Being Seen
Stephanie Duijnisveld
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Kunnen niet mensen zorgen? Natuurlijk kunnen ze dat.
Kunnen wij dat?
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Being Seen
‘One way to live and die well as mortal critters in the Chthulucene is to join forces to reconstitute
refuges, to make possible partial and robust biological-cultural-political-technological recuperation
and recomposition, which must include mourning irreversible losses. There are so many losses
already, and there will be many more. Renewed generative flourishing cannot grow from myths of
immortality or failure to become-with the dead and the extinct’. Donna Haraway in ‘Staying with the
trouble: making kin in the Chtulucene’ (2016)
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Being Seen gaat over het reconstrueren van onze manier van leven, over ecologisch herstel en
wederopbouw, waar het rouwen om onomkeerbare verliezen een noodzakelijk onderdeel van is. Het
beeldend werk van Stephanie Duijnisveld doet een beroep op het ecologisch geweten van de mens.
Ze laat zich daarbij inspireren door het werk van Donna Haraway (1944), die in haar boek Staying with
the trouble: making kin in the Chtulucene (2016) nieuwe manieren beschrijft waarop we om kunnen
gaan met onze aarde en al haar bewoners. Het Chtuluceen geeft – anders dan de term Antropoceen
– aan hoe het menselijke en niet-menselijke als een onontwarbare kluwen tentakels met elkaar
verstrengeld zijn.

6

In Being Seen zijn drie schilderijen te zien en ruimtelijk werk van o.a. hout, textiel, planten en dieren:

Schilderijen
Being Seen I: alles wat recht is, is scheef, de leegte krijgt vorm door de diagonale vlakken en lijnen.
Een luipaard is omringd door muren, waardoor de associatie met een dierentuin kan ontstaan. Op
het natte beton is de weerspiegeling van de lucht te zien. Rechts bovenin is een trapgat, en
onverwacht is er rechts onderin een waslijn met knijpers te zien. Bevindt het luipaard zich in een
woonwijk? Het roept de vraag op: wie bedreigt wie?
Being seen II: er is een bosrand te zien, een donker bos, of wat ervan over is. Op de voorgrond
sneeuw, wat gras. Een tak. Waar de sneeuw smelt, wordt water zichtbaar. Het water heeft een
roestbruine kleur. Samen met de roze vlek ontstaat de associatie met verontreinigde grond. Het is
een verontrustend beeld. Welk leven is hier te vinden? Het is een plek waar je misschien liever niet
verkeert.
Being Seen III: Een uitgestrekt landschap: een hoogvlakte, een vallei in de bergen. Een storm op
komst, of de storm gaat liggen, maar ondanks de storm een harmonieus beeld. De uitgestrektheid
geeft een gevoel van ruimte, misschien wel rust. Stilte. Het teken van een volmaakt evenwicht.
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Stephanie Duijnisveld, Being Seen I (2017), olieverf en klei op doek, 130 x 210 cm. Foto: Nico van Maanen
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Stephanie Duijnisveld, Being Seen II (2017), olieverf en klei op doek, 120 x 180 cm. Foto: Nico van Maanen
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Stephanie Duijnisveld, Being Seen III (2017), olieverf en klei op doek, 140 x 250 cm. Foto: Maarten Sipma
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Houten constructies
Kenmerkend voor Being Seen is niet alleen de donkere kant, maar ook lichtheid, beweeglijkheid,
speelsheid en kwetsbaarheid. De houten constructies versterken deze aspecten.
Met de maten van een gemiddelde Tiny house, neemt de houten constructie op wielen een centrale
plek in binnen de installatie. De balken zijn eerder gebruikt, wat o.a. te zien is aan de spijkergaten en
de oranje menie. De balken krijgen in de installatie een nieuwe functie, in een nieuwe vorm. Het
staande object met textiel is een constructie waarmee Duijnisveld architectuur op een lichtere manier
probeert te benaderen. De kleine blokjes op de grond doen dienst als sokkel, elk van gelijke hoogte.
Op elk blokje ligt een ander object: delen van planten, dieren, stenen, mensen, en van menselijke
hand.
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Stephanie Duijnisveld, Being Seen (2017), installatie van hout, bourette, berkenstammen, houten blokjes als sokkel voor kleine
objecten, schilderijen: olieverf op doek. Foto: Nico van Maanen
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Stephanie Duijnisveld, Being Seen (2017), detail. Foto: Nico van Maanen
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Dark Ecology
Naast het werk van Haraway, is ook het concept Dark ecology van de Britse filosoof Timothy Morton
(1968) belangrijk voor Duijnisveld. Volgens Morton leven we eigenlijk al na het einde van de wereld.
We zijn getuige van de post-apocalyptische aard van onze wereld en het wordt tijd te accepteren dat
hij langzaam verdwijnt. Het is een gitzwart toekomstscenario dat we onder ogen moeten komen,
maar dan zal ook duidelijk worden dat dit tot mooie dingen kan leiden.
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Morton wijst net als Haraway de superioriteit van de mens boven andere levensvormen af en is van
mening dat alle objecten, menselijk en niet-menselijk, gelijkwaardig naast elkaar bestaan. De natuur
bestaat niet uit objecten die naast ons leven. Integendeel, we hanteren al eeuwenlang termen om
alle andere levensvormen aan ons te onderwerpen. We hebben ons fysiek en als gevolg daarvan ook
mentaal afgescheiden van andere levensvormen: we proberen onszelf los te rukken. Dit is het geval
sinds de mens zich ging vestigen in statische onderkomens, de agricultuur zijn intrede deed en een
grens werd aangelegd tussen de menselijke ruimte en ‘Natuur’. De realiteit is dat alles griezelig is,
omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen of iets leeft of niet, kwetsbaar of niet kwetsbaar is,
bewust of niet bewust.
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Ecologische crisis
Alle keuzes die we maken hebben consequenties voor onszelf en andere levensvormen. Niemand wil
dat we de aarde onnodig geweld aandoen en blijvende schade aanrichten door onze manier van
leven. Toch is dit precies wat er gebeurt. Door de omvang van het probleem, het ontastbare ervan,
en doordat we vaak niet direct geconfronteerd worden met de gevolgen van ons handelen,
begrijpen we het niet. Daardoor denken we dat het wel meevalt, goedkomt of herstelt, naïef en
gevaarlijk genoeg. Het is ons onvermogen om de wereld waarin we eigenlijk leven – waarin het
menselijke en niet-menselijke verstrengeld zijn – te ‘denken’. Durven we onze ogen te openen voor
onze omgeving, voor de ecologische realiteit?
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Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans vertelt in een artikel in Trouw als volgt over de ecologische
crisis: ‘De echte crisis is een systeemcrisis. En ze zal nog lang duren, want ze is diep verankerd in alles
wat we doen. We hebben een vervuilende en verwoestende economie opgebouwd.’ Hij gebruikt de
metafoor ‘In het oog van de orkaan’, waarbij de orkaan staat voor de huidige tijd. ‘Meer dan 90% van
de mensen leeft in het oog van de orkaan. Daar is het windstil, de zon schijnt en je lijkt daar veilig.
Maar als je uit het oog stapt, voel je de kracht van de orkaan.’ In een ander artikel in Trouw wordt
duidelijk dat maar heel weinig mensen zich zorgen maken over het milieu:
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Artikel uit Trouw, 30 december 2016
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Kunstenaarschap en activisme
De centrale vraag is hoe we de aarde minder geweld aan kunnen doen en kunnen toegroeien naar
een evenwichtige situatie, waarin we leven in harmonie met onze omgeving. Duijnisveld doet
gedurende haar beeldend proces onderzoek naar de ecologische realiteit en de omvang van de
ecologische crisis. Allereerst omdat ze haar eigen bewustzijn wil vergroten, om vervolgens bij te
kunnen dragen aan een groeiend bewustzijn bij anderen. Activisme lijkt bij dit proces een
uitgangspunt te moeten zijn: het maken van kunst wordt politiek. Het is een symptoom van hoe erg
het geworden is. Duijnisveld hoopt dat haar kunst helpt iets te zeggen over de werkelijkheid. Het is
lastig voor mensen om het grote plaatje te zien. Als kunstenaar wil ze helpen om een beeld te
vormen van grootheden als klimaatverandering. Grootheden die zo belangrijk zijn voor onze
toekomst. Bovendien kan kunst ons helpen met de situatie om te gaan.
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Kunst maken is sjamanistisch, magisch
Kunst ontstaat uit een idee. Een idee ontstaat uit frictie, intuïtie, een gevoel. Hoe kan ik dit idee
omzetten in actie? Kunst maken is een sjamanistisch, magisch ding. Esthetiek zit niet alleen in het
object, in kleur, reuk en smaak. Het niet-zichtbare, het niet-tastbare, het hele proces van kunst maken
heeft esthetische kwaliteiten.
Kunst is de magie die we nodig hebben. Door onze meer wetenschappelijke benadering van de
werkelijkheid zijn we - ondanks alles wat we ermee bereikt hebben - in essentie onoplettend
gebleven voor andere manieren van weten. Wetenschappelijke methodes van onderzoek komen –
hoe krachtig en bruikbaar ook - vaak neer op het toepassen van wetenschappelijke informatie zonder
‘wijsheid’.
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Wat gebeurt er met een artistiek project als je wilt dat het meer ecologisch bewust is, als je besluit
dat je zo min mogelijk of weinig belastende hulpbronnen wilt gebruiken en tegelijk zoveel mogelijk
esthetische mogelijkheden wilt behouden? Uiteindelijk duwt het creativiteit in een nieuw en open
terrein. Het kan tijd vragen om te ontwikkelen, maar er zullen nieuwe manieren van denken en kunst
maken ontstaan.
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Inspiratiebron
Op eenzelfde manier als beeldend kunstenaar
Jannis Kounellis (1936 – 2017) laat Duijnisveld

in Being Seen objecten zien, die als
rekwisieten in een toneelstuk samen een
verhaal vertellen. Fragmenten uit de tastbare
wereld – bijvoorbeeld dieren en planten –
worden samengebracht in een theatrale
setting, op zo’n manier dat er een nieuwe
werkelijkheid ontstaat.

Jannis Kounellis, Untitled, 2005
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Inspiratiebron
De interieurs van Matthias Weischer (1973) zijn
ook decors. Hij zorgt als schilder voor de
benodigdheden en bepaalt welke plek ze
krijgen. Hij begint aan een schilderij en
gedurende het proces plaats hij objecten die
hij in het beeld vindt passen. Het is een vorm
van ‘figuratieve jazz’. Het is een manier van
werken die ook bij Duijnisveld past, wat met
name in Being Seen I te zien is. Het werk van
zowel Weischer als Duijnisveld kun je
interpreteren als reflecties op onze omgeving:
het decor als portret.

Matthias Weischer, Vogel, 2004
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Inspiratiebron
In de landschappen van Michael Raedecker
(1968) is de suggestie van drama’s die hebben
plaatsgevonden nooit ver weg. De desolate
landschappen waarin verval en verrotting bijna
tastbaar worden, lijken het resultaat van wat
de mens, die in de schilderijen ontbreekt,
achter zich heeft gelaten. Je kunt je wat wind
voorstellen langs de rottende kale stronken
zoals in beam, maar verder is het er
angstaanjagend stil, net als in Being Seen II.
De beste schilderijen maken altijd iets los: wat
je ziet is niet wat er precies zichtbaar is op het
doek.

Michael Raedecker, beam (2000), acrylverf en draad
op doek, 203 x 173 cm
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Sociale Ruimte
Making – and recognizing – kin is perhaps the hardest and most urgent part’ Donna Haraway in
‘Staying with the trouble: making kin in the Chtulucene’ (2016)
Civilisatie, met name in de imperialistische en kapitalistische vorm, kan worden begrepen als het
domineren, toe-eigenen en controleren van dat wat wordt beschouwd als ‘buiten’. Het onderscheid
tussen ‘menselijke, sociale ruimte’ en ‘daarbuiten’, ook wel ‘Natuur’, is absurd, omdat het niet
overeenstemt met de symbiotische realiteit, waarin levensvormen van elkaar afhankelijk zijn, inclusief
de mens. Niet-mensen – dieren, planten, rivieren, bergen – maken deel uit van de sociale ruimte.
Sociale ruimte is nooit volledig menselijk geweest. We beheersen onszelf niet volledig, net zomin als
we onze omgeving volledig beheersen.
In de sociale ruimte kunnen we wel wat speelsheid en beweging gebruiken.
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Speelsheid
‘Animism is the only sensible materialism’ Eduardo Viveros de Castro & Donna Haraway,
Cosmopolitical Critters, in Cosmopolitan Animals, 2015
Kinderen spelen, fantaseren erop los. Niet-menselijke wezens zoals knuffels in animatiefilms worden
tot leven gebracht. We hebben meer van dit speelse nodig in onze wereld. Zoals katten spelen: ‘ik bij
je, maar ik bij je niet.’ Het geloof dat spelen of gevoelig zijn voor kunst niet gepast is, is tegenstrijdig
met de realiteit.

Beweging
Landschap, rivier, bergen. Wandelen geeft een gevoel van schaal: het landschap geeft jou je lichaam.
Door te bewegen weten we dat we er zijn. Gedachten, sensaties en gevoelens worden mogelijk door
iets of iemand anders dan jezelf. Als iemand ons iets kan leren over speelsheid en beweging, dan is
het Joost Conijn wel:
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Inspiratiebron

opent automatisch wanneer er een auto

Joost Conijn (1971), een kunstenaar met een

nadert. Hoe ontroerend is het beeld in de film

ongelofelijke drang naar vrijheid en een

van de Marokkaanse motorrijder met leren jas,

fascinatie voor andere werelden. Voor Joost

zonnebril en dikke handschoenen, die serieus

Conijn is het kunstenaarschap een

op de vraag van Joost Conijn ingaat of hij in

allesomvattende zaak. Conijn is voor mij een

die onbegrensde ruimte van de Sahara voor

voorbeeld in hoe hij aankijkt tegen zijn

het hek een beautiful place weet.

kunstenaarschap, om zijn werkwijze en om de
boodschap die hij uitdraagt. Er is altijd humor
in zijn werk. Hij is een uitvinder, avonturier,
sociaal commentator en vrije geest. Hij is
zichzelf. De reizen van Conijn zijn vaak
pogingen om het onmogelijke te realiseren en
angsten te overwinnen, maar zijn ook sociaal
van aard. Voor C’est une hek bouwde hij in de
Sahara een hek van portieren en spatborden
van een gesloopte Citroen DS Break. Het hek

.
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Joost Conijn, C’est une hek (1997) filmstill
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Architectuur

‘Hoe je een gebouw ontwerpt is ecologisch bewustzijn.’ Timothy Morton
We willen dat onze woning antiseptisch is, geïsoleerd, een exclusieve menselijke zone. Dus reinigen
we de lucht, sprayen we chemicaliën, zetten we rattengif uit. Soms vergiftigen we onszelf, weliswaar
onopzettelijk, in dit proces. Het is een soort auto-immuun stoornis die we ‘woning’ besloten te
noemen. Deze dynamiek speelt ook in spookhuizen in horror fictie, maar dan omgekeerd: ongedierte
en geesten rebelleren tegen de huiselijkheid. Om een – voor mensen – aangenaam functioneren te
behouden, en om de mythe van het aangenaam functioneren in stand te houden is een geheel van
geweld vereist achter de schermen, op elk niveau: sociaal, psychisch en filosofisch. In alle opzichten
hebben we geprobeerd onszelf af te scheiden van andere levensvormen, terwijl we ze in ons hebben
en er niet zonder kunnen leven. ‘Natuur’ is een soort vier muren concept, waarmee we proberen de
mens te scheiden van al het andere en dit idee functioneert bij het ontwerp van een huis op elk
niveau.

30

We komen in een wereld die al gebouwd en verzadigd is met fysieke en immateriële sporen van
degenen die voor ons kwamen. Dit verklarend web rondom architectuur is geen speciale menselijke
verschijning van hoe dingen zijn. Alle dingen zijn zo. Alles wordt achtervolgd door zijn eigen web,
zonder dat er spinnen voor nodig zijn en al helemaal zonder dat er menselijke gedachten voor nodig
zijn. Een ding zijn is achtervolgd worden.
Gebouwen zijn haunted, niet alleen door hun verleden, maar ook door hun aard. Hoe ziet een
gebouw er over honderden of duizenden jaren uit? Zo’n vraag betrekken bij het ontwerp van een
gebouw is een ecologische architecturale praktijk. Huizen zijn niet alleen voor mensen. Wat gebeurt
er wanneer een eekhoorn van A naar B moet over je balkon? Wat gebeurt er wanneer een kudde
gemzen voor hun zoektocht naar mineralen een dam moet trotseren?
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Del Cingino Dam in de Italiaanse alpen met daarop steenbokken
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Je moet bij het ontwerpproces de fragiliteit van de dingen betrekken. Er kan een moment komen,
dat je houten balken vol zitten met insecten. Wil je proberen iets te maken dat alles doorstaat, voor
altijd? Begrijp je het extreme geweld dat daarmee gepaard gaat, juist omdat het onmogelijk is? Dark
ecology inspireert, omdat het gaat over hoe je geweldloos kunt co-existeren met zoveel mogelijk
wezens. Hoe ziet dat eruit? Hoe krijg je weer hoop, als je weet hoe dingen werkelijk zijn, hoe
beangstigend dat ook is. Hoe kun je weer oprecht lachen en dus ook huilen zodra je weet hoe
verstrengeld alles met elkaar is. Op dit moment praten we tegen onszelf over de ecologische realiteit
op een PTSS manier. Dark ecology helpt daaraan voorbij te gaan, zonder de pijn te ontkennen. Het
idee van verstrengeling maakt al onze muren, onze pogingen om binnen te isoleren ten opzichte van
buiten, behoorlijk belachelijk. Het betekent ook dat ruimte, een plek, niet langer een fijn, menselijk,
knus concept is. Alles heeft een plek.
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Inspiratiebron
Jimmie Durham (1940) maakt werk over de

relatie tussen architectuur, monumentaliteit en
nationale vertellingen. Zijn anti-architectuur
sculpturen, performances en video’s streven
naar het bevrijden van steen, het materiaal
voor architectuur, van zijn associaties met
monumentaliteit, stabiliteit en duurzaamheid.
Durham’s werk intervenieert: het werkt tegen
de twee fundamenten van de Europese
traditie: geloof en architectuur. Het werk
verzet zich tegen de verbinding tussen kunst
en architectuur als het ‘standbeeld’ en
monumentaliteit. Hij gebruikt daarvoor alle
componenten van wat kunst wordt genoemd:
het object, het beeld, het woord, de actie.
Jimmie Durham, St Frigo, 1996
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Wereldbeeld
Het begrip wereldbeeld slaat op het idee dat mensen hebben over de wereld waarin we leven. Het
wereldbeeld is een geheel aan opvattingen over het bestaan van de mens in de wereld of over hoe
de wereld zou moeten zijn. Dat beeld kan gekaderd zijn binnen religieuze of magische overtuigingen
en kan betrekking hebben op onze opvattingen over de aard van de werkelijkheid en de hele orde
van het universum. Het wereldbeeld van iemand wordt o.a. beïnvloed door zijn zintuiglijke
ervaringen, door opvoeding en opleiding en sociale, professionele en religieuze contacten, maar het
is er niet op gebaseerd. Het wereldbeeld geeft sturing aan de waarneming, door deze te
interpreteren. Om deze reden is het wereldbeeld sterk verwant aan religie.
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Ecologisch geweten van religie
Oude teksten vertellen over de oorsprong van religie als het begin van de tijd van agricultuur, waarin
wordt gezegd dat religie is ontstaan in en als atheïsme. Timothy Morton (Dark Ecology, 2016)
‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk: vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der
zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.’ (Genesis 1,
28). Al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel wordt duidelijk dat God wil dat de mens over de
schepping domineert. In het christendom is de mens naar het evenbeeld van God geschapen, en het
enige wezen in de creatie die door de geest van God is ingeblazen. Er is maar een God die ver
verheven is boven alles, hij mag niet in of door de natuur vereerd worden. Zowel Joden, christenen
als moslims kennen het begrip rentmeesterschap: God die de mens als kroon op de schepping heeft
aangesteld zorg te dragen voor alles wat leeft.
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Paganisten, hindoeïsten en boeddhisten voelen zich verbonden mét de natuur, die bezield is door
het goddelijke en daarom dient te worden geëerbiedigd. Het paganisme is de spirituele omgang
met de natuur zoals vroeger de heidense Kelten, de druïden en de heksen leefden. Zij geloven dat
de natuur wordt overwonnen door haar te gehoorzamen.
In het pantheïsme of animisme is God juist aanwezig in de schepping. Zowel God als de mens maken
deel uit van het ene geheel. Paganisten erkennen de heiligheid van de natuur en herkennen het
goddelijke in alle dingen. Op deze manier voelen ze zich verbonden met de grote geest die in de
hele kosmos aanwezig is. Het is vergelijkbaar met het hindoeïsme en boeddhisme: alles dat leeft,
groeit en bloeit wordt ‘vereerd’ en dient met respect te worden behandeld. Onder invloed van de
ecologische crisis en in combinatie met het groeiende ecologische bewustzijn en de opleving van
spiritualiteit maken natuurreligies hun opwachting.
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De natuurreligies die vroeger een groot deel van West-Europa en de Britse Eilanden bevolkten
werden eerst door de Romeinse overheid en later door het christendom verdreven. Heksen werden
gezien als mensen die een geheim verbond met de duivel hadden gesloten, om de christelijke
samenleving te ondermijnen. In feite voelde – en voelt – de kerk zich bedreigd door deze
natuurreligies en ‘demoniseert’ ze om deze redenen. Met name het christendom beschouwt de
ecologische theologie van natuurreligies als satanisch. Bij natuurreligies wordt een grote
moedergodin – de Aarde – vereert, waaruit al het leven voortkomt. Door de verscheidenheid van de
natuur kent deze godin vele verschijningsvormen.
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Rituelen zijn bij natuurreligies bedoeld om het leven in stand te houden. Vanuit het geloof dat alles
onderling met elkaar verbonden is, is alles ook egalitair. Volgens de natuurreligies vloeit de
milieuproblematiek voort uit het feit dat de macht in de wereld ten koste van de zwakkeren en de
natuur gevoed moet worden (Bliek, P. 2014). De opdracht die God de mens als kroon op de
schepping heeft gegeven zorg te dragen voor al wat leeft, is wat hen betreft compleet mislukt. De
aarde is leeggeroofd, de natuur is uitgebuit. Een mogelijke verklaring voor de ecologische
onbewustheid is dat theïstische godsdiensten te veel afhankelijk zijn geworden van hun dogma’s,
waardoor het ecologisch geweten in slaap is gevallen.
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Stilte
Mensen die in harmonie met hun omgeving leven, hebben hun trots altijd vermengd met een vorm
van nederigheid. Hun overtuigingen missen geestelijke arrogantie. Zij beweren niet dat de
beheersing van gearticuleerde spraak een bewijs is van hun superioriteit over het niet-sprekende deel
van de schepping. Anderzijds is spraak voor hen een gevaarlijke gave. Ze geloven heilig in stilte, het
teken van een volmaakt evenwicht.
Hoe kunnen wij het evenwicht herstellen? Door te luisteren naar de stilte. Stilte, een volmaakt teken
van evenwicht. George Prochnik (The pursuit of silence): ‘Stilte kan een afleiding zijn van twee
(Gothische) woorden, anasilan en desinere. Anasilan geeft aan dat de wind gaat liggen. Desinere
geeft aan dat de beweging eindigt.’ De oorsprong van het woord ‘stilte’ verwijst naar onderbreking.
Niet alleen van geluid, maar de essentie van stilte duidt ook op de onderbreking van ons ego dat we
de wereld opdringen. Iemand die goed met stilte kan omgaan, is in staat om de verbogen processen
van de wereld te snappen. Stilte kan ons leren hoe we de wereld weer kunnen liefhebben. Stilte is de
rustplaats van al het wezenlijke.
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Stilte is een reis in de wildernis en het donker. Je weet niet wat je aan zult treffen. Stilte zet mensen
tegen de muur en zegt: ‘dit ben jij, je bent een mens, je leeft nu en dit is je realiteit. Bevalt het je?’
Vaak zeggen mensen: ‘nee.’ We leven steeds meer vanuit ons verstand, in plaats vanuit onze eigen
waarheid. Als we leren de stilte te waarderen, zou onze planeet minder belast worden. Dan zou er
niet die constante zoektocht zijn naar iets wat de leegte kan vullen. We moeten ons aan onze
omgeving aanpassen.
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‘Stel dat er een onuitgesproken taal is die het mogelijk maakt om verschillende wereldbeelden te
overbruggen, een taal die geleerd kan worden door middel van dialoog: de bereidheid om
vooroordelen opzij te zetten en om niet alleen met je verstand maar ook met je hart te luisteren. En
als de weg vooruit begint met de inzet voor een oprechte dialoog, dan zal dit niet alleen moeten
plaatsvinden tussen mensen, maar tussen alle levende wezens, planten en spirits die ons verbinden
met de aarde’. Leroy Little Bear
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