Groen…
Ongetwijfeld hebt u wel eens van de Breughels gehoord. De
vader en zoon, die in de vroege jaartelling taferelen
schilderden met hele kermissen van middeleeuwse en nog
vroegere niet al te knappe burgers, die dansten en zongen dat
het een lust was en enorme hoeveelheden eten naar binnen
schrokten geholpen dat de inhoud van enorme kruiken bier en
wijn. Boudewijn de Groot bezong dat in onze jonge jaren in
het lied over ‘het land van Maas en Waal”.
Hoe ik op deze gedachte kom? Heel simpel eigenlijk. Laten
we teruggaan naar de donkere dagen voor Kerstmis 2009, in
brede kring ook wel de Advent genoemd. De aarde stond op het punt van een algehele ondergang. Het
was crisis overal. Er was een geldcrisis, economische crisis, milieucrisis, voedselcrisis en nog diverse
andere vormen van een crisis. Het was één groot zwart gat wat ons te wachten stond. Armageddon
stond voor de deur.
Tijd voor de globalisten en anti-globalisten om in het geweer te komen. De aarde was er slecht aan toe
en dus moest er aksie ondernomen worden. Er werden voor- en tegenbetogingen gehouden tegen alles
wat er aan slechts of goeds op onze aardkloot aan de gang was. Er werden betogingen tegen alle
slechte dingen der aarde. Wat slecht of goed was hing af van het land waar de lieden die een betoging
organiseerden, woonden. Er werden symposia en seminaria georganiseerd, waar die wereldredders met
vliegtuigladingen vol op af kwamen. Dat was al een voorhoede van de moderne ‘stoet van dwergen’
uit het al eerder genoemde lied van Boudewijn de Groot. En alles moest groen worden. De grijze
stroom moest groene stroom worden, we moesten biologisch voedsel gaan eten, er moest meer
biomassa verstookt worden om die groene stroom op de te wekken. Don Quichotte moest verdwijnen,
zodat hij niet meer tegen de windmolens kon gaan vechten. En we moesten ook duurzaam worden.
Niet dat we langer moesten gaan leven, maar we moesten wel duurzaam gaan leven. Wat er nu precies
onder duurzaam moet worden verstaan weet in feite niemand. Een
steenrijke ex vice-president van de States begon ruim twee jaar geleden
met een peperdure film een kruistocht tegen onze welvaart, waarvan hij
overigens zelf uitgebreid profiteert en kreeg er zelfs een Nobelprijs voor
de Vrede voor. De gloeilamp werd vanaf 75 watt en hoger in de ban
gedaan en we moesten ook het plastic gescheiden gaan inleveren. Van
dat plastic afval kunnen immers ook fleece truien worden gemaakt,
zodat we er bij hevige kou warmpjes bij kunnen zitten en de thermostaat
nog een extra graadje lager kan worden ingesteld. En Samson, nee, niet die man uit de bijbel met zijn
lange haren, en ook niet die van Gert en Samson op de Vlaamse TV, maar die uit de 2e Kamer, kwam
met het lumineuze idee om iedereen te verplichten zijn of haar huis te isoleren, want anders mag het
niet verkocht worden. Of de bezitter van een klein eenvoudig huisje zo’ n totale isolatie wel of niet kan
betalen, was voor hem geen probleem en ook niet dat stenen en hout moeten kunnen ‘ademen’. En
Maria, van vroeger van het onderwijs, had ook al een verrassing voor ons in petto. We moesten er aan
wennen dat ons leven in de toekomst heel wat duurder zal worden. Om onze omgeving CO2 – en
Klimaatneutraal te krijgen, de natuurwaarden te herstellen, de beesten een dierenwelzijnsvriendelijke
dood te bezorgen zullen er heel wat centjes op de tafels van de diverse instellingen
en de ontwikkelingslanden moeten komen.
Er werd o.a. gedacht aan een scheetbelasting voor het houden van koeien, rekening
rijden voor auto’ s, compleet opgetuigd met een technisch en administratief
apparaat, het inlenen van extra personeel om die hele hulpindustrie in de juiste
banen te leiden, wat dan weer extra (voormalige Melkert-) banen oplevert, een
duurzaamheidstoeslag voor land- en tuinbouwproducten, het bevorderen van
duurzaam mobiliteitsgedrag, het verstrekken van duurzaamheidsleningen, en de duurzame inkoop van
toiletpapier. Dat laatste om te bevorderen dat het toiletpapier niet zo duurzaam wordt dat het
onverteerbaar wordt, want dat is ook weer niet goed voor onze leefomgeving. Maar wat er met dat
papier dan wel moet gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Nog een onbeschreven blad, zo gezegd.

Toen dat allemaal op papier stond, trok het hele circus in diverse grote stoeten van over de hele
aardbol voor een bijzondere kerstviering naar Kopenhagen. Of dat nu was op aanbeveling van de
‘Herders in het veld’ of van de ‘Wijzen uit het Oosten’ is niet bekend, maar Kopenhagen werd bijna
twee keer zo groot. Toch vertrouwden ze het daar niet helemaal, want ze schermden snel alle
toeristische attracties af, riepen de nodige lieden van Hermandad in het geweer, zetten straten af en
troffen nog andere maatregelen om de stad leefbaar te houden. Natuurlijk wel op een groene en
duurzame manier en geweldneutraal. Men dacht er nog aan om grote roetfilters boven de stad te
installeren, want het merendeel van de milieupelgrims kwam immers per vliegmachine en men zegt
dat die nogal wat stank- en milieuoverlast veroorzaken. Vanuit ons tulpenlandje gingen men met de
trein en de fiets naar de stad. We zijn dat immers gewoon, maar er waren er die hun neus flink
stootten. Ze mochten n.l. nergens naar binnen, want ze hadden geen geldig toegangsbewijs.. Er was
voor hen zo gezegd geen ‘plaats in de herberg’ .En die met de trein gekomen waren moesten later met
het vliegtuig terug, om aan ‘het volk’ ook wel ‘de burger’, genoemd, in het ‘Buitenhof’ te kunnen
uitleggen, waarom die mislukte kerstviering toch geen flop, maar juist een succes was geworden.
Vooral minister Gloeilamp moest heel wat pirouettes draaien om de juiste draai te kunnen vinden.
Of ik tegen een goede leefomgeving ben? Nee, helemaal niet.
Integendeel zelfs, maar laten we nuchter blijven. U en ik stoten
volgens mij niet zoveel CO2 uit dat de aarde er aan ten onder gaat.
En Welzijn is pas mogelijk als er Welvaart is, want Welzijn moet
wel betaald worden. En al meer dan 2000 jaren heeft onze goeie
oude aardbol al allerlei wisselende stemmingen gehad. Hij heeft
ook een ijstijd gekend en nog veel andere tijden. En hij is er nog
steeds en de mens heeft zich steeds weer aangepast. Laten we de
aarde helpen door ons geld goed te besteden en niet aan de
moderne vorm van ‘stoeten dwergen, die in het hedendaagse ‘Land van Maas en Waal’ heen en weer
trekken om te netwerken, conferenties te houden, een glas te drinken en een plas te doen en waarbij
uiteindelijk alles blijft zoals het is.
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