voor de 69ste maal een laureaat van de Ark
prijs, twee zelfs: Anuna De Wever en Kyra Gantois. Voor de 9ste 
keer doen we dat in deze zo bijzondere omgeving dank zij de gast
vrijheid van Adriaan Raemdonck, de voorbije maanden ook nog erg 
druk bezig met de vijftigste verjaardag van zijn galerie De Zwarte 
Panter. Daar passen dankbaarheid en waardering bij. Onze dankbaar
heid gaat ook naar anderen: naar Philippe Lemahieu, de weldoener 
die de herinnering aan deze huldiging blijvend maakt met het boek
je dat u straks uitgereikt krijgt, naar Peter De Greef, die tijd en talent 
stopt in het realiseren van dat boekje en uiteraard ook naar brouwe
rij De Coninck, die ons helpt deze avond gezelliger te maken.

Ook als een vereniging ouder wordt krijgt zij regelmatig slecht nieuws 
te verwerken. Het voorbije jaar zijn ons twee bijzondere mensen ont
vallen:
 de dichteres Clara Haesaert, voor zovele jaren lid van het Ark

comité,
 Tone Brulin, laureaat van de Arkprijs in 1986 en op zovele ma

nieren en op zovele terreinen bezig met theater dat niet één term 
er op past.

Het reeds vermelde boekje, uitgegeven ter gelegenheid van deze avond 
bevat uitgebreide biografieën van deze voor onze cultuur wel erg 
verdienstelijke kunstenaars.

Sinds 013 hebben wij u op deze bijeenkomsten op de hoogte gehou
den van alles wat gebeurde rond het Herman Teirlinckhuis. 013 was 
het jaar waarin de gemeente Beersel, eigenaar van het Herman Teir
linckhuis, dat wilde verkopen waardoor zijn toekomstige bestemming 
wel erg onzeker werd. De iconische plek werd, gelukkig maar, voor 
zijn culturele bestemming behouden en ondertussen worden er re
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gelmatig literaire bijeenkomsten gehouden.Uitbreidingsplannen 
liggen op tafel. Voor het Arkcomité was deze evolutie belangrijk want 
zo wordt het mogelijk volgend jaar de zeventigste laureaat te huldigen 
in het huis van de auteur die aan de basis ligt van de idee van de 
Arkprijs. Noteer vast woensdag 0 mei 00 in uw agenda en vergeet 
daarbij niet te vermelden Herman Teirlinckhuis, Beersel.

Zoals gebruikelijk zullen enkele sprekers uitgebreid het hoe en het 
waarom van de keuze Anuna De Wever en Kyra Gantois toelichten. 
Als voorzitter richt mijn opdracht zich op meer algemene commen
taren of mededelingen en voor het praktische deel daarvan is dat ook 
gebeurd. Vandaag heb ik ook een meer principieel onderwerp dat 
ons bezig houdt onder uw aandacht te brengen. De opdracht die het 
Arkcomité in zijn statuten verwoordt gaat verder dan het jaarlijks 
aanduiden van een laureaat ook al is er zelden een aanleiding om 
meer te doen dan dat. Die missie vermeldt het verdedigen van de 

De schrijvers van Wij Zijn het Klimaat:  
v.l.n.r. Jeroen Olyslaegers, Kyra Gantois, Anuna De Wever.
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Nederlandse cultuur en de vrije meningsuiting. Dit jaar waren er wel 
degelijk redenen om meer te bespreken dan de aanwijzing van een 
laureaat. Het stopzetten door de Vrije Universiteit Amsterdam van 
de bacheloropleiding literatuur en samenleving Nederlands, belang
rijker nog, de suggestie om in het Vlaamse middelbaar onderwijs het 
aanbod lesuren Nederlands per week in te korten van vijf naar vier 
uren vormen zo een aanleiding. Dat zo ingewonnen uur zou dan 
ingevuld worden met een vak burgerzin. Onze eerste reactie werd 
gepubliceerd op de website van De Morgen, sommigen onder u heb
ben die zeker gelezen, misschien zelfs verspreid op de elektronische 
media.

Ik denk niet dat dit kan volstaan en wil kort op dit thema verder gaan. 
Een taal beheersen om te communiceren, om gedachten overdraag
baar te maken en vooral om kritisch om te gaan met de gedachten 
van anderen steunt op twee pijlers. Grammatica, woordenschat, vor
men het gereedschap dat ons helpt onze gedachten uit te drukken. 
Literatuurstudie helpt om kennis op te doen van wat anderen met 
die taal gemaakt hebben, hun opvattingen en de manier waarop zij 
die uitbrachten. Let wel, het gaat daarbij niet uitsluitend om bellettrie 
of de schone letteren, het gaat om elke vorm van geschreven en ge
sproken communicatie, nieuwe media inbegrepen. Wie zijn taal 
beheerst kan de waarheid vertellen, zijn of haar waarheid. Wie zijn 
taal beheerst kan ook liegen, grof of subtiel, openlijk of versluierd. 
De teksten van anderen, literatuur of niet, scherpen de kritische zin 
aan en helpen de leugen te ontmaskeren. Framen, fake news, nep
nieuws zijn nieuwe uitdrukkingen maar duiden geen nieuw fenomeen. 
In 1937, een tijd van retorische rode, bruine en anderskleurige hoog
missen in pers, pamfletten, filmjournaals en radio, had Menno ter 
Braak de uitdrukking ‘gedwongen feiten’ al gemunt. Zijn taal heeft 
hem toe gelaten een antwoord te vinden, zijn tekst is ons tachtig jaar 
later nog een hulp om te begrijpen. Onze erkenning ging trouwens 
al enkele malen uit naar de wijze waarop manipulatie in het taal
gebruik, eens ontdaan van zijn versluiering, tot revelerend ideologisch 
inzicht leidde. In 1993 bijvoorbeeld huldigden wij Jan Blommaert en 
Jef Verschueren omwille van hun studie over taalgebruik in het Bel
gische migrantendebat.
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Neen, het lijkt ons geen goed idee dat lesuur Nederlands minder. Het 
weerwerk mag niet alleen komen van degenen die met dat taal onder
wijs bezig zijn. Ook wie begaan is met emancipatie, democratie, 
bur gerparticipatie, het vrije woord, mag zich zorgen maken over de 
toekomst van de talige weerbaarheid van de burgers. Het is ooit anders 
geweest, in 1876 besliste een kleine Antwerpse vereniging van libe
rale signatuur haar bijeenkomsten voortaan in het Nederlands te 
hou den omdat dit zou bijdragen tot, ik citeer de redelijk hoogdra
vende negentiende eeuwse stijl, “zo verheffen wij onze vereniging tot 
een leerschool van de spreekvaardigheid”.

De talige weerbaarheid, de kritische zin van de burger, staan los van 
het andere debat over de belangrijkheid van de alfa en de bètaoplei
dingen, STEM of humane wetenschappen. Op een moment dat tech
nologie en algoritme zowel invloed hebben op het individu als op de 
maatschappelijke ontwikkeling is een scherpe kritische houding in 

Klimaatverandering is een zaak van jong en oud.
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mensentaal nodig ten aanzien van makers en gevolgen van die algo
ritmes. De wetenschapper staat dan in de eerste lijn, hij mag niet 
alleen staan voor mogelijke dilemma’s.

In het kort nog iets over het voor dat uur voorgestelde substituut: in 
plaats van dat uur Nederlands komt dan een uur burgerzin, burger
schap. Een leer als substituut van zelfontwikkeling, een originele vorm 
van contrareformatie, nog eventjes wachten en de overheid schrijft 
het algoritme voor haar burgers.

In de reacties op de eerste donderdagmanifestaties van onze laureaten 
las en hoorde ik twee soorten verwijzingen naar die burgerzin: de ene 
luidde dat de burgerzin de jongeren er toe verplichtte op de school
banken te blijven en te studeren; de andere luidde dan weer dat die 
manifestaties van burgeractivisme juist een uiting vormen van voor
treffelijke burgerzin.

Opvallend veel Engels in de klimaatbetogingen.
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Maar ik ga niet voor de anderen spreken, Jeroen Olyslaegers heeft nu 
het woord voor zijn laudatio.

Jef Asselbergh is voorzitter van het Arkcomité. Financieel econoom, 
gewezen bankier, bestuurder van nationale en internationale 
vennootschappen. Medestichter van de Universiteit Antwerpen, 
voormalig Grootmeester van het Grootoosten van België. Mede- 
auteur van Herinneringen aan Michel Oukhow (1998).
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EEN STEM VO OR HET NU
Wandelen met Anuna en Kyra

jeroen olyslaegers

Ik leerde Anuna en Kyra kennen tijdens een strandwandeling. Hun 
moeder liep voorop samen met mijn vrouw. De Bezige Bij had ons 
samen gebracht. Katrijn van Hauwermeiren en Francien Schuursma 
waren fans van het eerste uur en ze wilden dat die twee een boek 
zouden schrijven waarin hun ideeën en hun energie zouden kunnen 
worden doorgegeven aan een breed publiek, zowel in dit land als in 
Nederland. Ik kreeg de vraag of ik wou helpen met het schrijven er
 van. De deadline was stevig en ik zat op dat moment diep in de zes
tiende eeuw waar mijn nieuwe roman zich afspeelt. Maar net zoals 
zovelen was ik gefascineerd door de kracht van die twee jonge men
sen die op zo’n korte tijd zoveel generatiegenoten hadden gemobili
seerd. Katrijn moest niet aandringen aan de telefoon. Nauwelijks twee 
dagen later liepen we op een pad tussen de duinen net over de Neder
landse grens. Daar hebben we op enkele uren tijd veel gebabbeld en 
afspraken gemaakt voor Wij Zijn het Klimaat, het boek dat nauwelijks 
een vijftal weken later in de boekhandel verkrijgbaar werd.

Snelheid en dringendheid zijn twee woorden die ik met deze twee 
jonge vrouwen associeer. Tijdens die strandwandeling kreeg ik een 
stevige download van wat het betekent jong te zijn tijdens deze al even 
merkwaardig urgente tijden. Klimaatactivisten en bij uitbreiding 
ieder een die zich inzet voor een rechtvaardige, menswaardige samen
leving hebben geduld nodig, zo heb ik vaak tegen mezelf gezegd en 
tegen anderen die er door zaten. Geduld is iets wat je jezelf voorhoudt 
om je niet te laten opvreten door een steeds groter wordende woede 
die kan eindigen in bitterheid of – nog erger – cynisme. Geduld brengt 
volharding. Anuna en Kyra hebben geen geduld, dat was het eerste 
dat ze me hebben geleerd. Ik denk niet dat ze er nog veel begrip voor 
willen opbrengen en het tweede dat ik leerde is dat ze gelijk hebben. 
Mijn generatie liep rond met Tshirts waar ‘No Time to Waste’ op 
te lezen stond. Achteraf bleek dat waar, maar toen was het nog sym
bolisch, hoe gemeend ook. Die slagzin is nu stuk gewassen. Het is 
zelfs te laat om nog ‘No Time’ trachten te recyclen. Sinds de laatste 
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IPCCrapporten van de Verenigde Naties tikt er nu een klok. Heel de 
planetaire samenleving heeft tien tot twaalf jaar om radikaal het roer 
om te gooien. Wetenschappers waarschuwen ons al decennia, zoals 
vrijwel iedereen weet, maar met die wetenschap is het moeilijk leven. 
Zelfs klimaatactivisten van mijn generatie reageerden aangedaan toen 
het rapport uit kwam, niet zozeer vanwege de feiten, als wel dat de 
kennis ervan aan een deadline werd gekoppeld en in niet mis te ver
stane termen over mainstreamkanalen werd verspreid. Nu is het 
zo  ver. De klok tikt echt, onverschillig voor wat onze meningen daar
over zijn, onverschillig voor alle bezwaren tegen het onvermijdelijke. 
Fuck ge duld, zoveel is duidelijk. What do we want? roepen deze jon
geren. Climate justice. When do we want it? Now, wordt er dan terug 
gebruld in de straten van onze grote steden over heel de planeet.

We stapten door de duinen. Ik zag mijn vrouw en Katrien, de 
moeder van Anuna, met elkaar babbelen en intussen zat ik volop in 
dat ‘now’ dat deze twee jongeren me voorhielden. Dat ‘nu’ is rauw 
en onversneden. Woede gaat hand in hand met onbegrip over het 
uitblijven van echte beleidsdaden, echt bewustzijn, echt mens zijn in 
een gemeenschap zonder oogkleppen, echte actie. Anuna en Kyra zijn 
kwaad, waardoor mijn bewondering voor hun ingehouden publieke 
verklaringen, mijn respect voor het open vizier waarmee ze hun 
tegenstanders tegemoet treden zonder ooit persoonlijk te worden of 
venijnig, alleen maar toenam tijdens het wandelen. Tegenstanders. 
Dat is het derde wat ik van hen heb geleerd. Het is een verkeerd 
woord. Zij weigeren tegenstanders te erkennen. Iedereen, van hoog 
tot laag, van klimaatminister tot grootmoeder, van gepensioneerde 
buurman tot een meisje in de lagere school, van haatzaaiers tot be
daarde burgers die het liever niet zo’n vaart zien lopen, is voor hen 
een poten tiële medestander. Dit zijn paranoïde en polariserende tijden 
waardoor ook kritische mensen vaak moeite hebben om zichzelf niet 
als een slacht offer te beschouwen van een samenzwering. Iedereen als 
een mo  gelijk medestander beschouwen stapt uit de mallemolen van 
beschuldigingen. Natuurlijk is de kans groot dat mensen dit afdoen 
als naïef. Maar voor zulke inschattingen hebben Anuna de Wever en 
Kyra Gantois geen tijd.

Niemand van ons had kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren. 
Wie pakweg een jaar geleden luid had verklaard dat de jongeren in 
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dit land in opstand zouden komen met nu al legendarische protest
acties en daden van burgerlijke ongehoorzaamheid was met hoon en 
cynisme overladen geweest. Dat zegt al veel over hoe wij de kracht 
van jonge mensen en hun plaats in deze samenleving inschatten. 
Ergens onderweg in de ruis die ons dagelijks omgeeft van nieuws
berichten en commentaren op sociale media zijn we verdwaald ge
raakt. We hebben impliciet de scenario’s aanvaard die ons werden 
voorgeschoteld en die we aan onszelf als ‘realisme’ verkochten zonder 
te weten wat er echt leeft in het hoofd van jonge mensen die onze 
nuan ceringen, onze beschuldigingen, onze blablabla en ons vermoeid 
cy  nisme hebben meegemaakt als het geraaskal van mensen die in 
feite nog steeds weigeren te aanvaarden dat het huis in brand staat.

Ik voelde mij geprivilegieerd door die strandwandeling. Achter
af schreef ik dat iedereen iets zou kunnen leren door met die twee 
gewoon te praten. En dan bedoel ik niet praten met schmink op het 
gezicht in een televisiestudio waar het televisieformat toch maar weer 
dat format blijft, met de stem van een redacteur in het oortje van een 
presentator die de boel leidt met het oog op de klok. Met praten be
 doel ik evenmin het zoveelste debat op een podium waar ieders ego 
rituele rondjes draait voor een al dan niet aandachtig publiek. Ik denk 
daarbij evenmin aan Twitter, Facebook en andere sociale media waar 
een relatieve onzichtbaarheid heerst, en waardoor dus vaak onbe
schoftheid het pleit wint en kwade stemmen vuurpijlen blijken in het 
alomtegenwoordige digitale niets. Dat zijn voorbeelden van media, 
van ‘middelijkheid’ zullen we maar zeggen waar de kerk uiteindelijk 
in het midden wordt gehouden en de gezapigheid stand houdt omdat 
het morgen toch maar weer vroeg dag is. Ik heb het over de onmid
dellijkheid van een gesprek zonder al die middelen. Ik zag plots samen 
met ons een hele samenleving meestappen die in de eerste plaats 
uitgebreid luisterde naar wat deze twee en met hen ieder een van Youth 
for Climate te zeggen hadden, hoe zij hun toekomst aanvoelen, welke 
mogelijke oplossingen zij zien, wat de rol van weten schap hierin kan 
zijn, om pas daarna vragen te stellen zodat er een echt hoogdringend 
gesprek op gang komt.

Een week na die wandeling werd ik door Anuna en Kyra uitge
nodigd om deel te nemen aan een vergadering van Youth for Climate. 
Ze hadden een paar mensen van mijn generatie uitgenodigd en wil den 



14

uitleggen wat ze nog allemaal van plan waren. Er was thee en koffie 
en er waren koekjes die werden aangereikt door Anuna’s vader. Er 
was, zoals gewoonlijk, niet echt veel tijd. Nu hoorde ik ook al de 
andere jonge mensen die schouder aan schouder met deze twee 
vrouwen staan. Er werd expliciet gevraagd naar wat we vonden van 
wat ze ons allemaal voorschotelden. Ik kreeg het gevoel dat we op een 
trein zaten waar wij, als ouderen, misschien af en toe de neiging 
hadden om te zeggen dat er toch ook aan dat station even moest 
worden halt gehouden waarbij we steevast te horen kregen dat ze dat 
hadden ingecalculeerd. Na een tijdje zwegen de ouderen, allemaal 
met een wat verbijsterde glimlach op ons gezicht. In een rotvaart ging 
die trein, om vervolgens al even abrupt te stoppen met de vraag wat 
onze ‘reflecties’ waren na de vergadering. Ja, inderdaad, de vergadering 
was dus al voorbij. Zelden heb ik zo overtuigd kunnen zeggen dat ik 
hier niets aan toe te voegen had. Als een wat lullige plezante nonkel 
piepte ik dat ze niet mogen vergeten plezier te hebben in hun urgent 
verzet, dat het nodig was om te dansen in de straten. Mijn woor den 
waren nog niet koud of ik had er al spijt van. Wie leert er hen nog 
iets? Het is omgekeerd. Hun urgentie, hun snelheid, hun kracht is iets 
waar wij allemaal, zonder uitzondering, van kunnen leren.

Anuna en Kyra vormen samen een wonderlijk team met een al 
even wonderlijke groep van vastberaden jongeren om hen heen. Ik 
wist van bij het begin dat je deze twee beter niet los van elkaar ziet. 
Ze vullen elkaars zinnen aan, zwepen elkaar op en beginnen dan al 
even plots met elkaar te kibbelen om vervolgens accurate afspraken 
te maken, agenda’s door te nemen, journalisten uit zoveel landen te 
woord te staan, en dan een trein op te springen naar nog maar eens 
een ontmoeting voor de goede zaak die ons allemaal aan gaat. De 
laatste tijd krijgen we te horen dat ons onderwijs in een diepe crisis 
zit. Wanneer ik die twee bezig hoor, wanneer ik de mensen van Youth 
for Climate zie vergaderen, wanneer ik, samen met zovele anderen, 
meestap tijdens de klimaatmarsen, dan krijg ik toch een andere in
druk. Deze samenleving levert immers ook dappere, onvermoeibare, 
goed geïnformeerde en uitstekend georganiseerde jongeren af die 
echte beleidsdaden zullen blijven afdwingen, die ons cynisme zullen 
blijven afdoen als irrelevant en die van het woord ‘hoop’ menen dat 
het gepaard moet gaan met echte vooruitgang.
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De Ark schittert voortaan met de namen van Anuna de Wever 
en Kyra Gantois, een urgent ‘nu’ staat er mee in gegraveerd. Met hun 
namen verbindt de Ark zich dus met een bewustzijn dat nu nodig is, 
dat zich niet laat intimideren of weg knuffelen. Want dat hebben die 
twee mij ook geleerd: dat de strijd tegen de gevolgen van de klimaat
opwarming in de allereerste plaats over een collectief bewustzijn gaat 
en jazeker: over de juiste kant van de geschiedenis. We hebben heel 
even tijd voor dankbaarheid jegens hen, maar vervolgens moeten we 
met z’n allen op hun trein blijven en ervoor zorgen, in hun kielzog, 
dat tegenstanders medestanders worden op basis van de feiten en op 
basis van hun jonge, dringende en bewuste stem.

Jeroen Olyslaegers won de Arkprijs in 2014 en is thans lid van het 
Arkcomité. Debuteerde in 1984 met Navel. Schreef toneelstukken 
voor KVS, Toneelhuis en Zuidpool. Bekroond met zijn trilogie Wij 
(2009), Winst (2012) en vooral Wil (2016) over het ongemakkelijk 
oorlogsverleden van Vlaanderen. Op grond van brieven, toespraken 
en mani festen schreef hij voor Kyra en Anuna Wij Zijn het Klimaat 
(2019).
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DANKWO ORD:  GIORDANO BRUNO 
EN DE WAARHEID ACHTERNA
anuna de wever & kyra gantois

Geachte juryleden, beste mensen,

Het is met een enorme trots en blijdschap dat wij deze prijs mogen 
ontvangen.

Wat begon als een simpel idee aan onze keukentafel, leidde tot 
een tsunami van studentenprotest en heeft ons leven de afgelopen 
5 maanden in een rollercoaster terecht gebracht.

We kunnen niet anders dan heel bescheiden zijn bij het aanvaar
den van deze prijs. Ook wij hadden niet gedacht dat er die eerste week 
3000 scholieren zouden komen of 35.000 drie weken nadien. Ook 
voor ons was het een complete sprong in het diepe. Maar net de on
zekerheid over de uitkomst vergde moed om de sprong te wagen. En 
nu weten we … We zijn niet alleen. Samen met ons, zijn er duizenden 
en duizenden jongeren die dezelfde frustratie, angst en verontwaar
diging delen en bereid zijn hun stem te laten horen.

Dit mag dus wat ons betreft de prijs zijn van: ‘het vrije woord van 
de jeugd van tegenwoordig’. Terwijl veel volwassenen dachten dat we 
verslaafd aan onze schermpjes aan het vervreemden waren van de 
wereld, zijn we er net in geslaagd om meer dan wie ook ons te infor
meren over onze wereld, onze planeet en een goed geïnformeerde 
balans op te maken over onze toekomst.

Dat plaatje ziet er niet goed uit en het zijn niet de minsten die dat 
zeggen. Een wetenschappelijke consensus is niet iets om mee te lachen 
en dat hebben wij dus niet gedaan. Terwijl de rest van de wereld de 
andere kant op kijkt, is het de jeugd die deze keer aan de alarmbel 
moest trekken.

Greta Thunberg was de eerste. Een vrouw van weinig woorden, 
maar helemaal van het vrije woord. Elke zin die ze zegt is zo bikkel
hard waar en komt zo diep binnen, dat het een kwestie van tijd was 
voor ze over de hele wereld volgelingen zou krijgen.

We zijn heel trots dat wij daarin in Europa en eigenlijk in de hele 
wereld, het voortouw hebben genomen. Greta zei ons toen we in 
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Rome waren: ‘Ik heb alleen de lucifer aangestoken, jullie hebben er 
olie over gegoten.’ Dat was het grootste compliment dat ze ons kon 
geven. Wij hebben dus de vlam in de pan geslagen – wat eigenlijk een 
pijnlijke metafoor is als het over klimaatverandering gaat. Maar goed, 
dat hebben we gedaan met grote trots, met moed en met daadkracht.

Maar… niet met geweld. Want, wie de waarheid aan haar kant 
heeft, heeft nooit geweld nodig om de strijd te winnen. Dan volstaat 
het om doortastend de boodschap te blijven herhalen. Dat weten 
jullie als de beste.

Maar de strijd wordt lang en hard. En de waarheid wordt soms 
duur verkocht.

Toen ik op 9jarige leeftijd met mijn mama voor het eerst Rome 
bezocht, nam ze me – na een bezoek aan het Vaticaan – mee naar de 
Campo Di Fiori. Ze zei me dat ze me wou voorstellen aan haar vriend 
Bruno. Midden op dat plein staat namelijk het indrukwekkende 
standbeeld van een monnik – Giordano Bruno. Hij was een simpele 
Napolitaanse boerenzoon die dankzij zijn geniaal wiskundig talent 
toch kon opklimmen in de katholieke kerk. Zo hoog, dat hij naar 
Padua afreisde toen hij hoorde dat er een vacature was als prof wis
kunde. De job werd voor zijn neus weggekaapt door niemand minder 
dan Galileo. Werkloos besloot Bruno rond te trekken in Italië en zijn 
wiskundige bevindingen te verkondigen. Zijn berekeningen hadden 
hem doen besluiten dat niet de aarde maar de zon in het midden 
stond van onze kosmische achterbuurt, een idee dat ook Galileo 
koesterde en er toe leidde dat hij huisarrest kreeg. Bruno verging het 
minder goed. Aangezien hij geen rijke familienaam had die hem kon 
beschermen, is hij voor zijn waarheid op de brandstapel geëindigd. 
Dat gebeurde op de Campo di Fiori, vandaar dat vandaag de dag zijn 
standbeeld daar nog steeds staat. Niet alleen ter herdenking van 
Bruno en zijn waarheid die door de tijd niet ingedijkt kon worden, 
maar ook ter nagedachtenis van alle andere arme stumperds die op 
dat plein in vlammen zijn opgegaan.

Vechten voor je waarheid kan dus slecht eindigen voor jezelf. 
Voor zover ik weet zijn wij nog niet bedreigd met de brandstapel, 
maar dat is niet omdat niemand ons dat toe wenst. Het is gewoon dat 
men in de 1ste eeuw veel creatievere manieren verzint om mensen 
met de dood te bedreigen, onze mailbox staat er vol van!
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Maar onze stem krijgen ze niet meer klein. Zelfs als wij er niet 
meer zouden zijn, zal het vuur blijven branden. Soms moet je er op 
vertrouwen dat je waarheid uiteindelijk via sluipweggetjes toch het 
collectieve bewustzijn zal blijven irriteren tot het weer wakker wordt 
en een vol gende persoon het uitschreeuwt. Dat is wat Greta en wij 
doen: wij blijven speechen tot je er ongemakkelijk van wordt. Een 
mug is voldoende om iemand uit zijn slaap te houden, als je maar 
blijft en blijft zoemen, klinkt elke ritsel uiteindelijk als een orkaan.

Aanvankelijk werden wij door velen als schattig weggezet, dan 
werd het verwondering en daarna werd het voor sommigen irritant. 
Irritant omdat het begon te dagen dat onze stem niet meer zou zwij
gen, dat onze stem geen voetnoot zou zijn die men als excuustruus 
kon neerzetten om te tonen dat de stem van jongeren of jonge vrou
wen wel degelijk een plek krijgt. Wij willen niet schattig zijn en onze 
‘five minutes of fame’ hebben bij de oude heren van de macht, wij 
willen echt gehoord worden en wij willen echte verandering zien. 
Want, het gaat ons niet om die ‘five minutes of fame’, maar over een 
volledige planetaire reset. Op dat moment wordt voor velen onze 
boodschap een echte ‘inconvenient truth’. We menen het als we zeg
gen dat we geen wereld willen die zich verzuipt aan fossiele brand
stoffen of een economie die zich gulzig richt op enkel economische 
groei en niet op menselijk geluk. In een wereld waar geld niet langer 
een middel is maar een doel. In zulke wereld worden de zienden blind 
en de horenden doof.

Het rare is dat als een meisje van 15 opstaat en die waarheid sim
pel en duidelijk uit durft te spreken, bijna iedereen haar meteen gelijk 
geeft. ‘Wir haben es gewuβt’, klinkt het dan, maar… En wat er ook 
op die ‘maar’ volgt is telkens een lange reeks excuses die er eigenlijk 
op neer komen dat de mensheid verslaafd is aan een economisch van 
de pot gerukt systeem waar finaal 99% slaaf is en slechts 1% onschat
baar rijk. Zo rijk, dat die niet enkel de huidige maar ook alle toekom
stige generaties hun kredietkaarten voor aardse grondstoffen heeft 
leeg geplunderd.

Hoe pijnlijk is de waarheid te horen dat als het klimaat een bank 
was, het al zou zijn gered? Wie heeft die banken gered? Uit wiens 
geldbeugel is het geld toen gehaald? Heeft er toen iemand zich de 
vraag gesteld of er eigenlijk wel een draagvlak was? In donkere achter
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kamers van de Europese politieke instellingen hebben blanke heren 
in maatpak het snel, snel geregeld. Toen kon het, miljarden en mil
jarden. Waarom nu niet? Nu onze kathedraal van een planeet in vuur 
en vlam staat? Is onze toekomst makkelijker in de uitverkoop te 
zetten dan te leven met een failliete bank? Durf jij dat aan je kinderen 
of kleinkinderen uit te leggen? Waar zijn die blanke heren in Euro
pese ach ter kamertjes nu wij ze nodig hebben?

CO emissies stoppen is een simpele eis, maar de weg erheen vergt 
een wereldwijde ommezwaai van heel het systeem. Sommigen zullen 
zeggen dat enkel profeten de kracht en moed hebben om die pijn lijke 
boodschap zelf onder ogen te zien en uit te dragen. Anderen zul len 
zeggen dat enkel gekken dat doen. Profeten of gekken, we dragen 
bei  de titels als eretekens omdat we ons er goed bewust van zijn dat 
de echte waanzin schuil gaat in een wereld die collectief de andere 
kant opkijkt terwijl onze planeet – onze kathedraal – in brand staat.

Wij durven de vlammen in de ogen te zien en vragen jullie het
zelfde te doen. We dagen jullie uit: wat ga jij doen om deze waarheid 
het vrije woord te geven? Wat ga jij doen om onze stem te laten horen? 
Wat ga jij doen om onze planeet terug op adem te laten komen?

De uitdaging waar onze generatie voor staat, is de grootste uitdaging 
die het vrije woord ooit zal kennen want het is de stem van de mensheid 
zelf die op het spel staat. De planeet zal onze hete fratsen namelijk wel 
doorstaan, maar de mensheid is veel te kwetsbaar en voor ons wordt het 
branden of verzuipen. Dus, zal de stem van de mensheid verstommen 
als een kleine voetnoot in de lange geschiedenis van de planeet aarde 
of zal ze zegevieren in een wereld waarin we elkaar terugvinden als 
mensheid, verbonden in onze prachtige inventieve kracht en gesterkt 
door onze brede culturele rijkdommen en ingenieuze dapperheid en 
moed om bruggen te bouwen waar nu de afgrond prijkt?

Dus, aan alle hoge en machtige heren wij rekenen hiervoor op 
jul lie. Niet omdat we zo onder de indruk zijn van alles wat jullie ge
neratie al heeft gepresteerd, maar eerlijk gezegd, omdat we niemand 
anders hebben om het aan te vragen.

En die vraag klinkt steeds luider want in feite wil iedereen uit dit 
systeem, heeft er letterlijk de buik van vol en toch lijkt iedereen in de 
praktijk een loyaal lammetje dat braaf op de boer wacht voor de vol
gende scheerbeurt.
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We hebben wolven in schapenvacht nodig. Wolven die huilen in 
de nacht en mensen uit hun behaaglijke huis jagen om hun ogen
schijnlijke luxeketens te verbreken. Jeroen Olyslaegers is zo’n wolf. 
Hij hielp ons met onze boodschap om te vormen in een boekje en 
hiermee alles en iedereen te betrekken in de revolutie. Letterlijk, een 
brief aan iedereen.

Onze speech zijn we begonnen met een welgemeende dankuwel, 
maar daar willen we ook mee eindigen. Hier vanavond spreken we 
voor de overtuigden, de dapperen die aan onze kant stonden vanaf 
dag 1 en eerlijk, zonder al die mensen – waarvan de belangrijkste hier 
aanwezig zijn – hadden we ons verhaal nooit zo mooi, zo krachtig, 
zo helder, zo eerlijk kunnen brengen. Jullie allen doen het vrije woord 
alle eer aan. You walk the talk en we zijn heel fier dat wij worden op
genomen in deze prachtige lijst van winnaars. Een prijs, die voor ons 
tegelijk een opdracht is om dat vrije woord daadkrachtig te blijven 
brengen in de toekomst.

Plastic verteert niet. Bodem en oceanen zijn vergiftigd.
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EEN VERDIENDE SCHANDE
ingrid vander veken

Dat de Arkprijs 019 gaat naar Anuna De Wever en Kyra Gantois, en 
bij uitbreiding naar Youth for Climate, is een schande. Er is weinig 
dat hierover nog niet is gezegd, maar laat ik het toch nog maar eens 
herhalen. Sommige zaken kunnen blijkbaar niet genoeg worden her
 haald.

Laat ik nog maar eens herhalen dat er zoiets bestaat als een klimaat
probleem. Dat het wetenschappelijk erkend is dat door de hoeveelheid 
broeikasgassen de wereldwijde temperatuur sneller stijgt dan ooit 
te  voren. Dat deze ongeziene klimaatverandering bijgevolg niet van 
alle tijden is. Wel van deze, en vooral van de toekomstige tijd.

Laat ik nog maar eens herhalen dat van problemen wegkijken zelden 
een geschikte oplossing is, je van de domme houden zelden een blijk 
van intelligentie. Dat op de lange baan schuiven bij hoogdringendheid 
zowat de slechtst mogelijke aanpak is. Dat wetenschappelijke bevin
dingen enkel in acht nemen als ze je zinnen, onzin is. En dat dit alles 
nochtans gebeurd is, op grote schaal.

Laat ik nog maar eens herhalen dat het klimaatprobleem al veel lan
ger op de agenda had moeten staan. Dat de daartoe uit te spreken 
woorden al veel eerder hadden moeten gesproken worden, door 
zo  genaamd slimme probleemoplossers, zich van de domme houders, 
op de lange baanschuivers, wegkijkers. Maar laten we ons gelukkig 
prijzen dat elk van deze al te lang verzwegen of versmoorde woorden 
vandaag vrij is.

Laat ik nog maar eens herhalen dat het niet eens kiesgerechtigde 
jon geren zijn die massaal voor dit vrije woord hebben gekozen. Dat 
het gehoord en verspreid kon worden, dankzij diegenen van wie men 
dit het minst had verwacht. Zij, die er door de zelf ooit jongeren van 
verdacht werden verwend, egocentrisch, niet maatschappelijk betrok
ken te zijn.





Laat ik nog maar eens herhalen dat zij zich dit vrije woord hebben 
toegeëigend, doordrongen van een verantwoordelijkheid waaraan 
het de ooit jongeren heeft ontbroken. Dat zij hen zo een les hebben 
gegeven die ze logischerwijs van hen hadden moeten krijgen. Dat 
hun zogenaamd puberaal gedrag bijgevolg veeleer een vorm is van 
voortijdige volwassenheid. Dat je met een beetje taalcreativiteit zelfs 
zou kunnen zeggen dat hun straatmanschap getuigt van staatman
schap dat elders zoek was.

Laat ik nog maar eens herhalen dat er een lange weg ligt tussen aan
 kaarten en oplossen. Dat het klimaatprobleem een bijzonder inge
wikkeld en bijgevolg allesbehalve makkelijk op te lossen probleem is. 
Maar dat dit in geen geval een excuus mag zijn om het niet minstens 
te pro beren. En dat het net dat is wat de klimaatjongeren vragen – niet 
meer, maar ook niet minder.

Laat ik nog maar eens herhalen dat het begrijpelijk is dat niemand 
– zelfs de slimste probleemoplosser niet – hiervoor een pasklare op
lossing heeft. Maar dat het des te onbegrijpelijker is dat men juist 
daar om niet als de bliksem op zoek gaat naar de best mogelijke raad
gevers en een zo groot mogelijke samenwerking. Dat daarzonder niets 
zal worden bereikt dat ook maar in de buurt komt van een oplossing.

Laat ik nog maar eens herhalen dat a) die best mogelijke raadgevers 
de allesbehalve naïeve experten zijn die de zogenaamde naïviteit van 
deze jongeren bijtreden en b) die zo groot mogelijke samenwerking 
vereist dat een punt wordt gezet achter een perfide polarisatie die, al 
dan niet om electorale redenen, partijen tegen elkaar opzet.

Laat ik nog maar eens herhalen dat de klimaatjongeren ook daarop 
gewezen en daartoe opgeroepen hebben. Dat zij, als het dan toch om 
het vrije woord gaat, dat gedaan hebben in termen die in de verdruk
king zijn geraakt maar dringend aan eerherstel toe zijn. Woorden als 
verbondenheid, samenwerking, vertrouwen, kennis, hoop.

Laat ik nog maar eens herhalen dat, indien het klimaatprobleem 
erkend was, indien er gericht en collectief naar een oplossing was 
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ge  zocht, deze jongeren nooit op straat zouden zijn gekomen. Dat ze 
niet zouden gehoord zijn, omdat het niet nodig zou geweest zijn ze 
te horen. Dat ze het woord niet hadden hoeven te nemen.

Laat me, kortom, tot slot herhalen dat het een schande is dat Anuna 
De Wever en Kyra Gantois en hun wereldwijde medestanders de 
Arkprijs 019 krijgen, maar dat ze hem wel dubbel en dik hebben 
verdiend.

Ingrid Vander Veken is auteur en voormalig journaliste. Schreef 
romans – meest recent nog Zwijgen (2016) en De Ogen van een 
Kind (2017) – naast verhalen, kinderboeken en een dagboek. 
Doceerde Woord aan het Conservatorium, nu Creatief Schrijven aan 
de Schrijf academie. Lid van het Arkcomité, tot voor kort 
vicevoorzitster van PEN Vlaanderen.
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DE WARE KLIMAAT SPIJBEL AARS? 
DAT ZIJN DE POLITICI

david van reybrouck

Maar hoe lang gaan we die fantastische, moedige, hoopgevende 
jongeren nu nog wegzetten als “klimaatspijbelaars”? Al maanden 
heerst er bij sommigen in dit land de stellige opvatting dat onze jeugd 
blijvende hersenschade oploopt wanneer zij enkele dagen scholing 
misloopt – alsof er niet elk jaar massa’s leerlingen zijn die door her
senschudding, klierkoorts, depressie of wat dan ook enkele weken 
missen en hun jaar toch nog halen.

Nee, ik heb het niet voor dat woord “klimaatspijbelaars”, want de ware 
klimaatspijbelaars, zoals coach Ilona Plichart het zo kernachtig op 
haar facebookpagina verwoordde, “dat zijn toch onze politici”.

Inderdaad. Laten we het daar eens over hebben.

Bijna vijfenvijftigduizend Belgen zijn medeeiser in de Klimaatzaak, 
de grootste collectieve rechtszaak uit de geschiedenis van het Belgische 
gerecht. En wat doet onze overheid? Drie jaar lang moedwillig dralen 
over de taal van het proces om het initiatief te nekken. Het is alvast 
niet gelukt. Maar was dat geen spijbelen dan?

Bijna vijfenzeventigduizend Belgen demonstreerden afgelopen de
cember in Brussel, de grootste klimaatbetoging ooit. En wat doet onze 
overheid? Twee dagen later federaal energieminister Marghem naar 
Polen sturen – met een privéjet, astemblief – om daar als enige land 
van de Europese Unie, naast Tsjechië, de nieuwe Europese richtlijnen 
over energiebesparing niet te ondertekenen. Was dat geen spijbelen 
dan?

Bijna twintigduizend Vlamingen deden mee aan Curieuzeneuzen, 
het grootste burgeronderzoek naar luchtvervuiling door verkeer ter 
wereld ooit. En wat doet onze overheid? Naar een cruciaal klimaat
overleg in Luxemburg dat over de reductie van uitlaatgassen door 
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auto’s ging … zijn kat sturen. België was toen samen met Ierland en 
Malta het enige land van de EU dat geen regeringslid had afgevaardigd. 
Was dat geen spijbelen dan?

En op de eerste dag van de grote klimaattop in Parijs in december 
015 kreeg België de prijs van “Fossiel van de Dag”. Die werd uitgereikt 
door Climate Action Network aan een land dat het minst had bijge
dragen aan de vooruitgang van de onderhandelingen. België was na 
zes jaar onderling palaveren namelijk zonder akkoord naar Parijs 
getrokken. Was dat geen spijbelen dan?

Nee, mensen, dat is geen spijbelen meer. Dat is schuldig verzuim.

Zijn onze politici dan zo lui, dom en onverantwoord? Nee, maar ze 
hebben België nodeloos ingewikkeld gemaakt en de particratie be
langrijker geacht dan de democratie. Vier ministers van leefmilieu, 
plus nog eens vier van energie? Dat is gewoon belachelijk. Herfede
raliseren, die handel, anders kunnen we nooit krachtdadig optreden. 
Eén federale minister voor elk van die materies, dat moet volstaan.

En hoezo, de lange termijn in handen leggen van de experten van de 
korte termijn? Hoe kan een politicus fatsoenlijk aan 030 werken als 
hij voortdurend aan mei 019 moest denken? Dat is onhoudbaar. 
Betrek vrije burgers bij het klimaatbeleid, organiseer een burgertop 
over de kernuitstap. Snellere en betere resultaten zijn het resultaat, 
zoals we weten uit Ierland en Australië.

Spijbelen? Ik ben die jongeren die op straat komen juist ongelooflijk 
dankbaar. En ik ben duidelijk niet de enige: de betogers die weer en 
wind trotseerden werden aangemoedigd door volwassenen langs het 
parcours. Bedienden wuifden vanop de balkons, middenstanders 
gin gen in hun deurgat staan applaudiseren, bejaarden kregen tranen 
in de ogen en dankten de jonge gasten. Dit is de sfeer van de grote 
dagen. Die uitgelatenheid, dat uitbundige, het doet denken aan de 
kernwapenbetogingen uit de jaren tachtig.



6

Op 10 januari waren ze met een verrassende 3.000, de donderdag 
daarop met maar liefst 1.500. Op 15 maart stonden er ruim 30.000 
in de straten van Brussel. Volgende week, ook al zijn de verkiezingen 
dan voorbij, staan ze er wellicht weer, met velen. Ik sluit mij aan.

David Van Reybrouck is auteur en democratie-activist. Zijn boek 
Tegen Verkiezingen (2016) verschijnt in twintig talen. Archeoloog en 
cultuurhistoricus. Promoveerde in Leiden (2000). Debuutprijs in 
2002 (voor De Plaag). Maakte theaterteksten (Missie, Die Siel van 
die Mier), en schreef een lijvig boek over het koloniale verleden, 
Congo (2010). Verdedigt burgerinitiatief. Recent werk: Zink (2016).
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BR AAF EN HET VRIJE WO ORD 
RIJMEN NIET SAMEN

jan de zutter

Het is elk jaar hoopvol uitkijken naar de mail van het Arkbestuur, 
die ons – leden van het Arkcomité – uitnodigt om na te denken over 
een of meer kandidaten die het waard zijn de Arkprijs van het Vrije 
Woord in ontvangst te mogen nemen. 019 was het eerste jaar waar
in ik niet heb moeten nadenken. De olifant van het Vrije Woord stond 
namelijk behoorlijk opzichtig in de kamer. Wie die olifant gezien 
heeft, kan hem niet meer ontzien.

De olifant kwam aanvankelijk op kousenvoeten uit de kast op 
0 augus tus 018 toen een vijftienjarig Zweeds meisje besliste om 
voor het parlement te protesteren tegen een al te laks klimaatbeleid. 
De Skolstrejk för klimatet was geboren. De motor van het protest 
begon pas echt te ronken –  ik besef hoe ongepast de beeldspraak 
is – toen in januari 019 hier te lande twee andere meisjes het vuur 
aan de lont hielden. Anuna De Wever en Kyra Gantois hanteerden 
echter een andere strategie dan hun grote voorbeeld Greta Thunberg. 
Terwijl Thunberg koppig, op haar eentje, al dan niet bijgestaan door 
een handjevol sympathisanten voor het Zweedse parlement post 
vatte, deden De Wever en Gantois een oproep aan hun generatie
genoten om massaal de straat op te komen.

Geen schrik voor ‘the walk of shame’

We kennen het resultaat en dat vertroebelt een beetje wat er zich op 
het moment van die beslissing precies heeft afgespeeld. De Wever en 
Gantois hadden er immers niet het minste idee van of hun oproep 
ook enige impact zou hebben. De meest plausibele inschatting van 
wat zou gebeuren, was dat ze grandioos op hun bek zouden gaan.

Toen ze hun oproep via sociale media lanceerden, kregen de meisjes 
meteen telefoon van twee televisiezenders die hen vanuit Mortsel 
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wilden volgen naar Brussel. Die reportages zouden – dat had elke 
volwassene voorspeld – hun falen voor de hele natie tonen. De Wever 
en Gantois zouden in Brussel namelijk op hun eentje staan en the 
walk of shame moeten lopen. De dag erna zouden ze op school uit
gelachen worden door hun eerder cynisch ingestelde klasgenootjes 
en op sociale media het voorwerp zijn van spot bij klimaatsceptici. 
We zouden er met z’n allen nog eens een pint op gedronken hebben 
en de kous was af.

Goedmenende volwassenen in hun nabije omgeving hebben hen 
gewaarschuwd: weet waar je aan begint. In een wereld waarin tieners 
en adolescenten beoordeeld worden via het aantal likes op Facebook, 
kan elke foute inschatting nare gevolgen hebben.

Daar, op dat cruciale moment, werd door twee meisjes eer betoond 
aan het Vrije Woord. Ze hebben hun middelvinger opgestoken naar 
het cynisme en beslist om voor hun overtuiging op te komen. Koste 
wat het kost.

Op die eerste protestdag daagden drieduizend scholieren op, een 
aantal dat op 4 januari 019 al meer dan vertienvoudigd was. Op 
18 maart werd hun oproep gehoord door meer dan anderhalf miljoen 
scholieren, studenten en solidaire volwassenen die wereldwijd de 
grootste klimaatbetoging aller tijden organiseerden. Sterker nog, 
dui zenden wetenschappers van over de hele wereld steunden de 
klimaatacties van de jongeren.

Greta Thunberg werd uitgeroepen tot vrouw van het jaar in Zweden 
en genomineerd voor de Nobelprijs. In Antwerpen zag ook het Ark
comité de klimaatolifant vredelievend door de straten van de steden 
wandelen en kende de Arkprijs toe aan Anuna De Wever en Kyra 
Gantois.

Het Vrije Woord, daar gaat het toch om.
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Over democratische twijfel en toxische twijfel

Het Vrije Woord impliceert machtige tegenstanders die je die vrijheid 
liever willen ontnemen. Dat leert ons de geschiedenis van de Arkprijs. 
Het betekent dat je geconfronteerd wordt met een tsunami van kritiek, 
cynisme of veel erger, haatboodschappen en zelfs doodsbedreigingen. 
Anuna De Wever en Kyra Gantois hebben het allemaal over zich heen 
gekregen.

Vandaag zijn het klimaatactivisten die het mikpunt zijn van een ge
orkestreerde campagne om twijfel te zaaien over klimaatverandering. 
Maar het begon anders. Twijfel werd aanvankelijk gehanteerd als het 
wapen van machtige belangengroepen die veel te verliezen hadden bij 
klimaatbeleid. Decennialang financierden oliebedrijven met honder
den miljoenen dollars grootscheepse PRcampagnes om twijfel te 
zaaien over de vaststelling dat klimaatverandering door de mens 
veroorzaakt werd. Het was toen echter de boodschap en niet de bood
schapper waarover getwijfeld moest worden. Toch werd al de basis 
ge  legd voor een toxisch klimaat dat zou leiden tot wat we nu fake news, 
alternative facts en post-truth zijn gaan noemen. Voor een gezonde 
democratie is die evolutie bijzonder kwalijk, omdat een democratie 
in essentie gebaat is bij twijfel. Regimes waarin niet getwijfeld mag en 
kan worden over beleidsbeslissingen en de gronden waarop die geba
seerd zijn, kunnen bezwaarlijk democratisch worden genoemd.

Uitspraken waarover getwijfeld wordt, kunnen tegen het licht gehou
den worden, getoetst aan de feiten en aan de wetenschappelijke con
sensus daarover. De wetenschappelijke consensus over de oorzaak 
van klimaatverandering en de potentiële gevolgen ervan is inmiddels 
overweldigend, om niet te zeggen nagenoeg unaniem. Dat is ook de 
reden waarom de discussie langzaam verschoven werd van twijfel 
over de boodschap naar het zaaien van twijfel over de boodschapper. 
Dat gebeurde door klimaatverandering politiek te polariseren tot een 
linksrechts discussie. Dat is niet altijd zo geweest. Op 8 november 
1989 verklaarde Margaret Thatcher – die niet van linkse sympathieën 
kon verdacht worden – voor de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties dat “klimaatverandering ons allemaal treft en dat actie 
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enkel effectief kan zijn als het op internationaal niveau wordt onder
nomen.”

Klimaatactie als complottheorie

Van dan af echter werd de noodzaak om klimaatbeleid te voeren 
steeds vaker gepercipieerd als een linksprogressief verhaal. De hou
ding daarover is stilaan geradikaliseerd met vooral alt-right websites 
zoals Breitbart die wetenschappelijke gegevens over klimaatverande
ring als fake news bleven bestempelen. De wetenschappers, politici 
en activisten die op de noodzaak van klimaatactie wezen, werden 
verdacht van een wereldwijd complot. De verspreiding van die com
plottheorieën is, mede door de opkomst van het internet en sociale 
media, geëxplodeerd. In die mate zelfs dat gerespecteerde kranten en 
nieuwsmedia zoals de New York Times of de BBC er op betrapt werden 
dergelijke fake berichten gewoon over te nemen.

Klimaatverandering werd stilaan een onderwerp dat nuttig werd in 
het discours van populisten en nationalisten. Voor populisten past 
het naadloos in het verhaal dat gericht is tegen de ‘elite’ die haar wil 
opdringt aan gewone mensen, een elite van wetenschappers, acade
mici en linkse politici. Voor nationalisten past het in de vrees voor 
de ondergang van de natiestaat en de volksidentiteit. Klimaatveran
dering is immers een wereldwijd probleem dat enkel door grensover
schrijdende instellingen kan aangepakt worden. We komen dan snel 
terecht in het discours over de superstaat of de wereldregering die 
ver boven de hoofden van het volk haar duistere plannen smeedt, van 
Big Government die er enkel op uit is zichzelf vet te mesten door de 
belastingen te verhogen. Dat complotdenken werd helder verwoord 
door voormalig minister van financiën Johan Van Overtveldt in een 
opinie stuk van 7 januari 019 in De Tijd: “De indruk dat hier een 
andere en bredere agenda speelt, tekent zich elke dag wat duidelijker 
af.” Die agenda is niet meer of minder dan de omverwerping van het 
kapitalisme.
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Zo kantelt de discussie van de boodschap naar de vermeende motie
ven van de boodschappers die – zo moet luid verkondigd worden – 
heel andere doelen dienen dan de planeet te behoeden voor een 
klimaat ramp. In het beste geval zijn klimaatactivisten naïeve mario
netten van duistere krachten. Dat moest ook het geval zijn geweest 
voor Greta Thunberg, en jawel in december van 018 begonnen 
rechtse websites verbanden te leggen tussen Thunberg en de welstel
lende Zweed se ‘groene’ ondernemer Ingmar Rentzhog, die Thunbergs 
spee ches zou schrijven en haar PR zou verzorgen. Het was nepnieuws, 
maar de berichten verspreidden zich razendsnel over extreemrecht
se blogs en nieuwssites om daarna door conservatieve mainstream
media en uiteindelijk door de hele pers opgepikt te worden. Het 
zelfde gebeurde met Anuna De Wever en Kyra Gantois die als hand
poppen van Greenpeace werden omschreven. Voormalig minister 
van milieu Joke Schauvliege wist wel zeker dat de acties van de kli
maatjongeren helemaal niet spontaan waren. Dat had ze van de 
staatsveiligheid vernomen. Ook dat bleek een verzinsel en leidde zelfs 
tot haar ontslag. Anuna’s moeder, Katrien Van der Heyden, werd 
onder vuur genomen, want zij zou via haar consultancybedrijf voor 
Groen werken. Alweer een verhaal dat niet klopte.

De kritieken gingen – zoals gezegd – al lang niet meer over de bood
schap maar over de boodschappers. Zo klonk het ook bij wellicht de 
machtigste tegenstander van de jonge klimaatactivisten, de Antwerp
se burgemeester, voorzitter van de grootse partij van dit land, rad van 
tong, spits van geest, strak in het pak en strikt in de leer. Hij noemde 
hen doemdenkers, aanmatigende pubers, fanatici die een klimaat
religie aanhangen. Hij somde nog allerlei andere lelijke dingen op en 
kreeg als antwoord van de meisjes: Wij willen graag met u samen
werken. Dat. Die waardigheid. Dat volwassen inzicht. Dat diepe 
ver langen om er samen uit te geraken. Om geen conflicten te creëren, 
om niet te polariseren… Dat vergt grote moed en wijsheid.

De partijvoorzitter die ervan overtuigd was dat de verkiezingen van 
6 mei 019 over ‘het Marrakechkomplot’ zouden gaan, zag tot zijn 
grootste ongenoegen dat twee meisjes erin geslaagd waren om klimaat 
bovenaan de politieke agenda te plaatsen. De vernedering moet totaal 
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zijn geweest. De kracht van verandering ging nu uit van twee meisjes. 
Het antwoord was, zoals te verwachten viel, paternalistisch: van 
jullie wordt verwacht dat je braaf achter de schoolbanken gaat zitten. 
Zwijg, neem uw pen en noteer… Braaf en het Vrije Woord zijn be
grippen die helaas niet compatibel zijn.

In sprookjes duiken ook monsters op

In de onmiddellijke omgeving van Anuna De Wever en Kyra Gantois 
worden sprookjes verteld. Het sprookje van De kleren van de keizer 
is bekend. Het is een kind dat de waarheid ziet en die waarheid ook 
uitspreekt. De keizer heeft gewoon geen kleren aan. Waarom is het 
een kind dat die opmerking maakt? Omdat volwassenen belangen te 
verdedigen hebben. De gigantische belangen van de fossiele industrie 
bijvoorbeeld, die al sinds het eind van de jaren ’70 weet dat haar 
producten de mens in de richting van een katastrofe zullen duwen, 
miljoenen heeft geïnvesteerd in de ondersteuning van klimaatont
kenning en tot vandaag doet alsof haar neus bloedt. Op een bepaald 
moment heb je een kind nodig dat met frisse blik kijkt en met het 
Vrije Woord spreekt: kijk, de keizer staat in zijn blootje.

Een tweede sprookje dat aan de meisjes verteld werd, is het verhaal 
van de Tovenaar van Oz van Lyman Frank Baum uit 1900, waarin een 
meisje terecht komt in het vreemde land Oz. In haar poging om naar 
huis terug te keren, moet ze passeren langs de tovenaar van Oz. De 
grote tovenaar is in werkelijkheid helemaal geen machtige magiër, 
maar iemand die zich met trucjes en begoochelingen voordoet als 
een leider. In werkelijkheid wil hij net hetzelfde als wat het meisje wil: 
gewoon terug kunnen keren naar huis. De tovenaar van Oz schetst 
de essentie van wat zich vandaag afspeelt. Er zijn schijnbaar machti
ge leiders die hun onderdanen bedotten met trucjes, maar in hun 
diepste gedachten gewoon de veiligheid van thuis terug willen vinden. 
Het zijn meisjes die de weg wijzen.

Het Vrije Woord kent niet enkel tegenwerking van de machtige leiders, 
maar ook van hun cohorten, de Nazgul, Orks, Balrogs en Uruk Hai 
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van Sauron. Vandaag leven zij niet in MiddenAarde, maar op het 
Internet. Ze zijn net zo boosaardig, wreed en gevaarlijk als de ge
drochten die Tolkien heeft bedacht. Ze begrijpen nauwelijks wat de 
Grote Leider precies bedoelt, maar voelen zich gesterkt door het 
vijand beeld dat hij heeft gecreëerd en zullen dat blind trachten te 
ver nietigen. Zij zijn écht gevaarlijk.

Omdat de tegenstand nu gericht is op de boodschappers en niet op 
de boodschap kregen Anuna De Wever en Kyra Gantois de afgelopen 
maanden dan ook haatberichten, seksistische boodschappen én 
doodsbedreigingen te verwerken. Dat heeft een diepe inwerking op 
het gezinsleven van de meisjes. Alleen de voordeur openen als er 
on  verwacht aangebeld wordt, kan niet meer. De brievenbus wordt 
telkens heel voorzichtig opengemaakt en brieven die rechtstreeks aan 
de meisjes gericht zijn, kunnen niet meer door henzelf geopend 
worden. Het is telkens paniek als de meisjes niet op het afgesproken 
uur thuis zijn gekomen. Er zal toch niets gebeurd zijn? De winter 
wordt plots het meest aangename seizoen omdat je je dan kan ver
stoppen in dikke jassen, achter een kap of een wollen sjaal en zo 
anoniemer de straat op kunt. De meisjes zijn ondertussen op zelfver
dedigingscursus gestuurd. Het Vrije Woord vraagt grote offers. Inti
midaties en bedreigingen zijn immers dagelijkse kost geworden.

Een nieuw fenomeen: extreem-rechts viseert klimaatjongeren

Tot nu toe werden er vijf processen verbaal opgesteld, wat betekent dat 
in vijf gevallen de dreiging zo ernstig is dat stappen moeten onder
nomen worden. In werkelijkheid circuleren er dagelijks honderden, 
zoniet duizenden haatberichten over de meisjes op sociale media. 
Die haat gaat ondertussen Europees. Het online campagnenetwerk 
Avaaz, dat wereldwijd activisme promoot rond ondermeer thema’s 
als klimaatverandering, corruptie en armoede, screent al een tijdje in 
Europa de online haatboodschappen die gericht zijn tegen klimaatjon
geren. Het is de organisatie opgevallen dat Anuna De Wever en Kyra 
Gantois op Europees niveau veel meer haatboodschappen krijgen 
dan bijvoorbeeld Greta Thunberg.
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Erg zorgwekkend is dat extreemrechtse groeperingen de klimaatjon
geren lijken te viseren. Dat is een heel nieuw fenomeen. Meer nog, 
de bronnen van die haat bevinden zich in Vlaanderen en verspreiden 
zich van hier uit over heel Europa. Op Europees niveau wordt de 
vraag gesteld hoe dat komt.

Twee mogelijke verklaringen dienen zich aan

Vooreerst uiteraard de strategie die De Wever en Gantois hebben 
gehanteerd, namelijk de massabetogingen die de weerslag van het 
klimaatactivisme een boost hebben gegeven. Greta Thunberg koos 
eerder voor een kleinschalig protest dat klimaatsceptici minder op 
de zenuwen heeft gewerkt. De schoolstakingen zijn weliswaar in 
Zweden ontstaan, maar in Vlaanderen zwollen ze aan tot een wereld
wijde beweging die écht impact heeft op de politiek.

Een tweede verklaring heeft met de verkiezingen van 6 mei 019 te 
maken. In tegenstelling tot in de rest van Europa, werden die verkie
zingen bij ons zowel Vlaams, federaal als Europees gehouden. Euro
pese waarnemers hebben de invloed van die samenvallende verkie
zingen op de verspreiding van haatboodschappen onderschat. In 
Bel gië gebeurde er in de aanloop naar de verkiezingen immers iets 
bij zonders. De federale regering struikelde over het VNMarrakech 
pact, wat er voor zorgde dat de grootste Belgische partij die zich 
 jarenlang geprofileerd had op het migratievraagstuk, uit de regering 
stapte. Dat gebeurde op 9 december 018, zowat een maand voor de 
eerste schoolstakingen van de klimaatjongeren van start gingen. 
Begin december leek het voor iedereen duidelijk dat de komende 
verkiezingen over vluchtelingen en migratie zouden gaan. En daarom 
ook over de ondergang van het Avondland, de vernietiging van de 
culturele identiteit van de Europese volkeren, over oprukkende isla
mitische horden die eenieder in een boerka zouden dwingen… Nog 
geen maand later staken twee meisjes daar een stokje voor en ver
dween het migratiethema volledig van de politieke agenda.
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Niet alleen had de grootste Belgische partij gehoopt dat de verkiezin
gen over migratie zouden gaan, ook radikaalrechtse groeperingen 
hadden daarover gedroomd. Omdat die hoop, dankzij de klimaatjon
geren, in de eerste maanden van 019 verdampte, veranderden ze het 
geweer van schouder en richtten ze de haatboodschappen die ge
woonlijk tegen mensen met een migratieachtergrond gericht zijn, 
naar de klimaatjongeren en in het bijzonder naar beide meisjes. 
Van uit Vlaanderen verspreidde die haat zich over heel Europa.

Dat proces kun je ook afleiden uit de profielen van de lieden die de 
haatberichten verspreidden. Aanvankelijk ging het vooral over oude
re mannen, vaak van boven de zestig, die de meest gore opmerkingen 
postten over de meisjes. We moeten goed beseffen dat Anuna De 
Wever minderjarig is en dat oudere mannen er desalniettemin niet 
voor terugdeinzen om haar te melden dat ze “beter eens goed gepakt 
zou worden door een stevige lul, zodat ze ten minste zou weten of ze 
nu een jongen of een meisje is.” Daarmee verwezen ze naar dat an
dere activisme van De Wever, namelijk over de vrijheid van gender
keuze.

Recenter is daar de georkestreerde campagne bovenop gekomen van 
extreemrechtse organisaties van het BloedenBodemtype, skinheads 
en neonazi’s in net pak die bakken haat over de meisjes uitstortten. 
In een van de bedreigingen aan het adres van Anuna De Wever vroeg 
iemand met een vals profiel op Facebook: “Waar zit Anders Breivik 
als je hem nodig hebt,” verwijzend naar de extreem rechtse Noor die 
in 011 een aanslag pleegde op een zomerkamp van sociaaldemocra
tische jongeren, waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Op het 
prikbord van het ‘anonieme’ profiel dat de bedreigingen uitte, staat 
het ΜOΛΩΝ ΛΑΒΕ (Moloon Labe) embleem dat circuleert in ex
treemrechtse milieus. Het verwijst naar de uitroep van de Spartaan
se koning Leonidas tegenover de Perzische koning Xerxes toen die 
van de Spartanen eiste dat ze hun wapens zouden inleveren: Kom ze 
maar halen – moloon labe in het oudGrieks – antwoordde Leonidas. 
De slogan – vaak vergezeld van een afbeelding van een Spartaanse 
helm en een volautomatisch machinegeweer waarrond een slang 
kronkelt – is bijzonder populair bij de Amerikaanse National Rifle 
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Association (NRA), de Amerikaanse alt-right beweging en Europese 
extreemrechtse kringen. Dit zijn de nieuwe tegenstanders van het 
klimaatactivisme van jongeren, een meer dan zorgwekkende evolutie 
waaraan nog te weinig aandacht wordt besteed.

Het gaat over veel meer dan klimaatactivisme

De Wever en Gantois bevinden zich daarmee in het oog van de ‘per
fect storm’ die onze samenleving bedreigt. Want het gaat over veel 
meer dan enkel de klimaatproblematiek. Het gaat over onze basis
waarden, onze vrijheden en rechten, over de democratie en de 
rechtsstaat. Er is wel degelijk een verband tussen twee meisjes die 
door extreemrechtse populisten bedreigd worden en de opkomst 
van een potentaat als Viktor Orbán die vrouwen tot broedmachines 
wil herleiden. Er bestaat wel degelijk een verband met de vrouwenhaat 
die Thierry Baudet in Nederland of Matteo Salvini in Italië versprei
den. Er is wel degelijk een verband met de Vox Partij in Andaloesië 
die de wetgeving die vrouwen beschermt tegen intrafamiliaal geweld 
wil afschaffen. Er is wel degelijk een verband met de Poolse PiSpar
tij die reproductieve rechten van vrouwen wil ondergraven en de 
rech ten van holebi’s wil afschaffen. Wat al deze partijen verbindt, is 
hun rabiate verzet tegen klimaatbeleid én hun verwerping van de 
fundamentele rechten en vrijheden die de basis vormen van onze 
gezamenlijke Europese identiteit, datgene wat het Vrije Woord in 
Europa garandeert. Het is geen toeval dat De Wever én Gantois zowel 
vrouwen zijn die opkomen voor hun individuele vrijheden, als kli
maatactivisten. Het is geen toeval dat ze daarom het voorwerp zijn 
van spot, haat en erger door populisten, nationalisten en extreem 
rechtse groeperingen.

Precies daarom is de moed, het doorzettingsvermogen én de waar
digheid waarmee De Wever en Gantois vrijuit spreken om hun idea
len voor een betere wereld kracht bij te zetten bewonderenswaardig. 
De Arkprijs van het Vrije Woord is het minste wat ze verdienen. Wat 
mij rest als grijze man op leeftijd, is nederig buigen en gelukkig zijn 
dat de toekomst in goede handen is bij deze jonge vrouwen.
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STREJK BETEKENT STAAK HET GEËMMER
greta thunberg

(ingeleid en vertaald door lukas de vos)

Het gaat oerend hard voor Greta Thunberg, de dochter van een 
Zweedse operazangeres (Malena Ernman) en een akteur (Svante 
Thunberg) die van verre verwant is met Svante Arrhenius, Nobel
prijswinnaar voor scheikunde in 1903. Arrhenius, een voormalig 
medewerker van Boltzmann en Van ’t Hoff, had in 1896 als eerste 
een verband gelegd tussen COuitstoot en het broeikaseffekt. Thun
berg riskeert nu zelf aan bekroningen ten onder te gaan. Het zou 
haar voor lijk verbranden, en dat is allicht ook een al dan niet bewus
te bedoeling van klimaatskeptici. Een half jaar geleden zat ze nog 
eenzaam op haar hurken voor haar schoolgebouw, wat aandoenlijk 
zoals Daniel Blake in de film van Ken Loach, met een zelfgemaakt 
bordje: ‘Strejk för Klimatet’. Het sloeg aan. Intusen zijn er al 11 lan
 den waarin forse marsen voor de bescherming van het klimaat zijn 
georganiseerd, nog versneld door het voorbeeld dat Vlaanderen heeft 
gegeven (en volgehouden). Nu is ze door Aftonbladet uitgeroepen 
tot Zweedse Vrouw van het Jaar. Nu is ze voorgedragen voor de 
Nobelprijs voor de Vrede. Nu treint ze het Avondland af om er met 
de Groten der Aarde van gedachten te wisselen. In hels tempo. Voor 
een zestien jarige alleen houdbaar omdat ze zo obstinaat en eenzijdig 
alles inzet op de redding van het klimaat (zelf wijt ze dat aan haar 
Aspergersyndroom).

Dat het Greta Thunberg menens is blijkt niet alleen uit haar eigen 
keuzes (veganisme, vliegschaamte, wetenschappelijk primaat), ook 
uit haar onbewogenheid voor vleierij of hofmakerij. Dat bleek al toen 
ze in januari het Wereldekonomisch Forum in Davos mocht toespre
ken. Geen vijfsterrenhotel, al was het haar aangeboden, maar kam
peren in de sneeuw bij flink wat graden onder nul. De maand ervoor, 
in het Poolse Katowice op de VN konferentie over klimaatverandering, 
hield ze zich niet gedeisd wanneer ze de hoge vergadering toesprak. 
In het Europees Parlement half april was het niet anders. De ontvangst 
door Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani in Straatsburg 
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was ronduit schandelijk – het leek wel alsof hij de ster van de dag was, 
hij liet zich in elk geval alle aandacht en kamera’s gaarne welgevallen, 
terwijl het meisje zich onverstoord in zwijgen hulde. De ongemak
kelijke knuffel die Kommissievoorzitter JeanClaude Juncker haar 
eerder in Brussel had gegeven verbleekte erbij. De persontmoeting 
bij het halfrond werd een sof, er kwam geen zinnige vraag, en dus 
alleen een korte inhoudsloze repliek. Thunberg trok wel fel van leer 
in de open vergadering van de Milieukommissie, waar ze haar vaste 
mantra’s bovenhaalde: “Als je huis in brand staat moet je niet pala
beren, maar blussen. Paniek is dan best op zijn plaats”. Het was de 
gelegenheid bij uitstek om dat te zeggen, omdat heel Frankrijk kro
kodillentranen vergoot en hopen geld ophaalde om de brand van de 
Notre Dame te kompenseren. “Ik hoop dat onze grondvesten sterker 
zullen zijn dan die van de katedraal. Maar ik ben bang van niet”, dat 
was haar uitgangspunt.

Rond het jaar 2030, over tien jaar 259 dagen en tien uur, of daaromtrent, 
staan we op een omslag. Dan zetten we een onomkeerbare kettingreak-
tie in gang die elke menselijke kontrole ontsnapt. Het zal allicht het 
einde van de beschaving inluiden zoals wij haar kennen. Tenzij in de 
tussentijd blijvende en nooit geziene veranderingen zullen plaatsgevon-
den hebben op alle maatschappelijke gebieden. Dat houdt mede in: 
het terugdringen van de uitstoot van koolstofdiokside met ten minste 
50%. Let wel: deze berekening stoelt op uitvindingen die nog niet op 
grote schaal gedaan zijn, uitvindingen die verondersteld worden astro-
nomische hoeveelheden CO2 uit de dampkring te verwijderen.

In die berekening zitten evenmin onvoorziene kantelpunten en terug-
koppelingen, zoals voor het bijzonder sterke methaangas dat ontsnapt 
uit de afsmeltende permafrost in de poolstreken. Er is evenmin rekening 
gehouden met de nu al door luchtvervuiling ingekapselde warmte. En 
wat met het principe van de gelijke behandeling – of klimaatrechtvaar-
digheid – die duidelijk is opgenomen in de akkoorden van Parijs, en 
absoluut noodzakelijk is om de omslag wereldwijd te doen slagen. Nog 
eens, het gaat hier alleen om berekeningen. Ramingen. Wat betekent 
dat elk “point of no return” zich wat sneller of later kan voordoen dan 
in 2030. Niemand weet het met zekerheid.
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Die doemgedachte is de steen des aanstoots voor wie baat heeft bij 
de ontkenning van de menselijke inwerking op de klimaatverande
ringen. Ontkenners (maar ook zeloten) grijpen graag naar populis
tische uitspraken. Ene Donald Trump liet zich ontvallen: “Het is koud 
in Minnesota, waar blijft nu die algemene opwarming?” Op 9 de
cember 017 tweette hij: “In the East, it could be the COLDEST New 
Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old 
Global Warming that our Country, but not other countries, was going 
to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!”

Ene Thierry Baudet pakte in de Nederlandse Tweede Kamer uit met 
grafiekjes over droogte, vergroening en dies meer, om te besluiten 
dat er niks aan de hand is. Onnodig alarmisme, die klimaatleugen, 
sneert hij. De reaktie van de Tilburgse hoogleraar economie Reyer 
Gerlagh was snijdend. Gerlagh schreef mee aan het IPCCrapport, 
en stelt vast dat Baudet geen Engels begrijpt. Dat het IPCC “low 
confidence” heeft in het aantonen van ekstremere weersomstandig
heden vertaalt Baudet als “heeft weinig vertrouwen in” – Reyer Ger
lagh verbetert: het betekent dat er vooralsnog “weinig wetenschap
pelijk bewijs is om bepaalde effekten toe te kennen aan klimaatver
andering”, niet dat het de toename ontkracht. Baudet negeert ook het 
verschil tussen cykli op lange en op korte termijn, wat uiteraard 
wei  nig meer is dan cherry picking om je eigen gelijk aan te tonen. 
Omdat de onzekerheid in de voorspellingen hoog is, gebruiken po
pulisten die als voorwendsel om geen maatregelen te nemen. Maar 
dat “is zoiets als geen brandverzekering afsluiten voor je huis omdat 
de kans dat je brand krijgt niet honderd procent is”, meesmuilt Reyer 
Gerlagh in De Volkskrant.

Het jongerenprotest wordt daarom vaak afgedaan als naief, een kin
derkruistocht die alleen fataal zal aflopen voor de deelnemers zelf. 
Spot en verdachtmakingen moeten de straatakties ondermijnen. De 
argumenten zijn gekend. Je moet op de schoolbanken zitten. Wet
geving is een taak van het parlement, niet van de “wilde horden” (een 
weinig subtiele verwijzing naar De Opstand der Horden uit 1930 van 
José Ortega y Gasset, die claimde dat de menigte in de samenleving 
de hoofdpersoon was geworden, “alleen het koor heeft het woord, de 
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hoofdpersonen zijn er niet meer”). Het klimaat verankeren in de 
grondwet is inderdaad dwaasheid, precies omwille van het nog speku
latieve karakter van heel wat klimaatveranderingen. Rechtskundige 
Sigrid Pauwels heeft in De Morgen (7 maart 019) terecht de vinger 
op de wonde gelegd met het voorbeeld van orkaan Sandy in het 
achter hoofd: “Toonaangevende Amerikaanse juristen waarschuwden 
toen al dat het klimaatbeleid wordt verlamd omdat oplossingen 
ontaarden in juridische problemen”. Geëmmer over belangen. Sign 
for my Future, anderzijds, heeft helaas een hoog geloofsdebiet, en een 
sterk chirogehalte. Het lijkt wat op de genderneutraliteit van Corneel 
van Oosterweel, die de werken rond Antwerpen ongetwijfeld in 
volmaakte werkschema’s zonder veel verkeershinder zal leiden. Knuf
fel ze ademloos. En nog een uithaal: waar denkt de jeugd al zijn 
ken nis vandaan te halen? Vilein wordt het wanneer elliptische ver
gelijkingen worden gemaakt. In een artikelenreeks in Doorbraak, “De 
Nieuwe Klimaatapostelen of de Heiligen van de Laatste Dagen”, 
koppelt Wim Van Rooy het apokalyptisch aspekt van de klimaat
opstand aan een hoogst verwerpelijke associatie. Deel  van 13 april 
013 draagt als titel: “Anuna en Greta: ook Khomeini zette in zijn 
oorlog met Irak kinderen in”. Dat is niet alleen grof, het is baldadig. 
Benno Barnard heeft voor minder een diskussiegroep verlaten. Zeg 
dan dat klimaataktivisten weinig genuanceerde opvattingen hebben 
over de politici en het onbetwiste gezag van “de” wetenschap. Greta 
Thunberg ontkent dat niet.

Ons huis valt uiteen. Onze leiders moeten daarom gepast ingrijpen. Op 
dit ogenblik doen ze dat niet. Als ons huis op instorten staat, dan zou-
den onze leiders niet doorgaan als vandaag. Je zou vrijwel je hele gedrag 
aanpassen. Zoals je bij een noodgeval doet. Als ons huis op instorten 
staat, dan zou je niet in businessclass de wereld rondvliegen en keuve-
len over hoe de markt alles wel zal oplossen met pientere kleine maat-
regelen voor bepaalde aparte problemen. Je zou niet praten over hoe je 
een uitweg gaat kopen of optrekken uit een krisis die uitgelokt is door 
het kopen en bouwen zelf. Als ons huis op instorten staat, dan zou je 
geen drie spoedtoppen over de Brexit houden en géén spoedtop over de 
verstoring van klimaat en ekosystemen. Je zou niet eens diskuteren over 
een uitdoofscenario voor kolen binnen 15 of 11 jaar. Als ons huis op in-
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storten staat, zou je niet jubelen over dat ene land, Ierland, dat moge
lijk gaat desinvesteren in fossiele brandstoffen. Je zou niet jubelen 
om  dat Noorwegen beslist heeft niet langer naar olie te boren in het 
fraaie zeelandschap rond de Lofoten – maar wel doorgaat om de ko-
mende decennia gewoon boringen overal elders te doen. Het is al dertig 
jaar te laat om daar verrukt over te zijn. Als ons huis op instorten staat, 
dan zouden de media over niks anders meer willen schrijven. De voort-
durende krisissen in klimaat en milieu zouden alle koppen domineren. 
Als ons huis op instorten staat, dan zou je niet beweren dat je de toestand 
onder kontrole hebt, en de toekomstige levensomstandigheden voor alle 
levende wezens niet in de handen leggen van uitvindingen die nog niet 
uitgevonden zijn. En je zou niet al je tijd verdoen zoals politici die 
rede twisten over belastingen of de Brexit. Als de muren van ons huis 
effektief zouden invallen, dan zouden jullie ongetwijfeld al je menings-
verschillen opzijzetten en samenwerken. Wel, ons huis stort in. En we 
raken snel in tijdsnood. En toch, in de grond gebeurt er niks.

Haar stem breekt als ze alle verlies optelt: erosie van vruchtbare bo
vengrond, ontbossing van het oerwoud, giftige luchtvervuiling, uit
sterven van insekten en wildstand, verzuring van de zeeën. Zodra ze 
zich herpakt heeft, richt ze zich in het bijzonder tot de verkozenen 
van het volk. De verkiezingen komen eraan, maar de grootste slacht
offers van de klimaatkrisis hebben niet eens stemrecht. De jongeren. 
“Stem dan voor ons, uw kinderen en kleinkinderen”. Om illusieloos 
te eindigen: “Je mag rustig weigeren naar mij te luisteren. Ik ben maar 
een zestienjarig schoolgaand meisje uit Zweden. Maar wetenschappers 
kun je niet negeren. De wetenschap evenmin. En ook niet de miljoe
nen schoolkinderen die staken voor hun recht op een toekomst”.

En weg is ze. De trein op, naar Rome. Datzelfde weekend duikt ze al 
op in Londen. In een toespraak bij Marble Arch op 1 april geeft ze 
Trump een veeg uit de pan, die in 017 uit het Akkoord van Parijs 
(015) stapte. Twee dagen later voegt ze zich bij Extinction Rebellion, 
de internationale groep die vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid 
predikt als laatste redmiddel tegen politieke inertie. Die week zijn er 
meer dan duizend aanhangers opgebracht, omdat ze wegenknoop
punten, rotondes, gebouwen, bruggen bezetten, van het Geschiedkun
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Greta Thunberg in het Europees Parlement, Straatsburg.

dig Museum tot Waterloo Bridge. Een vergadering van het Lagerhuis 
werd hilarisch verstoord door een half dozijn naakte betogers op de 
publiekstribune. Burgemeester Sadiq Khan van Londen keek moe
deloos toe, hij vindt de akties kontraproduktief.

“De politici komen er niet langer zomaar mee weg, met hun lamlen
digheid”, was Thunbergs repliek. In haar toespraak tot de parlements
leden legde ze de klemtoon op de waanzinnige Britse gehechtheid 
aan fossiele brandstoffen en de reusachtige uitbouw van de vliegvel
den. Schaliegas, olie en gasboringen op zee, nieuwe koolmijnen, het 
kan niet op. En ze hekelde nogmaals openlijk en ongeremd het poli
tiek bedrijf: “You lied to us. You gave us false hope. You told us that 
the future was something to look forward to. You don’t listen to the 
science because you are only interested in solutions that will enable 
you to carry on like before.”

De oren tuitten in Westminster. Maar of haar ontmoeting met de 
partijleiders iets oplevert staat te bezien. Ze waren er wel, alleen 
eerste minister Theresa May stuurde haar kat. Haar stoel bleef sym
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bolisch leeg. Alleen haar naamkaartje blonk. Het lijkt er wel op dat 
oppositieleider Jeremy Corbyn werk wil maken van een degelijk 
klimaatbeleid. Op 1 mei – niet voor niets de Dag van de Arbeid – 
diende hij een motie in “to declare a national environmental and 
climate change emergency as confidential documents show the go
vernment has spent only a fraction of a £100m fund allocated in 015 
to support clean air projects” (The Observer). Voor een keer heeft hij 
geen ruzie in het Lagerhuis. Wel in familiekring. Zijn broer Piers, zelf 
een meteoroloog en astrofysikus maar tegelijk een notoire ontkenner 
(“accepted science on man made climate change is a ‘cover up’ that 
exists to push up fuel prices”), noemde Thunberg ronduit een “on
wetend, gehersenspoeld kind”. Om naar haar te luisteren moet je een 
haartje betoeterd zijn, vindt hij. “Ze zit fout en wordt geestelijk mis
bruikt door volwassenen die haar manipuleren”. Dat willen de tegen
standers graag geloven. Maar of dát wetenschappelijk bewezen is, is 
voer voor zielkundigen.

De Britse uitgeverij Penguin Random House publiceert op 6 juni 
2019 Greta Thunbergs toespraken, vertrekkende vanuit haar 
tussenkomst bij de cop 24 gesprekken van de vn in 2018, onder de 
titel: No One Is Too Small To Make A Difference. Penguin heeft ook 
de rechten verworven voor de terugblik die de hele familie Thunberg 
op schrift zette (Greta, haar zus en haar ouders), Scenes from the 
Heart.
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ZIN EN ONZIN 
ROND KLIMAAT VER ANDERING

tim trachet

Het broeikaseffect is op zich geen recente ontdekking. Al in 184 
constateerde de grote Franse wiskundige Joseph Fourier dat de aarde 
aan het oppervlak tientallen graden warmer is dan als gevolg van 
loutere zonnestraling. Fourier vermoedde dat de atmosfeer er iets 
mee te maken had. In 1894 gaf de Zweedse scheikundige Svante 
Arrhe nius de correcte verklaring voor wat bekend zou komen te staan 
als het broeikaseffect. In de jaren 1930 ontstonden de eerste hypothe
sen dat een toename van kooldioxide in de atmosfeer tot een klimaat
verandering leidt. Na ca. 1970 kwamen er meer en meer aanwijzingen 
voor een versterking van het broeikaseffect op relatief korte termijn. 
Maar het bleef een aangelegenheid van experts.

De kwestie werd voor het eerst wereldwijd gesteld door de con
ferentie van Toronto (1988), toen ook het IPCC (het Intergoeverne
menteel Panel voor Klimaatverandering van de VN) werd opgericht. 
Het duurde nog een tijd voor ze tot het grote publiek doordrong. In 
1990 waren milieuactivisten er als de kippen bij om enkele zware 
stormen die WestEuropa toen kende, vooral die van 5 januari van 
dat jaar, als een teken van klimaatverandering aan te duiden. Achter
af blijkt dat dit fel overdreven was. De storm van 1990, hoe zwaar ook, 
heeft in de jaren nadien geen navolgers gehad. Maar dergelijke spec
taculaire verschijnselen maakten wel indruk en het probleem raakte 
in bredere kringen bekend. In de Verenigde Staten leidden de over
stromingen die in 005 door de orkaan Katrina waren veroorzaakt, 
tot een doorbraak van de discussie over global warming. Toch was 
Katrina als orkaan niet zo uitzonderlijk. Dat New Orleans is onder
gelopen, was vooral het gevolg van slecht onderhouden dijken.

De discussie over maatregelen om de opwarming tegen te gaan, gaat 
vaak vergezeld van weinig gefundeerde onheilstijdingen. Zowat elk 
ongewoon weersverschijnsel – tot felle kou toe – wordt wel eens geïn
terpreteerd als een mogelijk gevolg van de wereldwijde opwarming. 
Een Amerikaans meteoroloog stelde de vraag welk mogelijk gedrag 
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van het klimaat nu eigenlijk kan worden beschouwd als strijdig met 
de huidige consensus rond klimaatverandering.1 In de jaren 1950 en 
1960 werden proeven met atoombommen nogal eens verantwoor
delijk gesteld voor al het ongewone in de atmosfeer.

Daar bovenop komt de verwarring die de goegemeente maakt 
tussen luchtvervuiling en opwarming van de aarde. Zopas nog heeft 
de PVDA een filmpje in die richting uitgebracht. De uitstoot van 
broeikasgassen heeft niets met ongezonde lucht te maken. CO en 
waterdamp zijn niet ongezond. Een dieselmotor produceert meer 
ongezonde gassen dan een benzinemotor, maar minder CO. Voor 
de opwarming van de aarde is de vermindering van dieselauto’s ten 
voordele van benzineauto’s geen goede zaak.

De apocalyptische beelden van kuststeden die onder water komen te 
staan, zijn zeker niet voor morgen. Het IPCC verwacht aan het hui
dige ritme van opwarming tegen 100 een stijging van het zeeniveau 
van minder dan een meter, wellicht zelfs minder dan een halve meter. 
Wel kan het afsmelten van de ijskap in Groenland op lange termijn 
een stijging tot zes meter tot gevolg hebben. Dat zal echter niet in de 
“nabije toekomst” gebeuren – zoals de film An Inconvenient Truth ten 
onrechte laat uitschijnen – maar eerder over meer dan duizend jaar.

Ook de bewering dat de ijsbeer dreigt uit te sterven, lijkt overdre
ven. De ijsvelden op de Noordelijke IJszee zijn weliswaar de laatste 
jaren drastisch afgenomen met zo’n 5.000 km² per jaar, maar de 
be  wering dat ijsberen ijsschotsen nodig hebben om aan voedsel 
(zeehonden) te geraken, klopt niet. IJsberen kunnen in zeer diverse 
omstandigheden leven (beren zijn alleseters). De sympathiek ogen
de ijsbeer – hoewel het grootste roofdier dat er bestaat – lijkt voor de 
antiopwarmingscampagne de PRrol te spelen die de reuzenpanda 
vervult bij het Wereldnatuurfonds of de jonge zeehondjes bij Green
peace (er is iets ironisch aan: Greenpeace ijverde tegen de zeehon
denjacht. De vermindering van het poolijs benadeelt de ijsberen en 
de volkeren van het hoge noorden… omdat ze moeilijker op zee
honden kunnen jagen). Om het openbaar vervoer te promoten, ge
bruikt bijvoorbeeld de Brusselse vervoermaatschappij MIVB beelden 
van ijsberen en zelfs van pinguïns (er leven pinguïns in streken waar 
geen of nauwelijks ijs voorkomt).
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Dit soort van overdreven berichten over de opwarming van de aarde 
draagt bij tot een “alarmistische” stemmingmakerij, die zelfs intole
rante trekjes kan vertonen. In Duitsland protesteerde een groep in
tellectuelen openlijk tegen de “geïdeologiseerde retoriek van schuld 
en boete” rond de klimaatkatastrofe, die andere opvattingen, zelfs 
elke twijfel en onzekerheid, verbiedt.3 In eigen land was er een oproep 
van enkele geleerden om de documentaire The Great Global Warming 
Swindle (verder aangeduid als GGWC) niet uit te zenden. In Engeland 
deden wetenschappers soortgelijke uitspraken, namelijk dat vrije 
meningsuiting niet het recht geeft om feitelijk valse beweringen te 
verspreiden – een uitspraak die verstrekkende gevolgen zou kunnen 
hebben als ze veralgemeend wordt toegepast!

En dan hebben we het nog niet over charlatans als die “gewone 
Mechel se huisvrouw”, die het woord mocht voeren op de klimaat
conferentie van Nairobi, een boek over de kwestie schreef en kan 
didate was op de sp.alijst bij de verkiezingen toen. Deze dame, die 
de Ayur vedische geneeswijze beoefende, zei ooit dat een watermole
cule verandert als je tegen het water spreekt.

Dit alles mag niet doen vergeten dat klimatologie een serieuze 
wetenschap is, dat er wel degelijk een opwarming wordt waargenomen 
en dat de toename van broeikasgassen in de atmosfeer in principe 
ook kan leiden tot een stijging van de temperatuur. Klimatologen 
spreken van een toename van het stralingsvermogen (radiative for-
cing), dat is de stralingsenergie per tijdseenheid en per oppervlakte 
eenheid die het aardoppervlak bereikt. Volgens een IPCCrapport is 
het stralingsvermogen de laatste ,5 eeuw merkelijk toegenomen en 
is het grootste deel van die stijging te wijten aan de toename van 
broei kasgassen als kooldioxide, methaan en stikstofmonoxide. An
dere factoren spelen ook een rol, maar niet in dezelfde mate.
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Betrouwbaarheid klimaatmodellen

Van de vele vragen die over de klimaatverandering kunnen worden 
gesteld, is er één essentieel. Klimatologen gebruiken al geruime tijd 
mathematische modellen om met de hulp van computers de evolutie 
van het klimaat te bepalen. Hoe betrouwbaar zijn die modellen?

Een vaak gehoord bezwaar is dat de atmosfeer een chaotisch sys
teem is, zodat de evolutie ervan fundamenteel onvoorspelbaar is. De 
fysische processen in de atmosfeer die weersveranderingen veroorza
ken, worden uitgedrukt door nietlineaire differentiaalvergelijkingen, 
die niet exact op te lossen zijn. Door middel van computers is het wel 
mogelijk de weersevolutie numeriek (stap voor stap) uit te rekenen, 
maar die berekeningen zijn zelfs met de krachtigste computers enkel 
nauwkeurig voor enkele dagen, ten hoogste voor een week. Iedere 
onnauwkeurigheid in de berekening – en doordat er afrondingsfouten 
worden gemaakt, zijn die onvermijdelijk – leidt op termijn tot onaan
vaardbare afwijkingen (het “vlindereffect”). Bovendien kan zo’n chao
tisch systeem vroeg of laat allerlei onverwachte afwijkingen kennen.

Toch zijn klimaatsvoorspellingen daarom nog niet onzinnig. Er 
is een verschil tussen weer en klimaat. Bij klimaat gaat het niet om 
de temperatuur op een dag of zelfs een jaar, maar om gemiddelde 
waar den op lange, zeer lange termijn (liefst een eeuw, minimaal en
kele tientallen jaren). Hoezeer en hoe grillig de temperatuur in die 
lange perioden ook kan schommelen, ze zal binnen bepaalde grenzen 
blijven. Ik kan op 7 oktober niet voorspellen wat op 7 november de 
temperatuur zal zijn in Blankenberge, maar de kans is erg groot dat 
die onder de 30°C zal liggen. Klimatologen hebben oog voor een gelei
delijke verandering van die gemiddelden op lange termijn en bren gen 
die in verband met bepaalde parameters. Zo is er veel studie verricht 
naar de relatie tussen verandering van het klimaat en astronomische 
parameters (de vorm van de baan van de aarde en de hel ling van de 
aardas) om de ijstijden te verklaren. Het stralingsvermogen is ook zo’n 
parameter. Nu blijkt inderdaad dat er een vrij eenvoudig verband is 
tussen het stralingsvermogen en de wereldwijde gemiddelde tempe
ratuur. Op basis van deze kennis en met de hulp van gesofistikeerde 
wiskundige methodes is het inderdaad mogelijk gebleken bruikbare 
klimaatmodellen te ontwikkelen.4
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Dat is niet in strijd met het chaotische karakter van het weer. Chaos 
– althans in de betekenis van de chaostheorie – sluit geen regelmaat 
uit. Het is niet mogelijk de individuele ‘baan’ van een chaotisch sys
teem te volgen, maar het ‘kluwen’ van die baan vormt wel een bepaald 
patroon. Een verandering in een parameter zal dat patroon wijzigen. 
Veronderstel dat de temperatuur z chaotisch varieert, maar dat een 
parameter r in de vergelijking van het model gewijzigd wordt. De 
verandering van z blijft chaotisch, maar de gemiddelde maxima en 
minima van z zullen wel verschillen.

De klimaatmodellen blijken bovendien in de praktijk te werken. 
Zo werd bij de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo in 1991 (vulkanen 
brengen massale hoeveelheden aerosols in de atmosfeer, wat het 
stralingsvermogen vermindert) een daling van de wereldwijde tem
peratuur met 0,5 °C voorspeld, wat achteraf correct bleek. De voor
spelling was het werk van een klimatologische onderzoeksgroep van 
de NASA onder leiding van James Hansen. Dezelfde groep had al in 
1981 voorspeld dat een opwarming als gevolg van de uitstoot van 
koolstofdioxide tegen het jaar 000 merkbaar zou zijn…

Waarschijnlijkheden

Er zijn weliswaar onzekerheden, ook in de betrouwbaarheid van de 
gegevens. Daarom worden de resultaten met een graad van waar
schijn lijkheid gegeven. Verbetering van de klimaatmodellen leidt tot 
een stijging van de waarschijnlijkheid. Dat is de reden waarom de 
me  dia aankondigden dat de zekerheid rond de opwarming van 
de aarde was toegenomen met het IPCCrapport van 007. In dat 
rapport, of beter de gepopulariseerde samenvatting, bekend als Sum-
mary for Policymakers, staan een aantal bevindingen met een zekere 
waar schijn lijkheid: uiterst waarschijnlijk (meer dan 95%), zeer waar
schijnlijk (meer dan 90%), waarschijnlijk (meer dan 66%), meer 
waarschijnlijk dan niet (meer dan 50%), enzovoort.



51

Zo acht het IPCC het – onder meer – zeer waarschijnlijk dat:

 het grootste deel van de toename van de gemiddelde tempera
tuur wereldwijd te wijten is aan antropogene – dus door de 
mens veroorzaakte – concentraties van broeikasgassen;

 de recente opwarming niet alleen door bekende menselijke 
factoren kan worden veroorzaakt;

 het warmtevermogen door broeikasgassen het hoogste is in 
10.000 jaar;

 de opwarming in de 1ste eeuw groter zal zijn dan in de 0ste 
eeuw als de uitstoot van broeikasgassen even groot of groter is.

Verder wordt het waarschijnlijk geacht dat de tropische cyclonen 
intenser zullen worden en meer waarschijnlijk dan niet dat de kans 
op hittegolven is toegenomen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van 
uitspraken die alle zeer voorzichtig en genuanceerd geformuleerd 
zijn op basis van de klimaatmodellen.

Natuurlijke opwarming?

Tegenstanders van de opvatting dat de opwarming te wijten is aan 
antropogene broeikasgassen wijzen erop dat klimaatveranderingen 
heel natuurlijke verschijnselen zijn en ook in het verleden voorkwa
men. Er wordt vaak op gewezen dat het ook in de middeleeuwen 
warm is geweest: van de negende tot de twaalfde eeuw heerste in 
Europa een opvallend warm klimaat. Zo kwamen er in onze streken 
wijngaarden voor. Groenland werd in de tiende eeuw door Vikingen 
ontdekt en gekoloniseerd (en kreeg zijn naam vanwege zijn groene 
landschappen), maar weer verlaten toen het opnieuw kouder werd. 
Over de oorzaak van die warme periode heerst discussie, maar het 
was zeker een natuurlijk verschijnsel.

Of het klimaat in de middeleeuwen even warm of warmer was 
dan nu, is nog maar de vraag (er zijn nu in Brabant opnieuw wijn
gaarden). Volgens het IPCC was de gemiddelde temperatuur van het 
noordelijk halfrond in de tweede helft van de 0ste eeuw zeer waar
schijnlijk de hoogste in de laatste 500 jaar en waarschijnlijk de 
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hoogste in 1300 jaar. Dat laatste wordt ondersteund door paleo
klimaat studies (gebaseerd op bijvoorbeeld jaarringen van bomen). 
Er is nog  al wat gebakkeleid over de vraag hoe warm het in de mid
del eeuwen was en in hoeverre dit warme klimaat beperkt bleef tot 
bepaalde regio’s. In de poolstreken zouden we tot 14.000 jaar 
moeten teruggaan om temperaturen te vinden die gemiddeld hoger 
lagen dan nu. Hoe dan ook is er geen reden waarom die middel
eeuwse  opwarming dezelfde oorzaak zou moeten hebben als wat 
we nu meemaken. Het is niet omdat de middeleeuwse warmte een 
natuurlijke oorzaak had, dat dit het geval is voor de huidige opwar
ming.

Critici van de theorie over antropogene (door mensen veroor
zaakte) opwarming menen vaak dat de zon op een of andere manier 
verantwoordelijk is voor een klimaatverandering. Niet onlogisch, 
omdat vrijwel alle warmte op aarde rechtstreeks of onrechtstreeks 
van de zon afkomstig is. Een geringe toename van energieuitstraling 
van de zon zal zeker gevolgen hebben, maar zoiets zou gemakkelijk 
gemeten worden. Meer intrigerend is de zonneactiviteit, de aanwezig
heid van zonnevlekken (relatief donkere vlekken op het oppervlak 
van de zon die gepaard gaan met sterke magnetische velden). Het 
aan tal zonnevlekken varieert in perioden van ongeveer elf jaar en 
deze variatie gaat gepaard met magnetische stormen die tot op aarde 
merkbaar kunnen zijn, door het noorderlicht en storingen in de 
radio communicatie.

De Deen Henrik Svensmark stelde enkele jaren geleden een mecha
nisme van klimaatverandering onder invloed van de zonneactiviteit 
voor, dat er zeer schematisch als volgt uitziet. De kosmische straling 
bestaat uit elektrisch geladen deeltjes. Wanneer die vanuit de ruimte in 
de atmosfeer binnendringen, ioniseren ze atomen. Rond de aldus ont
stane ionen condenseert zich waterdamp, waardoor wolken ontstaan. 
Kosmische straling is dus deels verantwoordelijk voor wolkenvorming. 
Anderzijds heeft de zonneactiviteit invloed op de kosmische straling 
die de aarde bereikt. Een hogere activiteit heeft een gevolg voor het 
magnetische veld van de aarde, zodat minder geladen deeltjes door de 
atmosfeer kunnen dringen. Volgens Svensmark heeft dat als gevolg dat 
er minder wolken worden gevormd. Minder wolken be  tekent dat er 
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meer zonlicht het aardoppervlak bereikt (wolken kaat sen licht terug), 
en heeft dus opwarming als gevolg.

Deze hypothese kan best kloppen, maar is nog niet bewezen. Over 
de factoren die een rol spelen bij wolkenvorming bestaat grote on
zekerheid. Wel is onderzoek verricht naar een correlatie tussen 
zonneactiviteit en temperatuur. Dat leidde tot omstreden resultaten. 
Hoe dan ook is correlatie niet hetzelfde als causaliteit, zoals we weten.

Het grootste probleem met de hypothese van Svensmark is niet 
de hypothese zelf, maar het feit dat ze vanaf het begin is gepropageerd 
als dé alternatieve verklaring voor de opwarming van de aarde. Het is 
echter niet logisch te stellen dat het bestaan van een ander effect de 
rol van de broeikasgassen verwaarloosbaar maakt. Zoals gezegd zijn 
er verscheidene oorzaken voor het toegenomen stralingsvermogen, 
maar daarvan is de toename van de broeikasgassen kwantitatief de 
belangrijkste. Bij sommige critici – ook in de GGCS (zie hoger) – lijkt 
het ech ter alsof de hypothese van Svensmark wel de verklaring moet 
zijn, omdat het broeikaseffect het niet mag zijn.

Ontkenners

Er kunnen best kritische vragen worden gesteld bij de studies naar 
klimaatverandering, en zeker bij de onheilspellende berichten die in 
dat verband de media halen. Iets anders zijn de ‘klimaatskeptici’ die 
we beter ‘ontkenners’ zouden noemen, lieden die op vrijwel alle ma
nieren de conclusies van het IPCC en soortgelijke organisaties bekam
pen.

Die ontkenners gaan niet erg genuanceerd te werk. Naast het 
bekampen van de stelling dat de toegenomen uitstoot van broeikas
gassen iets met de opwarming te maken heeft – nog altijd de hoofd
brok van de kritiek – wordt soms ook de opwarming zelf in twijfel 
getrokken. Om er vaak aan toe te voegen dat die opwarming niet zo 
erg hoeft te zijn, of zelfs positieve gevolgen kan hebben.

Het is natuurlijk onzin te beweren dat de opwarming het einde 
van de mensheid zal betekenen, laat staan van het leven op aarde (de 
natuur heeft in het verleden meermaals klimaatkatastrofes gekend). 
Maar het bagatelliseren van de mogelijke gevolgen komt neer op 
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struis vogelpolitiek. Zelfs een geringe stijging van het zeeniveau kan 
het aantal overstromingen merkbaar doen stijgen, met alle gevolgen 
vandien. Ook een stijging van de sterkte van tropische cyclonen zal 
zijn tol eisen. Naast de menselijke ellende zal de schade op een of 
andere wijze moeten worden betaald, door belastinggeld of door 
hogere verzekeringspremies. En dan hebben we het nog niet over de 
gevolgen van de mogelijk toegenomen droogte, in een wereld waar 
watervoorziening een steeds groter probleem wordt. Het gaat er niet 
om doemscenario’s te propageren, wel om rekening te houden met 
wat kan gebeuren. Verzekeringsmaatschappijen zijn nu al bijzonder 
geïnteresseerd in deze problematiek, net als de bouwers van dijken.

Je kan wel de vraag stellen of de gevolgen van de opwarming zo 
ernstig zijn dat ze de inspanningen rechtvaardigen die nodig zijn om 
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Deen Bjørn Lom
borg meent alvast van niet. Hij vindt het protocol van Kyoto moeite 
voor niets en meent dat men beter geld kan besteden om de gevolgen 
van de opwarming voor iedereen draaglijk te maken. Maar zijn me
ning wordt bijvoorbeeld niet gedeeld door specialisten van de Wereld
bank. En hoe dan ook: Lomborg ontkent niet (meer) de opwarming 
en haar antropogene oorzaken. Dat is een andere houding dan die 
van de ontkenners.

Consensus

De ontkenners stellen ook de consensus over de klimaatkwestie in 
vraag. Het IPCC is in wezen een overlegstructuur van een groot aan
tal (.500) deskundigen uit de hele wereld, speciaal opgezet om een 
zo groot mogelijke consensus te bereiken over de te nemen conclusies. 
Af en toe zijn er berichten over een expert die het niet eens is, die uit 
het IPCC stapt of die zegt dat zijn naam ten onrechte onder een rap
port wordt vermeld. Consensus is dan ook geen unanimiteit. Het 
streven naar consensus zorgt er voor dat de conclusies van het IPCC 
in feite zeer voorzichtig en behoudend zijn.

Overigens dateert die consensus niet van gisteren. Medio de jaren 
1980 – nog voor het onderwerp op de politieke agenda stond – was 
de meerderheid van de klimatologen overtuigd dat de toename van 
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het broeikaseffect tot een opwarming zou leiden. En het is geen toeval 
dat de kritiek op het IPCCrapport meestal van nietklimatologen 
komt.

Die consensus lijkt op een gezagsargument, en de ‘dissidenten’ 
vergelijken zich wel eens met Galilei. Toch speelt consensus een be
langrijke rol in het wetenschapsproces. Zo heerst er al eeuwen een 
consensus onder sterrenkundigen om de astrologie als onzin te be
schouwen, en dat is een bijzonder belangrijk argument. Een weten
schappelijke consensus groeit geleidelijk en heeft de neiging zich te 
versterken, zeker als een nieuwe generatie onderzoekers de oude 
verdringt (zoals Max Planck opmerkte, breekt een wetenschappelijke 
waarheid niet zozeer door omdat de tegenstanders ervan overtuigd 
geraken, maar veeleer omdat ze uitsterven). Bij de klimatologen is er 
al sinds midden de jaren 1980 een consensus dat de door de mensen 
veroorzaakte broeikasgassen tot een klimaatwijziging zouden leiden. 
Voeg daaraan toe dat heel wat academies van wetenschappen (ook 
de Vlaamse) en invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften als 
 Science en New Scientist duidelijk stelling in de klimaatkwestie geno
men hebben. Als er sprake is van een collectieve dwaling, dan is het 
wel een zeer grote.

Complottheorieën

De ontkenners beschuldigen de aanhangers van de “opwarmings
theo rie” geregeld van slechte wil of van manipulatie. Niet zelden 
krij gen de beschuldigingen de vorm van een complottheorie. Ik geef 
er enkele.

Geld voor onderzoek verzekeren
Er zijn heel wat mensen betrokken bij de studie van de klimaatver
andering en de gevolgen ervan. Volgens de GGCS zijn er honderd
duizenden jobs in de wetenschap, de media en de overheid geschapen 
omwille van de klimaatkwestie. Ze vormen een soort apparaat dat 
zichzelf in stand houdt. Geld voor onderzoek komt gemakkelijker 
vrij als dat onderzoek aan klimaatverandering wordt gelinkt, zo heet 
het. Dat laatste klopt wellicht. De nieuwe Belgische zuidpoolbasis 
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kwam er, zo werd er in de media voortdurend op gewezen, om de 
gevolgen van de klimaatverandering op Antarctica te bestuderen. 
Alsof de heren Hubert en Dansercoer zonder dit nobele doel niet op 
poolexpeditie zouden gaan. Maar verandert dat iets aan de kern van 
de zaak? Zijn de conclusies van het IPCC gemanipuleerd? Is het ge
loofwaardig dat de .500 wetenschappers van het IPCC op grote schaal 
en systematisch onderzoeksresultaten kunnen manipuleren? Neen 
toch. Tenslotte kan alleen verder onderzoek meer duidelijkheid ver
schaffen over wat ons te wachten staat.

Paniek zaaien om radikaal ecologisme te doen zegevieren
Dit is misschien nog het meest gegronde verwijt. Voor radikale milieu
bewegingen lijkt de klimaatkwestie een middel om aandacht te krij
gen. Inderdaad overdrijven sommige milieuorganisaties en nemen 
ze het niet altijd even nauw met de waarheid. Greenpeace heeft het 
in het verleden wel eens moeilijk gehad om zijn ongelijk te bekennen. 
Dat betekent echter nog niet dat de klimatologie door ecofundamen
talisten overheerst wordt. Het IPPCrapport is geen radikaal manifest, 
het is zoals gezegd eerder voorzichtig en behoudend, precies omdat 
het het resultaat van een consensus is.

Linkse aanval op de vrijemarkteconomie
Nogal wat vroegere communisten en linkse extremisten zijn na het 
failliet van hun eigen ideologie naar de milieubeweging overgestapt 
om daar de antikapitalistische strijd op een andere manier te blijven 
voeren, zo beweren de ontkenners. Misschien is dat in sommige ge
vallen zo, maar behoort de grote meerderheid van de klimatologen 
tot deze kategorie?

Het is enerzijds opmerkelijk dat een aantal zeer ‘ontkennende’ 
or  ganisaties in de VS zich uitdrukkelijk verdedigers van de vrije markt 
noemen en waarschuwen dat de klimaathetze tot overdreven regule
ring van de economie kan leiden. Anderzijds was het precies Marga
ret Thatcher, de grote promotor van het harde kapitalisme, die als een 
van de eerste regeringsleiders wees op het klimaatprobleem, misschien 
omdat ze van opleiding scheikundige was (ontkenners beweren dat 
ze dit deed om de Britse mijnen te kunnen sluiten en kernenergie te 
promoten). Lang niet alle verdedigers van een vrije economie zijn 
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tegen een beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Multi
nationals als General Electric, Caterpillar en Du Pont de Nemours 
pleiten ervoor. Heel wat privébedrijven zijn bezig met het ontwik
kelen van alternatieven. De ontwikkeling van alternatieven wordt big 
business. De oplossing van het klimaatprobleem zal wellicht langs 
een kapitalistische weg komen, misschien tot spijt van sommige 
milieuextremisten.

Wereldregering, tegen Amerika
Extreem conservatieve groepen in de Verenigde Staten beweren dat 
de hele klimaathetze een poging is om de soevereiniteit van hun land 
te beperken en Amerika onder het gezag van de Verenigde Naties te 
plaatsen. Commentaar overbodig (de fundamentalistische predikant 
Jeremy Falwell zag in de klimaathetze een complot van de duivel en 
was ervan overtuigd dat “God alles onder controle heeft”).

Neokolonialistisch complot
Anderzijds zien sommigen de beperkende klimaatmaatregelen als 
een poging van de rijke industrielanden om hun greep op de Derde 
Wereld nog te verstevigen. De ontwikkelingslanden kunnen daardoor 
hun natuurlijke rijkdommen niet meer gebruiken naar eigen behoef
ten. Ze zijn verplicht zich alternatieve technologieën aan te schaffen 
die hoofdzakelijk in de industrielanden worden ontwikkeld. De Bra
ziliaanse meteoroloog Luiz Carlos Molion verkondigt die mening.5 
Hij vindt het schandalig dat Brazilië zijn eigen regenwouden niet zou 
mogen exploiteren.

Ook omgekeerd zijn er verdachtmakingen. Critici van de klimaat
theo rieën worden er regelmatig van beschuldigd uit de hand van 
bepaalde lobby’s te eten. Zoals bij alle complottheorieën is dat wat te 
eenvoudig. Wel is aangetoond dat de regering van George W. Bush 
systematisch geprobeerd heeft om overheidsrapporten over klimaat
veranderingen “aan te passen”. En het is geen geheim dat grote olie
maatschappijen, maar ook autobouwers en staalbedrijven, zwaar 
lobbyen tegen eventuele klimaatmaatregelen. Daar is op zich niets 
on  gehoords aan. Toch ging het Amerikaanse weekblad Newsweek 
te  keer tegen wat het de denial machine noemde, waarvan de actie 
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vergeleken werd met de campagne van de tabaksindustrie om tegen 
te spreken dat roken gevaarlijk is voor de gezondheid. ExxonMobil 
heeft in de VS de laatste jaren 19 miljoen dollar gegeven aan organi
saties die “zeer omstreden stellingen” over het klimaat verkondigden. 
Dezelfde oliemaatschappij – de grootste ter wereld – heeft een prijs 
van 10.000 dollar uitgeloofd aan wetenschappelijke publicaties die 
het laatste IPCCrapport kunnen ontkrachten. De Royal Society (de 
Engelse Academie van Wetenschappen) heeft in 006 ExxonMobil 
opgeroepen om te stoppen met geld te geven aan “groepen die de 
wetenschappelijke consensus over klimaatverandering proberen te 
ondermijnen”.

Mijn conclusie is dan ook genuanceerd. Er heerst in de discussie over 
de klimaatverandering een grimmige, soms onverdraagzame sfeer. 
Tegelijk is de consensus over de opwarming van de aarde en haar 
antro pogene oorzaak de laatste jaren alleen maar sterker geworden. 
De houding van de agressieve ontkenners doet soms denken aan die 
van de Holocaustontkenners of de creationisten: het is niet waar om
dat het niet waar mag zijn.

Overigens lijkt de discussie een achterhoedegevecht te worden. De 
beweging om iets aan de opwarming te doen is ondertussen zo groot 
dat de tegenstanders meer en meer lijken te capituleren. En het gebruik 
van fossiele brandstoffen zullen we hoe dan ook moeten terugdringen, 
al was het maar omdat die in de toekomst schaarser – en dus duur
der – zullen worden. De vraag is of de voorgestelde alternatieven wel 
zo goed zijn. Zo heeft de toegenomen vraag naar biobrandstoffen 
nefaste gevolgen voor de voedselproductie in de wereld. Dat is echter 
weer een ander verhaal.

Dit stuk verscheen, licht anders, al in 2007 (!) in Wonder en is gheen 
Wonder (nr. 4)
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Noten

1 Zie: http://sciencepolicy.colorado.edu/prometheus/archives/
author_pielke_jr_r/000680a_ question_for_realc.html

 over het “uitsterven” van de ijsbeer, zie http://meteo.lcd.lu/
globalwarming/Taylor/last_stand_of_our_wild_polar_bears.html

3 Frankfurter Allgemeine
4 over klimaatmodellen zie http://www.realclimate.org/index.php/

archives/005/11/chaosandclimate/langswitch_lang/in en http://
www.physicstoday.org/vol60/iss1/7_1.html

5 “Aquecimento Global é terrorismo climático” Istoé, São Paulo, 11 juli 
2007

Tim Trachet is mede-oprichter en erevoorzitter van SKEPP 
(Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en 
het Paranormale), en ondervoorzitter van ECSO (European Council 
of Skeptical Organisations). Auteur van Astrologie: Zin of Onzin? 
(1995), Het Drama van Abbeville (2010), Alles over de Monarchie 
(2011) en De Ster van Betlehem (2016). Sterrenkundige, VRT-
redacteur (Histories), en voordrachtgever bij een volkssterrenwacht. 
In 2017 is plane toide 7013 tussen Mars en Jupiter naar hem genoemd.
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R ANCIÈRE,  MARY POPPINS 
EN DE KLIMAAT SPIJBEL AARS

lieven de cauter

Het concept van ‘het politieke’ van de Franse filosoof Jacques Ran cière 
is schitterend maar moeilijk te bevatten. Voor hem is het politieke 
slechts een moment waarop de natuurlijke orde waarin iedereen zijn 
plaats kent, wordt onderbroken, het moment namelijk waarop een 
groep die geen deel heeft en uitgesloten is van het besturen, zijn stem 
opeist om, voorbij een aanvankelijk misverstand, een onrecht onge
daan te maken. Door deze inbraak in het politieke bewijst dat nieuwe 
subject de gelijkheid en bevestigt het de democratie. Al de rest (dat 
is zowat alles wat wij als de echte politiek beschouwen) noemt Ran
cière police, bestuur zeg maar.

Dat blijft abstract, ook omdat hij moeilijk schrijft (bijvoorbeeld  
in zijn tien thesen over politiek). Daarom heb ik er om het aanschou
welijk te maken voor mijn studenten Mary Poppins bij gehaald. De 
moeder van de onhandelbare kinderen is naast een kwetterende en 
onderdanige echtgenote, ook een suffragette, die heel goed weet dat 
ze mee geschiedenis aan het schrijven is door op straat te komen voor 
vrouwenstemrecht (“our daughters’ daughters will adore us”, zingt 
ze). Dat leverde voor de studenten een aha-erlebnis op: een nieuw 
politiek subject, dat is zonneklaar. Wie geen deel heeft, die een stem 
opeist, dat is letterlijk waar. Het onrecht (le tort) dat ongedaan gemaakt 
wordt: dat vrouwen maar halve volwassenen zijn. Het misverstand 
(la mésentente) van de bankier met de bolhoed die niks doorheeft of 
het allemaal maar kwatsch vindt. En vooral ook de onderbreking van 
de natuurlijke orde waarin iedereen zijn plaats kent: de vrouw aan de 
haard, de man op het werk. Het zit er allemaal in.

In mijn poging om de studenten duidelijk te maken dat die suf
fragettebeweging meer was dan een grappig nevenplot in een musi
cal en om hun feminisme nog wat aan te wakkeren, verwees ik naar 
Mary Richardson, die de Rockeby Venus van Velasquez danig toe
takelde in de National Galery. Ik zei dat ik als kunsthistoricus dit 
politiek vandalisme indrukwekkend vond, en ik liet de internaut van 
dienst de Rockeby Venus, een van de mooiste naakten uit de kunst
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geschiedenis googelen, zodat ik kon laten voelen wat dat is, kerven 
in dat schilderij, in dat lichaam. Ik zag daarin de radikaliteit van het 
feminisme: dat naakte vrouwenlichaam toetakelen om die eeuwige 
esthetisering en erotisering van de vrouw aan te kaarten en de vrou
welijke woede daarover een stem te geven. Met haar wandaad maak
te die Mary Richardson komaf met het eeuwige “Sois belle et tais toi”.

En terwijl ik zo lyrisch aan het doen was over dat vandalisme, en 
zei dat Mary Richardson mijn nieuwe heldin was (ik had haar pas 
leren kennen in een radiouitzending op Vrouwendag), liet een stu
dente mij droogweg weten dat Wikipedia meldde dat die Mary 
Richard son later mee had geheuld met de fascisten. Was dat even een 
domper op mijn enthousiasme. Ik lachte even groen en bedankte dat 
ze mijn dag had verpest. Nu pas, een jaar later, dringt het tot me door 
dat dit bewijst uit het bijna ongerijmde dat democratie doel op zich 
is: dat die verdomde Mary Richardson het recht heeft extreemrechts 
te stemmen. En dat dit de democratische radikaliteit van Rancières 
begrip van het politieke toont.

Nu, dit jaar heb ik nog een beter voorbeeld gevonden, dat wat mij 
betreft nog treffender en urgenter is: Greta Thunberg, Anuna De 
Wever, Kyra Gantois en alle andere klimaatspijbelaars. Het zijn “kin
deren”, die letterlijk nog geen stemrecht hebben, die ons wakker 
schudden over het klimaat en de ecologische katastrofes die nakend 
zijn. Ze zijn nu al duidelijk het politieke subject van het jaar geworden, 
zowel als onderwerp als als drager van een nieuwe hoop. Zij onder
breken de natuurlijke orde waarbij minderjarigen wettelijk op school 
horen te zitten, en worden daardoor politieke subjecten bij uitstek 
die de grootste mistoestand van deze tijd aankaarten, het feit dat we 
al decennia nalaten in te grijpen om de ecologische katastrofes te 
voorkomen. Zij tonen ook het misverstand dat duidelijk werd in het 
misprijzen van de rechtse politici en hun volgelingen en trollen op 
sociale media.

Het voorbeeld van Greta Thunberg, Kyra Gantois en Anuna De 
Wever, mijn nieuwe heldinnen, toont ons heel aanschouwelijk hoe 
verfrissend Rancières concept van het politieke is. Wat een schril 
con trast met het lamlendig spektakel dat de partijpolitiek elke dag 
opvoert. Als bewijs van gelijkheid kon de les die Greta Thunberg de 
Groten der Aarde gaf in Davos echt wel tellen: “I don’t want your 
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hope, I want you to panic. Act as if our house is on fire, for it is on 
fire”. Die klimaatspijbelaars, nietstemgerechtigde, schoolplichtige 
minderjarigen die brossen om hun stem te verheffen en ons allen 
wakker te schudden, dat is een echt politiek moment in de termen 
van Rancière. Nu maar hopen dat de zogenaamde volwassen wereld 
luistert en eindelijk zijn huiswerk doet.

Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, promoveerde op een studie over 
Walter Benjamin (1996). Met Bart Verschaffel boegbeeld van het 
unieke TV-praatprogramma ‘Container’. Doceert vnl. architektuur 
aan het Berlage Instituur, KUL en oprichter van het Brussels 
Tribunaal tegen de Amerikaanse inval in Vietnam. Aktivist. Recente 
publicaties: Klein Lexicon van het Managersjargon (2016); 
Metamoderniteit voor Beginners (2015).
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KLIMAATFICTIE  
IN DE L AGE L ANDEN?

stef craps & mahlu mertens

Dankzij tienduizenden spijbelende scholieren en zondagse betogers 
staat de klimaatverandering hoger op de maatschappelijke agenda 
dan ooit tevoren. Dat meer en meer burgers zich zorgen maken over 
de opwarming van de aarde, mag geen verrassing heten. Klimaat
verandering was altijd iets eerder abstracts, maar dat begint te wijzi
gen.

De effecten ervan worden steeds duidelijker zichtbaar. Extreme 
weersomstandigheden, zoals hittegolven, droogtes, bosbranden, 
stormen en overstromingen, beheersten het voorbije jaar het nieuws. 
Ze zaaiden dood en vernieling, dreven miljoenen mensen op de 
vlucht, en richtten voor vele miljarden euro’s economische schade 
aan. Het maakt de klimaatverandering pijnlijk concreet en tastbaar.

Bovendien verschenen er in het najaar van 018 enkele veront
rustende wetenschappelijke rapporten, met als boodschap: you ain’t 
seen nothing yet. Zo waarschuwde het gezaghebbende Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) voor rampzalige en onom
keerbare gevolgen bij een overschrijding van de drempel van ander
halve graad opwarming tegenover het preindustriële tijdperk.

Tenzij de uitstoot van broeikasgassen massaal wordt teruggedron
gen, zal de aarde die temperatuurstijging al bereiken vanaf 030, 
zo voorspelde het IPCC. Niet alleen zijn wij dus de eerste generatie 
die de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve ondervindt, 
we zijn meteen ook de laatste generatie die in staat is ze onder con
trole te houden.

Qua wake-up call kan dat tellen. Dat inwoners van de Lage Landen 
extra bezorgd zijn over dit globale fenomeen, is logisch: een regio die 
voor een belangrijk deel onder of net boven de zeespiegel ligt en 
kwets baar is voor overstromingen, bevindt zich tenslotte in de front
linie van de klimaatverandering.
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Een artistieke flater

Je zou dan ook verwachten dat het onderwerp een prominente plaats 
inneemt in het Nederlandse en Vlaamse literaire en culturele land
schap, dat laaglandse schrijvers en kunstenaars over elkaar struikelen 
om dit existentiële thema te behandelen in hun werk. Dat lijkt echter 
niet het geval te zijn.

Verschillende commentatoren hebben zich daar de voorbije jaren 
openlijk over verwonderd. In 015 noemde klimaatjournalist Wester 
van Gaal het ontbreken van ‘het belangrijkste verhaal van onze tijd’ 
in Nederlandse boeken en films ‘een van de grotere flaters van de 
artis tieke wereld op dit moment’.

Literatuurwetenschapper Astrid Bracke wijdde in 016 een aca
demische paper en in 017 een blogpost aan ‘de afwezigheid van 
kli maatfictie in de Nederlandse literatuur’. En vorig jaar publiceer
de  auteur JanWillem Anker een stuk in Collateral met als titel 
‘Waar blijft de Nederlandse klimaatroman?’, om ‘de afwezigheid van 
een klimaatthematiek in de Nederlandse literatuur’ aan de orde te 
stellen.

Het is nochtans niet zo dat de klimaatverandering Nederlandse 
en Vlaamse cultuurmakers volslagen onberoerd laat. Integendeel: 
ver schillenden onder hen mengen zich actief in het publieke debat 
en laten geen gelegenheid voorbijgaan om de samenleving een kli
maat geweten te schoppen.

Op 7 februari 019 zond de VRT Klimaatbetoog uit, een lecture 
performance door schrijver en regisseur Nic Balthazar over ‘de alar
merende toestand van ons klimaat’ in de beste traditie van Al Gore. 
Balthazar, die bekend staat als een sterk geëngageerde figuur en wiens 
werk onderwerpen als multiple sclerose, euthanasie en autisme be
handelt, organiseert al ruim een decennium creatieve acties voor het 
milieu, zoals The Big Ask (Again) en Sing for the Climate.

Hij is ook een van de oprichters van Klimaatzaak, een burgerini tia
tief dat – in navolging van een suksesvol Nederlands voorbeeld – een 
rechtszaak aanspant tegen de Belgische staat omdat hij een onvol
doende ambitieus klimaatbeleid voert. Tal van prominenten uit de 
culturele wereld hebben mee hun schouders gezet onder Klimaatzaak, 
o.m. David Van Reybrouck, Griet Op de Beeck en Jeroen Oly slaegers, 
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die bovendien als ghost writer fungeerde voor het non fictieboek Wij 
Zijn het Klimaat (019) van klimaatspijbelaars of bos brossers Anuna 
De Wever en Kyra Gantois. Tot nu toe verscheen er echter nog geen 
enkele roman, film of toneelstuk van hun geëngageerde hand over 
deze thematiek.

Nu is de klimaatverandering misschien geen dankbaar onder
werp voor vertellers van verhalen. Het probleem is zo overweldigend 
en ingewikkeld dat het grote uitdagingen stelt aan de menselijke 
verbeel ding. De schaalgrootte en complexiteit werken verlammend 
voor schrij vers, die moeten vaststellen dat hun gebruikelijke arsenaal 
aan verhaalvormen ontoereikend is. Fictie zoals wij die kennen gaat 
immers in de eerste plaats over individuen, intermenselijke relaties 
en conflicten. Menselijk handelen drijft de plot; de setting – beperkt 
in tijd en ruimte – dient slechts als de achtergrond waartegen het 
verhaal zich afspeelt.

De klimaatverandering vereist echter dat we op een planetaire 
en geologische in plaats van een louter menselijke schaal denken, en 
ver banden leggen tussen gebeurtenissen die op het eerste gezicht 
to    taal geen uitstaans met elkaar hebben. Handelingen hebben verre 
en onzekere gevolgen, er zijn geen duidelijke en makkelijk aanwijs
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bare schuldigen, en de processen die ten grondslag liggen aan de 
kli maatverandering zijn diffuus, globaal verspreid, geleidelijk en 
nau welijks waarneembaar met de menselijke zintuigen.

Om het “trage geweld” (Rob Nixon) van de klimaatverandering 
zichtbaar te maken, moet een auteur de mens uit het centrum van 
het verhaal slingeren en de achtergrond op de voorgrond laten treden. 
Zoals de Indiase romancier Amitav Ghosh evenwel opmerkt in zijn 
essaybundel The Great Derangement: Climate Change and the Un-
thinkable (016), riskeren schrijvers verbannen te worden uit het 
do  mein van de ‘serieuze’ literatuur als ze de natuur een actieve, 
handelende rol toebedelen.

Die obstakels vormen echter geen afdoende verklaring voor het 
feit dat de klimaatcrisis in de Lage Landen de pennen kennelijk niet 
in beweging brengt. In andere taalgebieden, met name het Engelse 
en het Duitse, is er de voorbije jaren immers wel massaal veel klimaat
fictie verschenen. Er is zelfs een hip nieuw label voor bedacht – cli-fi, 
naar analogie met sci-fi – dat volop ingang begint te vinden.

De klimaatverandering mag auteurs dan wel confronteren met 
specifieke representationele uitdagingen, ze zijn niet per se onover
komelijk, zoals gerenommeerde schrijvers als Margaret Atwood, 
Cormac McCarthy, Ian McEwan, Richard McGuire, David Mitchell, 
Ilija Trojanow en Jeanette Winterson recent hebben bewezen.

Dat de klimaatproblematiek het in het Nederlandse taalgebied 
moeilijker lijkt te hebben om door te dringen in de literatuur, zou te 
maken kunnen hebben met de historische perceptie van het landschap, 
zo speculeerde Bracke in haar bijdrage aan het debat. De romantiek 
heeft in de Lage Landen nooit echt voet aan de grond ge  kregen, terwijl 
die stroming in Engeland en Duitsland wel zeer invloedrijk was. In 
de romantiek, als respons op de industrialisering, gaat het dikwijls 
over de verwoestende invloed van de mens op de natuur.

In de Lage Landen, en zeker in Nederland, bestond de tegenstel
ling mensnatuur echter veel minder, doordat het landschap al sinds 
de zeventiende eeuw als maakbaar werd gezien: mensen leven niet 
in of met een gegeven landschap, maar maken het zelf.

Die houding leeft ook vandaag nog voort in het idee van geo- 
engineering: als de zeespiegel stijgt, dan vinden we wel een techno
logische oplossing. Denk maar aan de slogan “Water you thinking? 
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Bring in the Dutch!” die in grote letters op het bedieningsgebouw 
van de Oosterscheldekering in Zeeland prijkt: wij zullen die klus wel 
even klaren.

De Nederlandstalige literatuur heeft dan ook nooit veel aandacht 
ge  had voor de natuur, en dit in tegenstelling tot de Engelstalige of de 
Duitstalige. Er bestaat bij ons geen traditie van natuurbeschrijving 
waarop auteurs kunnen voortbouwen en waartoe ze zich kunnen 
verhouden als ze een klimaatroman willen schrijven.

Nederlandstalige klimaatfictie

Klinkt plausibel, maar Nederlandstalige klimaatfictie is niet geheel 
onvindbaar. Zo verscheen in 017 Het Tegenovergestelde van een Mens, 
het prozadebuut van filosofe en dichteres Lieke Marsman, dat wel 
eens de eerste Nederlandse klimaatroman wordt genoemd. Het is een 
fragmentarische tekst met een klimaatwetenschapper als verteller, 
die flarden proza afwisselt met poëtische intermezzo’s en essayistische 
bespiegelingen.

Ook daarvoor waren er echter al boeken die begaan zijn met 
(aspecten van) het klimaatvraagstuk. In 1969 verscheen Torenhoog 
en Mijlenbreed, een jeugdroman van Tonke Dragt over een toekomst 
waarin op aarde alle bossen verdwenen zijn en de mensheid Venus 
gekoloniseerd heeft als planeet B. Kinderen van Moeder Aarde (1985) 
van Thea Beckman is eveneens een toekomstroman voor pubers. Het 
boek schetst een postpostapocalyptische toekomst waarin Groen
land een gematigd klimaat heeft gekregen, nadat een kernoorlog de 
aarde uit balans sloeg en Europa in een woestijn veranderde.

Isabel Hovings adolescentenroman De Een na Laatste Dood van 
het Meisje Capone (015) verbeeldt dan weer een dystopische toekomst 
waarin Europa permanent overstroomd is. Het water vloeit ook rij
kelijk bij verschillende andere auteurs. Vloed (01), de debuutroman 
van Roderik Six, gaat over vier vrienden die vanaf het dak van een 
studentenhuis op een heuvel toekijken hoe hun stad langzaam onder 
water loopt door een alsmaar aanhoudende regen.

Behalve de roman Het Hebzuchtgas (016), “een sprookje voor 
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jong en oud” over het broeikaseffect, schreef jeugdauteur en oud 
politicus Jan Terlouw de klimaatnovelle Kop uit ’t Zand (016), waar
in hevige overstromingen de tekortkomingen van het beroemde 
Nederlandse watermanagement zichtbaar maken.

Ook in Geen Zee maar Water (008) van Gijs IJlander speelt Ver
keer en Waterstaat een belangrijke rol. De roman contrasteert het 
groene beleid van een staatssecretaris die “land terug wil geven aan 
de zee” met de verhalen van de mensen die op het betreffende land 
wonen. Hij speelt zich niet af in de verre toekomst, maar eerder in 
een alternatief heden, wat ook het geval is met Weerwater (015) van 
Renate Dorrestein. In die roman raakt Almere op een werkdag afge
sneden van de rest van de wereld door een geheimzinnige mist. De 
achtergebleven inwoners – voornamelijk vrouwen, kinderen en ge
vangenen – proberen te overleven in een steeds warmer wordende 
stad die van de ene dag op de andere zelfvoorzienend moet zien te 
worden.

Ook Tongkat (007) van Peter Verhelst kan worden beschouwd 
als een klimaatroman. Het boek is een “verhalenbordeel” opgebouwd 
rond Prometheus, “de jongendiehetvuurbewaartachterzijntan
den”, en de ijstijd die volgt op zijn dood, een plotselinge klimaatver
andering die de koning tracht te bezweren door de woorden winter, 
kou en warmte te laten schrappen “in de hoop dat [het] lichaam ze 
ook zou vergeten”.

En Ik Herinner Me Titus Broederland (016) van Auke Hulst schetst 
op zijn beurt een wereld waarin iedereen moet helpen om ‘aard bloed’, 
oftewel olie, uit de grond te halen, tot de leeggezogen aarde inzakt 
en een steeds groter wordend zinkgat het land opslokt. Onder het IJs 
(018) van Ellen de Bruin, ten slotte, focust net als Mars mans roman 
op een jonge klimaatwetenschapper: de protagonist maakt deel uit 
van een expeditie die onderzoek doet in het Noordpoolgebied.

Generische fluïditeit

Het is opmerkelijk dat de meeste van deze boeken zelden worden 
gekatalogeerd als klimaatromans. Wellicht ligt dat mee aan het feit 
dat het veelal geen klassieke romans zijn. Een boek als Het Tegenover-
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gestelde van een Mens, dat verschillende literaire genres herbergt, 
wordt door sommigen te hybride bevonden om goed te zijn. Een 
recen sent gewaagde van “een aarzelende, onvolkomen roman” en 
op  perde dat de auteur misschien beter “voluit voor de essayvorm 
[was] gegaan”.

Het Hebzuchtgas en Kop uit ’t Zand lijden dan weer aan een over
dosis van goede bedoelingen, die ondergeschikt worden gemaakt aan 
de literaire kwaliteit. Het klimaatactivisme druipt ervan af, maar 
Ter louws boeken zijn te gekunsteld en onbeholpen om serieus te 
worden genomen.

De literaire kritiek heeft het hoe dan ook niet begrepen op genre
fictie, dus de boeken die onder het kopje ‘jeugdliteratuur’ vallen, 
wor den sowieso niet helemaal voor vol aangezien.

Ook En Ik Herinner Me Titus Broederland, dat science fiction en 
fantasyelementen bevat, valt om die reden af. Sowieso werd dat boek 
‘onNederlands’ genoemd vanwege de vele Amerikaanse ingrediënten, 
al lijkt het onstabiele landschap te alluderen op de aardbevingen ver
oorzaakt door gaswinning in de provincie Groningen.

Tot slot zorgt de symbolische of allegorische aanpak van auteurs 
als Dorrestein, Six en Verhelst ervoor dat hun boeken niet eenduidig 
als klimaatromans te bestempelen zijn. Het valt niet te ontkennen dat 
Tongkat over extreme weercondities handelt die wijzen op een versto
ring van het klimaat, maar het mythische en sprookjesachtige karak
ter van de roman maakt dat het verre van duidelijk is of er een men
selijke oorzaak is.

In Vloed is de verteller vrijwel voortdurend onder invloed van 
een drug die hem in een parallel universum brengt, wat zijn betrouw
baarheid niet ten goede komt: het is zelfs mogelijk dat de vloed enkel 
in zijn hoofd plaatsvindt.

En Weerwater kan weliswaar over de klimaatverandering gaan, 
maar je kan het boek net zo goed lezen als enkel een satire over Al
mere en de kleinburgerlijkheid waarvoor die stad zowat symbool 
staat.

Of je klimaatfictie vindt in de Nederlandse letterkunde, hangt er 
dus een beetje van af waar je precies (naar) zoekt. Het is wellicht 
aan gewezen af te stappen van al te rigide verwachtingen over hoe een 
klimaatroman er hoort uit te zien. Generische fluïditeit, fragmentatie 
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en collage – zoals bij Marsman – zijn immers belangrijke representa
tietechnieken waarvan literaire en andere kunstenaars zich bedienen 
om een complex, veelzijdig en weerbarstig fenomeen als de klimaat
verandering vorm te geven.

Over populaire literatuur doen we best ook niet te geringschat
tend, want zoals literatuurwetenschapper Mark McGurl opmerkt, is 
het bij uitstek in weinig prestigieuze genres als science fiction en 
horror, die het risico op artistieke absurditeit niet schuwen, dat het 
bovenmenselijk grote wordt weergegeven. Of het per se een (al dan 
niet conventionele of ‘serieuze’) klimaatroman moet zijn waarop we 
zitten te wachten, is overigens ook nog maar de vraag.

Als we onze blik verruimen, zien we dat er ook iets beweegt in de 
Nederlandse poëzie: behalve de gedichten van Marsman is er bijvoor
beeld de bundel Hoe Ik een Bos Begon in Mijn Badkamer (017) van 
Maartje Smits, waarin de klimaatthematiek centraal staat. En laten 
we zeker ook het theater niet vergeten, met voorstellingen als Tenzij 
Je een Beter Plan Hebt (017) van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit, 
Konijn met Pruimen (015) van Laika, Are We Not Drawn Onward to 
New ErA (015) van Ontroerend Goed en Re-Enactment of the Now 
(016) van Davy Pieters.

Het klopt weliswaar dat onze meest vooraanstaande auteurs zich 
(vooralsnog) niet of nauwelijks aan de klimaatopwarming wagen, 
terwijl dat met name in de Angelsaksische wereld wel het geval is, 
maar dat maakt van de Nederlandse letteren daarom dus zeker nog 
geen bastion van klimaatontkenning.

Wellicht is het gewoon een kwestie van tijd vooraleer ook literai
re zwaargewichten uit de Lage Landen zich in hun creatieve werk 
vol op met het klimaat beginnen in te laten. In elk geval lijkt niemand 
de ernst van het probleem te onderschatten, getuige het extraliterai
re engagement terzake van verschillende literaire coryfeeën. Evenmin 
is er enige aanwijzing dat iemand van hen twijfelt aan het potentieel 
van de literatuur om de esthetische hindernissen te overwinnen die 
de klimaatverandering opwerpt, of de wenselijkheid daarvan betwist.

Ze mogen anders wel wat haast maken, want met nog slechts een 
tiental jaar om een klimaatkatastrofe te voorkomen begint de tijd nu 
echt wel te dringen.
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Stef Craps is hoogleraar Engelse letterkunde aan de Universiteit 
Gent, waar hij het ‘Cultural Memory Studies Initiative’ leidt. Hij is 
de auteur van Postcolonial Witnessing: Trauma Out of Bounds 
(2013) en Trauma and Ethics in the Novels of Graham Swift: 
No ShortCuts to Salvation (2005). Daarnaast redigeerde hij het 
boek Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies 
(2017) en enkele themanummers van Studies in the Novel en 
Criticism over klimaatfictie, transculturele Holocaustherinneringen 
en postkoloniale traumaromans.

Mahlu Mertens is literatuurwetenschapper, theaterregisseur en 
dichter. Momenteel werkt ze aan de Universiteit Gent aan een 
doctoraat over literatuur over de klimaatverandering die afwijkt van 
de typische post-apocalyptische klimaatdystopie. Ze onderzoekt 
alternatieve manieren waarop de klimaatverandering literair wordt 
verbeeld. Haar interessegebieden zijn de hedendaagse literatuur en 
de environmental humanities in het algemeen, en klimaatfictie en 
eco-theater in het bijzonder.



74



75

ONS NEDERL ANDS

Het Arkcomité van het Vrije Woord heeft de negenenzestigste Arkprijs 
toegekend aan Anuna de Wever en Kyra Gantois. Volgens de statuten 
heeft de vereniging tot doel “het bevorderen van de Nederlandse 
cultuur en de vrijheid van meningsuiting”. Tijdens de discussie over 
de nominaties is niet alleen gedebatteerd over organisaties en perso
nen die op het publieke forum voor maatschappelijk relevante en in 
het bijzonder ecologisch dringende thema’s opkomen. Ook het belang 
van de “Nederlandse cultuur” in de breedste zin van het woord is 
besproken.

De manier waarop het besluit tot stand is gekomen, kan in het 
juryverslag worden gelezen. Het Arkcomité heeft in zijn vergadering 
het fundamentele belang van de geesteswetenschappen onderstreept. 
Op de middelbare school en aan universiteiten en hogescholen wordt 
al langer een dalende interesse voor de menswetenschappen vastge
steld. De cijfers van de Vlaamse overheid zijn sprekend. Het Ark
comité betreurt de beslissing van de Vlaamse onderwijsnetwerken 
het schoolvak Nederlands in te perken met één uur per week. Ook 
de nogal eenzijdige inzet op STEMvakken (in het ongezonde anglo
fiele jargon van onze bestuurlijke overheid: Science, Technology, 
 Engineering en Mathematics) baart zorgen. Aan de universiteiten zien 
de menswetenschappen reeds enkele jaren de instromende studen
tenaantallen dalen. Dit academiejaar is er een status quo. De oplei
dingen taal en letterkunde in ons taalgebied, met name de studie van 
het Nederlands in Nederland en in mindere mate aan Vlaamse uni
versiteiten, krijgen klappen. Het is intussen bekend dat aan de VU 
Amsterdam de bachelor-opleiding Nederlands is opgeheven, ingege
ven door een meedogenloze markteconomische logica die is gericht 
op rendement en centen. Het is stuitend dat de “kleinere” talen van 
de Europese Unie nauwelijks worden bestudeerd aan onze universi
teiten. Een voor een worden die taalopleidingen geschrapt.

Ook de “Nederlandse cultuur” staat onder druk. De taal wordt 
mis meesterd en verkracht, nog het meest door degenen die er zich 
vaak op beroepen. Bijna een decennium geleden heeft Martha Nuss
baum er in haar bekende pamflet Not for Profit (010) al op gewezen 
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dat liberal artsvakken fundamenteel zijn voor kritisch burgerschap 
en het democratisch gesprek. Zonder een investering van politieke 
overheden, onderwijskoepels en universiteitsbesturen in de geestes
wetenschappen (wijsbegeerte, geschiedenis, taal en letterkunde, 
toegepaste taalkunde, kunstwetenschappen) loopt de toekomst van 
de democratie groot gevaar. De Amerikaanse filosofe wijst erop dat 
vaardigheden die vooral door de alfawetenschappen worden aan
gereikt, zoals kritisch en creatief denken, heldere communicatie, 
empathisch vermogen, cognitieve kunde, de kunst van de nuance en 
de meervoudige blik, in de verdrukking dreigen te geraken.

Gezien het maatschappelijkculturele belang van de geestes weten
schappen, de noodzaak van kritische burgerzin, historisch perspectief 
en dus ook van communicatieve vaardigheden, spreekt het Ark comité 
zijn bezorgdheid uit. Daarom pleit het comité van het Vrije Woord 
ervoor en dringt er bij de Vlaamse overheid op aan in het onderwijs 
méér in te zetten op meertaligheid en de geesteswetenschappelijke 
vorming van scholieren en studenten. Aangezien de bevordering van 
de “Nederlandse cultuur” een van de pijlers is van het Arkcomité, 
wordt met klem gevraagd in tijden van verengelsing en taalverschra
ling, niet alleen aan de universiteiten maar ook in het maatschappe
lijk veld (de nieuwe naam van het Koning Boudewijn stadion is 
Golden Generation Arena en de naam van de Leidse bibliotheek 
Leiden University Library levert een pittige afkorting op), méér in te 
zetten op het schoolvak Nederlands en de neerlandistiek in Nederland 
en Vlaanderen te steunen. Taalverwerving en taalvaardigheid zijn 
belangrijke aandachtspunten.

Het Nederlands is het bindmiddel tussen mensen in een gemeen
schap waar de taal wordt gesproken op straat, op de werkvloer, in de 
kroeg. Mensen met een migratieachtergrond studeren de taal als deel 
van een inburgeringscursus, buitenlandse professoren aan onze uni
versiteiten moeten met het oog op een benoeming in enkele jaren de 
voertaal van onze instellingen onder de knie te krijgen. Het is kort om 
van onmiskenbaar belang leerlingen en studenten een uitstekende en 
wervende opleiding aan te bieden. Het schoolvak Nederlands staat 
voor nieuwe uitdagingen en heeft nood aan verdieping en meer 
maatschappelijke relevantie. Veel leerkrachten geven zonder enige 
twijfel het beste van zichzelf. Het zijn de schooldirecties en vooral de 
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sturende onderwijskoepels en bevoegde ministers met hun kabinet
ten die hoger moeten inzetten en méér investeren. De vele vacante 
plaatsen in het middelbaar onderwijs én de onderwijsstaking van 
kort geleden zijn signalen dat er voor de toekomstige regering bij
zonder véél werk aan de winkel is.

Met deze bijdrage onderstreept het Arkcomité de noodzaak van 
de geesteswetenschappen, naast de bèta en gammawetenschappen. 
De vrijwaring van de vrijheid van meningsuiting is precies de reden 
waarom dit pleidooi wordt gehouden. Jonge mensen, die voor maat
schappelijke kwesties heel moedig de nek uitsteken, zijn mondig en 
kritisch. Nu de menswetenschappen in het curriculum minder aan
dacht krijgen, roepen wij de onderwijsnetten en de Vlaamse politie
ke overheid op de nodige initiatieven te nemen om in de woorden 
van Martha Nussbaum “de vorming van goed geïnformeerde, onaf
hankelijke en tot medeleven met anderen in staat zijnde democrati
sche burgers” blijvend te waarborgen.

Namens het Arkcomité van het Vrije Woord: Joseph Asselbergh, 
Eddy Borms, Sigrid Bousset, Daniël Buyle, Hugo de Greef, Roger de 
Neef, Raymond Detrez, Lukas De Vos, Bruno De Wever, Jan de 
Zutter, Pol Hoste, Luc Huyse, Bernard Insel, Betty Mellaerts, Jeroen 
Olyslaegers, Adriaan Raemdonck, Pjeroo Roobjee, Marc Ruyters, 
Ludo Stynen, Yves T’Sjoen, Claire Van Damme, Ingrid Vander 
Veken, Leen Van Dijck, David Van Reybrouck.
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IN MEMORIAM CL AR A HAESAERT  
(194-018)

lukas de vos

Ik was ervan overtuigd dat Clara Haesaert het eeuwige leven had. Ze 
was een duim hoog, maar een grote dame. Ze woog 47 kilogram, 
maar haar gewicht in de ontwikkeling en ontplooiing van het Vlaams 
kultureel leven was ze in goud waard. Ik hield van Clara, en Clara 
van jonge dichters. Ik heb haar altijd gekend sinds ik sekretaris was 
geworden van het Nieuw Vlaams Tijdschrift in 1978, veertig jaar ge
leden al. Als vanzelf ging ze mee in de Stichting van de Ark, toen het 
NVT werd opgedoekt eind 1983. Haar trouwe metgezel was Marcel 
Boon, direkteur van de Rhokakademie in Etterbeek. Ze was toen al 
een wijze, belezen, heftig gedreven vrouw – met de klemtoon op dat 
laatste. Want samen met Maria Rosseels in De Standaard en dichteres 
Christine D’Haen (die in 1951 de allereerste Arkprijs van het Vrije 
Woord kreeg toegekend) brak zij de vastgeroeste scharnieren open 
van het mannelijk bastion dat de pers, de letteren en de ambtenarij 
nog vormden. Ze was op haar plaats in het Arkcomité, helemaal in 
de geest van de stichter Herman Teirlinck. Net als hij heeft ze zich 
mateloos ingespannen om de Vlaamse kultuur te versterken en te 
internationaliseren in de Brusselse kontreien.

Dat deed ze op haar eigen bescheiden manier: als animator, als initia
tiefnemer, als stille betaler (van onder meer het internationaal kun
sten centrum Taptoe, waar zij en haar man Gentil tussen 1955 en 1958 
de verloren generatie van Cobra en de modernisten binnenbrachten, 
en het Huis voor de Vlaamse Vertalers Diapason waarvan ze sinds 
1983 voorzitster was), als bedeesde dichteres, als enthousiast liefheb
ber van kunst, letteren en een denksalon.

Voor een turnlerares was de sprong naar de schone kunsten degelijk 
begeleid: ze werkte nog geen jaar op het ministerie voor onderwijs, 
of ze bleef in juli 1947 bijna in een grote kelderbrand, toen de filmo
teek in vlammen opging – ze werd gered door haar kunstzinnige 
kollega Gentil Haesaert. Ze trouwt met hem het jaar nadien en zal 
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zijn naam als dichteres gebruiken. Want zelf heette ze Weyens. Haar 
vader was meesterdrukker voor de mijn in Beringen. Na haar hu
welijk verhuist ze naar SintLambrechtsWoluwe, later naar Kraainem. 
Met Gentil zit ze meteen in artistieke kringen. Ze sticht samen met 
Karel Jonckheere, toen inspekteur van de nationale biblioteken, en 
Bert Decorte, nog een ambtenaar van het ministerie van kultuur, de 
‘Middagen der Poëzie’ (1949). Uit boosheid om een verwijt over te 
makke jongeren door PieterGeert Buckinx, schiet ze uit haar slof en 
in haar pen; en meteen lanceert ze in 1951 met Hugo Walschap, Mau
rice Wyckaert en Jan van den Weghe het kunsttijdschrift Meridiaan. 
Dat zal het uitzingen tot 1960. Uitgever was, uiteraard, Gentil Hae
saert. Want als Clara in 1959 tot rijksambtenaar wordt benoemd bij 
de dienst Letteren en Dramatische Kunst acht ze die funktie onver
enigbaar met haar nevenaktiviteit (en de subsidies die ze misschien 
mee aan zichzelf moet geven). Ze was opgemerkt door Emile Langui, 
destijds algemeen direkteur Kunst en Letteren. Wel zal ze de naam 
opnieuw opvissen na haar pensionering, en een schrijfatelier voor 
senioren opzetten in 1996: ‘De Derde Meriidiaan’.

Die pensionering ging met enig rumoer gepaard. In 1986 stond ze 
aan het hoofd van het kultureel centrum De Bosuil in JezusEik (niet 
in Deurne dus!) Ze kreeg het aan de stok met haar oversten, omdat 
ze enkele weken lang een happening had opgezet. Dat mocht wel, 
maar dat dichters, schilders en muzikanten gratis meewerkten, dat 
mocht niet. En nog erger was dat ze geen broodjes verkocht. De 
kleinzielige grutters werden haar teveel. Ze was 63, en nam ontslag. 
Nog dertig jaar kon ze beoefenen wat ze het liefste deed: organiseren, 
schrijven, dichters begeleiden, netwerken. In datzelfde jaar publiceer
de ze haar voorlaatste van de zeven dichtbundels die op haar naam 
staan, Bevoorrechte Getuige. In het gedicht ‘Getuige 7’ uit die bundel 
omschrijft ze sober en gestileerd de illusieloze condition humaine:

je vertelde: ik heb alles zelf in de hand
ook de grenzen van mijn overkant

Dat is ook de kracht van Clara’s dichtkunst altijd geweest: vereenvou
digen, kondenseren, verhevigen. In haar allereerste bundel, De Over-
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kant (!) uit 1953, was al een gedicht opgenomen (‘De Man’) dat be
kroond was met de Basiel de Craeneprijs voor debutanten. En zelfs 
toen al hing de schaduw van het verdwijnen over haar levenslust. In 
‘De Angst’ raakt ze al het thema van zelfmoord aan, in dit geval de 
huiver voor verdrinking:

De zelfmoord zal betalen.
De regelmaat der angst stijgt bij elke daling.

Maar het zelfbewustzijn, de zelfkontrole ook, krijgt altijd de overhand. 
Want er is altijd werk voor de boeg, emancipatie, bevrijding, stoicis
me.

Zo zal ik zijn
een vrouw zonder verleden

schrijft ze in ‘Medeplichtig’ uit de gelijknamige bundel die in 1984 de 
Mathias Kempprijs der beide Limburgen kreeg. “Jij bent in je eentje 
een mentaal fitnesscentrum”, noteerde Ingrid Van der Veken van PEN 
Vlaanderen (waarvoor ook Haesaert intens heeft geijverd) in een 
Ark boekje, toen ze Clara net mee gevierd had voor haar 90ste ver
jaardag in Passa Porta, samen met Paula Semer, Chris Lomme, Lydia 
De Pauw en Majo De Saedeleer. Passa Porta, by the way, was mee 
door haar opgericht in 1998 als ‘Het Beschrijf ’.

Maar Clara Haesaert liet nooit na te wijzen op het belang van een 
degelijke organisatie. Ze keek met wantrouwen aan tegen de aanstel
ling van Mia Doornaert aan het hoofd van het Fonds der Letteren. 
Niet omdat Doornaert geen talent heeft of te weinig voeling met li
teratuur, wel omdat ze de administratieve wereld errond te weinig 
kent. In 00 kloeg ze bij Frank Hellemans dat “cruciaal in het doen 
slagen van culturele projecten een ingrijpende kennis van de sector 
is. Er is een gemis aan continuïteit en opvolging in het culturele beleid”. 
Afwijzend was ze niet, een sterke vrouw op een geheide plek leek haar 
wel wat, net als toen: “Je moet mensen de tijd geven om iets te reali
seren”.
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Daar had ze zelf genoeg ervaring mee. Ze riep nog twee belangrijke, 
blijvende initiatieven in het leven: de Jeugdboekenweek en het Hai
koecentrum in Overijse. De boekenweek evolueerde later naar het 
Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, herdoopt tot Villa Kakel
bont. Het haikoehuis bracht ze met Bart Mesotten tot bloei. Ze wijd
 de er ook haar laatste, tot naakt uitgepuurde bundel aan: Voorbij de 
Laatste Vijver (1995). In het kielzog daarvan stelde ze nog met Ferre 
Denis en Karel Hellemans een bloemlezing samen van de Japanse 
poëziebeoefening: Waakvlam: 25 jaar Haikoe-Centrum Vlaanderen 
(1976-2001).

Het is die schoonheid van precies taalgebruik, met pijnlijke akribie 
zorgvuldig geselekteerde woorden en oog voor het ritme van allite
raties, die haar zowel zonderling als uniek maakte binnen het Ark
comité. Ze is vaak op haar honger blijven zitten tijdens de woelige 
vergaderingen, beschaafd maar wat ongelukkig pleitend voor alweer 
een nieuwe jonge god die ze ontdekt had. Maar ze bleef overeind en 
solidair, pas de laatste twee jaar liet haar gezondheid niet meer toe 
om naar Antwerpen te sporen. Een échte ontgoocheling was niettemin 
een huldeboek dat bij uitgeverij EPO zou uitgebracht worden. De 
teksten waren klaar, de uitgave werd keer op keer verdaagd, en uit
eindelijk afgevoerd. Een jammerlijke foute keuze van de uitgever.

Clara Haesaert was het oudste werkende lid van het Arkcomité. 
Gentil was haar al ontvallen eind oktober 013. In volle Boekenbeurs. 
Na 65 jaar huwelijk. 97 jaar oud. Wat ik toen in het rouwbeklag schreef 
geldt nog sterker nu alleen hun enige zoon Hugo overblijft: “Het zijn 
echte waarden die jullie naar boven haalden, gedrevenheid, diepgang, 
schoonheid, spontaneïteit, zelfvervulling”. Ik had er nog het woord 
wegcijferen kunnen aan toevoegen, bescheidenheid. Dat is ook Ingrid 
Van der Veken niet ontgaan. Zij schreef: “Dat mag dan geen les in 
literair management zijn, in humaniteit is het er wel een”. Dat mag 
het Arkcomité best meedragen.

Lukas De Vos is erevoorzitter en hoofdredakteur van het Arkcomité. 
Senior journalist, docent, columnist, Europa- en Aziëkenner. 
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Voorzitter beroepsbond filmjournalisten VVF. Hoofdredakteur 
Snapshots, redakteur Meervoud, medewerker VRT NWS en knack.
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IN MEMORIAM CL AR A HAESAERT  
(194-018)
jos joosten

Vanochtend vroeg was het het eerste berichtje dat ik zag. Dichteres 
Clara Haesaert is overleden. Zelf heb ik Clara pas op latere leeftijd 
leren kennen – enfin, wat is latere leeftijd voor iemand die uiteinde
lijk 94 jaar oud werd? Ze was begin zeventig toen we in contact kwa
men. Ik stond aan de aanvang van het onderzoek voor mijn Wal
ravens boek en zocht een plek in Brussel om rustig het grote familie 
archief te kunnen doorvlooien. Clara bood uitkomst: in de zomer
maanden van 1996 verbleef ik zo in het souterrain van haar Stichting 
Diapason, aan de Chazallaan vlakbij het Josafatpark.

De eerste rondleiding herinner ik me goed. De ruime ruimte was in 
gebruik als archief en opslagruimte. Tussen de vele dozen en stapels 
papier was het even zoeken, maar er stond een comfortabel bed en 
een werkende PC. En enthousiast leidde Clara me naar de achter
ruimte met een keukentje én een doucheruimte. ‘Ik weet dat jullie 
Hollanders minstens een keer per dag douchen of baden.’

Omdat ze meende dat een jongeman niet wekenlang in zijn een
tje tussen stoffige papieren moest zitten, stond ze met regelmaat voor 
de deur om een uitje te maken. Naar de Archiduc, de Cirio en naar 
Watou. De terugrit daarvandaan was memorabel. Clara was nog altijd 
een goede chauffeuse, maar tijdens de terugrit door de donkere 
Westvlaamse nacht reed ze voor haar doen opmerkelijk onzeker. Ze 
klaagde dat haar zicht zo ’s avonds stilaan toch wel erg slecht aan het 
worden was.

Aangekomen in Brussel stelde ze vast dat ze bij het instappen 
vergeten was haar zonnebril af te zetten. Even was ze beduusd en 
bozig: “Had u dat dan niet gezien, Sjos?’” Nee, dat had ik niet. “Enfin, 
da’s eigenlijk een grote meevaller”, stelde ze meteen erna tevreden 
vast.

De laatste jaren werd ze regelmatig betiteld als de ‘grande dame’ 
van de Vlaamse poëzie. Ik weet niet of zij het officieel gered heeft tot 
‘oudste levende Nederlandstalige dichter’, maar eigenlijk past haar 
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dat niet. Mij leek ze juist altijd een jonge vrouw gebleven. Lichtflir
terig, alomaanwezig, vol interesse voor de actualiteit in literatuur en 
wereld. Ook voor wat nieuw en onbekend was. Ik herinner me dat ze 
me belde, toen ik in De Standaard der Letteren een recensie had ge
publiceerd over het poëziedebuut van Paul Bogaert. Nieuw werk van 
een bijna 45 jaar jongere dichter: ze kocht het, las het en vond het 
schitterend.

Haar eigen poëzie heb ik eigenlijk pas door mijn kennismaking 
met haar leren kennen. Zelf was ze apetrots dat ze opgenomen was 
in Komrijs dikke bloemlezing en in Brussel deed ze me Levenslang 
het Vermoeden kado, de keuze uit haar werk die het Poëziecentrum 
enkele jaren eerder (in 1993) had uitgegeven. Ik pak het exemplaar 
uit de kast. Voorin lees ik de poëtische opdracht voor mij en dan 
herlees ik her en der wat gedichten. Steeds blijf ik nu haken bij het 
gedicht ‘Zo’.

zo laat ik de woorden op mij af komen
in eenvormigheid in enkelvoudigheid
in dubbelzinnigheid
zo laat ik de vriendschap op mij af komen
in alle verscheidenheid
in alle openheid

Zo las ik het nog niet eerder, maar zo was het.

Jos Joosten is hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Promoveerde op een studie over Tijd en 
Mens, Feit en Tussenkomst (1996). Redacteur van Dietsche 
Warande en Belfort (1999-2014). Voorzitter van Numaga. Auteur 
van Post modernisme in de Nederlandse en Vlaamse Poëzie. Een 
verkenning (2002).
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VERLO O CHEN MIJ  NIET / 
MIJN ADEM MIJN LEVEN

yves t’sjoen

Op 15 september 018 overleed Clara Haesaert vierennegentig jaar 
oud. Lange tijd leek de tijd geen vat te hebben op haar. Nog maar 
enkele jaren geleden ontmoetten wij elkaar ter gelegenheid van de 
juryberaadslaging van het Arkcomité in De Zwarte Panter. Adriaan 
Raemdonck bewaart in zijn weergaloze beeldarchief foto’s die hij mij 
onlangs toestuurde. Clara: ad rem op haar hoge leeftijd, met twinke
lende ogen, gevatte commentaren. Klein van gestalte maar groot van 
daadkracht. Lang voor de feminiseringsgolf in de Vlaamse literatuur, 
toen het letterkundig bedrijf in de jaren vijftig en zestig een herenclub 
was, liet zij zich gelden. Niet zoveel vrouwelijke auteurs maakten toen 
hun literaire debuut. Ik denk aan onder anderen Maris Bayar, Chris
tine D’haen, Patricia Lasoen, Annie Reniers, Lucienne Stassaert, Chris 
Yperman.

Vanuit institutioneel oogpunt heeft Clara, die zich vanaf haar poëzie
debuut De Overkant (1953) noemde naar haar echtgenoot Gentil 
Hae saert, zich als cultureel ondernemer gemanifesteerd. Op de bio 
en biblio grafische website Schrijversgewijs en in de inleidende tekst 
van Mark Maes in de anthologiebundel Levenslang het Vermoeden. 
Gedichten van 1953 tot 1993 wordt een waslijst van activiteiten en ini
tiatieven gepresenteerd. Clara Haesaert was aangesteld op het minis
terie van Onderwijs, later Nederlandse cultuur. Zij werkte er voor de 
administratieve dienst Kunst, afdeling Letteren en Theater. In die 
hoe  danigheid organiseerde zij aanvankelijk samen met Karel Jonck
heere en Bert Decorte onder de directie van Emile Langui, later met 
Frank Decrits en Willie Verhegghe, de legendarische Middagen van 
de Poëzie (secretaris 19631980, voorzitter vanaf 1980). Het is in die 
ambtelijke hoedanigheid dat ik Clara mocht ontmoeten: een lezing 
in het Paleis voor Schone Kunsten (Brussel) over Raymond Herreman. 
De tekst van het middagreferaat is afgedrukt in het tijdschrift Kreatief.

Sindsdien hebben we onregelmatig contact gehouden. Ik vertelde 
haar later over de levensbepalende betekenis van de voordracht, zeker 
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toen ik na afloop Levenslang het Vermoeden in het Poëziecentrum 
aankocht en verstuurde.

Over de literairinstitutionele ondernemingen van de schrijf
ster/ambtenaar moet op basis van de omvangrijke nalatenschap 
onderzoek worden verricht. Clara staat niet alleen geboekstaafd 
als feministisch auteur, betrokken bij de oprichting van de Anna 
Bijnsstichting en lid van de Nationale Vrouwenraad. Zij stond aan 
de wieg van Het Beschrijf (later Passa Porta) en de Jeugdboekenweek 
(resulterend in de Stichting Lezen). Literair is van bijzonder belang 
haar betrokkenheid bij het blad De Meridiaan. Tijdschrift voor Kunst 
en Letteren (19501960) en de gelijknamige uitgavenreeks: haar de
buut is overigens in de Meridiaanreeks verschenen. Op Paukeslag. 
Digitaal Platform voor Levend Poëzie-Erfgoed (Poëziecentrum) is 
een rijk geïllustreerd lemma over het Brusselse tweemaandelijks 
tijdschrift opgenomen. In de jaren vijftig richtte Clara samen met 
haar echtgenoot Taptoe (19551957) op, een Brusselse ontmoetings
plaats voor binnen en buitenlandse beeldende kunstenaars, met 
naar verluidt roemruchte literaire avonden.

Vandaag onthouden we vooral het artistieke engagement van Clara 
Haesaert. Als dichter heeft ze nochtans een klein maar fijn oeuvre op 
haar naam staan. In totaal zeven bundels, de laatste Voorbij de Laat-
ste Vijver (1995) met haikoes. In Overijse heeft ze het Haikoecentrum 
voor Vlaanderen mee opgericht. Wat wellicht veel minder bekend is, 
is Clara’s vertaalwerk. Mark Maes vermeldt de vertaling van De Sluip-
schutter door de ZuidAfrikaan Uys Krige, begin jaren zestig voor 
Vlaams Brussel opgenomen door Tone Brulin, nog een onlangs 
overleden Arklaureaat. Werkzaam op het ministerie, met de subsidie
potten van Karel Jonckheere binnen handbereik, is nogal wat poëzie 
van Clara Haesaert in vele talen vertaald. En bekend is natuurlijk 
Diapason, het Vertaalcentrum dat uitgroeide tot een gerespecteerd 
instituut voor literair vertalers.

Met het overlijden van Clara Haesaert is een tijdperk afgesloten dat 
begin jaren vijftig met De Meridiaan van start ging. Voor een omvang
rijke literaire productie was gezien de talrijke institutionele activitei
ten gewoon geen tijd. Aanvankelijk gepatroneerd door Pieter Geert 
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Buckinx en later Karel Jonckheere heeft zij een zorgvuldig uitgetekend 
parcours afgelegd, karig met woorden en desondanks zeer aanwezig 
in het culturele landschap. Haesaert stelde twee zelfb loem lezingen 
samen: eerst Spel van Vraag en Aanbod (1970) in de reeks Poëtisch 
Erfdeel der Nederlanden, ruim twee decennia later de verzamelbun
del waarin ik kennis maakte met het literair werk. Hoe economisch 
zij dichtte en mondjesmaat, met grote tijdsintervallen, poëzie bun
delde, zo bedrijvig en alomtegenwoordig was zij in de Vlaamse lite
ratuur. Zij functioneerde jarenlang als mentor van jonge auteurs, bij 
voorkeur van het mannelijk geslacht. Ze was betrokken bij de Vereni
ging van Vlaamse auteurs, PEN Club Vlaanderen, het Arkcomité, 
literaire jury’s. De belangstellende lezer kan het overzicht elders 
consulteren.

Toen ik Clara voor het eerst ontmoette in april 1997, had zij al de leef
tijd van drieënzeventig bereikt. Frank Decrits organiseerde de lezing 
in Brussel. Clara kwam luisteren –  zij had de criticus Raymond 
Herre man natuurlijk goed gekend – en na afloop maakten we uitge
breid kennis. Het gesprek ging terloops over een schrijfster die zij 
hoog schatte: Julia Tulkens (1901995), twee jaar eerder overleden. 
Zij bleef ook op pensioenleeftijd nauw betrokken bij de roemruchte 
middaglezingen. Enige tijd voor haar overlijden schreef ze mij een 
brief vanuit haar residentie in Kraainem. Zij hoopte mekaar mis
schien ooit, later of elders, nog eens te omhelzen. Dat is er niet meer 
van gekomen. Ik kijk uit naar het weerzien en lees in afwachting haar 
poëzie album. De titel van deze bijdrage, ontleend aan de tweede 
bun del Onwaarschijnlijk Recht (1967), houd ik beslist in gedachten. 
Ik blijf graag “de levensnoodzakelijke tegenstrever”. Alleen weerstand 
brengt inderdaad beweging, in haar dichterlijk oeuvre is beweeglijk
heid uitgegroeid tot een topos. Het cultureel ondernemerschap van 
Clara Haesaert hopen we de komende jaren met behulp van literair 
institutioneel onderzoek helder in beeld te brengen. De virtuele 
expositie op Paukeslag, samengesteld door Audrey Brach (UGent) 
als onderdeel van een reeks werkseminaries over Vlaamse letterkun
dige tijdschriften na de Tweede Wereldoorlog (https://www.pauke
slag.org/exhibits/show/demeridiaantweemaandelijks), is een 
aanzet.
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IN VO ORWAARDELIJKE VRIJHEID
Clara Haesaert en het Arkcomité  

van het Vrije Woord
lukas de vos

Het Arkcomité van het Vrije Woord is een echte mannenclub. Dat 
heeft te maken met haar afkomst. Ze is gegroeid uit de tijd dat de 
socialistische partij nog zuilen had, en zich onbeschroomd BSP 
noemde – met alle konnotaties die dat meebracht, van bijna stalinis
tische partijtucht tot regeldrift, en van camaraderie tot de richels van 
het wettelijk toelaatbare. Ze is gegroeid uit een tijd dat klerikalisme 
nog een betekenis had en een rol speelde bij benoemingen, ereprijzen, 
uitsluiting, broodroof en onderwijs. Ze is ook gegroeid uit een huma
nistische traditie, niet in de zin van korporatistisch humanisme, maar 
van een gezelschap van vrije denkers, een beschaafd samenkomen 
van waarachtig verontruste burgers met het hart op de juiste plaats, 
en met ideeën die veelal haaks op of naast de sporen van de geldende 
rechtsstaat lopen. Het Arkcomité vertoont nogal wat gelijkenis met 
een werkplaats sui generis. Je komt er niet in zonder gevraagd te wor
den. Je komt er niet in als er geen waakvlam brandt van volgehouden 
onafhankelijk denken. Je komt er niet in als je een kultuurheidene 
bent. Je komt er niet in als debatten openbaar worden gemaakt. Je 
komt er ook moeilijk uit, zoals Mark Reynebeau heeft vastgesteld, 
niet door dwang, maar door administratieve wijdlopendheid. In dat 
soort besloten denkgroep (een zwaar woord voor een vereniging die 
bijeenkomt als ’t past) moest Clara Haesaert ooit wel terechtkomen: 
ze was lid van de gemeenschappelijke aktie (socialistische partij, 
vakbond en ziekenfonds); ze was lid van het humanistisch verbond; 
ze maakte deel uit van het overheidskorps ambtenaren dat zich met 
kultuur en letteren bezighield; en ze schreef gestaag aan een traag, 
maar zelfbewust dichterlijk oeuvre. En ze was een vrouw.

Dat laatste kan verwondering wekken. De voorlaatste sekretaris van 
het Nieuw Vlaams Tijdschrift, Georges Adé, de “tsjeef ” of “japneus” 
van dienst, zoals hij zichzelf graag en uitgebreid omschreef in zijn 
kronieken (zijn tegenhanger bestond trouwens ook: de logebroeder 
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Fernand Auwera, die sinds jaar en dag in de redaktie zetelde van 
Dietsche Warande & Belfort), zal vanuit het hiernamaals het hoofd 
schudden als hij de huidige samenstelling van het Arkcomité onder 
ogen krijgt. Daar zit Ingrid Vander Veken in, Leen Van Dijck, Liesbet 
Walckiers, Claire Van Damme, Betty Mellaerts, Sigrid Bousset. En de 
meest gesausde van allen, Clara Haesaert. Toch schreef Adé in zijn 
afrekening met Weverbergh en de kommerciële hyena’s van de uit
geversconcerns, De Dood van het N.V.T. (1984): “Drie dingen werden 
nooit besproken: geld, vrouwen en politiek”. Het moest dus wel fataal 
aflopen met het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Al kreeg de redaktie op de 
Boekenbeurs van 1980 bij een open debat de vraag gesteld waarom 
er geen vrouwen in de NVTredaktie zaten. Plichtsgetrouw haalt Adé 
in een boutade een uitspraak van Patrick Conrad aan, over het ge
nootschap van de Pink Poets: “Er zijn ook geen negers bij”. Ze was 
klein (dat is ze gebleven) maar ze ontplofte. Want de vraagstelster in 
het Bouwcentrum van Antwerpen toen was Clara Haesaert.

Het NVT ontstond in een tijd dat, naar het woord van biblioteek
inspek teur Hubert Lampo, de “grootmoefti” van het katolieke boe
kerijwezen, Joris Baers (meestal voorafgegaan door ‘eerwaarde heer’, 
wellicht nóg een aanmatiging die voor Lampo het vagevuur bijkomend 
overwerk zal geven), bepaalde welke standaarden de Vlaamse letteren 
moest hanteren. Baers is nooit meer dan een eksponent geweest. Hij 
stond aan het hoofd van een horde gezagsdragers en scherpslijpers 
die met hel en verdoemenis dreigden, zodra de (vrouwelijke) navel 
nog maar bloot kwam, laat staan iets lekkerders. Het instrument 
waar mee de nog dogmatische kerk van kort voor en na de Tweede 
Wereldoorlog de zedelijkheid van de gewone man van dichtbij volg
de was, behalve de biechtstoel, de Boekengids, een Leseführer die 
on  verbiddelijk de aankooppolitiek in de kristene boekerijen bepaal
de door het toekennen van de beruchte kwotering, geheel in over
eenstemming met de toen nog bestaande Index van het Vatikaan en 
de erbij horende ekskommunikatie.

De pijnlijke affaire Walschap en zijn apostasie had nog maar net voor 
grote schokgolven gezorgd, de ongezonde oproepen tot kruistocht 
tegen het goddeloze kommunisme hadden nog maar pas voor Oost
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frontmisbruik van verblind idealisme gezorgd (ook de latere direkteur 
van het NVT, Ivo Michiels, was kort in de ban geraakt), of een nieuwe 
generatie schrijvers onder aanvoering van Louis Paul Boon deed al een 
nieuwe uitval naar de almacht van de voorkonciliaire kerk. Zij kregen 
de intellektuele steun van verlichte rationalisten als Raymond Herre
man, Herman Teirlinck, Raymond Brulez, en natuurlijk Marnix Gijsen.

In dat licht was de publikatie van Joachim van Babylon (1947) een 
breekpunt. Het verhaal is genoegzaam bekend, u kunt het nalezen in 
Een Onberaamd Verbond of bij Georges Adé. De provincie Antwerpen 
kende er unaniem zijn prijs aan toe, maar, en ik laat Marnix Gijsen 
zelf aan het woord: “Door een intrige van priester Baers werd me die 
afgenomen” (hij kreeg hem overigens zelf, Baers, voor de helft). “Toen 
me dan enkele jaren later de Prijs van de Vlaamse Provincies werd 
toegekend, heb ik die geweigerd en heb gezegd: indien ik twee jaar 
geleden een onzedig schrijver en volksbederver was, dan is het nu 
nog veel erger!” In die tussentijd (1950195) had de redaktie van het 
NVT de censuurrel aangegrepen om de Arkprijs van het Vrije Woord 
in het leven te roepen, geheel in de geest van August Vermeylen, wiens 
laatste droom niet verwezenlijkt was, en zelfs omgebogen door Her
man Teirlinck. Kort voor zijn dood had Vermeylen kontakten gelegd 
om na de bevrijding een blad met “humanistische en principieel 
pluralistische strekking” op te zetten, ter verheffing van het Vlaamse 
volk. Vermeylen was niet over één nacht ijs gegaan. Hij had Herreman 
en Roelants onder de arm genomen, maar ook het intellektuele kruim 
van Vlaanderen: Nobelprijswinnaar geneeskunde Heymans, de hoog
leraren De Bruyne en Haesaert (geen familie), en Gaston Eyskens. 
Dat blad had, in zelfbewuste nederigheid, Diogenes moeten heten. 
Het is nooit doorgegaan. Vermeylen stierf op 10 januari 1945, de kato
lieken richtten hun CVP op, en Herman Teirlinck vond geen geld
schieters om met het blad te starten. Teirlinck zag overigens weinig 
in een alomvattend blad, hij legde duidelijk de klemtoon op de let
terkunde. En de jonge Hubert Lampo slaagde erin om in een hand
omdraai Adolf Molter van de uitgeverij Ontwikkeling tot een kapi
taalsinjektie te bewegen. Het Nieuw Vlaams Tijdschrift is gesticht in 
Le Paon Royal naast de Antwerpse dierentuin – een symbolischer 
loka tie is zelden gevonden. Het caférestaurant staat nog recht, maar 
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het is zijn veren kwijt. Het NVT bestaat niet meer, maar zijn pauwen
oog, de Arkprijs, is levendiger dan ooit.

Het NVT is dus uit de koker gekomen van een elite, de intelligentsia 
van die tijd, die evenwel het kosmopolitische aspekt, mét hun illu
sies, verloren hadden in de oorlog. De literatuur plooide op zichzelf 
terug, was een salonbezigheid geworden, en dat vertaalde zich in 
wederzijd se bewieroking en redelijk hoogdravende bezigheden (wat 
natuurlijk volksere esbattementen zelden uitsloot, zoals de Mijolklub 
van Teirlinck in Beersel nadrukkelijk aantoonde). De verzuiling zette 
zich snel door. Begin jaren vijftig, en zeker na de moord op Julien 
Lahaut, was de rol van uiterst links uitgespeeld; uiterst rechts had de 
erfzonde van de kollaboratie op zich geladen, en kwam sowieso niet 
aan de bak. De strijd om het centrum werd daarom met alle middelen 
uitgevochten – de koningskwestie, de schoolstrijd, de dekolonisering, 
de industriële omwenteling, ze drongen door tot in de diepste vezels 
van de maatschappelijke ordening. Ook de kultuur werd ingeschakeld 
om de voortkruidende tegenstellingen uit te buiten. Het NVT werd 
de pijler van de socialistische beweging, zoals Dietsche Warande & 
Belfort de katolieken bediende, en De Vlaamse Gids de liberalen een 
spreekbuis gaf.

Het is in die woelige jaren vijftig dat Clara Haesaert voor het eerst 
voor het voetlicht treedt met een bundel broze gedichten, De Overkant 
(1953). De ideologiestrijd is aan haar niet besteed, al was haar vader 
in goeie linkse traditie nauw betrokken bij het zet en drukwerk van 
de mijnen in Beringen, waar vóór de oorlog 8.000 kompels werkten. 
Haesaert hield er ten minste een Limburgse vroeggeboorte aan over 
in Hasselt, maar haar opvoeding kreeg ze in Turnhout aan het Heilig 
Grafinstituut. “Ook Christine D’Haen, Monika Van Paemel en Lis
beth Van Thillo zijn daar gevormd”, zegt Haesaert. Het wijst al op een 
literaire verwantschap die ook in haar thematiek naar voren komt: 
vrouwelijk zelfbewustzijn, natuurbewondering, leven en dood, kari
ge maar beeldende woordenschat. Misschien onbewust heeft zij daar 
al de grondslag gelegd voor haar Brabantse verbondenheid, want 
nadien is Haesaert altijd met het Brusselse en met VlaamsBrabant 
verbonden gebleven. Van Thillo (19141988) is misschien vergeten, 
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maar heeft een belangrijke rol gespeeld in de Vlaamsnationale ge
schiedenis, vooral als echtgenote van Edgar Boonen, die in de jaren 
19351936 bijtende schotschriften lanceert tegen de ‘Katolieke Aktie’, 
en niet bepaald vanuit linkse hoek. Van Thillo onderscheidt zich met 
landelijke gedichten, waarvan vooral ‘Augustus’ (verschenen in Bra-
bantia Nostra van 1 augustus 1936) bijblijft:

“En de rilde roepende klaprozen rood
Zoo in leven, zoo in dood
Zij vallen
Zij dooven
Zij leven niet meer.”

Het is al evenmin toevallig dat behalve de natuurcyclus (en zijn 
weer spiegeling in het mensenleven), ook het aanwenden van het 
gerechtelijk taalregister voortdurend terugkomt bij Haesaert. Boonen 
was de rechterhand van René Victor, die het Rechtskundig Weekblad 
had opgericht. Boonen was overigens later ook goed bevriend met 
de schilders Delvaux en Grard. Het valt ook A. Vijt op in Dietsche 
 Warande & Belfort (1978) dat vanaf de bundel Met Terugwerkende 
Kracht het surrealistisch beeldgebruik aanzienlijk toeneemt in de 
poëzie van Haesaert. En daar sluit de cirkel zich: Boonen en Van 
Thillo waren de ouders van Goedele Boonen, jeugdrechter en echt
genote van de dichter Eddy Van Vliet, lange tijd redakteur van het 
Nieuw Vlaams Tijdschrift, rechtskundig adviseur van het NVT en de 
uitgeverij Manteau – die na het bankroet van de socialistische koe
pelmaatschappijen Excelsior en Ontwikkeling (14 juli 1978) de uitgave 
van het NVT had overgenomen –, dichter en medestichter van het 
eigenlijke Arkcomité. Er was, laten we zeggen, een klimaat aanwezig 
waarin licht aan kulturele uitwisseling en beïnvloeding werd gedaan. 
En waarin Clara Haesaert zich thuis voelde.

Ook professioneel, want al begin jaren vijftig had ze gekozen voor 
een ambtelijke loopbaan, die haar alle ontplooiingskansen gaf in de 
kulturele sektor. Ze was toen al gestart met het blad De Meridiaan 
(1951). Op 1 september 1958 kreeg ze als diensthoofd de even beken
de als beruchte Karel Jonckheere (van wie er meer Russische verta
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lingen in de bibliotheek van Moskou staan dan van alle andere 
Neder landstalige letterkundigen samen). Haesaert begon er als veri
fikatrice, en werd in 1963 bevorderd tot bestuurssekretaris. Onder de 
paraplu van Jonckheere, en later Bert Decorte (1964), werkte de ijve
rige Haesaert zich gedegen in in het kultuuraanbod dat van over
heidswege werd verspreid.

Het is op die manier dat ze onvermijdelijk verzeild geraakt in politiek 
en kultuurbeweging. Haesaert engageert zich midden jaren zeventig 
bij de Rode Leeuwen, die Vlaamsgezindheid en sociale ontvoogding 
koppelden in de taalpolitiek van het Brusselse. Het is de tijd dat de 
Belgische diplomatie in snel tempo gelijkberechtiging geeft aan 
de Vlamingen (de “Fayatboys”), en dat Vlaanderen met Renaat Van 
Elslande zijn allereerste nationale minister van buitenlandse zaken 
krijgt. Er is dus al kontakt met het NVT en de Arkprijs als in 1975 de 
prijs gaat naar de Internationale Nieuwe Scène (Adé beweert op zijn 
voorstel, maar zoals het een gesloten genootschap betaamt wordt er 
nooit uit de biecht geklapt over keuze, motivering en afstemming bij 
de Arkprijs). Het is op de 5ste verjaardag van de Arkprijs dat Mark 

Clara Haesaert en Leen Van Dijck,  
ereconservatrice van het Letterenhuis.
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Galle een oproep doet om een waakzaamheidscomité op te richten, 
dat de onderscheiding moet verankeren. Het wordt uiteindelijk een 
beschermcomité (Galle zal zelf nog minister van Vlaamse zaken 
worden). Er zitten zware luiden bij: Walter Debrock, later voorzitter 
van de VUB en van het Arkcomité; Hendrik Fayat; de bankiers Piet 
Frantzen en Maurits Naessens; Marcel Poot; Karel Van Miert, toen 
partijvoorzitter; Piet Vermeylen; en Hendrik Vloeberghs. De bedoe
ling van zo’n koepel is duidelijk: de overheidssubsidies vrijwaren, een 
stevig platform bieden waarop het gedachtengoed van de vrije, link
se denkers en schrijvers kan gedijen, en ervoor zorgen dat die kant 
ook aan de bak komt, de schrikkelijke jaren van een absolute CVP 
meerderheid indachtig.

Maar de klad zit erin. De grote ekonomische krisis die vanaf 1973 
WestEuropa overspoelt, de oliekrisis, de instorting van de oude in
dustrieën (de “nationale sektoren”), de omschakeling naar een ont
zuild vrijemarktstelsel en de elektronische maatschappij, luiden de 
doodsklok voor de monumenten die de klassieke tijdschriften gewor
den zijn. De redaktie van het NVT, die trouw op Hemelvaartsdag haar 
Arkprijs uitreikt, voelt nattigheid. Willy Vaerewijck, baas van het 
persagentschap Belga, notoir logebroeder met zijn kompaan, onder
wijsminister Willy Calewaert (zij hebben elkaars vrouw geruild), 
beseft dat een zakelijker koers noodzakelijk is. Hij roept op 1 janua
ri 1980 in het toenmalige IPC aan de Karel de Grotelaan in Brussel 
direkteur Michiels en sekretaris Adé bij zich (Adé is Michiels opge
volgd, die Lampo heeft afgelost; ikzelf zal de doodsstrijd in de laatste 
jaren 19811983 overnemen van Adé, die bijna dag op dag een jaar na 
deze vergadering er het bijltje bij neerlegt). “Er moet een vzw opgericht 
worden, die het bestaande Comité van de Ark van het Vrije Woord 
zou kunnen vervangen”. Een minimale rechtspersoonlijkheid geven 
dus, want twee jaar eerder, toen Ontwikkeling op de fles ging, stelde 
de redaktie verbijsterd vast dat ze zich in een juridisch limbo bevond. 
Dat mocht niet opnieuw gebeuren.

Ik herinner me verwoede pogingen om het afbrokkelende beeld van 
de oude tante die het NVT geworden was weer op te lappen. Ik her
inner me kampanjes om de kranten en de media weer wakker te 
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maken – het zal dus geen toeval zijn dat uitgerekend in 1980 de 
eerste vrouw na Christine D’Haen (die in 1951 de spits had afgebeten) 
de Arkprijs krijgt. Lucienne Stassaert wordt in de bloemetjes gezet in 
Brussel om haar Parfait Amour. Opvallend aanwezig is dan al Clara 
Haesaert.

De vorming van de echte stichting gebeurt buiten haar om. Eigenlijk 
hebben we met zijn elven op het kabinet van Mark Galle aan de 
Galilei laan het komitee opgezet. Willy Calewaert was erbij, Walter 
Debrock, ikzelf, Galle natuurlijk, HenriFloris Jespers, hofmaarschalk 
Herman Liebaers, Maurits Naessens, Willy Vaerewijck, Karel Van 
Miert, Eddy Van Vliet en Julien Weverbergh. De statuten zijn in het 
Staatsblad verschenen op 15 juli 198 (nummer 8150/8, pp. 37189). 
Ze waren geschreven en door Van Vliet uitgevlooid op de uitgeverij 
Manteau in de Beeldhouwersstraat in Antwerpen. De bedoeling was 
meteen duidelijk: stichting en redaktie hadden wel banden, maar 
overlapten elkaar niet. Er hing al onweer in de lucht, en we wilden 
daar beter op voorbereid zijn. In de uitgeverswereld deed de ene 
overname na de andere zich voor. Nederland werd erg aktief op de 
Vlaamse markt. De verschraling, maar ook internationalisering be
wees het primaat van kommercieel management op kultuuraanbod 
of overtuiging. Weverbergh speelde het hard – of liever: stond zo 
onder druk van het Elsevierconcern dat hij achter de schermen een 
Nederland genegen politiek opzette. Nu eens informeerde hij een deel 
van de redaktie, dan weer anderen, en tegelijk onderhandelde hij met 
derden om het geld (en ook de subsidies) te houden, en de “oude 
gewaden af te leggen”, zoals hij de Internationale nogal obsceen in de 
mond nam. Weverbergh kon ook niet anders. Elsevier had geen 
enkel gevoel voor Vlaamse ontvoogdingsstrijd of een blad van idee
en. Het moest wervend worden, leuk ogen, aansluiten bij de aktuali
teit, uitdagen en elke echte diepgang schuwen. Het is een bekend en 
herkenbaar verhaal.

Het is toen snel gegaan. De nieuwe redaktie trad aan in 1981, met Paul 
de Wispelaere als hoofdredakteur. De Wispelaere is later voor het 
blok gezet door Weverbergh om de overgang naar het Nieuw Wereld 
Tijdschrift te verschonen. Maar of “het einde bureaucratisch grotesk” 
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was, zoals Adé beweert, durf ik niet te onderschrijven. Het waren wel 
erg moeilijke ogenblikken, ook voor het Arkcomité, dat verwoed naar 
nieuw bloed zocht (en dat ook vond, Jean Buyck kwam erbij, Paul De 
Vylder, Jan Ceuleers, Pol Dehert, Erik Defoort, AnneMarie Mus
schoot, Els Witte, Roland Van Opbroecke). Genadeslag was de beslis
sing van de Vlaamse overheid om niet langer een vast aantal num mers 
af te nemen voor de scholen. De opname van Michel Oukhow, in
spekteur van het rijksonderwijs, in de redaktie heeft mogelijk nog 
een vertragende invloed gehad, maar het verlies van de helft van de 
abonnees was dé gedroomde gelegenheid om het NVT voorgoed op 
te doeken. Het verhaal hoe het NVT eerst leeggehaald wordt, een 
opstapje moet worden voor het Humoafleggertje Herman de Co
ninck, die het jaar daarop naam, redaktie en Arkprijs wegveegt en 
met het NwT de boer op gaat, heeft zijn eigen geschiedenis. Het 
Arkcomité had tijdig ingezien dat het de uitreiking moest overnemen 
van de NVT-redaktie, wou ze de morele waarde en de opzet van de 
Arkprijs behouden.

Vergadering van het Arkcomité in de Fred Bervoetszaal van De Zwarte 
Panter, met v.l.n.r. Ludo Stynen, Tony Meesdom, Clara Haesaert,  

Jef Asselbergh, Mon Detrez, Lukas De Vos
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Merkwaardig genoeg heeft die krisis de Arkprijs opnieuw helemaal 
in het vaarwater gebracht van de oorspronkelijke opvattingen die 
Vermeylen over het tijdschrift had. De engliteraire aanpak werd ver
laten, de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de zuivere geest, de 
betrouwbaarheid en kontinuïteit in het denken namen de overhand. 
In 1981 is filmmaker Robbe de Hert aan het feest, het jaar daarop 
Maurice ‘Zwarte Orde’ De Wilde, in 1983 de Aalsterse kommunist 
Bert Van Hoorick. En in 1984, omineuzer kon nauwelijks, krijgt het 
boek Kop in Kas van Leo Pleysier de Arkprijs. Het is het jaar van 
Orwell, het jaar ook waarin Clara Haesaert voorgoed toetreedt tot 
het komitee.

Haesaert heeft zich sindsdien door drie eigenaardigheden laten op
vallen: door haar sterke voorkeur voor vrouwelijke kultuurvertegen
woordigers; door haar ongemeen felle pleidooien voor, liefst jonge, 
dichters; en door haar trouwe aanwezigheid, geen sinekure voor wie 
voortdurend, zonder auto, uit Kraainem naar het Antwerpse hoofd
kwartier in De Zwarte Panter moet komen. Haesaert heeft vergeefs 
gepleit voor een roulerend scenario: vergaderingen afwisselend in 
Antwerpen, Gent en Brussel. De Brusselse omgeving is nochtans 
latent aanwezig, de viering van Maurice Dewilde in Beersel, in het 
geboortehuis van Teirlinck en in ‘De Drie Fonteinen’ waar de Mijol
klub haar festijnen hield, was het laatste hoogtepunt. Die Mijolklub 
was al gesticht in 191 door Herman Teirlinck, en liet Vermeylen pas 
veel later toe “omdat hij te deftig was”. Haesaert vormde een span met 
Marcel Boon, de gedreven direkteur van het RhoK in Brussel, en met 
de soms norse, maar altijd felle en eigenzinnige bladenfabrikant 
Karel Anthierens. Ik lees in de uitnodiging voor de vergadering van 
1990: “Door de inzet van Clara Haesaert en Marcel Boon is er voor 
het eerst in jaren een toelage toegekend aan het Arkcomité”. Het heeft 
de overgangsjaren overbrugd tot het komitee zich datzelfde jaar de
finitief vestigde in Galerij De Zwarte Panter, de zetel overbracht naar 
het AMVC (nu Letterenhuis), en op 17 december 1997 de statuten 
aanpaste. Daarin staat: “De vzw behoudt de intellektuele eigendom 
van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, de afkorting NVT, en de Arkprijs”. 
Meteen was geofficialiseerd wat Weverbergh had toegezegd, als de 
naam niet gehandhaafd zou blijven door De Coninck (en wat hij 
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allicht al die tijd geweten had). Weverbergh had de naam als handels
merk laten neerleggen, maar gaf hem vrij om het Arkkomitee onge
bonden te laten werken. (Dat zich achteraf een letterenblad Gierik- 
NVT heeft genoemd heeft net zo weinig te maken met de ontwikkeling 
van blad en prijs, als de kortstondige oprichting van het blad Dioge-
nes door Michiels, Lampo, Adé, Coole, Jespers en Van Ruysbeek – zeg 
maar de klassieke generatie. Wel heeft Adé gelijk als hij stelt: “Het 
NVT is geen handelsmerk, doch in eerste instantie de belichaming 
van een traditie, gedragen door een voltallige redaktie. Wanneer deze 
redaktie in globo ontslagen wordt, verdwijnt het NVT.” Angel was dat 
niemand een kontrakt had, maar dagloner was. Ontslaan kon nie
mand, ontslagen worden evenmin).

Haesaert bracht de wat wereldvreemde dichter Matti Brouns aan, die 
een tijdje de taken van de sekretaris (ikzelf) administratief moest 
verlichten – en uiteindelijk helemaal mee opging in de puinhoop die 
we ervan gemaakt hadden. (Overigens is de arme Brouns na een 
avond over de geneugten van de multikulturele samenleving in Brus
sel terstond overvallen door een Marokkaanse bende, ogen dichtge
slagen, rugzak en geld kwijt, en een illusie armer).

En Haesaert volhardt in de gestrengheid. Ik heb haar al Marleen 
Decree met vuur horen verdedigen, maar evengoed de vertaler van 
Garcia Lorca, Bart Vonk. Blijdschap kende ze toen in 1989 de door 
haar zeer bewonderde Stefan Hertmans de Arkprijs kreeg toegewezen. 
Uit één der eerste, sindsdien jaarlijks gepubliceerde brosjures, haal 
ik een stukje aan uit haar toespraak in de ASLKzaal in Brussel: “Wie 
een boek begint met kappen en klieven, kerven en krassen, moet wel 
zeker van zijn stuk zijn dat de klappen niet op zijn eigen kop terecht
komen. (…) Van bevriezen en stollen lijkt hij alles af te weten. (…) 
Mijn stille wens is dat hij ons de kansen geeft hem te volgen in zijn 
poëtische wereld. Want onder die ijskoude versteende ruimten gloeit 
een vuur dat eens als een vulkaan zal losbarsten”. Marsman overnieuw, 
ijs en vuur, in de liefde, in de samenleving, in de gedragingen. De 
onbegrijpelijkheid van de eenvoud, het komt terug in haar vreugde 
om de Arkprijs voor Pol Hoste (00) en in haar haikoes (Voorbij de 
Laatste Vijver). Dat is het steeds terugkerende thema ook in haar 
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eigen poëzie. Het verlangen naar de vergetelheid, naar de eenheid der 
tegenstellingen, naar het onbeschreven blad. Zo staat het in het gedicht 
‘Medeplichtig’ uit de gelijknamige bundel:

“zo zal ik zijn
een vrouw zonder verleden
(… …)
zonder terugblik in de bloedrode duizeligheden
zal ik weerkeren
tot mijn levensnoodzakelijke
tot mijn liefste wensdroom
een blanco nachtregister”

De ondertoon is onmiskenbaar erotisch, maar het sleutelbegrip in 
Haesaerts werk is de onbereikbaarheid, de onvatbaarheid die ze in 
het ogenblik tracht te vangen. Het is smachten naar “de overkant”, 
een kernwoord dat ze al vijftig jaar hanteert sinds ze in 195 de debu
tantenprijs kreeg op de poëziedagen van Merendree, maar niet in 
doffe berusting zoals haar oude lichtende voorbeeld Anna Bijns, naar 
wie de vrouwelijke stichting genoemd is die Haesaert mee hielp op 
te richten. Bijns onderwerpt zich aan het hogere, en beklemtoont de 
onontkoombaarheid. Haesaert onderwerpt zich aan de onontkoom
baarheid, maar zet alles in op wat haar ontstijgt of kan ontglippen. 
De somberheid als embleem die Bijns hanteert:

“De mensche compt ter werelt, als een vremt gast,
Hy begint te sterven, als hy wert geboren:
Ghelijck dwebbe eens wevers, als dlichaem wast,
Werden zijn dagen vast al gheschoren”

komt maar een luttele keer in Haesaerts verzameld dichtwerk voor. 
Eén keer laat zij zich gaan in haar eerste bundel, De Overkant:

“De angst te sterven uit angst
drijft mij tot zelfmoord
in volledig bewustzijn.”
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Maar niet het verval tekent de mens, wel hoe hij omgaat met zichzelf 
en de omgeving. Die humanistische grondslag behoedt haar voor 
gekwelde zelfbespiegeling, en zet haar integendeel aan zich te enga
geren in al wat de mens aan schoonheid, goedheid en samenwerking 
kan realiseren. Vanuit die overtuiging is haar lidmaatschap van het 
Arkcomité van het Vrije Woord een vanzelfsprekendheid. Een vrije 
keuze onder bespreekbare voorwaarden.
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ANTI-AUTORITAIR THEATERIKO ON 
BRULIN OVERLEDEN

uit: de morgen, 18 maart 019

In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 maart overleed theater
maker Tone Brulin in Maleisië, het thuisland van zijn echtgenote. Als 
acteur, auteur en regisseur had hij een bepalende rol binnen het na
oorlogse theaterlandschap. Met zijn antikoloniale visie was hij zijn 
tijd ver vooruit.

Veelzijdig, leergierig, onverschrokken en gedreven. De tegen alle 
ge   zag gekante theaterlegende Brulin liet zich niet beteugelen. Als 
geën gageerde kosmopoliet trok hij de wereld rond in zijn zoektocht 
naar andere vormen en verhalen.

Tone Brulin werd geboren in 196, in Antwerpen, als Antoon Van 
den Eynde. In de jaren veertig studeerde hij aan Ter Kameren bij 
Herman Teirlinck. Hij groeide uit tot een ikoon van de avantgarde. 
Mede onder zijn vleugels werden de tijdschriften Tijd en Mens 
(in 1948) en Gard Sivik (195) opgericht. Hij voerde het gedachtegoed 
in van toneelvernieuwers als Antonin Artaud en Jerzy Grotowski in 
Vlaanderen.

Brulin regisseerde bij de VRT (toen de BRT). In de jaren zestig gaf hij 
les aan het RITCS (nu RITS), maar hij nam evengoed funkties op in 
het buitenland. Het was bij uitstek zijn maatschappelijk engagement 
dat van hem een pionier maakte. Brulin haalde zijn neus op voor een 
enge Westerse blik. Met de KVS – waar hij samenwerkte met zijn 
toenmalige vrouw Dora Van der Groen  – trok hij naar Belgisch 
Kongo. Op grond van die ervaringen maakte hij het antiracistische 
stuk Potopot (1961). Voor het eerst in de Vlaamse geschiedenis speel
de daarin een zwarte akteur mee. Brulins antiapartheidsvoorstelling 
De Honden zorgde voor ophef. De ZuidAfrikaanse ambassade pro
beerde zelfs de opvoering in België te laten verbieden.
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Vanaf 197 werkte Brulin in Maleisië, waar hij Siti Fauzlah leerde 
ken nen, de aktrice met wie hij de rest van zijn leven deelde. Samen 
ontwikkelden ze TIE3, het Theater van de Derde Wereld in Europa. 
Brulin had vijf zonen. Eén van hen stierf in 017. Hij laat ook vijf 
kleinkinderen na. De dag na zijn dood is hij in Maleisië begraven.
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TONE BRULIN  
(196-019)

Theatermaker zonder grenzen
erwin jans

Tone Brulin stierf in zijn adoptieland Maleisië. Hij was er op bezoek 
bij de familie van zijn vrouw, Siti Fauzia. In mei zou hij drieënnegen
tig jaar geworden zijn. Met Tone Brulin verdwijnt een van de mar
kantste en kleurrijkste Vlaamse theatermakers sinds de Tweede 
Wereldoorlog.

Ik heb Tone Brulin pas enkele jaren geleden persoonlijk leren 
kennen. Op zijn initiatief. Hij stuurde me een aantal herwerkte versies 
van vroegere stukken met de korte mededeling dat ik de veranderin
gen wel zou begrijpen en appreciëren. Op mijn vraag of ik wel de 
per soon was tot wie hij zich wilde richten, antwoordde hij bevestigend 
en wel omdat ik in enkele artikels naar zijn werk had verwezen. Dat 
had ik inderdaad gedaan, maar het waren in mijn herinnering eerder 
korte, niet zo diepgaande opmerkingen. Dat zag Tone blijkbaar anders. 
Ik ben hem gaan opzoeken. Fysiek ging het moeilijk – hij was toen 
al bijna negentig – en hij werd snel moe, maar zijn herinneringen 
waren nog helder. We hebben samen achter zijn computer gezeten. 
Hij heeft me foto’s getoond, over voorstellingen verteld en gaf me 
enkele ongepubliceerde manuscripten mee naar huis.

Een jaar later, toen de bloemlezing en de tentoonstelling klaar 
waren, ging het veel moeizamer met zijn geheugen. Dat besefte Tone 
als eerste: ‘Tussen mij en mijn verleden ligt een groot zwart gat. Ik 
kan daar niet meer over’, zei hij eens. Foto’s en concrete anekdotes 
van zijn vrouw konden soms wel nog herinneringen en een onver
moede vrolijkheid naar boven halen. Op mijn vraag of hij het erg 
vond dat hij zoveel aan het vergeten was, antwoordde hij eenvoudig
weg: ‘Neen’. Toen ik hem bij een van onze laatste ontmoetingen een 
aantal foto’s van zijn voorstellingen liet zien en hij die niet meer kon 
thuisbrengen, zei hij, gelaten maar ook een beetje ironisch: ‘Gij weet 
nu meer dan ik over mij.’ Het kwam eerst als een schok. Later als een 
vraag. Nu, na zijn overlijden, klinkt het als een opdracht.
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Een monument, maar voor wie?

Het Vlaamse theatergeheugen is erg kort. Het ‘hier en nu’ van het 
theater wordt in Vlaanderen misschien wat te letterlijk genomen. En 
dat is een trieste zaak. ‘Ik ben een monument, maar voor wie?’, merk
te hij zelf laconiek op in een interview uit 001. En of hij een monu
ment is! Als toneelauteur, acteur, regisseur, scenograaf, organisator, 
docent, journalist, essayist, enz. is Tone Brulin (pseudoniem van 
Antoon van den Eynde) ongetwijfeld Vlaanderens meest veelzijdige 
naoorlogse theaterpersoonlijkheid. Zijn kosmopolitische ingesteld
heid, zijn engagement met thema’s als het kolonialisme en de apart
heid, zijn interesse in andere theatrale tradities, zijn werk in het 
bui ten land en zijn interculturele praktijk maken van hem daaren
boven een tijdgenoot: op de vragen naar participatie, diversiteit en 
enga gement die nu veelvuldig in het theater gesteld worden, gaf hij 
tientallen jaren geleden al zijn eigen antwoorden.

De kracht en de dynamiek van zijn werk is niet in de eerste plaats 
zijn originaliteit, maar zijn openheid voor en engagement met het 
nieuwe. Hierdoor was hij binnen de Vlaamse context vaak een voor
loper en initiator. Vlaanderen en België vond hij snel te klein en te 
be  krompen. De hele wereld werd zijn werkterrein. Zijn theater is een 
tocht geweest op de zenuwen van een nerveuze tijd in een zich steeds 
verder globaliserende wereld. Het draagt de sporen van de belang
rijkste maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen sinds 1945, niet 
alleen nationaal, maar ook en vooral internationaal.  

Kosmopolitische ingesteldheid

Brulins passie voor de internationale ontwikkelingen in het naoor
logse theater (absurdisme, existentialisme, documentair theater, 
Grotowski, performance, interculturalisme…)  en zijn open oog voor 
de snel veranderende wereld (de trauma’s van het nazisme, de Koude 
Oorlog, het IJzeren Gordijn, de nucleaire dreiging, de laatste kolonia
le stuiptrekkingen en de dekolonisatie, het racisme en de apartheid 
in ZuidAfrika, de emancipatiedrang van de jaren zestig,…) drijven 
hem tot het uitproberen van steeds nieuwe expressievormen, vaak 
gelijk tijdig en in hoog tempo.
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Meer dan eens heeft hij de mogelijkheid om zich van een veilige plaats 
in de officiële cultuur of in de avantgarde te verzekeren, maar hij 
kiest er uiteindelijk voor om het verre en onbekende op te zoeken, 
met alle financiële en praktische moeilijkheden van dien. Een leven 
lang is Brulin op zoek gegaan naar de essentie van de theatrale com
municatie, gedragen door het geloof in een dialoog over de nationa
le en culturele grenzen heen. In zijn laatste (nog ongepubliceerde) 
essay Onwankelbaar geloof in theatrale verbeelding, zijn geestelijk 
testament, overziet hij zijn loopbaan als een spirituele zoektocht 
waarbij zijn kosmopolitische ingesteldheid uiteindelijk overgaat in 
een bewustzijn van een diepe kosmische verbondenheid van alles 
met alles.

Van Teirlinck tot Artaud

Eind jaren veertig behoort Brulin, samen met Dora van der Groen 
die zijn tweede vrouw wordt, tot de eerste lichting van de Studio 
Herman Teirlinck, de eerste professionele acteeropleiding in Vlaan
deren. Van Herman Teirlinck –  de godfather van het moderne 
Vlaamse theater – leert Brulin dat theater meer is dan een verzame
ling materiële technieken en intens verbonden is met een visionair 
en utopisch idee over de toekomst van de mensheid. Dat humanisti
sche perspectief is in het werk van Brulin altijd aanwezig, impliciet 
of expliciet. In de jaren daarna reist hij veel, volgt cursussen en semi
naries in het buitenland, schrijft voor diverse kranten en is mede
oprichter van de avantgarde tijdschriften Tijd en Mens (19491955) en 
Gard Sivik (19551965) waarin een aantal van zijn teksten verschijnen, 
onder andere het eerste opstel in Vlaanderen over Antonin Artaud. 
Brulins verwerking van Artauds radikale inzichten in zijn eigen 
theaterwerk is zeker niet onmiddellijk gebeurd, maar Artaud blijft 
voor hem zeven decennia lang de spiegel waarin hij zichzelf bekijkt 
en de maat waaraan hij zijn eigen ontwikkeling afweegt: het ideaal 
van theater als een aliteraire en fysiekrituele gebeurtenis die gemeen
schapsstichtend is. In 1953 is Brulin medeoprichter van het Neder
lands Kamertoneel in Antwerpen. Een belangrijk initiatief, voor 
Brulin persoonlijk, maar ook voor de ontwikkeling van het Vlaamse 
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theater. In die kleine kamertheaters vindt het naoorlogse Vlaamse 
theater een nieuw elan. Ze zijn de la  boratoria voor een nieuwe gene
ratie van schrijvers, acteurs en regisseurs. De jonge Brulin deelt met 
veel van zijn generatiegenoten een grote nieuwsgierigheid naar wat 
er in het buitenland gebeurt. Hij experimenteert expliciet met een 
absurdistische en surrealistische dramaturgie in stukken als Mikroben 
(1950), Horizontaal (1955) en Verticaal (1955). Het zijn fabels van een 
verbrokkelde naoorlogse maatschappij die haar (verticale) spirituele 
en haar (horizontale) gemeenschapsvormende kwaliteiten verloren 
heeft. Je zou kunnen zeggen dat Brulin in zijn artistieke loopbaan in 
een eerste fase vooral de horizontale lijn – van het samenleven – on
derzoekt (oorlogsverwerking, kolonialisme, racisme, apartheid,… ), 
terwijl hij in zijn latere werk meer aandacht schenkt aan de verticale 
– spirituele – zoektocht via mythes en sprook jes uit de hele wereld.

Kolonialisme en apartheid

Maar ik loop vooruit. Zoals wel vaker het geval is met Vlaamse kun
stenaars, komt de erkenning eerst in het buitenland. Voor zijn zwar
te komedie Twee is te weinig, drie is te veel (1953) ontvangt Brulin in 
Amsterdam uit de handen van de Nederlandse koningin de prijs van 
de Boekenweek. Meteen is zijn naam gemaakt. In Vlaanderen worden 
zijn stukken ontdekt én opgevoerd. Vanaf dan beginnen ook de gro
te schouwburgen een beroep op hem te doen als schrijver, acteur en 
regisseur. Met Nu het dorp niet meer bestaat (1955), een stuk over een 
dorp in een OostEuropees land dat volledig werd uitgeroeid als 
vergelding voor de moord op een Duitse officier, keert Brulin zich 
tot een klassieke, sociaalrealistische dramaturgie die rechtstreeks 
verwijst naar de politieke actualiteit.  

Die maatschappelijke betrokkenheid wordt nog groter in 1958 bij 
de regie van Terug naar de bron, een Kongodrama van de koloniale 
schrijver Edmond Janssens en zijn broer, de populaire schrijver Jos 
Janssens. De regie brengt Brulin in contact met heel wat koloniale 
vooroordelen, maar ook met een folkloristische Kongolese groep uit 
Brussel die veel indruk op hem maakt met een andere, meer fysieke 
manier van theatrale aanwezigheid op het toneel. De Expo in Brussel 
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met zijn Afrikaans dorp en de Kongoreis met de KVS, beide in 1958, 
versterken Brulins besef van de onrechtvaardigheid van het kolonia
le systeem alleen maar. Het is een sleutelmoment in Brulins levens
lange zoektocht naar een dialoog met de andere, die hem in alle 
uit hoeken van de wereld zou brengen. Brulins ongenoegen en ver
warring met Kongo en de koloniale geschiedenis vertalen zich dra
matisch in Potopot (1958). De enscenering van Potopot bij het Neder
lands Kamertoneel in 1961, in een regie van Brulin zelf, is historisch 
omdat voor het eerst een zwarte acteur, Clive Farel, op de Vlaamse 
theaterplanken staat.

Brulins fascinatie voor Afrika en zijn keuze voor een meer uitge
sproken engagement komen eind jaren vijftig in een stroomversnelling 
als hij een uitnodiging krijgt om aan het Nasionale Toneel in Pretoria 
(ZuidAfrika) te gaan werken. De ontmoeting in Zuid Afrika met de 
sociaal geëngageerde, blanke schrijver Athol Fugard is voor Brulin 
richtinggevend. Brulins eigen ervaringen met de apartheid vin den 
hun dramatische neerslag in De honden (1960), wellicht Brulins meest 
bekende, meest vertaalde en meest gespeelde stuk. De op  voering er
van zorgt voor heel wat protest vanwege de officiële ZuidAfrikaanse 
instanties in België.

De Afrikastukken van Brulin zijn getekend en bepaald door de 
tijd waarin ze werden geschreven, maar ze kwamen tot stand vanuit 
een existentieel bewustzijn van het onrecht van de blanke suprematie 
en van de noodzaak aan een gelijkwaardige dialoog. Je zou de Afri
kaanse stukken van Brulin kunnen lezen als een volgehouden poging 
om de stem van de andere te laten spreken. Hoe onmogelijk dat uit
eindelijk wellicht ook is voor een blanke schrijver, met de monoloog 
De nacht van de Brandende Apen (1990) over Zwarte Jef, een Kongo
lees die in de Antwerpse Zoo als opzichter werkte, vindt die poging 
zijn meest dramatische én tragische expressie. Essentieel en veel 
belangrijker is dat Brulin vanaf de jaren zestig steeds vaker en inten
ser met acteurs, muzikanten en schrijvers uit Afrika, ZuidAmerika 
en Azië gaat samenwerken voor zijn voorstellingen. Theater is niet 
langer een verhaal over de andere, maar een verhaal met en van de 
andere.
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Grotowski

In de jaren zestig laat Brulin zich verder beïnvloeden door het poli
tieke en documentaire theater zoals zich dat in Duitsland ontwikkelt 
en waarbij hij het ‘emotioneel pakkende’ kritische volkstheater van 
Piscator verkiest boven de Brechtiaanse analytische dramaturgie: 
stukken als Haasje over in West-Berlijn (1963) en Tractor Dimitri (1964) 
bekritiseren de vrijheidsberovende doctrine van het Oostblok en met 
In aanwezigheid van de minister (1965) zet hij zich af tegen de cor
ruptie, de bureaucratie en het domme nationalisme in eigen land. In 
tegenstelling tot de experimentele schriftuur van zijn eerdere stukken, 
gebruikt Brulin in zijn maatschappelijk geëngageerde stuk ken een 
meer gesloten en neoklassieke dramaturgie.

Maar Brulins belangrijkste impuls in de jaren zestig komt uit een 
heel andere hoek, die hem opnieuw in contact bracht met zijn basis
inzichten. In 1963 maakt Brulin kennis met de persoon en het werk 
van de Pool Jerzy Grotowski, die verder bouwend op de inzichten 
van Artaud een heel eigen gedisciplineerde en geritualiseerde manier 
van acteren uitwerkt. Voor Brulin was dit opnieuw een aansluiting 
met zijn eigen fascinatie voor Artaud. In de jaren zestig ensceneert 
hij een vijftigtal buitenlandse en Vlaamse drama’s voor televisie. Hij 
blijft zelf stukken schrijven en regisseren. Omdat hij de televisie en 
het officiële theater steeds meer als beperkend en sturend gaat erva
ren, besluit hij zichzelf te herbronnen als docent aan het Brusselse 
HRITCS, waar hij een omgeving creëert om zijn interesse voor Gro
towski te delen met studenten als Franz Marijnen en Jan Decorte.

Brulin is eind jaren zestig zowel in Vlaanderen als in Franstalig 
België (samen met Franz Marijnen) betrokken bij een aantal thea trale 
experimenten gebaseerd op de inzichten en technieken van Grotow
ski. Die experimenten vinden aansluiting bij het avantgardecircuit 
in de VS met groepen als het Bread and Puppet Theatre (New York), 
de San Francisco Mime Troupe, El Teatro Campesino, The Open 
Theatre, enz. Maar Vlaanderen en België zijn op dat ogenblik (nog) 
niet rijp voor deze performancecultuur. Brulin besluit naar de VS te 
gaan. Uit zijn contacten met de internationale studenten ontstaat de 
Otrabanda Company. Geïnspireerd door Grotowski en door Brulins 
ritua listisch theater maakt het gezelschap sterk lichamelijke voorstel
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lingen, gebaseerd op een strenge fysieke discipline. Deze werking heeft 
grote in    vloed op het schrijverschap van Brulin. Theater maken is niet 
lan ger meer het ensceneren van een vooraf geschreven theatertekst. 
Brulin schrijft nu ruwe scenario’s of ‘ontwerpteksten’ waarop werd 
geïmproviseerd.

Volkstheater en wereldtheater

Langzaam ontstaat de behoefte om uit het elitaire avantgardecircuit 
te breken en een breder en nietgeschoold publiek aan te spreken. In 
de eerste helft van de jaren zeventig verschuift Brulins interesse van 
een experimenteel laboratoriumtheater naar een volkstheater dat zich 
laat inspireren door antropologische inzichten en door de intercul
turele dialoog. Brulin volgt daarmee veeleer het parcours van Eugenio 
Barba dan dat van Grotowski. Brulin gaat op zoek naar nieuwe ver
halen om te vertellen. Niet langer de existentialistische, absurdistische 
of documentairrealistische verhalen van de voorbije decennia (al 
ver dwenen die niet volledig), maar volkse, op mythes gebaseerde 
ver halen uit Afrika en Azië die een groot publiek over de hele wereld 
konden aanspreken. Hij gaat steeds meer het ‘feestelijke’ karakter van 
theater onderstrepen.

Begin jaren zeventig is Brulin werkzaam op Curaçao en in Malei
sië. In Maleisië leert hij de actrice en danseres Siti Fauziah kennen, 
die later zijn vrouw zal worden. Samen met haar werkt hij aan een 
naïef en universeel volkstheater, waarbij woord, object en lichaam in 
een ritualistisch en fantasierijk geheel opgenomen worden. In 1975 
keert hij definitief terug naar België en kan er zijn artistieke parcours 
voortzetten met zijn interculturele groep Tiedrie (19751986). Tiedrie 
staat voor Theater van de Derde Wereld. De Derde Wereld heeft voor 
Brulin niet in de eerste plaats een geografische betekenis, maar ver
wijst naar groepen in de samenleving die werden gemarginaliseerd 
of doodgezwegen. Het interculturele theater van Peter Brook fungeert 
als een gids. Belangrijke voorstellingen van Tiedrie zijn Tak Kotak- 
Kotak (1979), Kapai-Kapai (1979), Ba Anansi (1980), Charkawa (198) 
en Gilgamesh (198). Wat Brulin met Tiedrie nastreeft was een volks
theater dat tegelijk ook een wereldtheater is. Het is zijn versie van 
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Grotowski’s ‘arm theater’, ontdaan van alle overbodige theatraliteit, 
op zoek naar een authenticiteit die zich voorbij de ‘professionaliteit’ 
en de ‘artistieke kwaliteit’ bevindt, een soort van ‘art brut’. Hij streeft 
een vorm van ‘kneedbaar’ theater na, een theater van de ‘objets trou
vés’ en het toeval.

De naieve kunstenaar

Ondanks de waardering voor de voorstellingen van Tiedrie is de 
com  municatie tussen Brulin en het Vlaamse theater hier verstoord 
geraakt. Brulins interculturele theater vindt maar moeilijk aansluiting 
bij het politieke theater in de jaren zeventig en nog veel minder bij 
de vormvernieuwing van de jaren tachtig. Zijn enorme, in binnen en 
buitenland opgedane ervaringen in verband met de interculturele 
dialoog en zijn talloze internationale contacten heeft Brulin nooit ten 
volle kunnen investeren in zijn voorstellingen. De geringe subsidies 
maken het niet mogelijk om meer dan één voorstelling per jaar te 
en  sceneren en zelfs dat vaak in beperkte materiële omstandigheden. 
Ook na Tiedrie blijft Brulin in binnen en buitenland regisseren, 
 ac  teren en schrijven. Zijn dramatische vormenrijkdom en zijn thea
trale verbeelding nemen niet af. Met De Laatste Dagen van Clover 
Fields of A Coon’s Carnival: een episch toneelstuk in twee delen (1988) 
schrijft hij een breed opgezet antiapartheidsstuk met zang en dans 
dat door het Nederlandse gezelschap DNA wordt geproduceerd.

Brulin kan misschien nog het best omschreven worden met zijn 
eigen definitie van de ‘naïeve kunstenaar’: “Hij weigert nog steeds het 
individu te worden dat in een groeiproces tot individualisme wordt 
gedwongen om in afzondering te leren dat het paradijs voor altijd 
verloren is.” De naïeve kunstenaar in Brulin heeft altijd geweigerd de 
droom van het paradijs op te geven. Hij is blijven geloven in de com
municatie met de anderen en met het andere. De mens is geen geïso
leerd individu, maar is met al zijn vezels verbonden met zijn mede
mensen, zijn sociale omgeving en verder nog de energieën van het 
universum. Tone Brulin heeft die droom opgezocht tot in “de naakte 
simpelheid van het gebaar en het woord, van de alledaagse dingen en 
de eenvoudige rituelen”. Hij heeft zijn leven lang een theatrale ver
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beelding nagestreefd die de verloren gegane ‘horizontaal’ en ‘verticaal’ 
– de maatschappelijke en de spirituele samenhang van het bestaan – 
moest herstellen. In die zin is hij een authentieke erfgenaam van de 
visionaire ideeën die hij bij zo uiteenlopende theatermakers als Teir
linck, Artaud, Fugard, Grotowski, Brook en Barba bewonderde. Met 
hen is hij een maker van theater dat moedige uitspraken durft te doen 
over de mens, zijn geschiedenis en zijn lot.

Dramaturg Erwin Jans maakte in 2017 een bloemlezing van Brulins 
theaterteksten en stelde een documentaire tentoonstelling over diens 
rijke carrière samen. Dit stuk verscheen in DeWereldMorgen. Jans 
werkte voor KVS en Ro-Theater (Rotterdam), doceert aan KUL en 
Artemis en is auteur van Interculturele Intoxicaties (2006).
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D E  A R K P R I J S 
EEN TR ADITIE VAN VRIJHEID

1951 Christine D’Haen Gedichten
195 Hugo Claus De Metsiers
1953 Maurice D’Haese De Heilige Gramschap
1954 Frans Goddemaere Nola
1955 Jos de Haes Gedaanten
1956 Frans De Bruyn Tekens in Steen
1957 Albert Bontridder Dood Hout
1958 Ivo Michiels Het Afscheid
1959 Libera Carlier Action Station – Go!
1960 Ward Ruyslinck De Madonna met de Buil
1961 Hugues C. Pernath Het Masker Man
196 Georges Hebbelinck De Journalist
1963 Paul Snoek Richelieu
1964 Daniël Robberechts Zesmaal
1965 Willy Roggeman Blues voor Glazen Blazers
1966 Astère M. Dhondt God in Vlaanderen
1967 Jef Geeraerts De Troglodieten
1968 C.C. Krijgelmans Homunculi
1969 Patrick Conrad Mercantile Marine
   Engineering
1970 Roger Van de Velde Recht op Antwoord
1971 Eddy van Vliet Columbus Tevergeefs
197 Marcel van Maele Ik Ruik Mensenvlees  
   Zei de Reus
1973 Rob Goswin Vanitas Vanitas
1974 Fernand Auwera Zelfportret met Gesloten Ogen
1975 Intern. Nieuwe Scène Mistero Buffo
1976 Leonard Nolens Twee Vormen van Zwijgen
1977 Freddy de Vree Steden en Sentimenten
1978 Roger M.J. de Neef Gestorven Getal
1979 Frans Boenders Denken in Tweespraak
1980 Lucienne Stassaert Parfait Amour
1981 Robbe De Hert Filmoeuvre
198 Maurice De Wilde De Nieuwe Orde
1983 Bert Van Hoorick In Tegenstroom
1984 Leo Pleysier Kop in Kas
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1985 Daniel Buyle brtjournalistiek
1986 Tone Brulin Toneelwerk
1987 De Morgen / Paul Goossens Journalistiek
1988 Leo Apostel Wijsgerig werk
1989 Stefaan Hertmans Poëtisch werk
1990 André De Beul Politieke Moed
1991 Frie Leysen Tien jaar deSingel
199 Paula d’Hondt Migrantenbeleid
1993 Jan Blommaert Het Belgische
  & Jef Verschueren Migrantendebat
1994 Gal Grafisch werk
1995 Tom Lanoye Maten en Gewichten
1996 Gie van den Berghe Getuigen
1997 Wannes Van de Velde Muzikaal oeuvre
1998 Pjeroo Roobjee Artistiek oeuvre
1999 Sophie De Schaepdrijver De Groote Oorlog
000 Zak Cartoons
001 Ludo Abicht Intelligente Emotie
00 Pol Hoste De Lucht naar Mirabel
003 Wim Distelmans Euthanasiewet
004 Rik Pinxten De Artistieke Samenleving
005 Christine Van Broeckhoven Verdediging van de Rede
006 Marleen Temmerman Onrust in de Onderbuik
007 vzw Roma SociaalKultureel Veldwerk
008 David Van Reybrouck Missie
009 Luc Huyse Politieke Sociologie
010 Geert Buelens Europa! Europa!
011 Philippe Van Parijs Politieke Filosofie
01 Peter HolvoetHanssen De Reis naar Inframundo
013 Paul De Grauwe Economics of Monetary  
   Union
014 Jeroen Olyslaegers Winst
015 Fikry El Azzouzi Drarrie in de nacht
   en Reizen Jihad
016 Reinhilde Decleir Tutti Fratelli
017 Apache kritische onderzoeks 
   journalistiek
018 pen Vlaanderen Schrijversbescherming
019 Anuna De Wever  Klimaatdebat YfC 
  & Kyra Gantois
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STICHTING  
ARKCOMITÉ VAN HET VRIJE WOORD

stichter van het nieuw vlaams tijdschrift  
en stichter van de arkprijs
 Herman Teirlinck (18791967)

ledenstichters van het genootschap
Lukas De Vos, Julien Weverbergh, Willy Calewaert (†),  
Walter Debrock (†), Marc Galle (†), HenriFloris Jespers (†),  
Herman Liebaers (†), Maurits Naessens (†), Hugo Raes (†) 
Willy Vaerewijck (†), Karel Van Miert (†), Eddy van Vliet (†)

directeurs van het nieuw vlaams tijdschrift
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