
 

 

Ik ga een verhaaltje vertellen. Een persoonlijk verhaal. Een beschrijving van de laatste dag van mijn 

leven. Ik ben nu bijna 80 jaar, we bevinden ons ergens in 2040... 

 

MET DANK AAN DE CHAMPIGNONS… 

 

 

Ik ben vandaag vroeg wakker geworden. Het is mijn laatste dag, en er is veel te doen. Straks komen 

mijn kinderen en kleinkinderen langs. Maar eerst wil ik afscheid nemen van de stad waar ik het 

grootste deel van mijn leven heb gesleten. 

 

De zon schijnt helder, de lucht is fris. Het doet me denken aan de zonnige herfstdagen die ik me nog 

herinner vanuit mijn kindertijd. Het woord herfst wordt nu niet meer zo vaak gebruikt. Meestal spreken 

mensen nu over het nat seizoen (onze vroegere zomer) en het droog seizoen (onze vroegere winter). Ik 

stap traag door de straat, behoedzaam voor de vele fietsen en karren, want mijn benen en reflexen zijn 

niet meer wat ze waren. Af en toe komt er een elektrisch busje of een paardentram langs. De 

individuele auto zoals ik die vroeger heb gekend bestaat niet meer. Op de markt is het druk, in 

tegenstelling tot de zwarte jaren is er opnieuw veel te koop. Heel wat mensen bieden hun zelfgemaakte 

producten aan; ingemaakte groenten, composttoiletten, praktische huishoudspullen gemaakt van oude 

wagens,  kruidenthee en gezondheidsdrankjes. Het ziet er misschien wat ouderwets uit, maar alle 

betalingen gebeuren uiteraard in kimaatmunten met de elektronische kaart. 

 

Ik ga op een bankje zitten voor het water. Als ik me niet vergis werden hier begin deze eeuw acties 

gevoerd voor zuivere rivieren. Samen met honderden anderen sprong ik toen in de niet zo propere Leie. 

Ik heb het verhaal al vele keren verteld aan mijn kleinkinderen, ze vinden het bijzonder grappig dat dit 

de manier was waarop we dingen wilden veranderen. ’Hadden jullie dan geen democratie’ vraagt  de 

jongste soms. Tja, moet ik dan antwoorden, we hadden  een soort democratie.  

  

Terwijl de onbemande waterbusjes van de Lijn voor mijn neus hun weg vervolgen denk ik terug aan 

toen. 

Er is nog steeds discussie over  wanneer het precies is misgelopen. Sommigen verwijzen naar de 

ineenstorting van de huizenmarkt in de Verenigde Staten eind 2008,  anderen zien de kentering bij de 

rampenzomer van 2010, of bij het nucleair conflict in het Midden-Oosten, dat was in het voorjaar van 

2013, ongeveer op hetzelfde moment als de watercrisis in China. Toen was het wel duidelijk. Niemand 

kon nog volhouden dat er niks aan de hand was. Het was de start van wat we nu de ‘grote 

ineenstorting’ noemen. Een periode van bijna 20 jaar ellende.  De beurzen stortten in elkaar, geld had 

geen waarde meer. De overheid kon haar taken niet meer vervullen. Het gezondheidszorgsysteem en 

pensioenstelsel vielen in duigen, het openbaar vervoer stond stil, de wegen en bruggen werden niet 

meer onderhouden. Dat laatste was niet zo’n ramp, want in die tijd was er nauwelijks nog benzine in de 

tankstations. De jaren 2013-2030 waren zonder de twijfel de moeilijkste in mijn leven en dat van vele 

anderen.    

 

Ik strek mijn oude benen en  besluit nog even de paardentram te nemen naar het centrum. Het duurt een 

tijd voor een van de tieners dan toch maar besluit zijn zitje af te staan aan mij, een oude grijze man.  De 

jeugd van tegenwoordig,  nietwaar. De tieners zijn op weg  naar het educatiecentrum, want sinds de 

grote ineenstorting krijgen alle kinderen nu een basisopleiding zelfvoorziening.  Ik heb er zelf ook nog 

een ateliers gegeven rond het bouwen van energiefietsen en zonneovens. Duizenden nutteloze 

schotelantennes hebben we zo omgebouwd, op zonnige dagen kookt zowat iedereen ermee.   

 

De tram komt langs het Citadelpark. Grote frambozenstruiken staan op de plaats waar in 2019 een 

tijdelijk  tentenkamp voor beursmakelaars was opgetrokken. Ze waren alles kwijt gespeeld, en nog 

erger, ze konden gewoon niks. Ze waren overgeleverd aan de goodwill van de passanten. Het kamp is 

bijna vijf jaar blijven staan. De fijnste dag was er steeds het einde van de Ramadan, toen de Moslim 



 

 

families ter ere van het Suikerfeest voedsel en lekkernijen naar het tentenkamp brachten. Crisis of niet, 

sommige rituelen bleven gelukkig stand houden. 

 

De zwarte jaren waren verschrikkelijk. Bijna twee derden van de toenmalige wereldbevolking heeft het 

niet overleefd. Miljoenen mensen kwamen om door het nucleair conflict, anderen door de 

overstromingen en epidemieën. Het grootste deel echter is gestorven bij gebrek aan voedsel en water. 

Ik prijs me gelukkig dat ik vandaag nog leef, al zijn ook in onze familie slachtoffers gevallen. 

 

Wat Gent betreft, het zijn vooral de champignons geweest die een toen belangrijke rol hebben 

gespeeld. De gigantische leegstaande parkeergarage aan het Sint-Pietersstation bleek namelijk de ideale 

plaats te zijn voor de kweek van champignons. Honderden mensen konden er aan de slag. Allerlei 

verwerkingsbedrijfjes schoten als -vergeef me de woordspeling - paddenstoelen uit de grond. 

Vegetarische paté, champignonnen taarten, gedroogde champignons, zelfs champignonzeep, brood en 

textiel. Onvoorstelbaar wat je met die schimmels kan doen. Toen de paardentram stilaan zijn intrede 

deed was de paardenmest de ideale grondstof voor de verdere uitbreiding van de paddenstoelensector. 

De vooruitziende bestuurders van Gent hadden eind vorige eeuw verschillende ondergrondse parkings 

aangelegd midden in de stad. En zo werd Gent hét centrum van de champignonnen teelt. Er was even 

sprake van om het standbeeld van Van Artevelde te vervangen door eentje van Daniel Termont. Met 

een schop in zijn hand. Omdat hij met zijn parkeergarages ongewild een belangrijke bijdrage heeft 

geleverd aan de redding van de stad. 

 

Daar komen mijn  kinderen en kleinkinderen  aangefietst. Ze hebben allerlei lekkernijen meegebracht. 

Ze zetten me ondanks mijn protest  in de SAF. (de senioren aanhang fiets, erg populair tegenwoordig) 

en we rijden samen naar het Rozenbroekenpark, daar is enkele jaren geleden de natuurlijke 

begraafplaats aangelegd. We gaan onder de beukenboom zitten waar ik binnen enkele dagen zal 

begraven worden.  De sfeer is feestelijk maar toch wat bedrukt. Herinneringen worden opgehaald. Er 

wordt gelachen, soms is het stil.  

 

Mijn dochter werkt in het datacentrum van de stad, ongeveer 22 uur per week  . Dit is zo’n beetje het 

gemiddelde en voldoende om recht te hebben op je basisinkomen. Daarnaast besteed ze veel tijd aan 

meditatie en muziek. Ze woont in een van de vele woongroepen die er her en der in de stad zijn. Haar 

zoon heeft net zijn eerste levensreis achter de rug. Zes maanden was hij onderweg, eerst met het 

Zeilschip tot in Sint-Petersburg en dan terug, het grootste deel van de weg te voet.  Hij vertelt 

honderduit over zijn ontmoetingen met Russische meisjes. Maar plots stopt hij: komaan opa, vertel nog 

eens over die keer dat we bijna wereldkampioen waren. 

 

Het was 2018, ook in Europa was de situatie dramatisch. Schaarste, conflicten, vluchtelingen, 

rantsoenering… En net toen mochten we samen met Nederland het Wereldkampioenschap voetbal 

organiseren. Er kwamen natuurlijk  nauwelijks enkele landen opdagen. Dus is maar besloten om 

ploegen samen te stellen met vluchtelingen en migranten die al in ons land waren. Pakistan is toen 

wereldkampioen geworden voor een handvol toeschouwers - waaronder ikzelf. België verloor de finale 

met de strafschoppen. Een zekere Lukaku miste het beslissende schot. Ah, sindsdien zijn de meeste 

voetbalvelden omgevormd tot zelfoogstboerderijen. 

 

In Gent leven nu ongeveer 130 000 mensen, een behoorlijk deel ervan zijn van Nederlandse afkomst. 

Dit heeft alles te maken met wat we de oranje golf noemen. De vreselijke overstroming waarbij grote 

delen van Nederland onder water kwamen te staan, in november 2027. Waar konden ze naartoe? Het 

samenleven verliep niet steeds van een leien dakje. Af en toe waren een rellen, meestal om grond en 

voedsel. Anderzijds bleken de Nederlands ook meesters in het vermarkten van Champignon derivaten, 

en hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan deze nijverheid. Ze introduceerden trouwens het 

champignonnen uit de muur concept. 

 



 

 

Ook op andere plaatsen stak de creativiteit de kop op. In Antwerpen bijvoorbeeld staan twee 

gigantische betonnen pylonen van honderdvijftig meter hoog.. Ze waren bedoeld als onderdeel van een 

brug die over de stad zou moeten komen. Jaja, ik weet het,  eerst ging er een tunnel worden gegraven, 

maar toen De Wever burgemeester werd in 2012 is toch gestart met de bouw van de brug Maar tijdens 

de grote ineenstorting vielen de werken stil, enkel de pylonen waren klaar. Nu is Antwerpen een 

belangrijk centrum voor de zeppelin luchtvaart. De pylonen waren namelijk ideaal om aan te passen tot 

aanlegsteigers voor de zeppelins. De zeppelins die samen met de zeilvrachtschepen het schaarse 

overzeese vervoer verzorgen. 

 

Tijdens onze picknick willen de kleinkinderen almaar meer verhalen horen van vroeger. Ze kunnen niet 

begrijpen dat er ooit een tijd was dat iedereen zijn eigen auto had, dat er dieren werden gegeten, dat je 

zomaar een vliegtuig kon nemen zonder een klimaattaks te betalen. Ik heb een oud monopolyspel 

meegebracht.. Zo kunnen mijn kleinkinderen toch enigszins leren wat geld was en hoe het systeem toen 

werkte. In het museum van Alyn kan je nog steeds het ‘huis der dwazen’ bezoeken. Een doorsnee huis 

uit het einde van de 20 ste eeuw. Vol overbodige spullen, chemische stoffen, plastic en energievretende 

toestellen. Het soort huis waar ik als kind in gewoond heb.  

 

Maar ik vertel liever over nu. De nieuwe tijden die zowat gestart zijn rond de jaren 30. Bij het begin 

van de heropbouw zag het er even niet goed uit. Een aantal mensen bedachten dat de nieuwe 

samenleving best op basis van kolen kon worden opgebouwd. Ondanks het feit dat de effecten van de 

klimaatverandering zo voelbaar geworden waren. Gelukkig werden in die tijd (ongeveer 2030) de 

communicatie netwerken terug hersteld. Er ontstond een massale wereldwijde beweging die 

verhinderde dat een kleine groep mensen opnieuw de touwtjes in handen nam. Dat was de start van de 

werelddemocratie zoals we ze nu kennen. Een redelijk eenvoudig systeem waarbij de grote 

beslissingen genomen worden door bijna 3 miljard mensen. Dat wil zeggen, alle aardbewoners die 

minstens 14 jaar zijn. Een van de eerste beslissingen was om alle resterende kolen, olie en gas in de 

aardbodem te laten zitten. (behalve voor medische doeleinden). De daaropvolgende jaren kwamen er 

wetten rond bevolkingsbeleid en het basisinkomen. Binnenkort staan een aantal belangrijke discussies 

op de agenda zoals de invoering van het maximum inkomen. Maar daarvoor zal ik mijn elektronische 

stem niet meer kunnen gebruiken. 

 

Het invoeren van een maximum leeftijd als onderdeel van het bevolkingsbeleid is niet goedgekeurd. 

Toch zijn er heel wat mensen die vrijwillig kiezen voor hun einde. Ik heb zelf bijna 80 jaar geleefd, 

waarvan ruim de helft in de periode van verspilling (soms ook wel “age of stupid’ genoemd), en daarna 

heb ik zowel de grote ineenstorting, de zwarte jaren en de heropbouw meegemaakt. Dit lijkt me wel 

genoeg voor een mensenleven.  

 

Het lijkt er  ondertussen op dat de mensheid toch iets heeft geleerd. De ongelijkheid is veel kleiner 

geworden, vormen van uitbuiting van mensen of natuur zijn zo goed als helemaal uitgeroeid. De 

welvaartziektes van toen zijn stilaan aan het verdwijnen. De meeste mensen hebben een goed leven, de 

belangrijkste materiële behoeftes zijn ingevuld. Er is tijd voor persoonlijke ontplooiing en verdieping. 

Al zullen we nog decennia te maken hebben met de gevolgen van de klimaatverandering, de CO2 

uitstoot is nu helemaal onder controle. 

 

Natuurlijk is er ook nog  strijd. In Limburg is er een sterke beweging van mensen voor het herinvoeren 

van consumentisme. Ze vertellen romantische verhalen over een tijd waar iedereen gelukkig was dank 

zij een enorme materiële welvaart. Ook de afspraken om een nieuwe overbevolking te vermijden 

roepen redelijk wat weerstand op. Er is geen verbod op het hebben van meer dan twee kinderen per 

vrouw, maar het wordt sterkt ontmoedigd. Kindergeld en ouderschap verlof worden sterkt beperkt 

vanaf het derde kind. Volgens sommigen moet iedereen zich onbeperkt kunnen voortplanten. 

 

Na de picknick gaan we met zijn allen met de elektrische bus richting wereldexpo. Dit is een gigantisch 



 

 

complex - als ik me niet vergis noemde dit ooit Flanders expo. In vijf grote hallen kan je er virtueel 

reizen naar alle hoekjes van de wereld. Met een combinatie van hoog technologische 

ervaringsmachines en echte geuren en gerechten kan je klimaatneutraal op vakantie gaan. Ik ben blij 

om te zien hoe Afrika na meer dan twee eeuwen uitbuiting en ellende eindelijk is herrezen. Afrika is nu 

een belangrijke energieleverancier, de gezondheidszorg is spectaculair verbeterd. Dit is niet het gevolg 

van de zogenaamde hulp van het Noorden. Maar van het simpele feit dat tijdens de grote ineenstorting 

bijna niemand nog oog had voor dit continent.  Terwijl wij nog volop in de crisis zaten was Afrika de 

plaats waar de wederopbouw is gestart.  

 

Ik zie dat de kleinkinderen staan de drummen aan de ingang van de Noordpool zone. Als kinderen 

elkaar willen pesten (want dat gebeurt nog steeds) dan gebruiken ze andere scheldwoorden dan in mijn 

tijd. Populaire verwijten vandaag zijn ‘diereneter’ of ‘energievreter’, als je iemand echt de grond in wil 

boren dan roep je heel luid: consument’.  Dat komt hard aan. 

 

Enkele jaren geleden zijn ook de rechtszaken gestart. Vooral de jonge generaties wilden de grootste 

crisis uit de menselijke geschiedenis niet zomaar laten passeren. Het is en blijft een moeilijke zaak. 

Wie is verantwoordelijk. Zijn het de bankdirecteurs of de beleggers. Moet je iedereen die toen met een 

4x4 reed voor de rechtbank slepen. Of zijn het de politici die te weinig en te laat hebben gereageerd. Zo 

worden de namen genoemd van Yves Leterme en Bart De Wever, ze worden verantwoordelijk geacht 

voor een politiek impasse van meer dan vijf jaar, waardoor ons land hopeloos onvoorbereid was voor 

de grote ineenstorting. Onlangs hebben ze de oude De Wever  geïnterviewd - hij is nu molenaar 

geworden. Ik citeer: ‘ja er is een tijd dat iedereen, ik inbegrepen, dacht dat ik de slimste mens van de 

wereld was. Ondertussen zag ik niet wat er echt aan het gebeuren was. Misschien was ik wel de domste 

mens van de wereld.’ 

 

Tijd om naar huis te gaan. De stervensbegeleider komt er zo aan. Daarmee is mijn tijd gekomen. Als ik 

terugblik op de bijna 80 jaar die ik op deze aardbol heb rondgelopen voel ik zowel dankbaarheid als 

verdriet. Ik heb de grote ineenstorting overleefd en zie nu stilaan de contouren van nieuwe wereld. Ik 

zie dat mijn nakomelingen het beter zullen hebben, dat we eindelijk begrepen hebben dat we een deel 

zijn van de planeet.  Of ik ergens spijt van heb? Ah, soms wel, hadden we in het begin van de 21
ste

 

eeuw sneller gereageerd dan had veel miserie kunnen vermeden worden.  Maar misschien kunnen we 

geen grootse dingen doen op deze wereld, we kunnen wel kleine dingen doen met grote liefde. 

 

 

 

 

 


