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heeft u zich ook afgevraagd wat die ‘n’ daar tussen haakjes doet? Die 
maakt van de aarde een werkwoord. ‘met de aarde verbinden’ is één 
van de betekenissen. Dat doen bomen, zoals Klaas Douwes beschrijft in 
‘Van aarde tot hemel’. wortels in de klei. ook werkend in de moestuin 
van het franciscaans milieuproject stoutenburg verbinden mensen zich 
met de aarde en met elkaar en dat op een spirituele manier. Voeten in 
de klei. en verschillende gemeentes zijn op hun eigen manier bezig met 
het onderwerp ‘aarde’, zoals u kunt lezen bij ‘Van alles wat’.
als mensen niet meer kunnen aarden op aarde, zich hier niet meer 
thuis voelen, kunnen ze dan naar een nieuwe, andere aarde op zoek 
gaan? Kan dat, moet dat, mag dat? wim wattel en Klaas Douwes zijn er 
met elkaar over in gesprek.
De ontkenning van aarden is ontaarden. wim wattel licht toe hoe woor-
den kunnen ontaarden. erik jan tillema gaat in op het wereldwijd ont-
aarden van oorspronkelijke volken. 
het meervoud van ‘aarde’ is aardes. op de middenpagina’s vindt u een 
selectie door de redactie van verschillende aardes, verschillende beelden 
van de aarde, in woord en beeld. 
en als we niet meer op aarde zijn? we nemen graag een bijdrage van 
bert jansen op, die vertelt hoe voor hem de betekenis van eeuwig leven 
verschoof van de hemel naar de aarde.
Verder kunt u zich verbinden met cultuur (met de handen van rodin 
in de klei), met de wetenswaardigheden binnen de VVP. of u kunt zich 
laten inspireren door het artikel van hetty zock over klagen.

Annemieke van der Veen

overdenking 
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bomen omvatten zo heden en verleden. ze doordringen 
lucht en aarde. op die manier kunnen bomen tóch spre-
ken: ze spreken tot onze verbeelding. met name ook tot 
onze religieuze verbeelding. Dat is niet alleen nu het 
geval, maar ook al in het verleden. bomen zijn, in al hun 
kalme wijsheid, tot symbolen geworden in godsdiensten 
en mythes over de hele wereld. met bomen kun we als 
gelovigen dus alle kanten op bomen. net als takken kun-
nen we kronkelen, zijwegen inslaan, krioelen, uitsprui-
ten, tot we... door de bladeren de boom niet meer zien. 
maar dát wil ik nou juist voorkomen. ik stel daarom voor 
om maar gewoon een boom op te zetten, in onze verbeel-
ding. we beginnen dan bij het begin, laag bij de grond. of 
onder de grond zelfs: we beginnen bij de wortels. en van-

Sequoia’s Californië, www.pixabay.com

Akker in de Haarlemmermeer

uit de wortels gaan we stilletjes naar de stam, met zijn 
ruwe, verweerde schors. Via die stam komen we uiteinde-
lijk bij de kroon, met al haar takken en bladeren die naar 
de hemel reiken. zo kunnen we misschien, als we goed 
luisteren, horen wat een boom ons te zeggen heeft. ik zou 
zeggen: schep in de aanslag en op naar de wortels!

Vanaf de aarde
Daarmee belanden we meteen bij de basis van de boom. 
in dat dichte web van wortels, dat zich verbergt onder de 
oppervlakte en voor ons blote oog niet direct zichtbaar 
is, huist het begin van de boom. Daarin schuilt zijn leven 
en daarmee ook zijn toekomst zonder wortels is er geen 
groei. groeien en bloeien vraagt dus om diepgang. Dieper 

met bomen kun je alle kanten op bomen. Vooral ook omdat er tussen bomen zo’n grote verscheidenheid 

bestaat. neem bijvoorbeeld de sequoia’s, die u hier ziet afgebeeld. Het zijn de hoogste bomen ter wereld. 

Hun aanblik is betoverend, met stammen die breder zijn dan een bus en toppen die vanaf de grond 

niet meer zichtbaar zijn, maar zich ergens in de verte achter hun eigen takken schuilhouden. Ze zijn 

overweldigend en indrukwekkend. Er valt niet te spotten met zo’n boom die er al jaren, al eeuwen staat. 

Bomen stralen rust en wijsheid uit, zoals ze daar als pilaren staan. Stilzwijgende zuilen, die seizoen na 

seizoen, eeuw na eeuw, alles al hebben getrotseerd. Ze staan daar als vensters op het verleden. 

Stelt u zich eens voor wat deze bomen allemaal zouden vertellen, als ze konden spreken.

Van aarDe tot hemel 

door Klaas Douwes
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gaan dan wat aan de oppervlakte ligt. wie nooit durft te 
spitten en te wroeten in de aarde (die soms zacht, maar 
ook bikkelhard kan zijn) valt op den duur om. zonder 
wortels leef je bij de waan van de dag. zorg er dus voor 
dat je stevig staat, lijken de wortels ons te willen zeggen. 
meer nog: waardeer die wortels. Kijk niet alleen vooruit, 
maar kijk ook achterom: naar je verleden, afkomst en 
geboortegrond. haalt u zich eens uw ouders voor ogen, 
uw grootouders, uw overgrootouders zelfs, als u die nog 
heeft gekend. wat haalt dat in u naar boven? wellicht 
dankbaarheid en goede herinneringen. een glimlach, 
vanwege die goede oude tijd. wie weet haalt u ook min-
der goede herinneringen op. oud zeer, teleurstelling of 
woede, die nog altijd diep aanwezig zijn. Die wortels, dat 
verleden, zou je het liefst willen toedekken, met kruiwa-
gens vol aarde. ook al weet je dat ze daarmee nog niet 
weg zijn. toch hebben al die wortels, de lichte én de don-
kere, ons gemaakt tot wat we nu zijn. ze blijven ons zelfs 
maken tot wat we worden. Dat wortelstelsel is de bron 
van ons bestaan. Vernietigen we onze wortels, dan kun-
nen we niet meer groeien.

Opklimmen
nu laten we de diepste wortels achter ons en klimmen, 
vanuit het puntje van onze tenen, iets omhoog. naar de 
stam van onze boom, die op dat uitgestrekte, diepe web 
van wortels rust. wat schetst dan mijn verbazing, ook 
hier geldt: er is meer dan ik zie. of beter: meer dan we 
voelen. want strek je hand uit en betast die stam eens. 
hij wrijft, is hard en grof. een schurende schors is weinig 
aaibaar – alle boomknuffelaars ten spijt. er valt weinig 
te beleven aan zo’n stam. De schors, de buitenkant, is in 
feite ook niet meer dan dood hout. echter, dat is alleen 
wanneer we oppervlakkig kijken. terwijl de wortels ons 
net hebben verteld dat we dieper moeten kijken dan wat 
we op het eerste oog zien. als we dan nog eens kijken, 
zien we ineens dat die dode schors evengoed vol leven 

zit: torretjes, mieren, kevers, mossen, paddenstoelen. er 
is zelfs nog meer leven. want peuter die schors maar eens 
los (in verbeelding natuurlijk, ik wil u niet aanzetten tot 
vandalisme). Dan treffen we ineens een levende laag aan, 
onder die oppervlakte. een laag die ook een stuk zachter 
is dan de schurende doodse buitenkant. noem het maar 
de zachte krachten van de boom. niet in die hardheid 
recht voor onze neus, maar juist in die diepere zacht-
heid gaat het leven schuil. Daarin huist de mogelijkheid 
tot groei. we moeten ons daarom niet laten afschrikken, 
wanneer we soms oog in oog staan met de doodsheid 
van het bestaan. momenten waarop we alleen nog maar 
scherpte voelen en ons schuren aan de ruwe schors van 
de wereld. laten we dan proberen ons te blijven concen-
treren op het leven dat zich desondanks daarin schuil-
houdt. als een zachte vlam in het donker. want het leven 
is, in al zijn zachtheid, hardnekkiger dan de dood. Dat 
leven blijft. 

Tot in de hemel
we klimmen weer hoger en ontwaren dat het leven van 
de boom zich uiteindelijk ontspruit in zijn kroon. in de 
grote wirwar van takken – het dichte dek van bladeren, 
in al zijn groene glorie. eindelijk een deel van de boom 
waar het leven meteen voor het blote oog zichtbaar is! 
alleen, nu is het grote probleem dat we er niet bij kunnen 
komen. hoe ver we ons ook uitstrekken, we kunnen de 
toppen niet aanraken, maar er alleen naar turen. enkel 
de hemel in staren. maar, als we nu eens stil zijn. luister. 
Dan hoor je het geritsel, heel zacht. het geritsel van de 
bladeren. je hoort het ruisen en suizen van de kruin, de 
wind zelf die door het lover waait. misschien… horen 
we daarin dan iets van het geheim. het raadsel van het 
bestaan. merken we iets van de geest van het leven, 
dat in en ondanks het sterven altijd weer doorgaat en 
opduikt. horen we daarin de bomen reciteren. zachtjes. 
De dag door en de nacht. jaar na jaar. eeuw na eeuw. 
horen we ze vertellen. zacht reciteren. ‘groeien,’ fluiste-
ren ze, ‘groeien is voor eeuwig’.

 
  

110 jaar vrijzinnig Kampen
Op 12 februari vierde de Vereniging van 
Vrijzinnigen Kampen/Noordoostpolder 
haar 110-jarige bestaan met een speciale 
kerkdienst. De vrijzinnigen in Kampen 
timmeren flink aan de weg: ze experi-
menteren met de zondagse vieringen en 
spelen een belangrijke rol in de vrijzinni-
ge samenwerking in de regio. Onder de 
noemer ‘De verrekijkers’ organiseert de 
VvV Kampen/Noordoostpolder samen 
met de lutheranen en doopsgezinden in 
de IJsselstad verschillende activiteiten.

Thema: aarde
Verschillende plaatselijke VVP’s zijn op hun eigen manier bezig met het 
onderwerp ‘aarde’. Enkele mooie voorbeelden:

De Vrijzinnige Lezing
Op vrijdag 10 maart vindt de eerste 
Vrijzinnige Lezing plaats. De 
Amerikaanse theologe Catherine Keller 
komt naar Utrecht om te spreken over 
haar originele theologische ideeën. Ze 
staat bekend als feministische eco-theo-
loge en haar gedachten zijn vernieu-
wend voor de kerk in Nederland. Naast 
de publiekslezing verzorgt zij op zater-
dag 11 maart een masterclass voor the-
ologen aan de PThU. Meer informatie op 
www.devrijzinnigelezing.nl

nieuws

 
  

VAN ALLES WAT
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Veertigdagenkalender 2017
Het thema van dit jaar is ‘onder de pan-
nen’. Het gaat over onderdak vragen, 
willen, bieden, creëren en verlenen. Ook 
dit keer heeft Joke van der Velden een 
zeer diverse kalender samengesteld met 
verhalen, bijbelteksten, recepten en 
gedichten als voorbereiding op het 
Paasfeest. U kunt de kalender bestellen 
via het landelijke bureau. De prijs 
bedraagt € 3,50, exclusief portokosten, 
vanaf 10 exemplaren wordt de prijs € 
3,00, vanaf 40 € 2,75 en vanaf 100 € 2,25. 

overdenking

Parkstraatgemeente 
Arnhem: 
fairtrade-gemeente
Fairtrade-kerken stimuleren, 
promoten en gebruiken fair-

trade-producten. De koffie en thee die 
na de dienst worden gedronken, zijn 
fairtrade, er kan gecollecteerd worden 
voor fairtrade of er vinden andere 
acties plaats die de bekendheid hier-
van moeten vergroten. Hiermee zetten 
deze kerken zich in voor duurzame 
armoedebestrijding. www.parkstraat-
gemeente.nl/wie-zijn-wij/fairtrade/

Johanneskerk Amersfoort: 
groene kerk
Kerken die kiezen voor duur-
zaam en bewust leven kunnen 
zich een groene kerk noemen. 

De Johanneskerk is afval gaan schei-
den, heeft spaarlampen opgehangen 
en op Warme Truiendag gaat de tem-
peratuur in de kerk iets lager en wordt 
iedereen uitgenodigd om een warme 
trui te dragen. Meer informatie op 
www.johanneskerk.nl/2-wiezijnwij/
groene-kerk.html

VVP Assen plant bomen
De VVP Assen heeft in haar verleden al 
meerdere malen een boom geplant: in 
1933 een meiboom als symbool van 
nieuw leven en als knipoog naar ds. 
Meyboom, een belangrijke vrijzinnige 
predikant die in de negentiende eeuw 
in Assen stond. In 2005 werd ter gele-
genheid van het 100-jarige bestaan 
een mispel geplant die nu vrucht 
draagt. In 2015 leverde de VVP een 
bijdrage aan de Assense arboretum 
(bomentuin) door een libanonceder
te planten. 

Fo
to

: A
nn

em
ie

ke
 v

an
 d

er
 V

ee
n

‘ Niet in die hardheid  
recht voor onze neus,  
maar juist in die diepere 
zachtheid gaat het  
leven schuil’

Boomplantdag 2015 Assen

Catherine Keller



‘ De aarde zorgt voor ons, 
wij zorgen voor de aarde’
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leefgemeenschapleefgemeenschap

Zzo beschrijft guy Dilweg, de stichter van de gemeen-
schap in stoutenburg (bij amersfoort), hoe daar de dag 
begint. na de ochtendmeditatie in de buitenlucht – ook 
in het donker, in de regen – is er ontbijt. en dan wordt er 
gewerkt, in de moestuin, in de kas en in huis. De gemeen-
schap verbouwt haar eigen voedsel. het handwerk wordt 
afgewisseld met tijden van stilte en gezelligheid. De 
gemeenschap – dat zijn op dit moment acht leden die 
permanent op stoutenburg wonen en gezamenlijk zorg 
dragen voor gebouw, land en gasten. er zijn bijna altijd 
huisgenoten en gasten die een tijdje met hen meeleven. 
en er zijn tuinweken en retraiteweken waarbij iedereen 
welkom is. ik spreek marjan, een van de jongste leden 
van de gemeenschap. 
‘wanneer gasten komen voor een tuinweek dan zie je zo 
mooi wat er gebeurt. De eerste dag bij de kennismaking 
kun je in de ogen nog de haast en de drukte zien: het dage-

door Alke Liebich 

lijks leven, de inspanning je vrij te maken en hier te komen, 
de spanning van een ander ritme dat nog niet eigen voelt. 
je moet je echt losmaken uit het dagelijkse leven.’
’en dan begint ’s middags al de metamorfose: de gewone 
kleren uit en de tuinkleren gaan aan. en er wordt gewerkt. 
het is heel fysiek en dankbaar werk. we doen heel wei-
nig met gereedschap en zwaar materieel. Dat heeft een 
principiële reden: we telen biologisch-dynamisch, laten 
ons inspireren door permacultuur. Dat betekent dat je het 
bodemleven niet wilt verstoren. maar dat betekent ook 
heel direct en lijfelijk werk: gewoon met de handen in de 
aarde. je voelt wat je doet, je voelt de verbinding.’
‘er is een vast ritme met bezinning en werk. in de ochtend 
werken we in stilte, ’s middags mag het luidruchtiger wor-
den. na een paar dagen is die gehaaste blik verdwenen. 
een zijn met de natuur en met wat je doet brengt rust 
teweeg, ontspanning.’

De verbondenheid met de aarde heeft altijd centraal 
gestaan in de gemeenschap. De oorsprong ligt in 
het franciscaanse gedachtengoed. guy Dilweg: ‘een 
franciscaan bekommert zich om de armen én om de 
aarde. franciscus van assisi heeft een diepe mystieke 
ervaring gehad die hem ertoe bracht tussen de melaatsen 
te gaan leven en tot de vogels te gaan preken. Vanuit die 
ervaring kon hij alles aanvaarden, ervoer hij de wezen-

lijke verbondenheid met alles om zich heen. en dat is 
ook wat god deed. incarnatie. De nieuwe bijbelvertaling 
zegt: “het woord is mens geworden”, “vlees” zou je 
op basis van de brontekst ook kunnen zeggen. materie! 
schepping! “ik wil worden wat ik gemaakt heb”, zei god. 
Dieper kan niet! hoe dieper wij op onze beurt de wer-
kelijkheid in gaan, hoe meer we god in zijn schepping 
ontdekken. ‘in kasteel stoutenburg was van 1948 tot 1991 
de orde van de minderbroeders franciscanen gevestigd. 
Daarna begon franciscaan guy Dilweg het ‘milieuklooster 
stoutenburg’. afgelopen jaar was het 25-jarig jubileum. 

stoutenburg timmert ook breder aan de weg. het project 
is onderdeel van een internationaal netwerk van biolo-
gische boerderijen. er komen regelmatig buitenlandse 
studenten en stagiairs via dat netwerk (world wide 
opportunities on organic farms). en er is een jaarlijkse 
stoutenburglezing, onder meer gegeven door hans 
achterhuis, ria beckers en marianne thieme. helaas 
verkeert het project nu in zwaar weer. eigenaar stichting 
utrechts landschap heeft de huur fors verhoogd. De kans 
bestaat dat de gemeenschap naar een nieuwe plek moet 
gaan verhuizen. gezocht: kasteel met grote tuin.

‘Leven met de aarde is een beweging van afdalen. 

Elke morgen gaan we naar buiten om de nieuwe 

dag te begroeten. We lopen naar een mooie plek 

om daar stil te staan, een tekst te horen, een lied te 

zingen. De aarde zorgt voor ons en wij voor haar. Dat 

geeft een enorme ervaring van verbondenheid, van 

wederkerigheid. Wij staan er niet boven, wij zijn erín. 

We mogen nooit denken dat de aarde van ons is.’

Appeldag 2016

Kasteel Stoutenburg (boven). Initiatiefnemer Guy Dilweg

wij staan er 
niet boVen, 
wij zijn erín 
milieuKlooster 
stoutenburg

Filosoof Hans Achterhuis haalt in zijn laatste boek ‘Koning 
van Utopia’ Stoutenburg aan als een geslaagd voorbeeld 
hoe te leven vanuit een utopie: hij ziet in de aloude francis-
caanse spiritualiteit waarden die een utopie leefbaar maken. 
‘Het is belangrijk om vanuit het heden nog een korte blik te 
werpen op het experiment Stoutenburg dat onlangs zijn 
vijfentwintigjarig bestaan vierde. Het is opvallend dat alle 
botsingen in Stoutenburg niet leidden tot een mislukking. 
Steeds slaagde de gemeenschap erin om uit een crisissitua-
tie nieuw elan te putten. Het meest anti-utopisch is mis-
schien wel dat het tekortschieten van mensen die in een 
gemeenschap dicht op elkaar leven, als onvermijdelijk 
wordt beschouwd. Het antwoord daarop is niet perfectie, 
maar het leren leven met onvolmaaktheid. Samenleven is 
een doorgaande oefening in empathie, in dienstbaarheid 
naar elkaar. Er wordt onderstreept dat Franciscus ‘een man 
van concrete actie’ was. ‘Grote woorden klein leven’, noemen 
ze dat op Stoutenburg. Het Milieuproject ontleent zijn 
kracht aan het feit dat de gemeenschap in het proces van 
vernieuwing toch ook steeds aansluiting blijft zoeken bij de 
lange traditie van franciscaanse spiritualiteit.’

Bahram Sadeghi (journalist, programmaker) verbleef 
voor de HUMAN, omroep van het humanistisch verbond, 
een etmaal in de gemeenschap. Hij beschrijft in de recente 
uitgave van HUMAN het leven van een dag: het rustgevende 
van het borstelen van aardperen, van het bedanken van de 
appelbomen voor hun oogst, en van de stilte in de medita-
tiekamer, ‘de meest rustgevende kamer die ik ooit in mijn 
leven heb gezien’. Hij zou graag een keer willen ontspannen 
met zijn vriendin. Prima, maar ‘het is hier geen bed & break-
fast waar de gestreste Amsterdammers eventjes tot rust 
kunnen komen. Het is een Franciscaans milieuproject.‘

Pieta (nieuwe tijdelijke huisgenoot) De spiritualiteit, het 
verbonden zijn met de natuur, is wat dagelijks geleefd wordt. 
Met als grote drager het ritme, de structuur waarin geleefd 
wordt. Steeds weer de gewone, dagelijkse dingen oppakken, 
leven in het nu, aandacht en zorg voor de medemens, de 
tuin, het gebouw met alles daarin… dat is wat ik dagelijks 
meekrijg, waar ik door gevoed en in meegenomen word. Dat 
voelt als een stevige bodem en tegelijk een warme bedding 
waarin van alles mogelijk is, van alles kan groeien. 

Miep (bezoeker van de vieringen) De vieringen in 
Stoutenburg raakten mij. De formule, de verdeling van tekst, 
de aandacht voor de seizoenen, het delen met elkaar en het 
naar buiten gaan vind ik fijn. Het buiten zijn, lopen, voelen 
en zien helpt mij om eerder stil te zijn. Bij het buiten lopen 
met de voeten op de aarde; dan zijn woorden niet meer 
nodig. De bijzondere gevoelens zijn soms niet te vatten. Als 
ik binnen blijf dan gaat het malen in mijn kop. Buiten zak ik 
meer in mijn lijf. Het werkt helend voor mij.
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thema

Aarde

Aarde. Deze. Enig denkbare.
Rond en blauw in de ruimte.
Met zon, maan en sterren.
Seizoenen, rivieren.
Rivieren die stromen naar zee.
En niets is nog af en alles nog nergens.
Maar hier en daar mensen
En steeds meer en overal.
Mensen die doen wat
vandaag nog gedaan moet.
Die langzaam maar zeker,
bezeten van liefde, de aarde
opdelven uit de onderste afgrond.
En als er liefde is dan zal het,
al kan het niet.
Dan kan het omdat het moet.
Omdat het zo niet meer kan.
‘IK ZAL ER ZIJN IS MIJN NAAM’.
Liefde geworden in mensen.
In mensen God zal ik zijn.

Huub Oosterhuis

Aardverwantschap

Het zaad dat ik zaai, is mijn dochter,
Het graan dat rijpt, is mijn zuster,
Het brood dat mij voedt, is mijn moeder.

Deze drie regels zijn een oud gezegd 
van boerinnen in het Andesgebergte in 
Peru. In de harde omstandigheden ver-
bouwen de vrouwen hun maïs, basis-
voedsel voor het Peruaanse gezin. 

Herman Verbeek

De aarde kan zonder u

De aarde kan zonder u
gij niet zonder de aarde
de weide de grasmelk 
de akker het brood

De hemel kan zonder u
gij niet zonder de hemel
het licht en de regen
de adem de wind

De boomgaard kan zonder u
gij niet zonder de boomgaard
de appel de perzik
amandel in bloei

Het leven kan zonder u
gij niet zonder het leven
het leven gekregen
om niet dat ge leeft

Eerbiedig van wie gij zijt
voor u boven u in u
ge moogt ervan geven
van leven dat geeft

Alles kan zonder ons. Wij zijn van de 
zesde dag, laatkomers zijn wij. De 
appelboom weet meer van de leven 
dan de appeleter. Het verhaal, de bood-
schap, de stem van de ‘boom des 
levens’ zegt: hak mij niet om; denk niet, 
wereldstad, dat je zonder mij kunt. 
Nog nooit heb je zelf ook maar een 
appel gemaakt.

Herman Verbeek

Zij zullen de wereld 
bewonen

Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

W. Barnard, Liedboek 763

Opnieuw

Grond worden,
gras, kever, ochtendnevel
smaak aan de tong van het grazend
vee en vlees zijn, weer
mest en molshoop worden,
bliksemvis in de sloot,
maar zo mogelijk
volle aar, zwellende korrel;
en gegeten worden
om man te zijn, vrouw te zijn,
ja vooral opnieuw mens te zijn
en zichzelf in liefde te verzamelen.

Jan G. Elburg

Uit de toespraak 
van Seattle (1854)

Wij weten dat de blanke man onze 
manier van leven niet begrijpt. Voor 
hem is het ene stuk grond gelijk aan 
het andere. Hij is een vreemdeling die 
in de nacht komt en van het land 
neemt wat hij nodig heeft. De aarde is 
niet zijn broeder maar zijn vijand en 
zodra hij die overwonnen heeft, trekt 
hij verder. Hij laat de graven van zijn 
voorouders achter zich en het kan 
hem niets schelen. Hij rooft het land 
van zijn kinderen en het kan hem 
niets schelen.

Opperhoofd Seattle

Wereldkaart Ptolemaeus, via Wikimedia Commons

Goode projectie van de aarde

Aarde - Afrika

Akker in de Haarlemmermeer

Oudst bekende globe, 

globe van Behaim 1492 
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Tabula Peutingeriana (kopie 16e eeuw) met 

(gekanteld) de laars van Italië en het eiland Sicilië

De aarde, een ‘pale blue dot’ vanuit de ruimte. aarde, goede grond 

voor een goede oogst. De aarde, zoals die zijn kan, moet. allemaal 

beelden van aarde(n). Eén beeld is geen beeld. Hoe ziet u de aarde? 

Op deze pagina’s vindt u aarde-beelden verzameld in gedichten, 

liederen en beelden. Om te lezen, te kijken, te bemijmeren of 

misschien te zingen.
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cultuur

soonlijke visie en scheppingskracht. 
Er wordt dan ook gezegd dat Rodins 
eigen hand model was voor de ‘Hand 
van God’.

Annemieke van der Veen

Rodin in het Groninger 
Museum
Het openingsbeeld van de tentoonstel-
ling ‘Rodin: Genius at Work’ heet ‘De 
Hand van God’. Het is een scheppende 
hand: uit een enorm grote hand doe-
men twee kleine mensfiguren, Adam en 
Eva, op. In dit beeld uit 1897 wordt het 
belangrijkste thema van de tentoonstel-
ling meteen duidelijk: Rodin (1840-
1917) maakte collages, assemblages van 
verschillende beeldelementen. Op tafels 
liggen handen uitgesteld, voeten, tor-
so’s. Op foto’s van Rodins atelier zijn 
deze in nog grotere aantallen te zien. 
Rodin maakte meestal van klei een eer-
ste beeld, waarvan door zijn assistenten 
gipsafgietsels werden gemaakt. Eén 
daarvan bleef heel, de andere werden 
uit elkaar gehaald. En uit die losse ele-
menten stelde Rodin nieuwe beelden 
samen, die meer uitdrukten wat hij 

bedoelde dan het origineel. Minder 
natuurgetrouw, maar meer zeggings-
kracht. Ook combineerde hij beelden 
(en assemblages) met klassieke amfora’s 
in verrassende combinaties. In een late-
re fase liet Rodin ook de beeldelemen-
ten vergroten of verkleinen. Zo liggen 
er drie maten van één hoofd naast 
elkaar – ongeveer 5 centimeter klein, 
levensgroot en kolossaal. En toen ging 
ik anders kijken naar bijvoorbeeld de 
bekende ‘Denker’. Die handen zijn te 
groot voor het hoofd, de maatvoering 
van de voeten klopt ook niet. Maar het 
geeft daardoor de impressie van een 
aardse figuur, die denkt. Het denken 
lijkt moeizaam. Dát wil Rodin uitdruk-
ken. En om dat uit te drukken had Rodin 
een heel team van mensen in dienst: 
gipsgieters, bronsgieters, kleikneders, 
fotografen, marmerhakkers. Allemaal 
onder supervisie van zijn hoogstper-

KUNST, FILM EN BOEKEN 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Silence, een film over 
verraad en trouw, 
geloof en twijfel 

Deze film van Martin Scorsese kent een 
even onverwacht en ambivalent einde 
als Scorsese’s Taxidriver. Beide films gaan 
over lijden: fysiek, moreel en geestelijk 
lijden. Beiden hebben humoristische 
momenten. Maar daar houden de over-
eenkomsten op. Silence, naar de gelijk-
namige historische roman van Shūsaku 
Endō, gaat over verraad en trouw, geloof 
en twijfel. Naar verluid moest hoofdrol-
speler Andrew Garfield ruim twintig kilo 
afvallen voor zijn hoofdrol. Silence speelt 
in de tijd van de Shimabara opstand in 
het zuidwesten van Japan, die duurde 
van 17 december 1637 tot 15 april 1638. 
De grotendeels katholieke Japanse boe-
ren verzetten zich tegen de unificatie 
van Japan onder de shogun. Deze 
opstand werd neergeslagen, met een 

meedogenloze vervolging van de 
Japanse christenen tot gevolg. In dat kli-
maat gaat Garfield in zijn rol van priester 
Rodrigues op zoek naar zijn leermeester 

en mentor, Vader Ferreira. Ferreira zou 
zijn geloof verloochend hebben. 
Rodrigues kan dat niet geloven en zo 
start een spannende zoektocht in het 
voor christenen verboden Japan. 
Zodra Rodrigues en zijn collega 
Garupe voet aan Japanse kust zetten, 
zijn ze afhankelijk van Kichijirō, een 
twijfelachtige, onbetrouwbare figuur. 
Nadat de priesters een korte tijd 
onder de verborgen christenen werk-
zaam zijn, worden ze opgepakt. Zullen 
ze hun geloof verliezen? Kiezen ze 
voor een roemrijk martelaarschap, of 
voor verraad? Wat is er intussen met 
Ferreira gebeurd? Silence is zo’n film 
die je lang bijblijft nadat je hem 
gezien hebt. Vanaf 9 februari te zien in 
de Nederlandse bioscopen.

Sigrid Coenradie, predikante 
Penninckshuis Deventer

Rodin: Genius at Work, Groninger Museum 

t/m 30 april 2017

P

zomaar kunt veranderen of oplossen. maar er lijkt iets 
ontspoord te zijn in onze samenleving: men spreekt van 
een klaagcultuur. er wordt veel geklaagd – over het weer, 
de wachtlijsten in de zorg, de slechte wifi in de trein, de 
politiek, de buitenlanders. terecht en onterecht. redders 
in allerlei gedaantes werpen zich op om het onrecht aan 
te klagen en de slachtoffers te helpen; van mindfulness 
trainers tot charismatische politici. 
wat zijn de oorzaken van die klaagcultuur? Kan het zijn 
dat we teveel verlangen van het leven, te hoge verwach-
tingen hebben? Denk bijvoorbeeld aan de keuzestress van 
middelbare scholieren en de zogenaamde dertigers-
dilemma’s. je moet tegenwoordig op zoveel terreinen 
excelleren: school en werk, relaties en gezin, sport en 
gezondheid, reizen en cultuur, maatschappelijke activitei-
ten. of is de oorzaak dat we minder goed met tegenslag 
kunnen omgaan? Kunnen we frustratie gewoon slechter 
verdragen? of wordt er zoveel geklaagd omdat het gevoel 
van basisveiligheid is aangetast, in een globaliserende 
wereld met economische onzekerheid en gewelddadige 
conflicten die zo dichtbij komen?

Valkuil: slachtoffergedrag
even lekker klagen tegen iemand doet gewoon goed, en 
aanklagen is soms nodig om een probleem op de agenda 
te zetten. ook in de bijbel mag dat, denk aan job en de 
profeten. maar klagen en aanklagen is niet altijd con-
structief. je kunt gevangen raken in de rol van slachtoffer, 
verstrikt in een net van afhankelijkheid en hulpeloosheid. 
‘ik kan er niets aan doen. ik kan het zelf niet oplossen, 
help mij!’ en door het aanklagen kun je verbitterd raken, 
gevangen in je eigen gelijk en onmacht. hoe kun je als 
slachtoffer de regie over je eigen leven houden en wat is 
een goede manier van onrecht aan de kaak stellen?

hier denk ik aan ‘the serenity prayer’ van de liberale 
theoloog reinhold niebuhr, het bekende gebed om kalmte 
en wijsheid dat hij in 1943 schreef. het heeft wortels in 
diverse religieuze tradities en wordt in veel varianten 
gebruikt in religieuze en minder religieuze settings – 
zoals op bijeenkomsten van de anonieme alcoholisten: 
‘god, geef me kalmte om te accepteren wat ik niet kan 
veranderen. geef me moed om te veranderen wat ik kan 
veranderen. en geef me de wijsheid om het verschil 
tussen beide te zien.’ accepteren wat onvermijdelijk is en 
op realistische wijze doen wat er te doen valt. Daarmee 
zijn de problemen niet plotsklaps uit de wereld, maar het 
helpt om uit de rol te stappen van hulpeloos slachtoffer 
en machteloze aanklager. 

Psychologen onderscheiden grofweg twee primaire reac-
ties op negatieve ervaringen: je kunt de schuld bij jezelf 
zoeken en somber worden. ‘ik kan ook niks, hoe heb 
ik durven solliciteren.’ ‘De wereld is om hopeloos van 
te worden.’ of je kunt anderen de schuld geven en boos 
worden. ‘De sollicitatiecommissie was vooringenomen! 
ik had geen kans.’ ‘ze maken er een potje van in het zie-
kenhuis!’ ‘het is allemaal de schuld van…’, vul maar in: 
de politici, de buitenlanders, je leidinggevende, je partner. 
in beide gevallen wordt er geklaagd en aangeklaagd.

Klagen en klaagcultuur
Klagen is begrijpelijk. slachtoffer zijn, met lege handen 
staan tegenover dikke pech en onrecht, roept frustra-
tie, boosheid en machteloosheid op. omdat je het niet 

door  Hetty Zock

Hoe reageer je op tegenslag en onrecht? als het alle-

maal niet gaat zoals je het graag zou zien in het 

leven? je krijgt de baan of functie niet waar je zo van 

gedroomd had; je operatie wordt voor de zoveelste 

keer uitgesteld; je geloofsgemeenschap wordt opge-

heven. Iemand steekt zijn middelvinger tegen je op in 

het verkeer; er wordt weer brand gesticht in een asiel-

zoekerscentrum; politici waar je geen vertrouwen in 

hebt komen aan de macht. 

Klaagcultuur en De ValKuil 
Van slachtofferDenKen

reflectie
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DDaar en straks
Verhuizen van mars naar Venus, een vakantie op jupiter, 
of voor de historisch geïnteresseerden: een reisje naar 
de aarde om te kijken hoe ze toen leefden. Dat klinkt 
erg futuristisch, maar als het aan elon musk (onder 
andere bekend van de elektrische tesla-auto) ligt, blijft 
het reizen tussen planeten geen sciencefiction. hij ver-
wacht dat over tien à twaalf jaar de eerste mensen op 
mars landen. het reizen is echter nog maar het begin. 
mars permanent bewonen, is wat musk graag wil, in 
een zelfvoorzienende marskolonie. tegen 2060 zouden 
er al een miljoen mensen op mars kunnen wonen. Van 
de aarde naar mars is de eerste sprong in de ruimte. als 
dat lukt, zullen er pionierstochten opgezet worden naar 
andere planeten. gaat heen en vermenigvuldigt u, zo kun 
je musks ideeën samenvatten, met een nadruk op ‘gaat 
heen’. het is goed om hierbij op te merken dat het niet bij 
vage wensgedachtes blijft. elon musk is bloedserieus over 
de marsmissie en druk doende om zijn plannen te con-
cretiseren en haalbaar te maken. bovendien staat hij niet 
alleen. rusland, Duitsland, de Verenigde staten, china: 
allemaal hebben ze plannen voor bemande ruimtevluch-
ten naar mars. zelfs in nederland is er een initiatief. bas 
lansdorp en arno wielders hebben de stichting mars one 
opgericht. hun plan is om in 2027 een ruimtekolonie op 
mars te stichten. Via de website van mars one hebben 
zich ruim 200.000 kandidaten gemeld voor deze missie. 
aan animo dus geen gebrek.

Multiplanetair leven: een noodzakelijkheid
waarom al die pijn en moeite om andere planeten te 
koloniseren, zult u wellicht denken. elon musk legt het 
heel eenvoudig uit: ‘De toekomst van de mensheid kent 
twee scenario’s. Óf we gaan op meerdere planeten leven, 
óf we blijven op één planeet. in dat geval sterven we uit 
bij een volgende massa-extinctie. ik ga voor de eerste 
optie. we worden een beschaving die door de ruimte 
reist.’multiplanetair leven is dus geen fantastisch droom-
denken, maar een noodzakelijkheid. we kunnen niet 
anders dan vroeg of laat ons heil te zoeken voorbij onze 
vertrouwde ‘Pale blue Dot’. is het echter ethisch verant-
woord, wanneer wij als mensheid na de aarde ook op 
mars gaan ‘rotzooien’? musk meent van wel. sterker nog: 
het is volgens hem bijna immoreel om het níet te doen. 
zonder leven – en dat riskeren we als we het aardse 
leven niet multiplanetair maken – is er immers überhaupt 
geen ethiek mogelijk. hoe haalbaar de plannen zijn, 
daar kan ik moeilijk over oordelen. op dat gebied schiet 
mijn kennis tekort. in ieder geval ben ik erg gecharmeerd 
van baanbrekende avonturiers als elon musk, die vol 
passie de wildste ideeën najagen. Kom maar op met die 
nieuwe hemel en die nieuwe aarde! ik breng er graag 
een bezoekje. al geef ik toe: vooralsnog zou ik wél een 
retourtje boeken. Daarvoor is de aarde mij veel te lief.

gaat heen en vermenigvuldigt u, zo luidt de bekende 

Bijbelse uitdrukking. al luidt het precieze Bijbelcitaat 

‘Wees vruchtbaar en word talrijk’ (genesis 1:28), dus 

zonder het ‘gaat heen’. Dat is naar mijn idee een groot 

en zelfs gevaarlijk gemis. Want voortplanting zonder 

verspreiding kan alleen maar op een catastrofe uitlo-

pen. Het is tijd om de bakens te verzetten en zo snel 

mogelijk een sprong in de ruimte te wagen.

door  Klaas Douwes

De Dans ontsPringen

 1 Elon Musk in een interview met Ashlee Vance, 15-09-2012.

N
Kindertekening zonnestelsel

visie

nadat Voyager 1 in 1980 zijn primaire opdracht voltooid 
had (onderzoek aan jupiter en saturnus) en in 1989 
onderweg was ons zonnestelsel te verlaten werd door 
nasa de camera gedraaid om een foto te nemen van 
de aarde met de grote uitgestrektheid van het heelal als 
achtergrond. De naam van de foto werd door carl sagan 
gebruikt als titel van zijn boek ‘Pale blue Dot’. inmiddels 
– de meningen lopen hierover wat uiteen – heeft de 
Voyager de grens van de invloedssfeer van onze zon 
inderdaad gepasseerd en bevindt hij zich in de interstel-
laire ruimte. De eerstvolgende ster ligt op zo’n 40 biljoen 
kilometer afstand – met de huidige snelheid van 17 km 
per seconde nog een slordige 80.000 jaar te gaan…

Interstellair reizen: een illusie
ons voorstellingsvermogen draait dol op dit soort dui-
zelingwekkende getallen. als je het planetenpad bij 
westerbork weleens gelopen hebt, heb je misschien een 
beetje idee gekregen van de grote leegte die ons omringt 
en van de tijd die het kost om ergens anders te komen. 
wij zijn erop gebouwd beslissingen te nemen voor hoog-
uit enkele tientallen jaren: De zeespiegel zou aan het eind 
van deze eeuw een halve tot een hele meter gestegen 
kunnen zijn. en dan…? 
weliswaar vinden we indicaties van steeds meer bewoon-
bare planeten, dus daar moet er allicht eentje tussen 
zitten waar wij terecht zouden kunnen. maar ik zou 
niet hoog inzetten op onze kansen ons hachje te red-
den elders in het universum. helaas moeten we redelij-
kerwijs vaststellen dat zo’n perspectief luchtfietserij is. 
we doen er jaren over om een karretje op onze kleine, 
onherbergzame buurplaneet mars te zetten (of te pletter 
te laten slaan). De theoretisch sterrenkundige Vincent 
icke droomt er wel van om een keertje mee te gaan, 

maar stelt in alle nuchterheid vast dat het onzinnig is om 
kilo’s mensenvlees en  bloed over dergelijke afstanden te 
willen transporteren, laat staan op substantiële schaal. 
‘onderzoekt alle dingen…’ – prima, maar doe het met 
instrumenten! De nanomotortjes van ben feringa hebben 
wellicht een kans. maar voor ons een traumahelikopter na 
de klimaatramp? Vergeet het. 

Hier en nu
het bovenstaande klinkt niet erg hoopvol. Vanuit natuur-
wetenschappelijk perspectief is er alle reden om ernstig te 
twijfelen aan ons voortbestaan in astronomische verten. 
Dat geldt evenzeer voor de ‘nieuwe hemel en nieuwe 
aarde’ uit openbaring 21, wanneer we die door zo’n zelfde 
bril bekijken. toch word ik niet warm of koud van die 
tunnelvisie, want mijn menselijke geest kent andere per-
spectieven. waar het om morele en spirituele zaken gaat, 
kan de volumeknop van de wetenschap laag. als je ratio je 
laat wegkijken, doe je er goed aan andere bronnen aan te 
boren. richt je je naar binnen, naar je medemens en naar 
de wereld vlak om je heen, dan wordt je intuïtie aangespro-
ken. Daar, binnen de actieradius van je eigen invloedssfeer, 
ligt je verantwoordelijkheid ‘om de aarde te bewerken en te 
bewaren’. om met huub oosterhuis 2 te spreken: ‘hier ben 
ik’ zijn en doen wat moet gedaan. ik schrijf dit omstreeks 
de jaarwisseling. op een nieuw spreukenblokje lees ik van 
william wordsworth: ‘to begin, begin.’

We zitten met een probleem. De aarde wordt te 

klein. Sommigen menen dat de volgende stap in 

de ontwikkeling van de menselijke cultuur erin zal 

bestaan dat we het universum in gaan om andere 

werelden te bevolken. Of blijft dat sciencefiction? 

door  Wim Wattel

luchtfietsen
From this distant vantage point, 

the Earth might not seem of any particular interest.1

Impressie van de eerste basis van Mars One

1 Carl Sagan in: Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space’ (1994)
2  Voorpagina Trouw, Kerstmis 2016

visie

I would like to die on Mars, 
just not on impact.1
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Bijschrift

uitgelicht

Iin het kader van die ‘vooruitgang’ zijn wereldwijd tal-
loze inheemse volksstammen van hun land verdreven. De 
bekendste voorbeelden komen uit het amazonegebied in 
zuid-amerika. Door de steeds verder groeiende veeteelt 
en landbouw en de daar bijhorende boskap  verliezen 
indianen hun land. internationale wetgeving moet hen in 
principe beschermen maar er is geen handhaving. Door 
corruptie en georganiseerde criminaliteit kunnen boeren, 
houthakkers en goudzoekers vaak onbeperkt hun gang 
gaan.
De Yanomami vormen de grootste inheemse volksstam in 
zuid-amerika. De 35.000 indianen leven verspreid over 
twee zeer grote natuurparken in brazilië en Venezuela. in 
die parken zijn echter ook duizenden goudzoekers illegaal 
aan het werk. met hun activiteiten vervuilen ze de rivie-
ren en wanneer ze indianen tegenkomen, wordt er met 
scherp geschoten. een misschien nog groter gevaar vor-

men de ziektes die deze arbeiders in het gebied introduce-
ren. bijvoorbeeld de griep is een ziekte die oorspronkelijk 
niet voorkomt in het oerwoud. De mensen die daar al van 
oudsher leven, hebben er geen immuunstoffen voor. het 
is meerdere malen voorgekomen dat indianenstammen 
zijn gedecimeerd nadat ze in aanraking zijn gekomen met 
zieke indringers.

het lot van de akuntsu in brazilië is een ander schrijnend 
voorbeeld: door ziektes en gewelddadige ontmoetingen 
met houthakkers en schietgrage cowboys telt de stam 
minder dan tien leden. ze leven nu in een zeer klein 
beschermd reservaat dat een groen eilandje is, omringd 
door landbouwgronden.

indianen die op deze manier hun grond verliezen, raken 
ontaard. zij krijgen psychische problemen, kampen met 
nieuwe ziektes en worstelen met hun nieuwe bestaan. ze 
voelen zich ongelukkig, onwelkom en niet gewaardeerd. 
het gevolg is dat het aantal drank- en drugsverslavingen 
onder indianen in kampen vele malen hoger is dan het 
landelijke gemiddelde. leden van de braziliaanse guarani-
stam plegen vierendertig keer vaker zelfmoord dan andere 
brazilianen.

Dat lot trof ook de bosjesmannen. maar met hulp van de 
britse organisatie survival international klaagden ze de 
botswaanse overheid aan en de rechter bepaalde in 2006 
en later nogmaals in 2011 dat de verdrijving van hun land 
illegaal was. Veel bosjesmannen zijn inmiddels terugge-
keerd, al probeert de overheid hen op alle mogelijke vlak-
ken tegen te werken.

survival international stond ook de indiase stam Dongria 
Kondh bij die verdreven dreigde te worden vanwege de 
bouw van een bauxietmijn. een naburige stam was min-
der succesvol: de mijn die daar is verschenen heeft het 
oerwoud verwoest en de leden van de stam wonen nu in 
een ommuurd kamp, zonder enig toekomstperspectief.

nog steeds wordt het land van talloze inheemse volks-
stammen bedreigd. onder het mom van vooruitgang 
worden de levens van duizenden kapot gemaakt. ‘behalve 
door te schieten op inheemse mensen, is de beste manier 
om hen te vermoorden, door hen te scheiden van hun deel 
van de aarde’, aldus de hartenkreet van een van hen.

Ze wilden hun land niet verlaten. Daarom sloot de 

regering de enige waterput in de woestijnachtige 

omgeving en kwam in ieder geval één iemand door 

uitdroging om het leven. Dat is het verhaal van de 

Bosjesmannen in Botswana die al eeuwenlang in het 

Centraal Kalahari nationaal Park leven. maar sinds de 

ontdekking van diamantmijnen enkele jaren gele-

den, wil de regering hen daar weg hebben. Er kun-

nen miljoenen verdiend worden en dan is er geen 

plek voor een inheemse volksstam die de vooruit-

gang tegenhoudt.

door  Erik Jan Tillema

ontaarD

‘ Er kunnen miljoenen verdiend 
worden en dan is er geen plek 
voor een inheemse volksstam 
die de vooruitgang tegenhoudt’

Een jonge vrouw van de Indiase stam Dongria Kondh.
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Z
eeuwig leven houdt voor mij in, dat je voortleeft: bij je 
naasten, je gezin, familie, vrienden en bekenden. je laat 
sporen na. bijgaand gedicht van annelou Koens brengt dit 
prachtig onder woorden.
maar ik zal ook voortleven bij god. Dat, wat ik aan 
geloof, hoop en liefde heb gedaan, zal meedoen in de 
onderstroom van de geschiedenis naar de voleinding, tot 
god alles zal zijn in allen.(dr. g.D.j. Dingemans-De stem 
van de roepende). ja zeker, ik geloof nog steeds alles, 
maar alles anders. en u?

zo is bijvoorbeeld mijn verwachting over eeuwig 
leven in de loop der jaren veranderd. De apostolische 
geloofsbelijdenis eindigt met geloof in ‘een eeuwig leven’. 
en de geloofsbelijdenis van nicea spreekt aan het slot 
over ’het leven in de wereld die komt’. mijn ouders heb-
ben geleefd met en zijn gestorven bij Psalm 68, 10e vers, 
oude liedboek der Kerken, waar staat:
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil, 
ons ’t eeuwig, zalig leven. 
nu ik zelf ouder word en de leeftijd heb bereikt van mijn 
ouders toen, vraag ik me steeds meer af, wat ‘eeuwig 
leven’ inhoudt. 

jaren geleden, toen ik nog op de christelijke lagere school 
zat, stierf een meisje uit mijn klas. bij de uitvaart zongen 
we op de begraafplaats: ‘Daar boven is een heerlijk oord, 
o zo schoon, o zo schoon’. Dat heerlijke oord wordt in 
de bijbel in de regel ‘hemel’ genoemd. ‘oord’ en ‘hemel’ 
situeer ik nu niet meer hierboven, dat staat voor mij- en 
voor wie niet-op gespannen voet met de huidige weten-
schap, maar het zijn voor mij beelden geworden van 
gods nabijheid. 
ik weet, god is een geheim. onze kennis van god en 
deze wereld gaat ons begrip te boven. ‘De eeuwige woont 
boven het dak van ons denken,’ zegt nico ter linden. als 
god een geheim is, dan is uiteraard alles, wat bij god 
hoort, ook een geheim. maar jezus roept ons op om niet 
alleen te geloven met ons hart of onze ziel, maar ook met 
ons verstand.(mattheüs 22: 37) Daarom probeer ik toch 
te ver(ant)woorden, wat eeuwig leven voor mij betekent. 
want laten we eerlijk zijn, een begraafplaats roept niet 
vanzelfsprekend de sfeer op van ‘eeuwig leven’. zeker 
niet, als de predikant eindigt met de formule: ‘stof tot 
stof, as tot as’.

‘en een eeuwig leVen’

door drs. Bert Jansen, oud-voorganger van de V.G. Vaassen

In zijn net verschenen boekje ‘En dan nog dit’ schrijft Ds. nico ter Linden, oud-predikant van de Westerkerk 

in amsterdam: ‘Vroeger geloofde ik alles, nu geloof ik nog steeds alles, maar alles anders’ Ik denk, dat dit 

met meer gelovigen het geval is, met mij in ieder geval wel. 

overweging

Herinnering

Als ik jouw voetstap niet meer horen zal
op straat of binnenshuis.
Als ik jouw handdruk niet meer voelen kan
in goede en kwade dagen.
Als ik jouw stem niet meer versta
opbeurend of vermanend.
Als ik jou niet meer strelen kan
weet ik dat jij er toch nog bent.
Omdat ik jouw geschiedenis in mij verder draag.

Als jij niet meer bij ons zult zijn
blijft de herinnering aan jouw nabijheid.
Als jij hier niet meer zelf kunt zijn
blijft ons nog het vinden van jouw werk en woorden.
Als jij niet meer in ons midden bent
blijft jouw gestalte ons nog bij.
Als jij er niet meer bent om mee te praten
blijven we praten over wie je was en
Wat jij betekende voor ieder van ons.

Maar op een dag zullen wij staan bij jouw graf
harten geschokt, niet wetend hoe verder,
troost zoekend en gevend aan elkaar.
Met vreemd-lege handen zullen wij staan
om de draad op te nemen die jij ons spon.
Als wij dan ogenschijnlijk verweesd samenkomen
kunnen wij toch weten dat er je nooit niet zult zijn.
Omdat jij er al was, altijd en overal
zoals wijzelf en al het andere.

Annelou Koens
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  column  inhoud

2
reDactioneel
Aarde(n)

3
oVerDenKing
Van aarde tot hemel
door Klaas Douwes

5
Van alles wat
Nieuws uit de vereniging

6
leefgemeenschaP
Wij staan er niet boven, 
wij zijn erín
door alke liebich

8
thema
De aarde

10
reflectie
Klaagcultuur en de valkuil 
van slachtofferdenken
door hetty zock

11
cultuur
Kunst, films en boeken

12
Visie 1 
Luchtfietsen
door Wim Wattel

13
Visie 2 
De dans ontspringen
door Klaas Douwes

14
oVerDenKing
‘En een eeuwig leven’
door bert jansen

15
uitgelicht
Ontaard
door erik jan tillema

16
column
Ontaarde woorden
door wim wattel

het volgende nummer heeft als 
thema ‘de menselijke maat’.

Aafgelopen herfst kwam de wrr in zijn verkenning ‘migratie en classifica-
tie’ tot het advies de woorden auto- en allochtoon vanwege hun discrimi-
natoire connotatie te vermijden. laat ik maar meteen duidelijk zijn: ook ik 
heb een migratieachtergrond. negen generaties geleden kwam mijn stam-
vader in 1713 uit tourcoing, om respectabele reden: gevlucht hugenoot. 
hoewel, er is ook een ander verhaal, over schending van de openbare 
eerbaarheid, waardoor de zuid-Vlaamse bodem te heet onder de voeten 
werd. enfin, hoe het ook zij, ik heb 256 voorouders in die generatie, dus 
daar zaten allicht ook wel scheve-schaatsenrijders bij. 
anderzijds, ik ben ik, kind van mijn context. in allerlei chtoonaarden 
ingeburgerd: om te beginnen in het gezin waarin ik geboren ben, vervol-
gens in mijn geboorteplaats, op de scholen die ik bezocht, in de functies 
die ik vervuld heb. 
nog weer anderzijds: autochtone middelburgers (nou ja, u begrijpt wel…) 
zijn ander volk dan hun van over het Kanaal. Vlamingen zijn rare sprekers 
van een smeuïg maar niet helemaal serieus te nemen witse-nederlands, zij 
die in de dependance werken vreemde snoeshanen in vergelijking met ons 
van het hoofdgebouw. ons soort mensen en dat soort mensen. apart…

waar dit verhaal heen moet? ton den boon, vakdeskundige van de 
taalbank, reageerde in trouw van 2 november op genoemde verkenning 
met de constatering dat een, al dan niet vermeend, kwaad niet in een 
woord besloten ligt maar in de aard van het gebruik ervan. ik citeer: ‘Door 
het wrr-advies zal het woord niet uit de omgangstaal verdwijnen (…) de 
waardering voor de aangeduide verschijnselen zal er niet door veranderen. 
het woord allochtoon zelf is namelijk onschuldig, het is hooguit een 
zondebok.’

als mensen willen discrimineren, gebruiken ze daar woorden voor. Daar 
verandert geen wrr, taalbank of Dikke Van Dale iets aan (zie jac. 3:8). 
in mijn leven ben ik ambonezen en imbecielen tegengekomen, ooit zat 
ik op een lagere school (!) en soms werd er getrakteerd op negerzoenen. 
respect en neerbuigendheid zaten niet in de woorden, maar in de geest 
van hun gebruikers of, nog waarschijnlijker, de luisteraars. het zal niet 
lang duren voor ‘migratie-achtergrond’ een besmette term wordt. geen 
probleem – verzinnen we weer wat anders.
 
Wim Wattel

ontaarDe woorDen

Uiting van protest tegen mijn ingeburgerde status?


