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• Nood aan degelijk klimaatonderwijs

"De klimaatopwarming
is zoveel meer dan een
milieuprobleem"
Hij is vooral bezorgd in welk soort wereld zijn twee jonge kinderen over twintig
tot dertig jaar zullen leven. Tegelijk merkt hij dat jongeren vandaag bitter weinig
afweten van de klimaatproblematiek. Om daaraan te verhelpen schreef Pieter
Boussemaere een boek dat hulp wil bieden bij de heersende 'klimaatverwarring',
bij zowel jong als oud. Als docent geschiedenis kijkt hij al uit naar volgend
academiejaar. Dan start hij met een basiscursus klimaatopwarming voor
toekomstige leerkrachten aan de Hogeschool VIVES, campus Brugge, vooralsnog
een primeur in de Vlaamse onderwijswereld. Chris Dutry

Ik probeer steeds zoveel mogelijk vanuit het verleden te vertrekken. Mensen aanvaarden immers
veel sneller iets ‘nieuws’, eenmaal ze hebben ingezien hoe het vroeger was. Je biedt meer aanknopingspunten en je komt geloofwaardiger over. Als
je iemand uitnodigt om zorg te dragen voor iets,
dan moet hij of zij toch eerst weten waarom dat
belangrijk is. Vroeger is het op aarde vaak warmer
geweest dan vandaag, stellen klimaatontkenners,
maar ze ‘vergeten’ daarbij te vermelden dat er toen
nog geen mensen leefden en dat de aarde nog nooit
– toch niet in de afgelopen 65 miljoen jaar – zo’n
snelle opwarming heeft meegemaakt. Onze landbouwsamenlevingen hebben zich de afgelopen
tienduizend jaar maar binnen een kleine marge
van temperatuurwisselingen kunnen ontwikkelen.
Door de stijgende opwarming is niet zozeer de aarde in gevaar, maar wel onze menselijke beschaving
en ook talloze ecosystemen die zich niet snel genoeg zullen kunnen aanpassen.”

Klimaatcursus
"Toen ik jaren terug aan de lerarenopleiding de
cursussen prehistorie en wereldgeschiedenis onder mijn hoede kreeg, kwam mijn oude liefde voor
het verre verleden opnieuw naar boven. Daaruit
is in 2010 De langste reis ontstaan, een boek over
het ontstaan van de mens. De voorbereiding ervan
bracht mij naadloos bij de geschiedenis van het klimaat in het verre verleden. Van geschiedenis naar
klimaatopwarming was voor mij een logische stap.
Aanvankelijk lag ik niet echt wakker van de klimaatkwestie. Zoals velen leed ik toen aan ‘cognitieve dissonantie’. Dat is geen dodelijke aandoening,
maar een fenomeen waarbij een teveel aan losse
informatieflarden de ontvanger verhindert er ook
iets mee te doen. Daarom wou ik uitpluizen hoe het
nu precies zit met die opwarming van de aarde en
waarom er zoveel tegenstrijdige informatie over
circuleert. Als historicus vind ik namelijk dat je een
probleem pas echt begrijpt als je ook zijn geschiedenis kent. Reculer pour mieux sauter. Ik hoop dat
Eerste hulp bij klimaatverwarring de lezer daarvan
kan overtuigen en dat het de klimaatkwestie nieuw
leven inblaast.”

tendheid kampen. Daarnaast heb je nog een leger “Er heerst niet zozeer onverschilligheid, maar
milieu-ngo’s die scholen allerlei pakketten aanbie- vooral veel onwetendheid rond de klimaatdreiden rond klimaatverandering. Op zich is daar niks
ging. De media kunnen echter niet de klimaatpromis mee, zolang je beseft dat het een gekleurde
blematiek op een, twee, drie uitgelegd krijgen en
visie is. Persoonlijk vind ik het thema van de kli- beperken zich daarom tot flarden berichtgeving,
maatopwarming té belangrijk om ze aan externe
vaak met een sensationeel randje. Daartoe is er
organisaties over te laten. Het ministerie van On- onderwijs nodig, en niet één of twee lesuren, maar
derwijs zou een heuse ‘klimaatcel’ moeten oprich- het liefst een semester lang. Eens die basis er is,
ten, waarin wetenschappers en opleiders inspraak kunnen we ernstig discussiëren over hoe we
krijgen en een ‘leerlijn’ kunnen opstellen. Momen- het klimaat
probleem zullen aanpakken. Voor
teel doet iedereen zomaar wat.”
klimaatontkenners is het een fluitje van een cent

Onwetendheid doorbreken
“Studenten zien klimaatverandering als een vage
bedreiging in een verre toekomst waar ze niet echt
wakker van liggen. Ze geloven wel dat de zeespiegel zal stijgen in de komende eeuwen, maar vergeten daarbij dat wat voordien komt, minstens even
verontrustend is.
Extreme weersomstandigheden zullen hand over
hand toenemen, oogsten komen onder druk te
staan, voedselprijzen zullen stijgen en wie dacht
dat er nu al een vluchtelingenprobleem is, zal binnen dertig jaar niet weten wat hij ziet.
We houden onze jongeren dan ook fundamenteel
onwetend. In het secundair onderwijs houdt alleen het vak aardrijkskunde zich expliciet met de “Ondertussen is het aandeel hernieuwbare energie
om twijfel te zaaien onder mensen die nooit de
materie bezig terwijl andere vakken dat veeleer in
in ons land nog niet eens tien procent, terwijl mijn
basisinzichten rond de klimaatopwarming kregen
de marge doen. Het beperkt aantal contactmomen- studenten denken dat we ‘goed bezig zijn’ op dat
aangeleerd.”
ten – in het beste geval anderhalf uur per week – en vlak… Ze denken dat de klimaatproblematiek wel “De tien contacturen klimaatopwarming die wij
de berg andere kennis die aardrijkskunde herbergt, opgelost geraakt door louter gedragsverandering, volgend academiejaar zullen onderwijzen, zijn
maakt diepgang in de feiten onmogelijk.
vaak vanuit een schuldgevoel of vage opofferings- eigenlijk te weinig, maar hopelijk voldoende om
Men zocht een oplossing voor dat probleem door
drang. Meestal gebeurt dat in het secundair onder- op zijn minst een aantal misverstanden rond de
vanaf 2010 nieuwe vakoverschrijdende eindtermen wijs via projectwerk, waarbij vooral een moralise- klimaatopwarming uit de wereld te helpen.
‘duurzame ontwikkeling’ in te voeren. Die eindter- rend discours te horen is. Vanaf een bepaalde leef- Een collega uit Singapore die ik graag een pionier
men zijn echter erg vaag en het woord ‘klimaat- tijd haken ze daardoor af.
van ‘degelijk klimaatonderwijs’ noem, Chew-Hung
opwarming’ of ‘klimaatverandering’ komt er zelfs
Geen wonder dat mijn studenten aanvankelijk wei- Chang, heeft een nieuwe methode ontworpen om
niet in voor.
nig geïnteresseerd zijn wanneer ik het over de kli- de klimaatproblematiek aan te brengen bij de stuMoet het ons dan verwonderen dat 90 procent van
maatopwarming wil hebben. Al gauw echter maakt
denten. Ikzelf pas die methode ook toe. Ze vertrekt
onze Vlaamse zeventien- tot achttienjarigen niet in
die aanvankelijke onverschilligheid plaats voor ge- vanuit de heersende misverstanden. Zo kun je de
staat is de oorzaak van de klimaatopwarming cor- boeid luisteren. Vermoedelijk omdat het niet meer vooroordelen beetje bij beetje afbreken en ontdekrect te benoemen? Bovendien blijkt uit onderzoek
om flarden van een verhaal gaat, maar om een sa- ken jongeren zelf waar ze fout zitten of welke infordat ook de leerkrachten zelf met diezelfde onwe- menhangend geheel.
matie ze missen.
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• Spel

Rebus 1162

Energietransitie nodig
“Klimaatverandering draait essentiëel om een energietransitie. Als we
erin slagen om tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer te verbranden, dan is het probleem grotendeels
opgelost. Ruim 70% van alle broeikasgassen komt van fossiele energie. Als je dat tijdig wegneemt, dan
komen we toch al aardig in de buurt
van een definitieve oplossing, niet? Je
mag dan gerust nog een biefstuk eten,
al blijft minder vleesverbruik zeker
om tal van andere redenen aanbevelenswaardig…

“Terwijl het
broeikaseffect
verplichte leerstof
is in álle curricula,
bevatten de eindtermen
duurzame ontwikkeling
niet eens het begrip
klimaatopwarming”

Het leven is een zee, waar somtijds hoge baren,
dan weer stille kalmt, nu stormen wedervaren.
Gelukkig wie gewoon in voor- en tegenspoed,
gestadig moed behoudt. (Rebus 1161)
Deze Oud-Nederlandse uitspraak van Dirk Corneliszoon Wittenoom leverde
ons 379 inzendingen op. Volgende mensen mogen een boekenbon van
Standaard Boekhandel ter waarde van 15 euro verwachten: familie AckxHutse uit St. Michiels-Brugge, Christiaan Baelde uit Kemmel, Annita De
Schutter uit Massenhoven, familie Lipkens-Van Brussel uit Overpelt en familie
Sals-Pironet uit Hoelbeek.
De nieuwe rebus is een iets recentere uitspraak over oprechtheid van de
Duits-Zwitserse schrijver Herman Hesse (1877-1962). Stuur je oplossing, met
adres en lidnummer, op een briefkaart of in een mailtje vóór het verschijnen
van de volgende gezinskrant naar De Bond, Rebus, Troonstraat 125, 1050
Brussel, rebus@gezinsbond.be. En misschien win je ook een boekenbon. •

Flammazine®

In 2012 is er een campagne gestart om
investeringen in de winning van fossiele energiebronnen terug te halen,
te ‘desinvesteren’ dus... Om wereldwijd onder de twee graden Celsius
opwarming te blijven moet immers
vier vijfde van alle fossiele koolstofvoorraden in de grond blijven. Die
campagne is gestart in de Verenigde
Staten, waar ondertussen al 50 miljard dollar ‘gedesinvesteerd’ werd.
Zowel steden, universiteiten als kerken spelen hierin een belangrijke rol.
Ook in buurland Nederland onderhandelen studenten momenteel met
hun universiteit om ze ‘fossielvrij’
te maken. De gemeente Boxtel heeft
zichzelf al ‘fossielvrij’ verklaard en
ook binnen de Protestantse Kerk Nederland circuleert een petitie om de
investeringen van de kerkgemeenschap in steenkool, olie en aardgas te
herbekijken. In ons land daarentegen
blijft het voorlopig nog stil.
Mijn boek heb ik opgedragen aan mijn
kinderen. Ze zijn nog erg jong, Frieke
is drie, Daan telt zes maanden. Als we
er niet in slagen om onze CO2-uitstoot
drastisch terug te dringen, overschrijden we omstreeks 2040 de gevaarlijke tweegradengrens. Dan zijn mijn
kinderen twintigers en hebben ze nog
een heel leven voor de boeg. Dan start
een wereld die de mensheid nog nooit
heeft meegemaakt.”
•

Eerste hulp bij preventie van infectie bij brandwonden.
Aanvullende behandeling bij huid- en wondinfecties.

•

FLAMMAZINE®

Eerste hulp bij klimaatverwarring.
Pieter Boussemaere, Davidsfonds,
29,99 euro.

Lokale behandeling en preventie van infecties bij brandwonden.
Behandeling van huid- en wondinfecties als bijkomende behandeling
naast de gebruikelijke algemene en lokale maatregelen.

Win
weggeven. Wil je kans maken op een
exemplaar, schrijf of mail dan naar Redactie

Flammazine (zilversulfadiazine) is een geneesmiddel. Niet gebruiken bij pasgeborenen tijdens
de eerste 2 maanden, bij vroeggeborenen en op het einde van de zwangerschap. Lees aandachtig de
bijsluiter. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Vraag raad aan uw apotheker.

De Bond, Troonstraat 125, 1050 Brussel,
secretariaatredactie@gezinsbond.be. Met
vermelding van ‘klimaatboek’, je adres en
lidnummer. De winnaars worden begin
juli getrokken en krijgen dan hun boek
toegestuurd.
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