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The Optimist denkt in oplossingen; ‘Solution Management’ is 
wat we praktiseren. Wij verkennen en omarmen kansen en 

perspectieven voor een betere wereld. Wij bieden een podium 
aan de onderstroom van wat al leeft maar nog geen 

mainstream nieuws haalt.

In ons tijdschrift en op onze website presenteren wij de ideeën die 
de weg wijzen naar baanbrekende vernieuwing en de 

mensen die daarin vooropgaan. Altijd interessante weetjes, met 
diepgang. Artikelen die een intellectuele uitdaging bieden.

Wij verbinden ons publiek met de kansdenkers en -doeners in 
onze maatschappij. En we presenteren optimisme als een wijze 
van leven, omdat het uw geluk en uw gezondheid ondersteunt. 

Leef langer, lach meer.



Het merk
The Optimist is niet zomaar een 

onafhankelijk opinietijdschrift. Het 

straalt al meer dan twintig jaar 

positieve energie uit en brengt 

mensen in beeld die met nieuwe 

ideeën en veranderingen komen, 

op weg naar een mooiere en betere 

wereld.  

 

De gedachte dat er meer oplossingen 

dan problemen zijn, staat hierbij 

centraal. Juist in een wereld waarin 

de media zich vooral richten op wat 

niet goed gaat, bericht The Optimist 

over wat wél kan. Optimisme is een 

bewuste keuze en gaat verder dan 

staren naar een halfvol glas. Het gaat 

om de inspiratie: hoe vullen we het 

glas en hoe zorgen we ervoor dat het 

met plezier wordt genuttigd?

webshop

optimistische boeken

community

magazine



De lezer
The Optimist-lezers zijn mensen die 
aangenaam verrast en geïnspireerd 
willen worden, nieuwsgierig zijn naar 
nieuwe kansen en die streven naar 
vooruitgang. Ze durven na te denken, 
staan open voor verandering en zijn 
bereid te investeren in kennis en het 
luisteren naar andere meningen. Het 
zijn veelal theoretisch opgeleide, 
welvarende consumenten die 
bewust omgaan met producten, 
met de wereld, met elkaar. Zij kopen 
bewust biologische producten, zijn 
geïnteresseerd in gezondheid en 
welzijn, willen bijdragen aan een 
duurzame wereld en een schoon 
milieu.



Het magazine
Pijlers in iedere Optimist zijn: 
innovatie, duurzaamheid, verbinding 
en welzijn. Dat vertaalt zich naar 
rubrieken als Economie, Gezondheid, 
Natuur & Milieu, Samenleving en 
Zingeving. 
 
Het tijdschrift is onderdeel van 
een communicatiestroom die zich 
richt op het brengen van een ode, 
een eerbetoon, aan verheldering, 
vernieuwing en verandering. Wat kan 
er beter, is de centrale vraag en deze 
vraag vormt de kapstok van onze 
boodschap. The Optimist heeft een 
oplage van 10.000 exemplaren per 
editie.
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ONDERSTROOM SAMENLEVING

Op 18 juli, dé dag dat Nelson Man-
dela honderd jaar zou zijn gewor-
den, verschijnt het eerste boek van 
Annette Nobuntu Mul: Opsoek naar 
Ubuntu – Persoonlijke ontmoetingen 
in Zuid-Afrika. Hoewel ze opgeleid 
is als Gestalt Psychotherapeute en 
Supervisor® zegt ze nu dat ze soms 
twijfels hee�  bij de ‘oude’ ethiek 
achter dit werk. Want worden men-
selijke thema’s niet te vaak geïndivi-
dualiseerd en geïnstitutionaliseerd? 
In haar zoektocht naar een nieuwe 
werkethiek ontdekte ze Ubuntu, de 
verzoenings� loso� e, waarvan Nelson 
Mandela wellicht de beroemdste 
personi� catie is. Ubuntu is immers 
een heel oud Afrikaans woord en een 
universeel concept, niet enkel beperkt 
tot Zuid-Afrika. Het is een funda-
menteel ander mensbeeld. Ze sprak 
in Zuid-Afrika met heel wat mensen 
over Ubuntu, en nu hee�  ze achttien 
van die gesprekken op papier gezet. 

We zien het steeds meer, Ubuntu, 
waarom denkt u dat dat is?
‘Ubuntu hee�  een bepaald mo-
mentum te pakken. Steeds meer 
mensen hebben het er over. Het 
begon in Zuid-Afrika als gevolg 
van de apartheid maar verspreidt 
zich nu langzaam over de wereld. 

Het is ook een prachtige � loso� e. 
In Ubuntu zeggen we “Sawubona”, 
dat is een begroeting die een zekere 
verantwoordelijkheid voor jezelf, je 
verleden en je toekomst meedraagt. 
Het betekent letterlijk “ik zie jou”, 
niet alleen de mens die voor je staat, 
maar het geheel. Je erkent ermee dat 
die persoon een mens is, iemand met 
gevoelens en behoe� es. Je erkent dat 
hij deel is van jouw gemeenschap. 
Het antwoord is overigens “Sikhona” 
– hier ben ik.’

In uw boek spreekt u onder 
andere met Vusumzi Mcongo. Hij 
zat samen met Nelson Mandela 
gevangen op Robbeneiland. Wat 
leerde u uit dit gesprek?
‘Hij vertelde mij over het belang van 
gezamenlijkheid. Op Robbeneiland 
hielpen de gevangen elkaar er door-
heen. Hoe klein ook, er ontstond 
een samenleving. De mannen die 
alleen opgesloten zaten hadden het 
veel slechter. Er zijn situaties geweest 
waarin een gevangene, Robert 
Sobukwe, geïsoleerd gevangen werd 
gehouden. Het was zelfs voor zijn 
bewakers verboden om met hem te 
spreken. Er was zelfs een bewaker 
voor de bewaker om dit te garande-
ren. Die man is er veel slechter uit 

gekomen dan de rest. Hij is depres-
sief geworden, ziek geworden en 
vervolgens overleden, ondanks het 
feit dat hij niet werd gemarteld en 
de rest wel. Zo belangrijk is “samen” 
dus. Mcongo vertelde ook over de 
liederen die ze zongen. Zolang er 
maar iets was dat ze verbond, was 
het vol te houden. Later, toen een 
van zijn martelaars in 1995 om 
amnestie vroeg bij de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie kon Mcongo 
hem nog iets goeds toewensen. 
Mpho Tutu, de dochter van emeritus 
aartsbisschop Tutu, had hier een 
mooie omschrijving voor: “Haat is 
als het drinken van gif, en verwach-
ten dat de ander ster� ”.’

Ook uw dochter maakte iets 
traumatisch mee. Hoe helpt de 
Ubuntu-fi losofi e u hierbij?
‘Als ik heel eerlijk ben valt me dat 
niet mee. Natuurlijk ben ik er voor 
mijn dochter en natuurlijk is er een 
netwerk van steun om haar heen. 
Daarbij kijken we naar haar eigen 
behoe� es. Ze wil het er bijvoorbeeld 
niet te veel over hebben, ze wil geen 
slachto� er zijn. Dat respecteren we. 
Maar de boosheid op de dader en het 
verdriet over de gebeurtenis blijven. 
Het is geen haat, maar ik kan de da-
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der ook nog geen goeds toewensen. 
Ook voor mij blij�  Ubuntu iets dat 
ik moet blijven oefenen.’

Na zoveel gesprekken heeft u 
waarschijnlijk een heel divers 
beeld van Ubuntu. Wat valt er 
dan nog te oefenen?
‘Misschien is oefenen het goede 
woord niet. Je “doet” immers geen 
Ubuntu. Het is geen yoga, het is een 
manier van leven. Het is meer een 
voornemen om Ubuntu in de prak-
tijk te blijven brengen. Bovendien 
is de volgende taak natuurlijk om 
Ubuntu steeds meer te verspreiden 
en onder de aandacht te brengen. 
Mijn boek draagt daar hopelijk aan 
bij, maar is natuurlijk niet het enige. 
Ik heb daarom de Ubuntu Society 
opgericht. Daarmee probeer ik 
aandacht te krijgen voor Ubuntu en 

is Ubuntu voor mij de fundamentele 
bron en onderstroom voor therapie, 
organisatiecoaching, opleiding en 
methodiekontwikkeling. Ik organi-
seer studiereizen, maar ben er ook 
voor één-op-één-gesprekken.’ 

Hoe kunnen wij in Nederland 
Ubuntu in de praktijk brengen?
Uiteindelijk draait het bij Ubuntu 
om gemeenschappelijke menselijk-
heid. Als een soort wereldfamilie 
werken aan zaken. Het gaat om 
wederzijdse verantwoordelijk-
heid en behulpzaamheid. Ik sprak 
bijvoorbeeld in Zuid-Afrika met een 
dorpsoudste die vertelde over een 
man die een brood had gestolen. 
In de dorpsbijeenkomst werd als 
eerste gesproken over de diefstal, dat 
mag natuurlijk niet. Maar binnen 
Ubuntu gaat het er ook om dat die 

man niet om hulp 
had gevraagd toen 
hij honger had. Hij 
had als het ware de 
gemeenschap verraden. 
Maar, zo zei de dorpsoudste, er was 
hier nóg een misdaad van een grote-
re orde. Zij, als gemeenschap hadden 
geen van allen gezien dat deze man 
honger had. Niemand had hem hulp 
geboden. De man kreeg geen straf, 
maar hulp. Dát is Ubuntu.’
 | LISETTE WEBER-ZIERE

Goed nieuws Voelt u zich minder fi t? Kies dan eens voor een kiwi in plaats van een sinaasappel. Kiwi’s zitten 
vol belangrijke voedingsstoffen, zoals vitamine B, C en E. Ook mineralen als magnesium, kalium 
en fosfor zijn in de kiwi te vinden. Groene kiwi’s bevatten zelfs meer vitamine C dan een sinaas-
appel en ook bevat één kiwi hier meer van dan drie citroenen. • Een studie van de Universiteit 
van Cambridge wijst uit dat EMPATHIE niet alleen een gevolg is van onze opvoeding en ervaring, 
maar ook deels wordt bepaald door onze genen. • Dat u altijd uw dromen achterna moet jagen 
bewijst John Cronin. Ondank zijn beperking (het syndroom van Down) én jonge leeftijd is het hem 
gelukt een miljoenenbusiness op te richten, John’s Crazy Socks, een succesvol sokkenbedrijf. • 
Soms laat het geheugen ons wel eens in de steek. Verbeter uw kortetermijngeheugen door de fo-
cus op één taak te houden, geheugensteuntjes te bedenken, de hersenen met nieuwe dingen te 
trainen, zoals een cursus volgen of een muziekinstrument leren bespelen, voldoende rust te pak-

ken en voor een gezonde leefstijl te kiezen. • Ook introverte mensen hebben buitengewone talenten en vaardigheden in hun mars. 
Hiervoor moeten we ze juist dankbaar en hen aanmoedigen. • ‘Let food be thy medicine and medicine be thy food.’ Deze uitspraak 
van Hippocrates ondervond een gezin in Nederland aan den lijve. Het zevenjarige zoontje uit het gezin was soms onhandelbaar en 
werd gediagnosticeerd met ADHD. Dit veranderde compleet met een aangepast dieet, het FewFoods-dieet. Het aangepaste dieet 
bleek zoveel invloed op hem te hebben, dat hij na anderhalve week kon stoppen met zijn medicatie. • In Zweden verplichten be-
paalde bedrijven hun werknemers om tijdens werktijd te sporten. Samen sporten is niet alleen goed voor de gezondheid en produc-
tiviteit, maar zorgt ook voor teambuilding. Mensen van verschillende afdelingen leren elkaar beter kennen en iedereen is gelijk zodra 
ze de sportschool binnengaan. Daarnaast blijkt uit een studie, uitgevoerd door de Universiteit van Stockholm, dat sporten tijdens de 
werkdag ervoor zorgt dat werknemers zich minder vaak ziekmelden. • Een dutje – ook wel powernap genoemd – kan leiden tot een 
hogere alertheid én meer energie. Dit dutje wordt dus niet voor niets powernap genoemd. Daarbij hoeft het hazenslaapje maar tien 
tot vijftien minuten te duren. • Zorg voor meer dopamine, de stof die het lichaam aanmaakt en bijdraagt aan hoe gelukkig we ons 
voelen. Neem daarom voldoende rust, wees actief en kies voor gezonde en gevarieerde voeding.

Het geschenk 
van Mandela

Opsoek naar Ubuntu
Anneke Nobuntu Mul
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Als u erbij stilstaat, is familie een opmerkelijk fenomeen. U wordt erin geboren, en u zit er –  

hoe u het ook wendt of keert – voor het leven aan vast, om niet te zeggen: mee opgezadeld. 

Breken met familie is altijd een gevoelig onderwerp, maar soms kan het voor iemands bestwil 

een goede keuze zijn. Een opluchting, of zelfs een bevrijding.

In sommige landen is zo’n breuk onvoorstelbaar, not done, een schande. Daar kijken wij 

in Nederland met onze nationale nuchterheid anders tegenaan. We spreken zelfs van de 

‘koude kant’ als we het over onze schoonfamilie hebben. Dat impliceert dat er bij de eigen 

familie van een ‘warme kant’ sprake is. Warmte, gevoed door liefde. Of door een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. Of door trots, of door traditie. Of door… zegt u  

het maar.

Personen (en andere levende wezens) waar geen bloedband mee bestaat, kunnen evenwel 

hun intrede doen in die warme zijde. Dat levert verrassende vriendschappen en relaties op. 

Het omslagthema van deze editie draait om het anders kijken naar familie. Kennelijk is er iets 

overstijgends. Iets sterkers dan die bloedband. Een zielsverwantschap die zo fundamenteel is, 

dat deze het feitelijke familiegevoel vertegenwoordigt. Zielsfamilie zou je het kunnen noemen. 

We gingen op zoek en vonden een paar bijzondere familiebanden. Of zo u wilt: zielsbanden. •

Familiebanden
DOOR: DE REDACTIE

‘De band die je  
ware familie verbindt  
is niet een van bloed, 
maar van respect en 
vreugde in elkaars 

leven.’
RICHARD BACH (1936)

OMSLAGTHEMA
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Opgewonden snelt stamhoofd Dadá op zijn gympies voor 
ons uit. Op zijn donkere, ontblote bovenlijf draagt hij een 
ketting van kaaimantanden. Met zijn vrouw heeft hij de 
hele dag op de uitkijk gezeten. Toen ze onze jeep hoor-
den, sprongen ze uit het niets tevoorschijn. Het was een 
enthousiaste ontvangst voor de Nederlandse bezoeker 
die deze Maró-stam, diep in de Braziliaanse Amazone, 
bijstaat in moeilijke tijden. Uitbundig omhelzen de twee 
elkaar. Tim Boekhout van Solinge krijgt een welkomst-
cadeautje in zijn handen gedrukt: een grote ananas, die 
straks in het dorp zal worden aangesneden, zo belooft 
het stamhoofd hem. 
In de hele regio staat Dadá bekend als een slimme krijger 
die de confrontatie durft aan te gaan. ‘Voor die houthan-
delaar gaat het gewoon om geld: één boom is al gauw een 
jaarsalaris,’ vertelt hij. ‘Voor gemeenschappen als de onze, 
die jagen en voedsel verzamelen in het woud, gaat het om 
leven en overleven, om fruitbomen en medicinale bomen. 
Vandaar dat we strijden voor het behoud ervan.’
Na het weerzien met Boekhout dirigeert Dadá ons mee 
te komen. Trots wijst hij naar de restanten van dikke 
boomstammen verderop. Deze zijn in alle haast achter-
gelaten door de houthandelaren die hij onlangs wist te 
verjagen uit zijn gebied. Dat de boomstammen niet zijn 
meegenomen, heeft Dadá vooral te danken aan Boek-
hout. Want met de GPS-camera’s die hij van hem kreeg, 
had Dadá foto’s gemaakt van de houtbedrijven en hun 
activiteiten en de coördinaten doorgespeeld naar de 
federale milieu-inspectie. Diezelfde dag nog landde er 
een helikopter, waarop de handelaren werden aangepakt. 
Acht houtkapprojecten werden gestopt en de bedrijven 
gesloten. 
Boekhout hoort het verhaal tevreden aan. Het is een 
groot succes in de volhoudende pogingen om het regen-
woud te behouden: een ideaal waarvoor Boekhout strijdt 
met alles wat hij in zich heeft. Als ‘groene criminoloog’ 
kaart hij de problemen aan bij vakgenoten, studenten, de 
Verenigde Naties, Interpol en in Nederland bij het Open-
baar Ministerie. Intussen werkt hij aan een oplossing, 
samen met de traditionele leefgemeenschappen, zodat zij 
zich op een slimme, creatieve manier kunnen verzetten 
tegen de aantasting van hun leefomgeving. 
Als we Dadá ontmoeten, is het al een indrukwekkende 
trip geweest. Vanuit Santarém, een oude havenstad 
middenin de Amazone, bezocht ik met Boekhout 
verschillende lokale gemeenschappen waar je alleen 
op uitnodiging binnenkomt. Boekhout, die vloeiend 
Portugees spreekt, komt hier zo’n twee keer per jaar. 
Dan onderzoekt hij onder meer de voortgang van zijn 

REPORTAGE

GPS-project. Deze keer wil hij ook zonneladers afleveren 
bij de Maró-gemeenschap die diep in het oerbos leeft 
zonder stroom. Met de zonneladers kunnen zij toch zijn 
camera’s gebruiken.
Dat is nodig ook. Hier in de noordelijke deelstaat Pará 
komt veel houtkap voor. Zo’n zestig tot tachtig procent 
hiervan is illegaal en gaat gepaard met veel geweld tegen 
de lokale gemeenschappen. Alleen in de eerste drie 
maanden van vorig jaar werden in Pará al zeventien 
landbeschermers om het leven gebracht. Het zijn de cijfers 
van Global Witness, een organisatie die de problemen 
rondom grondstoffenroof openbaar wil maken. 
In afgelopen decennia is de ontbossing flink gedaald, zo 
laten satellietmetingen zien. Eind jaren tachtig verdween 
er jaarlijks een gebied groter dan Nederland, inmiddels 
een gebied nog maar zo groot als twee kleine provincies. 
Daarom stellen Braziliaanse politici dat hun handhaving 
met betrekking tot het Amazonewoud succesvol verloopt. 
Ook verwijzen zij, net als Nederlandse NGO’s als het 
Wereld Natuur Fonds en Greenpeace, naar een afspraak 
van het internationale bedrijfsleven om geen bomen te 
kappen voor sojaplantages. Probleem opgelost.

‘Er zijn grote 
economische en 

politieke belangen 
mee gemoeid. Ze zitten 
daar niet te wachten op 
pottenkijkers zoals ik.’

TIM BOEKHOUT VAN SOLINGE

Dit is heilige 

grond
In de Braziliaanse Amazone spannen inheemse 

gemeenschappen zich in voor behoud van de bossen.  

Zij krijgen daarbij steun van Tim Boekhout van Solinge, een 

Nederlandse ‘groene criminoloog’ die met zijn innovaties en 

doorzettingsvermogen successen boekt in de strijd tegen 

illegale houtkap.

DOOR: MIRJAM VAN BIEMEN

DADÁ TEST ZONNELADER
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BOEKFRAGMENTBOEKFRAGMENT

De eerste tekenen van ouder worden 
kunnen behoorlijk verontrustend 
zijn. Je leefde je leven en dacht 
eigenlijk nooit na over je leeftijd. Tot 
je een ongewone stijfheid opmerkt, 
een pijntje na het sporten. Je komt 
niet zo makkelijk meer omhoog als 
je op je hurken zit en je ziet steeds 
meer rimpels komen. Mensen doen 
anders tegen je. Ze willen je helpen, 
vragen hoe het met je gezondheid is 
en zeggen dat je er zo goed uitziet, 
en je hoort ze bijna denken ‘voor 
je leeftijd’... Ieder decennium voelt 
anders. 
Toen ik dertig werd, besefte ik niet 
dat ik jong was. Ik dacht nooit na 
over mijn leeftijd. Toen ik veertig 
werd, voelde ik voor het eerst een 
soort schok en werd ik me ervan be-
wust dat ik ouder was dan een aantal 
van mijn vrienden. Ik kreeg een vaag 
soort vermoeden van ouder worden. 
Op mijn vijftigste kon ik niet langer 
ontkennen dat ik ouder werd. Er viel 
post voor senioren op de mat. Maar 
ik was fit en gezond en voelde het nog 
niet aan mijn lichaam. Mijn zestigste 
verjaardag was geen pretje. Ik was 
in Ierland en mijn buurman vierde 
gelijk met mij zijn veertigste verjaar-
dag. Ik voelde me stokoud vergeleken 
met hem en wenste dat ik twintig jaar 
later was geboren. Het is lang niet 
altijd zo vanzelfsprekend dat je je 
prettig voelt bij je leeftijd.
Als ik aan ouder worden denk, 
moet ik aan mijn vriend James 
Hillman denken. Hij was een van 
de meest bijzondere mensen die ik 
heb ontmoet. Hij begon als schrijver 
en werd later psychotherapeut. Zijn 
werk was grotendeels gebaseerd op 
dat van C. G. Jung, de pionier op het 
gebied van de psychotherapie. James 
was jarenlang hoofd opleidingen aan 

het Jung Instituut in Zürich. Maar 
James ging zijn eigen weg binnen 
een gemeenschap die ieder woord 
van Jung aanbad. Hij bewerkte het 
materiaal van Jung als hij dacht 
dat dit nodig was. James was een 
oorspronkelijk denker, die oude, 
bekende ideeën binnenstebuiten 
keerde. Heel gedreven probeerde hij 
de ziel bij ieder aspect van het leven 
te betrekken. Hij wilde de therapie 
niet beperken tot een diep, indivi-
dueel proces. Toen hij ouder werd 
raakte hij steeds meer geïnteresseerd 
in de wereldziel en schreef hij heel 
fijnzinnig over vervoer, politiek, 
stadsplanning, racisme, architectuur 
en genderkwesties.
Toen James zestig werd, gaf hij een 
groot feest om deze mijlpaal in zijn 
leven te vieren. In vertrouwen vertel-
de hij me dat hij de ouderdom op zijn 
zestigste heel bewust wilde betreden 
en dat hij de jaren niet zomaar aan 
zich voorbij wilde laten gaan. Op een 
klein buitenpodium bij zijn huis op 
het platteland van Connecticut (VS), 
gaf hij een barbecue en organiseerde 
hij een talentenshow waaraan enkele 
van zijn vrienden deelnamen. Zelf 
deed hij een geanimeerde tapdans. 
Maar na het feest veranderde hij 
ogenschijnlijk nauwelijks. Hij bleef 
heel energiek, actief en productief. 
Alle commotie rond zijn zestigste 

De ziel kent geen 

leeftijd
DOOR: THOMAS MOORE

‘Het is lang niet altijd 
zo vanzelfsprekend 
dat je je prettig voelt 

bij je leeftijd.’
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BEELDVERHAAL

Deze muurschildering werd gemaakt in 

Bushwick, een wijk van Brooklyn – New 

York. Bushwick is een van de grootste 

kunstenaarswijken van Amerika en 

omvat onder andere een gigantische 

‘buitengalerie’ die het Bushwick 

Collective wordt genoemd. 

Street art is een kunstvorm die 
afstamt van graffiti. Het zijn – al dan 
niet legaal aangebrachte – kunstui-
tingen die zichtbaar zijn vanaf de 
openbare weg. Het is een kunstvorm 
die geen pure graffiti is, maar even-
min tot de officiële kunst behoort. 
Street art komt voor in de vorm van 
stickers, sjabloondruk en posters, 
maar ook eigenmachtig geplaatste 
beelden, muurschilderingen en beel-
den vallen hieronder. 
Het belangrijkste verschil met graf-
fiti is dat het bij graffiti vaak draait 
om de naam van de maker, terwijl 
bij street art de afbeeldingen en de 
boodschap erachter belangrijker 
zijn. Bovendien wordt graffiti vaak 
mooier gevonden naar mate het werk 
moeilijker was om te maken, terwijl 
bij street art de originaliteit en uit-
drukkingskracht centraal staan. De 
meeste makers van street art werken 
daarom ook anoniem en verspreiden 
hun afbeeldingen zonder tekst of 
handtekening.
Street art is ontstaan in de jaren '70 
en werd toen gebruikt om controver-
siële politieke standpunten duidelijk 
te maken. Ook nu wordt street art 
hier nog voor gebruikt, hoewel het 
ook vaak een puur decoratief karak-
ter heeft. •

Streetart
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Een bescheiden 
Brabantse familie
Zijn overgrootvader startte een bedrijf dat al snel Brabantia zou gaan heten. 

Tijn van Elderen (1969), de vijfde CEO van de vierde generatie, is nu bijna zeven 

jaar de baas van een bescheiden, Brabants familiebedrijf waar u waarschijnlijk 

ook ooit iets van hebt aangeschaft. Een pedaalemmer, een strijkplank, een 

broodtrommel. De huishoudgigant bestaat volgend jaar een eeuw en als het 

aan de Van Elderens ligt, gaat dat nog generaties door. Maar niet meer in alle 

bescheidenheid.

DOOR: BRIAN DE MELLO

In de showroom bij de fabriek in het Belgische Over-
pelt is alles spic en span. Dat valt te verwachten bij een 
producent die zich richt op orde en netheid in het huis-
houden. De huidige chief executive officer ontvangt ons 
allerhartelijkst. Hij volgde zijn oom op, die zijn vader was 
opgevolgd. ‘Die waren van de generatie dat er geen twijfel 
over bestond dat je bij het familiebedrijf ging werken’, 
vertelt Van Elderen. ‘Ik denk dat mijn ouders daarom 
hebben besloten om het er thuis nooit over te hebben. 

bewust aan het “ont-moeten”. Ik hield mezelf voor dat ik 
het niet per sé moest doen; ik wílde het gewoon doen. Dat 
is een fundamenteel verschil. Zodra je het gevoel hebt dat 
het “moet”, ontstaat er geforceerd gedrag. Mensen vragen 
me wel eens: Vind je het geen grote last, je draagt toch het 
familiekapitaal op je schouders? Ik zie het als een geluk. 
Ik ben geboren met een gezond stel hersenen, toevallig 
ben ik geboren in deze familie, en toevallig is mijn skillset 
op dit moment nuttig binnen het bedrijf; daarom durf ik 
te zeggen dat het een geluk is dat me is toegevallen. Oh, 
en ik vind het ook echt leuk om te doen.’

Door de crisis
Het was niet altijd even leuk, want het bedrijf moest een 
aantal jaren terug wel door de economische crisis zien 
te geraken. ‘We zijn er gezond doorheen gekomen. Dat 
komt mede doordat we voorzichtig zijn omgegaan met 
onze � exibele schil. We moesten wel personele maatrege-
len nemen, en we hebben ieder dubbeltje omgedraaid. Is 
het echt nodig, vroegen we ons bij iedere uitgave af.’ Het 
begrip Brabantse zuinigheid klinkt als een contradictio 
in terminis, maar het was wel een noodzakelijke manier 
van bedrijfsvoering. ‘Het voordeel van een crisis is dat 
iedereen het snapt; dat er moest worden ingegrepen, 
dat sommige dingen anders moesten. Daarom zijn we 
in 2011 bij elkaar gaan zitten en hebben we een SWOT-
analyse gedaan.’ 

Doorgaans staat SWOT voor Strenghts, Weaknesses, Op-
portunities & � reats, maar Van Elderen interpreteert het 
anders. ‘SWOT was voor ons “Simply a Waste Of Time”. 
Iedereen wist namelijk echt wel wat er aan de hand was 
met het bedrijf. Toen hebben we iets gedaan wat voor 
ons redelijk nieuw was: we hebben de gordijnen openge-
daan. Van binnen wisten we wel wat we wilden, maar we 
hebben het toch ook aan consumenten gevraagd in vier 
landen. Wat vonden ze van Brabantia?’
Daar kwamen op het eerste oog voorspelbare zaken 
uit. ‘Mensen zien Brabantia vooral als degelijk. Dat is 
prima. Maar er zit ook een negatieve connotatie aan: 
het mag wel wat spannender. We waren vooral aan het 
overtuigen op basis van kwaliteit; een strijktafel moet 
twintig of dertig jaar meegaan, heel stabiel zijn. Maar we 
vergaten bijna dat hij er ook mooi uit mag zien, er mag 
wat spanning zitten in het design van een vuilnisbak, het 
hoe�  niet recht-toe-recht-aan.’ Dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan als je al decennialang gewend bent aan een 
bepaalde manier van werken. De vraagt dringt zich op: 
hoe breng je de spanning, de verleiding, erin? ‘Het begint 
met het besef dat de weg van het hoofd naar het hart twee 
keer zo lang is als andersom. Dat hebben we door schade 
en schande moeten leren. Met onze producten ga je, net 
als in een liefdesrelatie, een langetermijnrelatie aan die 
begint met wat je hart voelt. Vergelijk het met je relatie. 
Hoe heb je je partner ontmoet? Toch eerst door verliefd 

te worden. Daarna komen de rationele zaken aan bod.’
Daar spreekt Van Elderen ware woorden, al is het voor 
niet iedereen weggelegd om snel verliefd te worden op 
een afvalemmer. ‘Onze pedaalemmers hebben tien jaar 
garantie. Ze moeten er na tien jaar nog steeds mooi 
uitzien en werken.’ Dan komt daar de Brabantia-uitda-
ging om de hoek kijken: veel mensen willen na tien jaar 
misschien wel eens iets anders. De directeur bevestigt 
dat beeld. ‘Sterker nog, ze willen eerder dan tien jaar iets 
anders. Na vier, vijf, zes jaar al. Dat was de dubbelheid bij 
ons, het cradle to grave moment wilden we zo lang moge-
lijk uitstellen, wij staven de kwaliteit. Maar we bese� en 

‘De mantel van 
bescheidenheid mogen 

we nu wel afdoen.’

Wij spraken niet over eventuele opvolging, maar mijn 
opa woonde naast de fabriek en daar ging ik vaak spelen. 
Ik zag mijn opa, vader en oom trots zijn op het bedrijf, 
dus ik wist al vrij vroeg dat ik dat ook wilde. Maar als je 
14 of 15 bent, wil je toch jezelf bewijzen. Dus ik ben na 
mijn studie Bedrijfskunde eerst ergens anders gaan wer-
ken. Toen ik het gevoel had dat ik mezelf voldoende had 
bewezen, heb ik de stap naar Brabantia gemaakt.’ 
En nog steeds geen last van opvolgingsdruk? ‘Ik was 

TIJN VAN ELDERENVLNR: CHRIST, JOHAN EN CEES VAN ELDEREN
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Het blad is in 1995 voor de eerste 
keer verschenen en heette toen 
nog ‘Ode’. In 2013 is het blad van 
naam veranderd: The Optimist.  
Sinds 2016 is het tijdschrift 
ondergebracht bij de vernieuwde 
redactie van uitgeverij The Optimist 
in Den Haag.
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The Optimist streeft ernaar mensen in 
beweging te houden of te krijgen. Dit 
doen we door praktische handvatten 
te benoemen waar mensen mee 
aan de slag kunnen. Zodat ze na het 
lezen van het blad of het bekijken van 
de website ook iets gaan doen met 
de opgedane kennis. Kernbegrippen 
van onze inhoud zijn: verbonden, 
vreedzaam, krachtig, eerlijk, schoon 
en gezond.



Daily & social media
The Optimist heeft vele volgers. Die 
ontvangen meerdere keren per week 
gratis onze digitale nieuwsbrief, 
The Optimist Daily. Hierin belichten 
wij positieve nieuwsberichten, 
hoopgevende ontwikkelingen 
en opmerkelijke weetjes over 
gezondheid, milieu en maatschappij. 
 
Onze Facebookpagina is voor veel 
bezoekers zowel een rustpunt  
als een bron van inspiratie in de 
dagelijkse digitale hectiek. Een plek 
waar interactie plaatsvindt met  
The Optimist community en waar 
kennis, gedachten en ervaringen 
worden gedeeld. En geliket!
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LEZER IN BEELD

Christa Wiersma, 53 jaar, Onna (OV), abonnee sinds 2002

‘Kinderen moeten vooral kind zijn’
‘In The Optimist staan echte verha-
len, van mensen die met beide benen 
in de wereld staan. Daar houd ik van 
en ik bewaar ze vrijwel allemaal!’
Vooral de verhalen over vernieu-
wende en ‘schijnbaar onmogelijke’ 
dingen inspireren Christa Wiersma. 
Over hoe iemand van iets heel ba-
saals een project weet te maken dat 
bijdraagt aan een mensvriendelijke 
wereld, of zelfs een bedrijf ervoor 
opricht. Dat heeft ze 17 jaar terug zelf 
ook gedaan. In het dagelijks leven 
traint en begeleidt zij nu (kinder-)
coaches die een eigen praktijk wil-
len bouwen. Kinderen, jongeren en 
opgroeiers helpen met het ontdekken 
van onvermoede mogelijkheden. Wat 
deze coaches vooral leren, is dat alle 
benodigde ingrediënten om kinderen 
te begeleiden al in hen aanwezig zijn. 
De optimistische kijk! En deze wor-
den wakker gemaakt en in de wereld 
gebracht. ‘Er wordt zo veel gevraagd 
van kinderen; vanaf de baarmoeder 
moeten ze al van alles. Maar het zijn 
geen “halfvolwassenen”, ze leven hier 
en nu en moeten gewoon kind kun-
nen zijn.’ 
Het is duidelijk: gezonde ontwikke-
lingen veroorzaken voor de huidige 
en nieuwe generaties is haar passie. 
Haar levensmissie. Het zijn de kin-
deren van nu die gezonde ontwik-
kelingen mogelijk maken. ‘Wanneer 
ze op een gezonde manier benaderd 
worden in hun kind-zijn, staan ze als 
volwassenen anders in het leven.’
Vorig jaar is ze gestopt met het 
gebruik van het woord ‘opleiden’. 
Ze legt uit waarom: ‘Het refereert 
onbewust aan school, moeten, 
voldoen aan de gestelde normen. 
Informele leeromgevingen creëren, 
dat werkt goed. Het reguliere on-

derwijssysteem is over de houdbaar-
heidsdatum heen. Ik houd ze voor 
dat ze geen kindercoach hoeven te 
worden, maar het gewoon te zijn. 
Dat is meestal wennen, maar ze 
gaan wel ineens meer dingen doen 
– uit zichzelf. Omdat ze intrinsiek 
gemotiveerd zijn.’
En ‘doen’ is nodig, want er is zo veel 
aan de gang in de wereld. ‘We zijn 
globaal op een kantelpunt beland, 
denk ik. En het is aan onszelf om 
dingen te veranderen. Waar gaat 
het nou om in het leven?’ Volgens 
Wiersma is een van die belangrijke 
zaken, dat we soms vergeten hoe 
belangrijk spelen is. ‘Kinderen doen 
het van nature, zonder het zich af 
te vragen. Spelen is voor mij: in 
het moment zijn, en je creativiteit 
aanzetten. Dat veroorzaakt “inspeel-

vermogen” als volwassene. Inspelen 
op veranderingen.’
Op de vraag wanneer ze zichzelf 
succesvol vindt, antwoordt ze stellig: 
‘Dat ik doe waar ik energie van krijg 
en blij van word, en anderen ook. 
Dat ik hiermee bijdraag aan een 
gezondere wereld en dat ik ook nog 
een inkomen eraan overhoud, zodat 
ik ermee door kan gaan.’ 
Dan heeft ze ook nog een tip voor 
ons. ‘Er zou een The Optimist voor 
kinderen en jongeren moeten 
komen’, zegt ze. Daar heeft ze een 
punt; met optimisme kun je in-
derdaad niet vroeg genoeg 
beginnen. | OPGETEKEND 

DOOR BRIAN DE MELLO

Meer informatie: www.tori.nl

Wilt u op 
deze pagina staan 
met uw verhaal? 

Laat het ons 
weten! redactie@
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ECONOMIE ONDERSTROOM

Een dag die bruist van de energie. 
Korter en krachtiger is Purpose Day 
niet te omschrijven. Na twee keer in 
Amsterdam is het nu de beurt aan 
Rotterdam om deze dag te hosten. 
Op vrijdag 16 november is het zover. 
Ralph Zebregs, initiatiefnemer na-
mens De Droomfabriek, die Purpose 
Day organiseert, is een blij man. ‘We 
maken er vanaf nu een echt groots 
evenement van. Een dag die nog 
meer impact gaat maken dan voor-
heen. Niet alleen vanwege het hogere 
aantal bezoekers dat we gaan verwel-
komen, maar ook door de samenstel-
ling van het programma. Ik mag er 
nog niet te veel over zeggen, maar ik 
kan wel al verklappen dat een van 
de sprekers Raj Sisodia is. Hij is een 
van de grondleggers van de Conscious 
Capitalism-beweging en hij komt ver-
tellen over de evolutie die ons binnen 
het kapitalisme te wachten staat. Dat 
belooft wat!’
Het belooft ook een dag vol inspi-
ratie en nieuwe ideeën te worden. 
Voor grote en kleine bedrijven, voor 
zelfstandigen en professionals in 

organisaties. Iedereen mag door de 
purpose-boodschap geraakt worden, 
vindt Zebregs. ‘Uiteindelijk staan  
we aan het begin van een purpose-
gedreven economie. We marcheren 
in de juiste richting, maar we zijn er 
nog niet. Er komt verandering, en 
steeds vaker drastisch dan gelei-
delijk. Simpelweg omdat we het 
ons niet kunnen veroorloven om 
tijd te verspillen. Elke dag zien we 
voorbeelden van de urgentie, de 
noodzaak om dingen te veranderen. 
Of het nu gaat om de plastic soep in 

de oceaan, onze voedselveiligheid 
of onze keuzes op het gebied van 
mobiliteit; alles vraagt erom dat we 
vanuit een purpose handelen. Dat 
we rekening houden met de rekening 
die we onszelf en de generaties na 
ons presenteren. En dat bedrijven 
zich realiseren dat ze succesvol 
kunnen zijn en tegelijkertijd kunnen 
bijdragen aan een betere wereld.’  
| BRIAN DE MELLO

Meer informatie: www.purposeday.nl

Purpose Day: grootser dan ooit

Claim it.
Purpose Day is a yearly event for all ambitious 
entrepreneurs and forward thinking chiefs of the 
world. For respected leaders of big corporates to the 
gritty young guns of explosively growing start ups.
 
Join us in a full day of topnotch keynotes, high-end 
workshops, disruptive ideas and inspiring projects. 
To share and sharpen your big dreams and start 
bringing them to life. On Friday 16.10.2018 we will 
accelerate the journey towards a purpose driven 
economy. Be there, claim your purpose and start 
making your mission possible.

Purpose Day 16.10.2018
Van Nelle Fabriek
Rotterdam

Claim your ticket now. 
www.purposeday.nl
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In de stilte  
hoor je alles
‘Elke vlieg, elke olifant, elk takje, elk blaadje,  

elk korreltje grond is belangrijk.’ – De leeuw

‘Zei ze nou dat ze met dieren praat?’ Mensen 

kijken er nog steeds vreemd van op als Piek Stor 

vertelt over haar werk als dierentolk, iets wat ze 

inmiddels al zo’n tien jaar doet.

DOOR: PETRA MAARTENSE 

In veel andere culturen is het minder vreemd, natuur-
volken communiceren van oudsher met dieren, ook met 
planten en bomen trouwens. Veel mensen die dagelijks 
met dieren werken of samenleven hebben doorgaans 
ook wel een vorm van communicatie, waarbij zij elkaar 
aanvoelen of begrijpen. En als dat niet zo is, kan een 
dierentolk een uitkomst zijn, want soms zit onze eigen 
invulling, ons eigen oordeel in de weg.

verder niet over hebben. Het andere konijn was van een 
nichtje, dat er niet meer zo goed voor zorgde. ‘Ik hoor 
hier niet,’ zei ze, ondanks dat ik erg mijn best had gedaan 
haar zich thuis te laten voelen. Het liefst zou ze terug 
willen naar haar broertje, als dat kon. Haar broertje was 
bij mijn andere nichtje, ik had deze dame ondertussen 
laten steriliseren, dus wat dat betreft zou het kunnen. Na 
afloop van het gesprek, nam ik contact op met dit nichtje 
en die begreep het heel goed. Het was een prachtig mo-
ment toen we broer en zus weer herenigden, ze hadden 
een paar jaar gescheiden van elkaar geleefd en waren zo 
blij om elkaar weer te zien. Meteen dikke mik. En wat 
een relaxed konijn is het geworden, helemaal tevreden en 
gelukkig, net als haar broertje en ‘mijn’ konijn. Die had 
sindsdien ook een veel leuker leven, want ze had me laten 
weten mee te willen als ik op stap ging. Ook dat had ik 
zelf nooit kunnen bedenken, maar sindsdien zat ze rustig 
op mijn arm als ik ging wandelen (in de buurt van het 
Nijntje-museum zijn we regelmatig gefotografeerd door 
Japanners en Chinezen), braaf naast me in de auto, zelfs 
naar België en een keer naar Tsjechië. Daar heb ik haar 
omgedoopt van Mini in Rumi, omdat ze zoveel wijsheid 
in zich bleek te hebben en mij meehielp in het werk dat ik 
daar te verrichten had. Regelmatig bemoeide ze zich ook 
met het werk van Piek trouwens, zo luisterde ze een keer 
per ongeluk mee toen Piek in gesprek was met een hond 
en gaf haar advies. Later gingen Piek en Rumi samen 
in conclaaf met de muizen hier in huis. Ik was er niet 
bepaald van gecharmeerd dat ze zich toegang verschaften 

tot de keukenkastjes. Er volgden hele onderhandelingen 
met de vrolijke muizen die het probleem niet zagen, 
waarbij Rumi ze nog strenger toesprak dan Piek: ‘Als jul-
lie eten willen, moeten jullie ook in een hokje.’ Dat was 
taal die ze begrepen.

Gesprek
Mij heeft Piek dus nooit hoeven overtuigen van het 
belang van dierencommunicatie of überhaupt van de 
mogelijkheid om te communiceren met dieren. Heel veel 
anderen, inclusief zichzelf in het begin, wel. Een jaar of 
tien geleden trokken de meeste mensen nog zeer ver-
baasd hun wenkbrauwen op en ook in haar naaste om-
geving was het commentaar niet van de lucht. Toch had 
ze al snel veel klanten, want mensen waren wel nieuws-
gierig wat hun dier te vertellen had en er zijn nogal wat 
situaties, waarin een dierenarts of een gedragsdeskun-
dige geen uitkomst kan bieden, maar een dierentolk wel. 
‘Het bewijst zichzelf wel, daar hoef je geen moeite voor 
te doen,’ adviseerde ik. In die tien jaar zijn er al talloze 
situaties geweest waarin het zoveel leed heeft bespaard 
en problemen heeft opgelost, dat alle scepsis totaal in het 
niet valt bij wat het heeft bijgedragen. 
Zo ontstond er een hele andere samenwerking tussen 
ons: ik ontving dagelijks enthousiaste updates van allerlei 
mooie gesprekken met dieren, lastige kwesties soms 
ook, zoals vermissingen – dieren weten dan zelf ook niet 
precies waar ze zijn en soms zelfs niet of ze nog leven of 
niet – en waar mogelijk dacht ik mee, stimuleerde ik en 

volgde ik de ontwikkelingen. Ik vond het zeer interessant 
allemaal. Eigenlijk ging dit over bewustzijnsgroei van 
onszelf als mens, emancipatie van de dieren, hen meer 
als gelijkwaardig beschouwen en begrijpen dat wij het 
helemaal niet altijd beter weten en kunnen invullen voor 
de dieren. Het is bijvoorbeeld helemaal niet zo logisch 
om dieren altijd maar een spuitje te geven, soms willen 
ze gewoon zelf sterven, in hun eigen tempo. Om maar 
wat te noemen… 
Het was voor Piek soms een hele uitdaging om mensen 
‘de boodschap’ van de dieren duidelijk te maken. Zelfs 
in kringen van de grootste dierenactivisten werd die niet 
altijd even serieus genomen, viel mij op. Een gesprek 
met een huisdier gaat 9 van de 10 keer natuurlijk ook 

‘Dat was taal die ze 
begrepen.’

Konijn
Dat dieren ons zoveel te vertellen hadden, maar ook kon-
den ‘vertellen’, dat wist ik ook niet voordat Piek zich ging 
toeleggen op dierencommunicatie. We werkten al jaren 
samen op een heel ander terrein. Op een dag kwam ze 
bij mij langs en ik had twee grote konijnenhokken in de 
woonkamer staan, zij net haar cursus afgerond. Ik wist 
niet of ik de konijnen bij elkaar kon zetten en durfde het 
ook niet te riskeren, dus ze kwam als geroepen. Kon ze 
mooi ‘oefenen’… ‘Mijn’ konijn liet weten helemaal geen 
behoefte te hebben aan gezelschap van een soortgenoot, 
ze had mij toch al? Ze had het niet zo op andere konij-
nen, kennelijk had ze voor ik haar uit het asiel haalde 
heel wat trauma’s opgelopen, maar daar wilde ze het 
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over de relatie en de thuissituatie 
van het dier. De mens kàn er veel 

van leren, maar soms willen mensen 
wel dat een hond of kat ander gedrag 

vertoont – minder blaff en of ‘wild’ plassen 
bijvoorbeeld – maar niet geconfronteerd worden met 
hun eigen aandeel in de situatie. Wat vrij snel duidelijk 
werd is dat honden over het algemeen veel leed dragen 
voor mensen en dat katten mensen een spiegel voorhou-
den. Als dierentolk is het dus een hele kunst om mensen 
mee te krijgen in wat de dieren vragen of aankaarten met 
hun gedrag. Het vraagt ook van de mens bereidheid tot 
aanpassingen. In vrijwel alle gevallen helpt zo’n gesprek 
om meer begrip te hebben voor elkaar, problemen op te 
lossen, de juiste beslissingen te nemen en om de relatie te 
verdiepen. Vaak gaat er een wereld open voor mensen en 
voelen de dieren zich meer gehoord, gezien en begrepen 
èn kunnen ze nog meer betekenis geven aan het leven 
van mensen, de taak die ze op zich genomen hebben 
als huisdier.

Vrije dieren
Voor vrije dieren – Piek noemt het bewust geen ‘wilde’ 
dieren – ligt dat anders, maar ook die hebben ons een 
heleboel te vertellen. Te leren vooral. Dat bleek wel toen 
we gingen experimenteren. Ik fotografeerde ongeveer 
elk dier dat ik tegenkwam en stuurde dan de foto door, 
nieuwsgierig afwachtend wat er uit het gesprek zou 
komen. Dat was altijd weer verrassend. Elk dier had weer 
een andere energie, een ander verhaal en een andere 
boodschap. De ‘gesprekken’ worden gevoerd op een 

Zo’n acht maanden later neem ik nog 
eens contact op met de Afrikaanse 
leeuw en krijg te horen: ‘Jij neemt 
lange tussenpozen, zeg.’ Ik mom-
pel dat ik dat weet en dat ik net die 
ochtend tegen iemand heb gezegd 
dat ik mijn contacten verwaarloos. 
‘Welke contacten? Met een dier?’ 
dacht ze lollig op te merken. ‘Ja, 
met de leeuw,’ had ik geantwoord, 
waarop zij bijna onder tafel lag van 
het lachen.
Ik vraag de leeuw hoe het met hem 
gaat, met de voorbeelden van de 
overleden karper en olifant nog vers 
in mijn achterhoofd. Deze leeuw 
maakt het goed, hij lijkt in de kracht 
van zijn leven te zijn. Ik denk aan 
wat hij destijds had gezegd over de 
oude ziel die hij was en de vele levens 
die hij geleefd had. Vermoedelijk 
gaan mijn gedachten in de richting 
of het niet zonde is dat hij nu een 
onbekende leeuw is in plaats van een 
bekend mens. ‘Suggereer je nu dat 
het een hoger is dan het ander?’ rea-
geert hij. ‘Elke vlieg, elke olifant, elk 
takje, elk blaadje, elk korreltje grond 
is belangrijk. De mens wil altijd gro-
ter, wil altijd meer. Dat is allemaal 
ego. Het gaat om dienstbaarheid aan 
het geheel. Om je bijdrage aan het 
geheel.’ Dat hoor ik vaker van die-
ren. De leeuw gaat door: ‘Het geheel 
is allesomvattend. Elke haar op je 
hoofd is geteld.’ 

Meer over Piek Stor
• Piek is als dierentolk aangesloten bij HeelDier, een 

samenwerkingsverband van dierenartsen en diertherapeuten. 

Binnen HeelDier wordt holistisch en integratief gewerkt. 

www.heeldier.nl en www.piekstor.nl

• Het fi lmpje Piek in gesprek met een konijn is te zien 

op youtubekanaal HAPPYVIEWPETRA: 

https://youtu.be/VzkdzdAuExA

Meer over Petra Maartense
• Zie www.happyview.info voor meer informatie over het boek 

In de Stilte hoor je alles.

We komen erop uit dat het evenwicht 
in de wereld verdwenen is. De oor-
zaak daarvan is volgens de leeuw dat 
de basis in de wereld ‘niet-respect’ 
is. ‘Zonder respect geen basis,’ zet 
hij het om in voor mij verstaanbare 
woorden. Hij geeft  het beeld van 
onze materialistische maatschappij 
die overal overheen walst, overheen 
dendert. ‘Dat is geen respect,’ conclu-
deert hij.
Ik merk op dat dieren in een heel 
fi jngevoelige wereld leven. Hij haakt 
daar op in door me te laten voe-
len dat dieren alle zintuigen, alle 
lichaamscellen open hebben staan 
en gebruiken. Hij laat mensen zien 
die veel zintuigen en cellen gesloten 
houden waardoor andere te wijd 
open komen te staan en uitspat-
tingen veroorzaken. ‘Geen balans. 
Onevenwichtigheid,’ verduidelijkt 
hij. ‘Hoe kunnen we het evenwicht 
vinden?’ vraag ik hem. ‘In de stilte 
hoor je alles.’
Ik besluit van het inzicht en de 
wijsheid van deze leeuw gebruik te 
maken ten behoeve van mijzelf en 
vraag hem of hij wat te zeggen heeft  
over mij. ‘Schrijf het boek en wees 
niet bang om te praten. Denk vaker 
aan ons als je praat. Jij bent onze 
stem.’ 
De leeuw legt uit dat het niet om hun 
fysieke aanwezigheid gaat in deze 
wereld, maar om wat er boven zit. 
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Boekfragment
‘Er is genoeg onderzoek gedaan naar 
ons fysieke wezen, naar ons gedrag 
en onze gewoonten. Daar gaat het 
nu niet meer om. Het gaat om het 
hogere doel. Het respect voor alles 
en iedereen.’ •

ander niveau, vergelijkbaar met telepathie. Er komen ook 
beelden bij naar voren, die vaak iets duidelijk maken. 
Piek vertaalt dat dan in woorden, maar het is zoals zij 
zelf zegt ‘altijd een soort armoede om het in woorden 
te moeten vatten.’ De dieren nemen haar mee in hun 
belevingswereld, vogels laten haar voelen hoe het is om te 
vliegen bijvoorbeeld.
De vrije dieren laten ons vooral zien hoe zij leven in 
het nu, Zijn, hoe belangrijk het is om te genieten en te 
beleven. Waar wij ons nogal eens druk maken en allerlei 
oordelen hebben, accepteren zij het leven veel meer zoals 
het is. Een kwal op het strand: ‘Wij laten ons drijven op 
de gebeurtenissen. Doe ons dat maar eens na.’ En wat 
dacht je van de zeehond: ‘Vrijheid zit in je hoofd.’ Of de 
hommel, die Piek tegenkwam in de trein: ‘Met ballast op 
mijn rug kan ik niet vliegen.’ 
We legden zo ongemerkt een hele verzameling ‘wijsheid’ 
aan, vol aanwijzingen voor de mens om z’n eigen balans 
terug te vinden in het leven, maar ook de balans in de 
wereld te herstellen. Pas later kwamen we op het idee 
daar een boek van te maken. Daarvoor benaderde Piek 
sommige dieren nog eens opnieuw, wat het boek tot een 
samenhangend geheel maakt. Er zit nog een boodschap 
achter alle boodschappen.
Een klein stukje uit het laatste hoofdstuk om dat te il-
lustreren vindt u aan het eind van dit artikel.

Zo nam de leeuwenkoning de ‘leiding’ over dit boek, 
dat de titel In de Stilte hoor je alles heeft  meegekregen. 
De belangstelling voor dierencommunicatie is in de 
loop der jaren enorm toegenomen, getuige het feit dat 
er steeds meer vraag is naar het boek en er mensen zijn 
die het keer op keer aanhalen. Ook zijn er steeds meer 
dierentolken en raakt het ook steeds meer ingeburgerd 
om ze te raadplegen. We zitten middenin een enorme 
omwenteling en ook al moet er nog een hoop gebeuren 
om daadwerkelijk het evenwicht in de wereld te herstel-
len, we zijn ons er wel meer van bewust. En daar begint 
het mee.

‘De “gesprekken” 
worden gevoerd op 
een ander niveau, 
vergelijkbaar met 

telepathie.’
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