GROENE DOMINICUS

Hoe belangrijk is het milieu voor jou?
Gé Piket geïnterviewd door Einar Sies
Even voorstellen

Gé is 76 jaar. Een groot deel van zijn
werkzame leven heeft hij gewerkt bij de
sociale dienst in Leiden. Daar had hij veel te
maken met psychiatrische patiënten, vaak
studenten met psychische problemen –
eenzaamheid, anorexia.
Inmiddels is hij alweer 13 jaar met
pensioen. Hij heeft als hobby's
pottenbakken, in zijn geval handvormen
(dus niet met een draaischijf) en
fotograferen.
Zijn vrouw heeft drie jaar als verpleegkundige in Ghana gewerkt. Zij heeft er ook aan een aantal
projecten gewerkt. Zo is er een verbrandingsoven voor een ziekenhuis gerealiseerd. Eens in de
paar jaar gaan ze daarheen om bekenden te bezoeken.
Hij heeft jarenlang op het koor van de Haagse Dominicus gezongen, maar hij moest daarmee
ophouden, omdat hij op de nieuwe repetitieavond verhinderd is.
Sinds kort is hij lid van de Werkgroep Groene Dominicus.
Vind je duurzaamheid belangrijk?

Gé vindt duurzaamheid heel belangrijk voor het in stand houden van de aarde. Maar hij is bang dat
de benodigde maatregelen niet genomen worden, omdat politici teveel kijken naar de korte
termijn belangen van het bedrijfsleden of klimaatproblemen zelfs ontkennen. Kijk naar leiders als
president Bolsonaro van Brazilië en premier Morrison van Australië.
Ook in Nederland lijken de economische belangen van bijvoorbeeld de boeren zwaarder te wegen
dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Dat zou niet zo moeten zijn. Wel moet er natuurlijk
op een eerlijke manier gesaneerd worden.
Ook het gemak waarop met name jongeren heel verre vliegreizen maken, soms zelfs meerdere
malen per jaar, stemt hem somber.
Hoe groen vind je jezelf?

Zijn huis is goed geïsoleerd en elke lamp die kapot gaat wordt vervangen door een Led-lamp. 'Ik
gebruik de oude gloeilampen wel tot ze kapot gaan, want het voortijdig weggooien van een
gloeilamp is ook verspilling'.
Graag zou hij ook zonnepanelen op zijn dak hebben, maar de Vereniging Van Eigenaren is er nog
niet van overtuigd. Ook het isoleren van het dak ging tot zijn spijt vanwege de VVE niet door.
De warmte in huis wordt geleverd door een HR++ ketel. Voor een warmtepomp is geen plaats in
zijn huis.

'Vergroening van deze buurt' (de bomenbuurt) 'is wel moeilijk,' zegt hij. 'Het zijn oudere huizen.'
Op vakantie gaat hij meestal naar Frankrijk, met een vouwwagen achter de auto. Vanwege de
vouwwagen doet hij de auto ook niet weg, maar hij rijdt er verder heel weinig mee.
Zijn er dingen die je duurzamer wilt doen?

'Ik wil op den duur overgaan op inductie-koken. We zullen toch over het aantal jaren van het gas af
moeten, en inductie-koken is elektrisch, zuinig, schoon en veilig. En misschien kan ik in de toekomst
overgaan op het gebruik van waterstofgas.'
Erger je je als anderen zich weinig of niets van het milieu aantrekken?

Hij aarzelt even en zegt dan 'Eigenlijk wel, ja; en ik spreek mensen er ook wel op aan, maar dat
wordt me niet altijd in dank afgenomen.'
Vind je dat het milieu in vieringen van de Haagse Dominicus aan de orde moet komen?

'Als het te pas komt wel, maar het moet niet te belerend zijn en niet te vaak. Maar we moeten er
wel duidelijk over zijn. Zoals het nu gaat, gaat het goed'.
Vind je de Werkgroep Groene Dominicus een goed initiatief?
Die vraag hoef ik Gé niet te stellen. Als hij het geen goed
initiatief zou vinden, zou hij niet zijn toegetreden tot de
werkgroep.
Aan het einde van het gesprek laat Gé me een pakje
palmolievrije margarine zien. 'Gewoon te krijgen in de
supermarkt', zegt hij.

