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 ‘De aarde schuilt in een korrel zand, 

het heelal in een bloemblad puur, 
de oneindigheid in de palm van uw hand 

en de eeuwigheid in een uur..’ 
 

William Blake  
(1757-1827)  

 

 

 
 

‘De aarde biedt voldoende 
om ieders behoefte te 
bevredigen,  
maar niet ieders hebzucht.’ 

 
Mahatma Gandhi,  
 (1869-1948)  
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“Wat bezielt ons?” 

Dit schilderij is gemaakt door Ingrid Arensen 

Klik hier voor meer van en over haar. 

Het schilderij doet denken aan de nog altijd 

indrukwekkende ‘Earth Song’ van Michael Jackson. 

Klik hier voor de video 

 
 
 

 

 

https://www.kunstvaningrid.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU


 
 
 
 
 

Aarde, leer mij te herinneren 
 

Aarde, leer mij stilte 
zoals het gras door licht tot stilte komt. 

Aarde, leer mij lijden 
zoals oude stenen lijden onder herinneringen. 

Aarde, leer mij nederigheid 
zoals bloesems nederig zijn als beginners. 

Aarde, leer mij zorgen 
zoals een moeder voor haar kind zorgt. 

Aarde, leer mij moed 
zoals de boom die alleen staat. 

Aarde, leer mij beperking 
zoals de mier die over de grond kruipt. 

Aarde, leer mij vrijheid 
zoals de arend die door de lucht zweeft. 

Aarde, leer mij berusting 
zoals de bladeren die vallen in de herfst. 

Aarde, leer mij herstel 
zoals het zaad dat in de lente opkomt. 

Aarde, leer mij mijzelf te vergeten 
zoals gesmolten sneeuw zijn leven vergeet. 

Aarde, leer mij vriendelijkheid te herinneren 
zoals droge velden danken voor de regen. 

 
Ute, Noord-Amerika 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Twee bomen 
 

Daar staan wij nu 
twee oude bomen.  
Harmonisch in het 
landschap passend 
met verrassend  
talrijke vertakkingen  
ontsproten uit hun 
stammen. 
Met diep verlangen 
naar onbekende wijdten.  
naar ooit  
naar toen 
naar dromen. 
De dikke stammen 
kraken, 
zij kijken zien en horen.  
Uit deze elementen 
is hun harmonie 
geboren.  
 
Geschreven en ingezonden 
door Tiny Rijssemus  
 

 

'De aarde, onze 
moeder, is vervuld 

van grote liefde  
voor ons. 

Als we lijden, 
probeert ze ons te 
beschermen en ze 

voedt ons met haar 
prachtige bomen, 

grasvelden en 
bloemen.'  

 
Thich Nhat Hanh  

(1926-2022) 

 



 
Besef 

 

'Wanneer de laatste boom is omgehakt, 
de laatste vis is opgegeten 

en het laatste water is vergiftigd 
zullen we pas beseffen 

dat we geld niet  
kunnen eten.' 

 

Alanis Obomsawin,  
Abenaki-indiaan 

 
Met dank aan  

Geertje Kuipers 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         Volwassen  
        geloven en denken 
      in het belang van 
      Moeder Aarde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De foto “Earthrise” toont de opkomende blauwwitte aarde boven het doodse 
oppervlak van de maan. Astronaut William Anders maakte hem tijdens de 
Apollo 8 missie in 1968 en het beeld confronteert ons zowel met de 
schoonheid van onze planeet als met haar kwetsbaarheid. De aarde is alles 
wat we hebben – ze is ons thuis. Het is verontrustend te bedenken hoe dun 
het laagje zuurstof is waaraan we dagelijks kwalijke dampen toevoegen. 
Ademhalen is al lastig op een hoogte van vijf km; een afstand die een 
gemiddelde wandelaar in een uur aflegt. We hebben Ruimteschip Aarde in 
gevaar gebracht en we kunnen niet langer vluchten voor onze verant-
woordelijkheid. 

Dit boek is een oproep tot universele 
menselijkheid: Dat we over grenzen van 
nationaliteit, cultuur, ras, religie, geslacht 
en geaardheid heen leren kijken en elkaar 
in de eerste plaats als waardevolle mede-
mensen zien en beseffen dat we deel 
uitmaken van iets dat zoveel groter is dan 
wijzelf en dat zowel om ontzag, om 
dankbaarheid als om zorg vraagt. 
 
Klik hier voor de video bij dit boek. 
 
Bij dit boek is een digitale werkplaats ingericht met 
bij ieder hoofdstuk vragen voor verdieping en 
gesprek. Het maakt het extra geschikt voor 
persoonlijke reflectie en voor gesprekskringen.  
Klik hier om een kijkje te nemen in deze werkplaats. 
 
Klik hier voor meer info over het boek. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pMu7UWszQBI&t=73s
https://www.dirkvandeglind.nl/werkplaats-volwassen-geloven-en-denken-1-15.html
https://www.dirkvandeglind.nl/volwassen-geloven-en-denken.html


 

Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij 

wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook 

woorden gesproken van vriendschap en vrede. Dat is zeer 

goed van hem omdat we weten dat hij onze vriendschap niet 

nodig heeft. Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, 

want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke 

man met zijn geweren komt en het in bezit neemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of 

verkopen? Dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Als wij de 

prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet 

kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen? 

 

Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen. Zoals 

het grote opperhoofd Seattle zegt: het grote opperhoofd in 

Washington kan vast op ons rekenen, zoals onze blanke 

broeders kunnen rekenen op de terugkeer van de seizoenen. 

Mijn woorden zijn als de sterren. Zij verdwijnen niet. 

 

Elk stuk land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, die glanst 

in de zon, elk zandstrand, elke nevel in de donkere bossen, 

elke open plaats, elke zoemende bij is heilig in de gedachten 

Graag sluit ik de Zachte Krachten af met een wat langere tekst.  

Dit keer is dat  

‘Hoe kun je de lucht bezitten?’  

Een Indiaanse visie op het beheer van de aarde. 

Het gaat om de toespraak van het Indiaanse opperhoofd 

Seattle, gehouden in 1854 toen de Amerikaanse regering het 

land van zijn stam - de Dwamish - wilde kopen.  



en herinneringen van mijn volk. Het sap dat in de bomen 

opstijgt draagt de herinnering van de rode man. 

 

Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte als 

hij zijn tocht naar de sterren begint. Onze doden vergeten dit 

prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man. 

 

Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons. 

De geurende bloemen zijn onze zusters. Het rendier, het 

paard, de grote adelaars zijn onze broeders. De schuimkoppen 

in de rivier, het sap van de weidebloemen, het zweet van de 

pony en van de man; het is allemaal van hetzelfde geslacht, 

òns geslacht. Als dus het grote opperhoofd in Washington laat 

zeggen dat hij ons land wil kopen, vraagt hij wel veel van ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grote opperhoofd laat zeggen dat hij voor ons een plaats 

zal reserveren waar wij rustig zullen kunnen leven. Hij zal 

onze vader zijn en wij zullen zijn kinderen zijn. Maar kan dat 

wel? God heeft uw volk lief. Maar zijn rode kinderen heeft hij 

verlaten. Hij zendt machines om de blanke man te helpen bij 

zijn werk en hij bouwt grote wigwams voor hem. Hij maakt 

uw volk dag na dag sterker. Weldra zult u het land over-

spoelen, zoals de rivier na een plotselinge regen zich door de 

kloof stort. Maar mijn volk en ik, wij zijn een aflopend getij. 

 

Nee, wij zijn van een ander ras. Onze kinderen spelen niet 

samen met die van u en onze oude mannen vertellen andere 

verhalen. God begunstigt u en wij, wij zijn tot wezen 

geworden. 



Wij zullen uw aanbod ons land te kopen dus overwegen. Maar 

het zal ons niet gemakkelijk zijn. Want dit is ons heilig. Wij 

beleven veel vreugde aan deze bossen. Ik weet het niet, maar 

onze wegen zijn anders dan de uwe. 

 

Dit glinsterende water dat stroomt in beken en rivieren is niet 

zo maar water. Het is het bloed van onze voorouders. Als wij 

het land verkopen moet u bedenken dat het gewijde grond is 

en u moet uw kinderen leren dat het heilig is. En dat elke vage 

weerspiegeling in het heldere water spreekt van gebeurte-

nissen uit het verleden van mijn volk. Het murmelend water 

is de stem van mijn vaders vader. De rivieren zijn onze broe-

ders, zij lessen onze dorst. De rivieren dragen onze kano’s en 

voeden onze kinderen.  Als wij u ons land verkopen moet u 

bedenken en aan uw kinderen leren dat de rivieren onze 

broeders zijn. En ook ùw broeders en dat u voortaan net zo 

vriendelijk moet zijn voor de rivieren als u voor u broeders 

zou zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode man heeft zich altijd teruggetrokken voor de opruk-

kende blanke, zoals de nevel in de heuvels vlucht voor de zon 

in de morgen. Maar de as van onze vaderen is heilig. Hun 

graven zijn gewijde grond. 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 vreemde, die in de nacht komt 

en van het land neemt wat hij nodig heeft. 

 

De aarde is niet zijn broeder maar zijn vijand. En als hij die 

veroverd heeft, trekt hij verder. Hij trekt zich er niets van aan. 

Hij vergeet het graf van zijn vader en het erfdeel van zijn 

kinderen. Hij behandelt zijn moeder, de aarde, en zijn broeder, 



de lucht als koopwaar die hij kan uitbuiten en weer verkopen 

als goedkope bonte kralen. Zijn honger zal de aarde kaal 

vreten en slechts een woestijn achterlaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEE, BYE, FLY – WOUTER BERNS 

BRON: WWW.WOUTERBERNS.NL  

 

 

Ik begrijp het niet. Onze wegen zijn anders dan de uwe. Het 

zien van uw steden doet pijn aan de ogen van de rode man. 

http://www.wouterberns.nl/


Maar misschien komt het omdat de rode man maar een wilde 

is en niets kan begrijpen. 

 

Er is geen plaats om uit te rusten in de steden van de blanke 

man. Geen plaats waar je het openspringen van de knoppen 

in het voorjaar kunt horen of het geruis van de vliegende 

vogels. Maar misschien komt het omdat ik een wilde ben en 

dom. Het lawaai schijnt alleen maar bestemd om de oren pijn 

te doen. En wat heeft het leven voor zin als een man niet meer 

de eenzame kreet van de nachtuil kan horen of het praten van 

de kikkers rond het meer in de avond? 

 

Ik ben maar een rode man en dom. De Indiaan houdt van het 

zachte ruisen van de wind over het water, en van de geur van 

de wind, gezuiverd door de middagregen of meedragend de 

geur van pijnbomen. De lucht is kostbaar voor de rode man 

want alles deelt dezelfde lucht. De dieren, de bomen, de 

mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht. De blanke man 

heeft geen aandacht voor de lucht die hij inademt. Als een 

man, die al vele dagen stervende is, zo is hij gevoelloos voor 

kwade dampen. 

 

Maar als wij u ons land verkopen, dan moet u bedenken dat 

de lucht voor ons waardevol is, dat de lucht zijn adem 

meedeelt aan al het leven dat het in stand houdt. 

 

De wind, die mijn grootvader zijn eerste ademtocht gaf,  

neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst. En de wind moet 

ook onze kinderen de levensgeest geven. 

 

En als wij u onze grond verkopen, moet u het wel afgezonderd 

houden, gewijde grond waar ook de blanke man kan komen 

om de wind te proeven met de zoete geur van de weide-

bloemen. 

 

Wij zullen dus uw aanbod ons land te kopen in overweging 

nemen. Als wij besluiten het aanbod aan te nemen wil ik één 

voorwaarde stellen: de blanke man moet de dieren van dit 

land beschouwen als zijn broeders. 

 

Ik ben maar een wilde en ik begrijp het niet. Ik zag duizend 

rottende buffels in de prairie, achtergelaten door de blanke 

man die ze neerschoot vanuit een rijdende trein. Ik ben maar 

een wilde en ik kan niet begrijpen hoe het rokende ijzeren 



paard belangrijker kan zijn dan de buffel, die wij alleen maar 

doden om in leven te blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A LA RECHERCHE D'UN MONDE PERDU – WOUTER BERNS 

BRON: WWW.WOUTERBERNS.NL  

 

 

Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de 

mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want 

wat er gebeurt met de dieren, gebeurt spoedig met de mensen. 

Alle dingen hangen samen. Wat er gebeurt met de aarde, 

gebeurt met de kinderen van de aarde. 

 

http://www.wouterberns.nl/


U moet uw kinderen leren dat de grond onder onze voeten de 

as van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, 

vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van 

onze voorouders: dat de aarde onze moeder is. 

 

 
 

Wat er gebeurt met de aarde gebeurt met de kinderen van de 

aarde. Als een man op de grond spuwt, spuwt hij op zichzelf. 

Dit weten wij: de aarde behoort niet aan de mens. De mens 

behoort aan de aarde. Dit weten wij: alles hangt samen als het 

bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen. 

Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van 

moeder aarde. 

 

De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is 

slechts één draad ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met 

zichzelf. Nee, dag en nacht kunnen niet samengaan. 

 

Onze doden leven voort in de stille wateren van de aarde. Zij 

keren terug als de naderende voetstappen van de komende 

lente. Het is hun geest, die als een rimpeling van de wind over 

het water van de meren loopt. 

 

Wij zullen overwegen waarom de blanke man het land wil 

kopen. Wàt wil de blanke dan kopen, zal mijn volk vragen. 

Het is zo moeilijk te begrijpen voor ons. Hoe kun je de lucht 

kopen of verkopen, de warmte van de aarde, de snelheid van 

de antilope? Hoe kunnen wij die dingen aan u verkopen en 

hoe kunt u dat kopen? Is de aarde van u om ermee te doen 

naar goeddunken, alleen omdat de rode man een stuk papier 

tekent en het geeft aan de blanke man? 

 



Als wij zelf de prikkeling van de lucht en het kabbelen van de 

het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons 

kopen? Kunt u de buffel terugkopen als de laatste al gedood 

is? 

 

Maar wij zullen uw aanbod overwegen, want we weten dat 

als we niet verkopen, de blanke man met zijn geweren komt 

en ons het land met geweld afneemt. 

 

Maar wij zijn slechts primitieven en de blanke man, nu nog 

menend dat hij sterk is, denkt dat hij een god is, die de gehele 

aarde bezit. Hoe kan de mens zijn moeder bezitten? 

 

Maar uw aanbod ons land te kopen zullen wij overwegen. Dag 

en nacht kunnen niet samen leven. Wij zullen uw aanbod 

overwegen om ons terug te trekken in het reservaat dat u voor 

mijn volk hebt bestemd. Wij zullen dan in afzondering leven, 

en in vrede. Het maakt niet veel uit waar wij de rest van onze 

dagen doorbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kinderen hebben hun vaders gezien, verslagen in de 

nederlaag. Onze krijgers hebben de schande gekend en na de 

nederlaag zijn hun dagen leeg geworden; zij vergiftigen hun 

lichaam met zoet voedsel en drank. Het maakt niet veel uit 

waar wij de rest van onze dagen doorbrengen. Het zullen er 

niet veel zijn. Nog een paar jaar, nog een paar winters en geen 

enkel kind van de grote stammen die eens op de aarde hebben 

geleefd of die nu in kleine troepen door de bossen zwerven, 

http://www.youtube.com/watch?v=zlKF1c2OY1s&feature=fvwrel


zal meer over zijn om te treuren aan de graven van een volk, 

eens even machtig als uw volk. 

 

Maar waarom zou ik treuren over de ondergang van mijn 

volk? Stammen bestaan uit mensen. Niet meer dan dat. 

Mensen komen en gaan, als de golven van de zee. En zelfs de 

blanke man, wiens god hem als vriend behandelt, kan niet 

ontkomen aan ons aller lot. Maar misschien zullen we 

uiteindelijk allemaal broeders zijn. We zullen zien. 

 

Eén ding weten we en de blanke man zal het eens ontdekken: 

onze god en uw god is dezelfde. 

 

U kunt nu wel denken dat u hem bezit zoals u ons land wilt 

bezitten, maar dat kunt u niet. Hij is de god van alle mensen 

en zijn hart klopt evenzeer voor de rode man als voor de 

blanke man. Deze aarde is hem lief en beschadigen van de 

aarde, betekent zijn schepper beledigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de blanke man zal ten onder gaan, misschien nog eerder 

dan al de andere stammen. Bevuil uw legerstee en u zult 

bezwijken aan uw eigen vuil. Maar in uw ondergang zult u 

vurig branden, aangestoken door de macht van uw god, die u 

naar dit land heeft gebracht en u de heerschappij heeft 

gegeven over dit land en over de rode man. Dat noodlottig 

einde is voor ons een mysterie, want wij begrijpen niet 

waarom de buffels zijn afgeslacht, de wilde paarden zijn 

getemd, waarom de verste hoeken van het woud stinken naar 

de lucht van vele mannen en het rijpe koren op de heuvels 

overdekt is met praatdraden. 

 



Waar is het struikgewas? Verdwenen! Waar is de adelaar? 

Verdwenen! Wat betekent het, afscheid te nemen van de snelle 

pony en de jacht? Het einde van het leven en het begin van de 

ondergang. 

 

God gaf u de heerschappij over de dieren, de bossen en met 

een bijzondere bedoeling ook over de rode man. Maar dat lot 

is een mysterie voor de rode man. 

 

Wij zouden het misschien kunnen begrijpen als we wisten 

waar de blanke man van droomt. Van welke hoop en van 

welke verwachting hij zijn kinderen vertelt in de lange 

winteravonden. Welke visoenen hij graveert in hun harten, 

zodat zij verlangend uitzien naar de dag van morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar wij zijn wilden. De dromen van de blanke man zijn voor 

ons verborgen. En omdat ze verborgen zijn, zullen wij onze 

eigen weg gaan. Want boven alles eerbiedigen wij het recht 

van elke man, te leven zoals hij wil, hoe ook verschillend van 

het leven van zijn broeder. Wij hebben weinig gemeen. 

 

Wij overwegen uw aanbod ons land te kopen. Als wij 

instemmen, zal dat zijn om het reservaat veilig te stellen dat u 

ons beloofd hebt. Daar zullen wij misschien onze weinige 

dagen nog doorbrengen zoals wij het willen. 

 

Als de laatste rode man zal zijn verdwenen van deze aarde, en 

als herinnering aan hem nog slechts een schaduw is van een 

wolk boven de prairie, dan zullen nog deze bossen bewoond 

worden door de geesten van mijn volk. Want wij hebben dit 

land lief, zoals de nieuwgeborene zijn moeders hartklop 

liefheeft. 

 



Eén ding weten wij: onze god is dezelfde als de uwe. De aarde 

is hem dierbaar. En ook de blanke man kan niet ontkomen aan 

aller lot. Misschien zullen wij tenslotte toch broeders zijn. Eens 

zullen wij het zien. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fijn als je deze Zachte Krachten doorstuurt naar mensen 
 die ze zouden kunnen waarderen. 

 
Heb je deze Zachte Krachten doorgestuurd gekregen 

en wil je ze voortaan zelf ontvangen, laat het dan vooral weten. 

 
Mocht je de Zachte Krachten liever niet meer ontvangen,  

schroom dan niet het door te geven. 

 
dvdglind@hotmail.com 
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