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Van de redactie

Sinds enige tijd hebben we thuis een nieuwe postbode. Meestal merk ik dat niet, maar zij 
maakte zich kenbaar door geluiden die tot binnen in huis hoorbaar zijn. Enkele weken 
geleden kwam ik haar tegen, pratend tegen onze paarden. Ze vertelde dat ze de eerste vijftig 

jaar van haar leven in het Ruhrgebied had gewoond en nooit iets met dieren te maken had gehad. 
Nu ze als postbode op het platteland werkte, was een hele nieuwe wereld voor haar opengegaan. 
Haar ogen fonkelden als ze sprak over het contact dat ze op haar route steeds even maakte met 
de dieren die ze tegenkwam, door hen kort even te vertellen wat zij die dag ging doen. 

Ik denk regelmatig aan haar, aan het vermogen dat ze heeft om met nieuwe ogen te kijken, 
ondanks haar meer dan vijftig jaar lang door een stedelijke omgeving gevormde blik. We praten 
sindsdien regelmatig met elkaar en ze is zich gaan interesseren voor wie dieren zijn en als het 
even kan, spreekt ze er met de boeren over. Wat ze gezien heeft, is een niet meer weg te denken 
deel van haar wereld geworden. 

‘Elke dag zou ermee moeten beginnen dat je je oog laat vallen op een klein voorval of een al
ledaags object, alsof het voor het eerst gebeurde of voor het eerst werd opgemerkt’, schreef de fi
losoof Ernst Bloch ooit. Dat advies zie ik in de praktijk gebracht door ‘mijn’ postbode en ik probeer 
het me voor de geest te halen als ik met mensen praat; niet omwille van het anekdotische, maar 
vanuit de hoop zo de wereld met nieuwe stemmen te kunnen verrijken. 

Bij het lezen van dit nummer was ik geraakt door de grote variëteit aan thematieken en invals
hoeken. Dat dat hele palet geestelijke verzorging heet, wijst op de uitdaging die op de schouders 
van de geestelijk verzorger rust. De mens die echt vraagt en op onderzoek uitgaat, is in staat zich 
altijd weer onderbroken te weten, met een shock die hem verrijkt. 

En zo moeten wij geestelijk verzorgers misschien ook zijn, wat niet gemakkelijk is, omdat we soms 
tegen een eeuwenoude stroom van traditioneel denken en kijken van religies en van anderen naar 
ons in moeten zwemmen, maar het is wel onze taak. Niet (Richard Rorty) om ‘de echte waarheid’ 
te vinden, maar om onze sensibiliteit voor wat anders is te vergroten. Ik hoop dat u in dit nummer 
een diversiteit aan onderwerpen, stijlen van schrijven en manieren van kijken vindt die ook uw 
blik kan verrijken en dat u, wanneer dat niet het geval is, uw stem aan ons laat horen; dan kunt u 
overigens meteen kennis maken met onze twee nieuwe redactieleden, Emma Schotveld en Iris van 
der Heul.
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