
Over de schreef.  
Hip groen Loesje. 
Grauwe nevelsluiers kleuren de Brabantse Wal, ze ontnemen het ‘indian summer’ uitzicht. 
Synoniem voor de financiële crisis die ons bestaan beheerst en zelfs de milieucrisis overstijgt. 
Wanneer een F16 met naverbrander de lucht bestormt, lees ik tot mijn verbazing in de krant 
dat diens opvolger aanzienlijk meer lawaai gaat maken dan de verouderde F15 of F16. Dat 
blijkt uit een recent rapport van de Amerikaanse luchtmacht naar de milieu-effecten van de F-
35 Lightning II (bekend als JSF). Mijn humeur wordt er niet beter op.  Ik nestel me in een 
relaxfauteuil met een stapel nieuwe boeken.  “Hip groen”  geschreven door Machteld Stilting 
knalt er uit. Vanwege de cover, de titel en de gebruikte papiersoort. Het boek is gedrukt op 
papier met het Forest Stewardship Council keurmerk. Er is dus geen bosvernietiging op van 
toepassing. Ik blader door de uitgave vol interviews met milieubewuste mensen. Mensen 
zoals u en ik, maar die de oplossing van het milieuvraagstuk niet enkel aan ‘derden’ overlaten. 

Alle geïnterviewden, bekende en onbekende Nederlanders, blijken 
bewust en actief zelf ook het nodige aan het milieu te doen. Al snel 
ben ik druk aan het lezen. In één adem lees ik de opgetekende 
verhalen van mede Nederlanders die oprecht en motiverend 
vertellen, hoe ze zelf een bijdrage leveren aan ons leefmilieu. Of dit 
bewust nalaten, omdat verworven convenience & wellness deel 
uitmaakt van hun leven. Ongeacht of de geïnterviewden burgers zijn, 
politici of ondernemers.  
Al lezende wordt de grauwe buitenwereld opeens minder kil.  
Hip groen is een verrassende uitgave. Over jonge medelanders die 
bewust veel voor ons milieu doen. Soms ongelooflijk veel, zoals 
papier van blikjes weken, teneinde blik en papier als gescheiden 

afval te kunnen behandelen. Ze geven praktische tips, als een knipschakelaar aanbrengen op 
apparatuur die anders niet uit de standby gezet kan worden. Over CO2 vermindering door 
bewust geen vlees of vis te eten of alleen seizoensgebonden groenten te kopen. Ze kiezen 
voor de fiets, desnoods een bakfiets, om de auto te laten staan. Ze carpoolen of  rijden hybride 
auto. Verfrissend vertellen de geïnterviewden over groen wonen (meer dan zonnepanelen, 
isolatie en zonneboiler), groen eten (vega-tips van Monique), de natuur laten zien aan 
kinderen (niet op de vlucht slaan voor een hommel, maar vertellen over het nut van dit insect). 
In mijn relaxfauteuil groeit hoop bij het lezen van dit boek. Immers financiële crisis of niet, 
het zijn niet alleen geldstromen die de milieucrisis in de wereld en ons land moeten redden.  
Ook als individu kun je daar eenvoudig en vol overtuiging aan bijdragen. Zelfs als je lui van 
aard bent, zoals politicus Diederik Samsom. In Hip Groen vertelt hij over de praktische wijze 
waarop zijn Internet router uitschakelt, telkens als hij zijn werkkamer verlaat. Omdat anders 
zijn slordigheid zijn voornemen om energie te besparen teniet doet.  Goed voor 5% besparing! 
Ook de goeie ouwe tijd wordt niet vergeten. In plaats van een energievretende wasdroger is 
grootmoeders droogrek een perfect alternatief, net als een tuinontsierende droogmolen.  
Tussen mijn nieuwe boeken ligt ook het jubileumnummer “25 jaar Loesje”. Spraakmakende 
posters met onvergetelijke one-liners, die ons tot bewustwording aanzetten. Loesje posters  
zijn er ook over het milieu. Ik herinner me een poster uit 1991: Als we het milieu eens onze 
omgeving zouden noemen. De geïnterviewden in Hip groen hebben die suggestie  inmiddels 
waargemaakt. Wanneer volgt u? Of onze gemeente met haar CO2 reductie en onverdroten 
groeiplanning voor de vliegbasis? Zeker nu bekend is dat de JSF ons milieu meer belast dan 
de F16? Loesje weet het antwoord. Het meest efficiënt is bomen op de landingsbaan planten. 
Eric Conscience. 
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