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28 februari 2015 

 

Beste Marli, 

 

Voor mij was het artikeltje wel een beetje veel 'denken'. Ook een merkwaardige alinea over Illich die 

ik niet helemaal kon plaatsen. " Ik zat met een baby in de collegebanken. Illich kwam naar met toe en 

zei: Ja als ik u was, zou ik ook denken dat je geld en een baan nodig hebt. Op dat moment viel hij van 

zijn voetstuk. Illich denken stond los van de omstandigheden. " 

 

Ervan uitgaande dat dit allemaal goed is vertaald en juist is geciteerd denk en voel ik juist dat op basis 

van zo'n uitspraak zijn denken/wezen juist verbonden is met de omstandigheden. De omstandigheden 

van toen en misschien nog wel meer van de hedendaagse omstandigheden. Er spreekt mededogen uit. 

Hij die heeft gewerkt met wat wij noemen de armsten der Aarde kon zich heel goed voorstellen dat 

gezien de omstandigheden het nog niet zo makkelijk is om het denken om te zetten in handelen; de 

praktijk. Dat haal ik tenminste uit mijn 'ontmoetingen' met Illich. 

 

Voetstuk 

Nu, ja, misschien is het ook wel iets van die tijd, de jaren '60,'70, 80 waarin dit soort kritische 

maatschappij filosofen ongewild door 'de achterban' op een voetstuk werden geplaatst. Ik ga bij o.a. 

Ivan Illich, maar ook bij Domela Nieuwenhuis, André Gorz, Rudolf Steiner maar ook de Dalai Lamma 

uit van gelijkwaardigheid en neem mee wat voor mij een goed voelende en ook praktisch goed 

invulbare gedachte is. Helder denken noem ik dat waarbij 'helder' voor voelen en gewoon 'doen-

praktiseren' staat. Daarbij word ik nog enorm geholpen door de in meer dan 50 miljoen jaar 

opgebouwde 'eigen levensintelligentie' van mijn streekeigen bijenvolken en de kennis van mijn helaas 

vorig jaar overleden vader. Op deze manier combineer ik als vrijdenker zonder status of titel 

Anarchisme, Antroposofie, Boeddhisme en Sjamanisme tot een praktisch werkbare situatie zonder dat 

dat ingegeven is of wordt door gevestigde instituten. Geen neoliberaal economisch groei-boulimia-

denken meer.  Of denken dat kan leiden tot het groot maken van de partijen van het ongenoegen. 

En vooral geen mensen op een voetstuk plaatsen. 

 

Armoede, banken en multinationals. 

Armoede is relatief (Illich) en niet bang zijn voor de AARDE- vermorzelende banken en enkele 

multinationals bijgestaan door faciliterende politici ( in Nederland bijna de gehele Staten Generaal, 

leuk baantje na je 50-ste gegarandeerd) welke niet in staat zijn om verder dan enkele decennia vooruit 

te denken(Gorz). Maar de confrontatie aangaan om een ontmoeting met de AARDE af te dwingen. Dat 

kan best geweldloos en is ook persoonlijk best de moeite waard om eens een keer uit te proberen. Niet 

heel makkelijk maar wel heel fijn om te doen; bevrijding. Ik ben alvast begonnen. Dat heeft, dat dan 

weer wel, bijna 50 jaar geduurd: beseffen wat je eigenlijk al vanaf je geboorte weet. Maar goed, een 

ieder zijn eigen tempo. 

 

De richting is  werken aan een AARDE met 5 hoofdletters. Dat hoeft allemaal niet in een mensenleven 

te worden gerealiseerd. Handel, doe, maar blijf relax. Niet meer te veel denken. 

Succes verder. 

 

Omslagwerker, 

Sjoerd Bonnema- De Kleine Salamander 

Eco imker, tuinman en muzikant. 
 
 

 


