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Deze week ontving de nieuwe cruiseterminal in Antwerpen, voor het
eerst sinds het begin van de pandemie, een gigantisch cruiseschip in
haar lage-emissiezone. Ook deze week zette het Antwerpse stadsbe-
stuur, op enkele formaliteiten en reguliere politieke spelletjes na, de
deur open voor een verlenging van onbepaalde duur voor de vergun-
ning van de (verlieslatende) luchthaven van Deurne, die op amper 50
kilometer van Brussels Airport ligt.

Intussen kenden we, globaal gezien, de warmste julimaand ooit en in
België was de zomer nooit zo nat. Tegelijkertijd wordt in Pepinster
nog steeds puin geruimd en staat de wereld op vele plaatsen letterlijk
in brand. Het recente klimaatrapport van het IPCC laat weinig aan de
verbeelding over.

Hier en daar doken opnieuw lijstjes op met ‘dingen die jij kunt doen
voor het klimaat’. Daar stond niets tussen wat we nog niet wisten (eet
vaker plantaardig, !ets en gebruik groene stroom). Een !nale tip:
‘Ook het beleid moet mee.’ Want hoewel ik hier dinsdag de macht
van de consument benadrukte, botsen we snel op de beperkingen
van het individu. Dan maken de lokale beleidskeuze die ik eerder
aanhaalde duidelijk dat economische belangen het verband tussen
oorzaak en gevolg doen vervagen als gletsjers voor de zon. Men kijkt
dan niet verder dan de winstmarge lang is.

Ook de klimaatbeweging lijkt het noorden kwijt. Anuna De Wever
werd door maatschappelijk machismo naar de achtergrond verdre-
ven en Greta Thunberg is van de barricaden naar de cover van Vogue
verbannen. Als ik op een familie-etentje met een elektrische deelauto
arriveer, (omdat ik de stad woon en zelden een wagen nodig heb),
wordt er smakelijk gelachen met mijn ‘belachelijke autootje’. Eco-be-
wustzijn is niet sexy.

In de categorie klimaatangst lees ik wel enkele noodkreten op Face-
book van mensen die kinderen op deze wereld hebben gezet en nu
met de handen in het haar zitten. ‘In welke wereld zullen ze opgroei-
en’, panikeren ze. (Dat laatste vond ik een moedige zet, een subver-
sief standpunt dat velen niet onder ogen willen zien. Ik gaf applaus –
of toch minstens een duimpje.)

In Nederland spoelde deze week een chipszak uit 1990 aan. Een sym-
bool van hardnekkigheid in schril contrast met de noodkreten van
de planeet. Laten we hopen dat de politieke leiders later dit jaar even
hardnekkig als de chipszak zijn om een gedegen beleid op poten te
zetten. Als we dat combineren met individuele verantwoordelijkheid
(die niet belachelijk, maar moedig is), dan kunnen al die jonge moe-
ders de handen uit het haar halen. Ik bestel alvast een hoodie met
‘it’s cool to care’ op.

Neal Leemput is theatermaker en Secretary of Queer Affairs bij De Studio. In ‘De mening’
geeft een gastschrijver een week lang zijn of haar visie op een actueel thema.

Verschenen op donderdag 19 augustus 2021

LEES MEER OVER OF VOLG THEMA:

De mening

LEES MEER

GISTEREN |  Niet detecteerbaar is niet overdraagbaar

17/08/2021 |  Plofkippenvel

16/08/2021 |  Wat een hysterie eigenlijk, dat genderdebat

13/08/2021 |  Zelf de handen uitsteken

12/08/2021 |  Naar de sterren

ALLE ARTIKELS VAN DE LAATSTE 24 UUR »

BINNENLAND
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BEROEMD EN BIZAR

Vandaag om 14:33  Scarlett Johansson bevallen van tweede kind
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