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Dat wil niet zeggen dat ik niet achter de doelstelling 
van die mars sta. Integendeel. Ik maak me zorgen over 
het klimaat en ben boos over de tekortschietende 
maatregelen van onze regering. Op De tuin zijn we 
gewend om na te denken over de gevolgen van onze 
handelingen. Over het goede doen. Dat vinden we 
hartstikke leuk en we gaan daar vrij ver in. Wij vragen 
ons bijvoorbeeld af: “kunnen de vuurkorven nog 
wel, gezien de last die mensen met longproblemen 
ervaren en het fi jnstof dat we zomaar de atmosfeer 
in slingeren?”. Dat soort vragen heb ik natuurlijk ook 
in mijn privéleven. Ik wil heel graag naar vrienden 
in Spanje, maar in een vliegtuig stappen is echt zo 
vervuilend. En na een zware werkdag vind ik het heerlijk 
om lang te douchen, maar shit! …zonde van het water 
en de energie! Hoewel ik me bewust ben van mijn 
beweegredenen wint het milieu niet altijd. Op De tuin 
meestal wel en daar ben ik trots op (al houden we de 
vuurkorven er nog even in, zij het zo weinig mogelijk). 

Het juiste doen voor de natuur, het milieu zit dus in 
mijn systeem en door die klimaatmars ontstond de 
behoefte om me te uiten. Maar om nou duidelijk te 
maken wat ik ervan vind of om er over te discussiëren 
vind ik een stuk moeilijker. Sjaak niet. Sjaak houdt 
van de actualiteit, smult van (digitale) kranten en 
actualiteitenprogramma’s. Hij kan zomaar een half 
uur volpraten over de klimaatproblematiek. Hij had in 
de politiek moeten gaan ;-) maar ja zijn carrière liep 
gelukkig een beetje anders. 

Bij mij is het meer een gevoelsding. Het is iets dat ik van 
binnen weet. En denkend aan hoe ik mij kan uitspreken 
zonder woorden en zonder mijn stem te laten horen in 
Amsterdam dacht ik eraan om een kijkkistje te maken. 
Dat is iets dat ik al jaren doe. De kijkkistjes ontstaan 
als ik geïnspireerd ben geraakt door bijvoorbeeld een 
persoon, wandeling of gevoel- het kan van alles zijn 
en er kan van alles in. Niet alleen oude oorbellen die 
ik niet weg kon doen, ook bloemblaadjes, schelpen en 
roestige stukjes staal (ja je bent vrouw van een smid of 
niet). 

Dus, dacht ik, ik gooi gewoon dat hele klimaat in een 
kistje. Maar wat is een klimaat…. In het boek ‘De acht 
bergen’ van Paolo Cognetti zegt Bruno dat stedelingen 
het over de natuur hebben, maar dat bergbewoners 
spreken over bos, rivier, weide, rotsen. Veel concreter 
dus. Het woord klimaat vind ik ook moeilijk en 
verder nadenkend over hoe het klimaatprobleem te 
visualiseren kwam ik weer uit bij die innerlijke strijd 
tussen het willen genieten van de welvaart en luxe 
manier van leven en anderzijds zuinig willen zijn op de 
natuur en me daardoor laten voeden. En toen ontdekte 
ik dat ik geen nieuw kistje hoefde te maken om de 
klimaatproblemen onder de aandacht te brengen. Dit 
dilemma, deze tweestrijd zit in bijna al mijn kistjes! 
Vandaar dat ik in deze blog mijn kijkkistjes gebruik. 
Dat is dan mijn manier om aandacht te vragen voor 
het klimaat en de mars. En ik hoop dat er duizenden 
mensen naar de Dam vertrekken om te stampen, joelen, 
schreeuwen en hun stem te laten horen. En daar ben 
ik ook heel trots op! Ondertussen gaan wij op De tuin 
gewoon door met op onze manier goed voor het milieu 
te zorgen, wij lopen onze mars natuurlijk al bijna 6 jaar! 
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Vandaag is er een klimaatmars in Amsterdam. Omdat wij bij De tuin van de smid 
vriendelijkheid en respect naar mens, dier en de natuur altijd voorop stellen leek 
het me niet meer dan logisch om ook naar Amsterdam te vertrekken. Ik heb het 
overwogen en ik heb oprechte bewondering voor de mensen die wel gaan maar grote 
menigtes doen mij geen goed dus ik ga niet. 


