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KLIMAATOPA Hugo omringd door dochter Ilse en kleindochters Amber (l) en Muse (r) KristofGhyselinck

"De klimaatcrisis is nog altijd pure realiteit"

Wie herinnert zich nog Hugo Van Dienderen? De voormalige
radiojournalist en volksvertegenwoordiger is vandaag een van de

trekkers van de Grootouders voor het Klimaat. Samen met doch-

ter Ilse en kleindochter Amber schreef hij een alfabet van het

klimaat. We vroegen het auteurstrio of ze hiermee het klimaat-

analfabetisme uit de wereld willen helpen. DOOR CHRIS DUTRY

Hugo: "Mijn jeugdjaren kenmerk-
ten zich door groeiende econo-
mische welvaart, maar ook door

jongerenprotest tegen oorlog en
verburgerlijking. Begin de jaren
1970 was daar ineens het rapport

`Grenzen aan de Groei' waarmee
datzelfde groeimodel in vraag

werd gesteld. De auteurs, de zo-
genoemde Club van Rome, wezen
op een dreigende uitputting van
de grondstoffen bij een groeien-
de wereldbevolking. Ze wilden

daarom ecologie en economie

weer in evenwicht brengen. Dat

ook de ozonlaag aangetast werd

en de koolstofkringloop van onze
planeet ontwricht werd, zou pas
veel later in beeld komen. En ook

de omvang van de wereldwijde

ontbossing en het versneld uitster-

ven van diersoorten drongen nog
niet meteen tot ons door.
Pas in 1988 uitte professor James

Hansen voor het Amerikaanse
Congres zijn grote bezorgdheid

over de gevolgen van de klimaat-
verandering. Aanvankelijk kreeg

het klimaatthema veel aandacht

in de westerse wereld, maar toen

"In ons klimaatalfabet
figureert ook Eddy

Merckx"

duidelijk werd dat de belangen

van grote oliebedrijven in het

gedrang kwamen, werden de
kanonnen van het klimaatscepti-

cisme in stelling gebracht. Toen ik

in 1990 in het federaal parlement

zitting had, heb ik de toenmalige

staatssecretaris voor Klimaat, Jan
Peeters, aangepord om een sterk

engagement op te nemen in de

onderhandelingen voor het Kyo-
to-verdrag. De bescheiden reduc-

tie van vijf procent broeikasgassen
door de rijkste landen bleek echter

te hoog gegrepen. Ik gaf Peeters

niet alleen een lijstje met onze
eisen mee, maar ook - symbolisch

- een snorkeltoestel."

Ozo n (a a g

lise: "Toch zijn we vooral een
gewoon gezin, met drie dochters

en een zoon, die het vaak ook over
andere zaken hadden. Al wil je wel

je waardepatroon doorgeven aan
je kinderen. Eind jaren 1990 was
ik professioneel bezig in het team

"De klimaatcrisis is nog altijd pure realiteit"

dienst Leefmilieu. We volgden de

internationale milieuverdragen

op, zoals dat van Montreal dat de

cfk's moest uitfaseren omdat de

drijfgassen de ozonlaag afbra-
ken. Die beschermen ons tegen
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"Deklimaatcrisis isnogMildpurerealiteit"
_.,

Wie herinnert zich nog Hugo Van Dienderen?De voormaligezitting had, heb ik de toenmalige
radiojournalist en volksvertegenwoordigeris vandaag een van destaatssecretaris voor Klimaat, Jan
trekkers van de Grootouders voor het Klimaat. Samen met doch-Peeters, aangepord om een sterk
ter Ilse en kleindochter Amber schreef hij een alfabet van het engagement op te nemen in de

klimaat. We vroegen het auteurstrio of ze hiermee hetklimaat-onderhandelingen voor het Kyo-
analfabetismeuit de wereld willen helpen. DOOR CHRISDun,/to-verdrag. De bescheiden reduc-

tie van vijf procent broeikasgassen

Hugo: "Mijn jeugdjaren kenmerk- ven van diersoorten drongennog door de rijkste landen bleek echter

ten zich door groeiende econo- niet meteen tot ons door. te hoog gegrepen. Ik gaf Peeters

mische welvaart, maar ook door Pas in 1988 uitte professor Jamesniet alleen een lijstje met onze

jongerenprotest tegen oorlogenHansen voor het Amerikaanse eisen mee, maar ook - symbolisch

verburgerlijking. Begin de jaren Congres zijn grote bezorgdheid - een snorkeltoesteL"

1970 was daar ineens het rapport over de gevolgen van de klimaat-

`Grenzen aan de Groei' waarmee verandering. Aanvankelijk kreeg Ozonlaag

datzelfde groeimodel invraag het klimaatthema veelaandacht Ilse: "Toch zijn we vooral een
werd gesteld. De auteurs, dezo- in de westerse wereld, maar toengewoon gezin, met drie dochters

genoemde Club van Rome,wezen en een zoon, die het vaak ook over
op een dreigende uitputting van-in onskiimaotalfabet andere zaken hadden. Al wil je wel

de grondstoffen bij eengroeien- je waardepatroon doorgeven aan
de wereldbevolking. Ze wilden figureertookEddyje kinderen. Eind jaren 1990 was
daarom ecologie en economie Merckx"ik professioneel bezig in het team

weer in evenwicht brengen.Datklimaat van de federale overheids-

ook de ozonlaag aangetast werd duidelijk werd dat de belangen dienst Leefmilieu. We volgden de

en de koolstofkringloop van onze van grote oliebedrijven inhet internationale milieuverdragen

planeet ontwricht werd, zoupas gedrang kwamen, werden deop, zoals dat van Montreal dat de

veel later in beeld komen. En ook kanonnen van het klirnaatscepti- cfk's moest uitfaseren omdat de

de omvang van de wereldwijde cisme in stelling gebracht. Toen ik drijfgassen de ozonlaag afbra-

ontbossing en het versneld uitster- in 1990 in het federaal parlement ken. Die beschermen ons tegen
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CV-straling. Omdat die inspan- vervullen: ze zorgen voor kleine

ningen aardig lukten, werkte datkinderen of pubers, voor zieke of
motiverendvoor ons hele team dat bejaarde ouders. Wellicht ligt de

ook ander milieubeleidopvolgde.zorg voor de komende generaties

Indiezelfde periode werd ookdein het verlengde daarvan? Mannen

Federale Raad voorDuurzame daarentegen levenmeer in een
Ontwikkeling (FRDO) opgericht. competitieve wereld, zowel spar-

Ondertussen betrekt dieFRDO tief als professioneel.Een harde

al ruim twintig jaaralle anderewereld waarin veel draait om geld

ministeries bij deaangeganeen groei. Al durf ik niet te beweren

internationale milieuafspraken.dat de aandacht voor het klimaat

er uitsluitend door vrouwen is

(Of'...gekomen.' voor korte informatieve stukjes.- . ' Hugo: "Niet alleen jongevrouwenEr moesten daarnaast thema's in-r ri‹Pleiden klimaatmarsen. Er zijn ook voorkomen die klimaatjongeren-vrouwelijke premiers, zoals dievan sterk beroeren. Daar hadden mijn

4'ff- 5
IJsland, Costa Rica en Nieuw-Zee-dochters hun inbreng.Door mijn. . .
land, die resoluut kiezen voor een werk rond open ruimte, bouwshift
andere maatstaf voor het welzijn en meer water in de stad, heb ik

Zelf was ik toen vooral bezig rond van hun bevolking. Daarbij telt niet natuurlijk ook die thema's in het

sensibilisering voor duurzamere langer alleen het bruto nationaal klimaatalfabet geloodst. Mijn

mobiliteit. Vaak voelde ik me toenproduct dat uitsluitend economi- vader heeft vanuit zijn vertrouwd-

letterlijk de 'eenzame fietser'... sche groeicijfers optelt, maarookheld met het internationaal
Een gevoel dat mijn vaderalandere indicatoren van menselijkklimaatbeleid aandacht gevraagd

eerder ervaren had, toen hij begin welzijn. Het is toch opmerkelijkvoor thema's als het VN-klimaat-

jaren 1990 zijn auto verkocht endat JacindaArdern, huidig premierpanel en het omstreden energie-

zich van toen af bijnauitsluitend van Nieuw-Zeeland, met een grote handvest ... Maar ook voor, allicht
met fiets en openbaar vervoer ver- meerderheid herkozen werd,na-verrassend, Eddy Merckx. Deze

plaatste. Dat was meteen nadathij dat ze in een vorige regeerperiodewielerkampioen heeft immers

op de milieutop in Rio vernomen een ingrijpend klimaatbeleidhad het doormijn vader ingediende
had dat we komaf moesten maken gevoerd." wetsvoorstel voor een fietsvergoe-

met de verbranding vanfossieleding voor woon-werkverkeermee
brandstoffen. Dertig jaar lateris...' 5U:421ondersteund. Het moest vooral

het leven voor fietsers in groot- Amber: "De kracht van onskli-een hoopvol boek worden. Van-

steden als Brussel, Antwerpenof maatalfabet lijkt mij dat hetheel daar dat `koolstofvrije'chocolade

Gent heel wat veiliger en aangena-toegankelijk is voor wie ietsmeer en oesterzwammen gekweekt op

mer geworden?' wil wetenover deklimaatveran- koffiedik een item zijn."

deringen de gevolgen ervan,van- Hugo: "Er is ook aandacht voor..-daag en in de toekomst. Er is veel initiatieven in het Zuiden, zoals,- Ie "UI. t • •-aandacht voor hoopgevende initia-het verhaal over de vijftienjarige
Amber: "Je kan gerust stellen dattieven, zonder afbreuk te doen aan William Kamkwamba uit Malawi.

ik de zorg voor het milieu enhet de ernst van het klimaatprobleem. In de dorpsbibliotheek vond hij
klimaat met de paplepel ingegoten Mijn zus Muse verdient ookeen een beschrijving van oude wind-

kreeg, zowel van mijn ouders als pluim voor haar illustraties dieditmolens. Aan de hand daarvan
van mijn grootouders. Als lid van klimaatalfabetopsmukken."bouwt hij een molen die water
Youth for Climate kom ik samen Ilse: "Dat we met drie generaties oppompt om de akkers van zijn
met mijn grootvader op straat aan dit boek gewerkt hebben, familie te bevloeien. Hij overtuigt
voor een beter klimaatbeleid. Dat biedt een meerwaarde. De uit-zijn vader om zijn fiets te verzagen

opvallend veel vrouwen opdedaging van de klimaatveranderingals onderdeel van die molen. Met

barricaden staan aan hetkli- verenigt immers minstensdriezijn project komtWilliam later

maatfront, heeft allicht te maken generaties.Het idee vooreen zelfs in The Wall Street journal.

met het feit dat vrouwen thuis klimaatalfabet komt wel van mijnVoorwaar een mooi voorbeeld van
en op het werk meer zorgtaken vader, als concrete vormgeving jeugdige klimaatcreativiteit."
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op de ontwrichtendegevolgen van

een wereldwijdeklimaatcrisis.
Bovendien leren de klimaatrap-

porten ons dat ze zich veel sneller
doorzet dan aanvankelijk gedacht.
Wat de coronacrisis ons ook leert,
is dat een markteconomie dergelij-

ke crisissenniet kan oplossen. We
herontdekkendat de overheid hier
een belangrijke rol heeft, ook al
bleek ze daar niet bijster goed op
voorbereid. Zelfs bedrijven erken-
nen nu dat de klimaatproblema-

Amber: "Ik ben niet echt boosop tiek een politiek beleidvereist dat
de generatievan mijngrootva-de economie stuurt in de richting
der, maar wél op politieke leidersvan een klimaatrobuuste en so-

en bedrijfsleiders dieheelgoedciale transitie.Vandaar dat we de
wisten dat we in deproblemenEuropese GreenDeal niet mogen

zoudenkomen doorhunop vergeten wanneer we de economie
fossiele brandstoffen gebaseerdena corona willenresetten.

groei-economie. MijngrootsteAls Grootoudersvoor het Klimaat
frustratie richt zich vooral opdiezijn we trots dat we er mee voor

politici die doorhunkortetermijn-gezorgdhebben dat De Groene

denken en bezorgdheid omhunDelle in Limburgbehoudenblijft.
herverkiezing, verzuimden omdeAls we de droogte in Vlaanderen
energiebedrijven daarop aantewillenaanpakken, moeten we

spreken. Ik richt mijn pijlen lieveronze laatste wetlands behouden.
niet op individueleburgers diege-Bovendienslaandie draslanden
woon proberen een menswaardigveel koolstof op. Ook de rewilding

leven na te streven voor hungezinvan de natuurblijft belangrijk. We
en vriendenkring."zijn geen Yellowstone-park, maar

wolf, bever en otter verdieneneen

plaats in het Vlaamse landschap.

ttIn ons klimaatboek benadrukken

'!Jr
.

C we voortdurend dat weopnieuwi;:rf:rfC .Str:r tY
moeten leren hoe de natuur de

ag 4 .5411' '1 4:7 :`15dingenaanpakt, en dat we met, fCa; rtr.M.•:,;7lllle7:35haar moetensamenwerken in
plaats vanhaar tegen te werken:'

Hugo: " Wat mij vooralbemoedigt

isdat de coronacrisis ons weer liet MEER INFO Ook 'Grootouders voor het

luisteren naar de wetenschappers.klimaatstaat in het klimaatalfabet. Elke

Ik hoop dat dit meer zal gebeuren55-plusser, niet of zonder kleinkinderen,

in verband met deklimaatcrisiskan voor minstens 20 euro lid worden

die nu grotendeels uit debericht- van deze burgervereniging en ontvangt

geving verdwenen is, maar daar-meteenhet 'ABC van het klimaat: Meer

om nogniet uit de realiteit.Netop www.grootoudersvoorhetklimaatbe.

zoals virologen ons jarengeleden Je kan het boek ook bestellen via

waarschuwden voormogelijkewww.grootoudersvoorhetklimaat.be/

pandemieën, zo wijzen klimaatwe- abc-order of kopen in de boekhandel,

tenschappersons al decennialangWillems Uitgevers, 17 euro.
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