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Privé Domein 138   AAN GOD TOEGESCHREVEN 
                              BEZOEK DE LANGAKKERS IN LEENDE DAN HEB JE KANS 
                              GOD TE ONTMOETEN 
 
Al heel lang houd me de gedachte bezig dat veel gewone mensen, van voetballers tot en 

met schrijvers, filosofen en wetenschappers ‘God’ op de meest willekeurige wijze 

gebruiken en misbruiken. 

Misschien is GOD wel het meest intrigerende woord of begrip dat we te pas en onpas, 

steeds, naar het de mens in zijn onmacht uitkomt, te berde brengen. 

 

 Ben ik zo weer terug of is God zo weer terug –of geen van beiden?  
 C.O. Paiffgen 1933-2019    
 
Genesis 
‘In het begin schiep God hemel en aarde’ (eerste regel Genesis)….’Toen maakte God, de 
Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. 
Zo werd de mens een levend wezen….. Toen liet God, de Heer, de mens (Adam) in een 
diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg, hij vulde die 
plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de 
Heer, een vrouw en bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: 
‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: 
vrouw, een uit een man gebouwd.’ 
(Ligt in deze uitspraak al niet de overheersing van de man door de eeuwen heen? De 

vrouw brengt daar zelf verandering in.) 

 

Peter  Frankopan in zijn boek ‘De Zijderoutes’ 
Eerste kerstdag 1991 treedt Michail Gorbatsjov af als president van de Sovjet-Unie en 
kondigt het uiteenvallen van de USSR in vijftien onafhankelijke staten aan. 
p.567. De wereld was getuige van ‘veranderingen van welhaast Bijbelse proporties’  zei 
president Georg Bush een paar weken later in het Congres. Ámerika heeft bij de 
gratie GODS de Koude Oorlog gewonnen.   
 
De Poolse partij PiS (Voor Recht en Rechtvaardigheid) roept: 
GOD IS VRIJHEID en dit betekent: 
Weg met de Europese Unie 
Weg met homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgender mensen. 
 
Voor de ‘Eerste Wereldoorlog’ riepen Duitse intellectuelen, kunstenaars en het 
gewone volk: 
‘GOTT MIT UNS’ en stortten zich in een ellendige oorlog. 
 
NRC a 18 mei: handelsoorlogen zijn slecht voor boer Hadley en zijn soja. 
Hadley: ‘Het heeft geen zin om je op te winden over zaken waar je geen controle over 
hebt. Ik vertrouw op ‘God’. 
 
 
p.1 
 
 



Jonathan Holslag: Oorlog en Vrede: 
Pag. 44 over China:  
‘De heersers van Zhou (Zhou-dynastie 1000-256 voor Christus) rechtvaardigden de 
omverwerping van de Shang-dynastie door te zeggen dat die was opgedragen door de 
hemel, omdat er onder de Shang corruptie, dronkenschap en onveiligheid in het land 
heersten. Hertog Dan van Zhou, een machtige adviseur van de eerste koning van de 
Zhou-dynastie, verfijnde deze rechtvaardigheidstheorie en bracht haar terug tot de kern: 
‘De koning was de zoon van de hemel en hij regeerde met ‘Hemels Mandaat’ (Tian Ming) 

het middelpunt van de wereld onder de hemel.’ 

 
18 juni laatste deel NPO2 ‘Rond de Noordzee – Terug naar Huis- van Arnaut 
Heuben: 
Bij zijn bezoek aan OUWERKERK ontmoet Arnaut een oudere man die de storm in 
Ouderkerk in 1953 van dichtbij heeft meegemaakt en daarbij zijn ouders en jongste 
zusje in het water ziet verdwijnen: ‘Vanaf toen heb ik met de kerk totaal gebroken 

– ik geloof niet meer in God – ben nooit meer naar de kerk geweest’. 

 
FRIEDRICH NIETZSCHE: DE ANTCHRIST: 
Pag.8.: ‘Wat is het schadelijkste kwaad van Allemaal? – Het medelijden metterdaad met 
alle mislukkingen en zwakkelingen – het christendom.’                                                  
p. 11 ‘Het christendom wordt de religie van het medelijden genoemd.’ 
p..42 ‘Hoogste regel: ‘God vergeeft hem, die boete doet’- in normale bewoordingen: die 

zich aan de priester onderwerpt.-‘ 

p.35   …‘Het ‘rijk Gods’ is niet iets dat verwacht wordt; het heeft geen gisteren en geen 
overmorgen, het komt niet over ‘duizend jaren’ – het is ervaring van een hart, het is 
overal en nergens aanwezig…. 
p.59. ‘Ook de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen ‘god’ meer bestaat, 
geen ‘zondaar’, geen ‘verlosser’ –‘ 
 
Etty Hillseum; De nagelaten geschriften 1941-1943 
p.233 ‘Ik dank je, God, in mijn grote innerlijke Rijk heerst rust en vrede, dank zij het 
krachtige centrale gezag, dat jij uitoefent. De uiterste randgebieden speuren nog jouw 
gezag en jouw liefde en laten zich door je leiden. –‘ 
p. 236: ‘Je leeft diep in me, God.” 
p.240: ‘God, ik dank je. Ik dank je dat je in me wonen wilt. Ik dank je voor alles.-‘ 
p.523: ‘Enfin, ik ben toch in Gods hand.’ 
p.544. ’ Ík heb de mensen zo verschrikkelijk lief, omdat ik in ieder mens een stuk van 
jou liefheb, mijn God.’ 
 

 
 
Dostojewski: Schuld en Boete 
In heel het boek Schuld en Boete valt op dat Dostojewski telkens allerlei personages laat 
uitroepen:  ‘Mijn God!’ ‘Here God!’, Goddank, ‘Moeder Gods’, ‘de knecht Gods’, …God 
mag weten of hij wel terugkomt!’(176), ‘God geve dat hij zo’n tien uur slaapt (177), ‘Ach 
God’(185, 186), ‘Ach God geve het’(186)‘God zal het me vergeven..(187), ‘God zij 
geloofd!’, Barmhartige God! (347), ‘Je gelooft niet aan God!’(474) 
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Na de dood van zijn vrouw met wie hij ongelukkig getrouwd was, schreef hij: ‘De ander 

Liefhebben als jezelf is onmogelijk. Het Ego houdt hem tegen. Slechts Christus was 

hiertoe in staat, maar Christus is een voortdurend en eeuwig ideaal’. (wikipedia) 
 
‘De Godsvraag, het probleem van goed en kwaad en het lijden van de onschuldige 
mens, komt de lezer van Dostojevski's werk telkens weer tegen.‘ (wikipedia) 
 
Rilke: In ‘Brieven aan een jonge  dichter’ (Franz Xaver Kappus) schrijft Rilke op p. 31/32: 
‘En als het angstig en pijnlijk voor u is om aan uw jeugd te denken en aan het 
eenvoudige en stille dat daarbij hoort, omdat u niet meer in God kunt geloven die daar 
overal in voorkomt, vraag uzelf dan af, mijn beste Kappus, of u werkelijk God hebt 
verloren. Is het niet veeleer zo dat u Hem nog nooit hebt bezeten? Want wanneer zou 
dat geweest moeten zijn? Gelooft u dat een kind Hem tillen kan, Hem die mannen slechts 
met moeite kunnen dragen en onder wiens gewicht de bejaarden bezwijken?  
 
Gelooft u dat iemand die Hem werkelijk bezit Hem als een kiezelsteen kan verliezen, of 
denkt u ook niet dat degene die Hem bezat alleen nog maar door Hem verloren zou 
kunnen worden?- Wanneer u echter inziet dat God er niet was in uw jeugd, en vóór die 
tijd al evenmin, wanneer u vermoedt dat Christus is misleid door zijn smartelijk 
verlangen en Mohammed is bedrogen door zijn trots – en wanneer u tot uw ontsteltenis 
voelt dat Hij er ook niet is, op dit moment nu we over Hem praten-, wat geeft u dan het 
recht om Hem, die er nooit geweest is, als een overledene te missen en te zoeken alsof 
Hij door u verloren was? Waarom denkt u niet dat Hij degene is die komen zal, de 
toekomstige, de langverbeide Vrucht aan een boom waarvan wij de bladeren zijn? 
  

 
Paula Modersohn-Becker: Rilke, 1906 
 
Kim Jong-un van Noord-Korea 
‘Ík ben geen God!’ Zijn volk: Kim Yong-un is onze God! 
 
NRC zaterdag 22 juni 2019 p.8/9 in de rubriek In het Nieuws over IGOR GIRKIN 
bijgenaamd ‘STRELKOV’, die leiding gaf aan de separatisten en streeft naar een Groot-
Rusland. Girkin wordt van moord beschuldigd door de onderzoekscommissie voor het 
neerschieten van de MH17. 
‘Strelkov is geen vriend van Poetin en schrijft ook kinderboeken: 
 
‘De kans dat hij zal verschijnen in de rechtbank in Schiphol is nihil: Rusland levert geen 
Russische staatsburgers uit. Girkin, zo zegt zijn rechterhand Sorokovoj, beweegt zich vrij 
op straat. Natuurlijk kunnen ze hem arresteren, drugs in zijn zak stoppen. Met deze 
overheid is alles mogelijk.’ 
Bewaking heeft Girkin niet. 
Sorokovoj: ‘HIJ WORDT BESCHERMD DOOR GOD’ 
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Yval Noah Harari: Homo Deus 
p.55 ‘De upgrade van mens tot god kan volgens drie wegen verlopen: 
‘Biologische manipulatie, cyborgtechniek of creatie van van niet-organische wezens.’ 
p.35 ‘We hoeven de wederkeer van Christus niet af te wachten om de dood te 
overwinnen. Daarvoor heb je alleen een stel nerds in een lab nodig. Van oudsher was de 
dood het specialisme van priesters en theologen, maar de technici nemen het nu over.’ 
 

 
Foto bij een artikel van Theo Niemeijer: De robot als vervanger van God (CIP Christelijk Informatie Platform) 
Michelangelo: Vaticaanse kapel; De schepping van Adam 
 
p.393 ‘…De kosmische dataverwerkingssysteem zou een soort God zijn. Het zal 
alomtegenwoordig zijn en alles beheersen, en de mens is voorbestemd erin op te gaan.’ 
‘Volgens het dataïsme is de menselijke belevingswereld niet heilig en is de Homo Sapiens 
niet de kroon der schepping of de voorloper van een toekomstige Homo Deus . Mensen 
zijn puur en alleen werktuigen om het internet der Dingen te creëren, dat zich 
uiteindelijk misschien zelfs buiten de aarde zal uitbreiden om het hele sterrenstelsel te 
doordringen, of zelfs het hele universum.’ 
 
Godsdiensten en dictators 
Vele godsdiensten claimen allemaal dat ze in directe verbinding staan met God, en 
alhoewel vele van deze godsdiensten sterk van elkaar verschillen – met Gods 
toestemming ? – weten ze precies te vertellen dat er maar één soort liefde is: die tussen 
man en vrouw. Niemand heeft het recht dit te claimen. Dictators, macho’s, leggen de wil 
op aan anderen en daar passen dezelfde bekrompen seksuele opvattingen bij. 
 
Özcan Akyol: ‘Slampamper’ (Eindhovens Dagblad 2 juli 2019) 
Over Gökmen Tanis die 18 maart in Utrecht in een tram een bloedbad heeft aangericht. 
Akyol: ….‘Als agnost bekeek ik het schouwspel (in de rechtszaal) van gisteren met 
plaatsvervangende schaamte. Ik dacht vooral: jongen, als er al een paradijs is, een plek 
die gerund wordt door de god die jij plotseling hebt gevonden, dan weet ik zeker dat 
daar géén plaats voor jou is.’ 
 
We zouden eens moeten ophouden steeds maar overal God voor te gebruiken, 
precies zoals het ons uitkomt. Het valt niet mee, maar iedereen weet in het 
diepste van zijn hart hoe hij moet leven. Maar omdat wij, ik incluis, niet genoeg 
onze verantwoordelijk kunnen en durven te nemen zoeken we steeds 
uitvluchten en gooien dat op het bordje van God. God als een soort 
vuilnisstortplaats. 
   
God en het goddelijke in de LANGAKKERS in LEENDE 
Op 2 juli heb ik met  twee vrienden om 9.30u een afspraak met Roel Winters die ons 
gaat rondleiden op zijn landgoed van 21 hectaren in Leende. Gedurende een kleine 30 
jaar heeft Roel een oorspronkelijk agrarisch bedrijf weten om te toveren in een oase van 
dieren- en plantenparadijs. De mens is wel aanwezig maar staat hier alleen ten dienste 
om de eenheid van mens, landschap en dieren te herstellen naar zoals het ooit geweest 
is. Om dit te bereiken heeft Roel zijn agrarische bezigheden voor het grootste gedeelte 
stilgelegd en is zijn landbouwgrond gaan extensiveren in plaats van te intensiveren en 
te transformeren tot een nieuwe natuur van balans en eenheid. 
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Biodiversiteit is ten gronde gegaan door intensivering van de landbouw waardoor de 
eenheid van de natuur grondig verstoord is. 
Roel Winters, de eigenaar, is een man naar mijn hart, dat blijkt al snel. De vlam slaat 
onmiddellijk in de pan. De hartstocht en liefde voor het LEVEN, ONZE AARDE druipt uit 
zijn hele lichaam, zijn liefdevolle praten over het kleinste insect, de 52 verschillende 
broedvogels die hier hun jongen krijgen, niet ver van de snelweg, doet je hart sneller 
kloppen. 
Je waant je in een paradijs van stilte, je kijkt uit over vertes, oases van wilde bloemen, 
overvliegende en landende vogels, muisjes kruipen voor je voeten in kleine holletjes. 
 
Dit paradijs is er niet zomaar gekomen, Roel heeft bijna iets onmogelijks gepresteerd 
door alles zelf, met zijn handen, die er ondanks het noeste werken - viel me op - prachtig 
uitzien. Heggen worden gevlochten en geknipt op ingenieuze manier zodat vogels hier 
door ondoordringbaarheid  een veilig thuis hebben. Appelvinken, geelgorzen, putters, 
orpheusspotvogels, oeverzwaluwen, baardvleermuizen, patrijzen, keepen, groenlingen, 
roodborsttapuiten maar ook 26 soorten dagvlinders leven in dit paradijs. Maar ook de vos 
loopt hier rond maar die is geen vriend van Roel omdat deze vele dieren verslindt 
waardoor het evenwicht verstoord wordt. 
 

 
Tapuit                                                                                           Baardvleermuizen 
 

  
Heggen vlechten voor vogels                                                    Stenen wal met vetplanten 
p.5 



Twintig jaar geleden nam Roel een resoluut besluit door alle exotische planten en bomen 
zoals rododendrons en coniferen eruit te gooien. Aan het knippen, scheren en schoffelen 
– de nette tuintjes van de brave burgers – kwam een rigoureus einde. Roel ging het 
landschap extensief beheren. Bewust aandacht schenken aan een landschap waar vogels, 
vlinders zich thuis voelen. 
Zo bouwde Roel een speciale onderaardse kelder van 64 meter voor vleermuizen. 
 
Roel geeft alles zijn liefdevolle aandacht: 
‘Stil jongens: ‘Horen jullie daar de overvliegende putter, zoiets als ‘qwiet qwiet  
trrrrrrr qwiet……… 
 
In de verte zien we een zwaluwentil waarvoor de zwaluwen eerst bij Roel moeten 
intekenen; de til is tot op het laatste huis bezet. 
Poelen voor kikkers, salamanders, libellen, trapsgewijze verhoging in het landschap 
wisselt zich af naar lichte afdalingen, de laag begroeide strook tussen een landerig pad is 
belangrijk voor zonderlinge plantjes….. ja en zeker geen dode takken van bomen 
halen……   
Kempische heideschapen, streekeigen, in plaats van grasmachines. 
Reeën grazen en knabbelen aan twijgen en takken. 
 
In de verte zien we brandrode koeien grazen tegen de achtergrond van de Sint-Petrus-
Bandenkerktoren in Leende. Zij maken zich niet druk om LHBTI.  
                                                                                                                              
 

    
Toegang naar vleermuizenkelder 64 meter                    Putter : Qwiet  Qwiet trrrrrrr Qwiet 
 

            
Orchideeën geven de kwaliteit van het landschap aan   Pas op: Ik, de vos, ben terug, zie mijn uitwerpselen 
Vrucht van de aronskelk                                                    geven mijn territorium aan 
p.6 



 
 Winters Langeakkerslandschap 
 
Later blijkt dat Roel bovendien een kunstliefhebber is. Aan de muur van zijn warme 
mooie grote kamer met een ongelooflijk uitzicht hangt een TAL R. 
 
Romantiek die werkelijkheid is geworden in het landschap van de Langakkers 
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