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Beste 60plusEndus-lezer,

Zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen, zoveel opvattingen, zoveel ego’s, zoveel ideeën, 
zoveel oplossingen. Het afgelopen jaar buitelden we over elkaar heen, allemaal leken we de 
wijsheid in pacht te hebben. Maar… zou het zo kunnen zijn dat wij mensen helemaal niet zo wijs 
en alleswetend zijn als we denken? En dat de natuur het glorieus van ons wint? Want de natuur 
kan zonder ons, maar wij niet zonder haar. Wie is hier dan de meest wijze? We zochten die natuur 
de afgelopen twee jaar dan ook massaal op. De natuur verbindt, geeft rust en heelt. De natuur is 
er altijd voor je, oordeelt niet en is puur. We kunnen er nog veel van leren.

Van wie we ook kunnen leren, zijn vrouwen als de oude Crone, die wordt gezien als de drager van 
alle wijsheid. Ze is de alwetende wijze en de gerespecteerde oudere, die klaarstaat met wijze raad 
en goede gaven. Helaas is deze traditie verloren gegaan. Eeuwig zonde. Maar we kunnen hem weer 
oppakken. Schrijfster Susan Smit heeft speciaal voor 60plusEndus een fragment samengesteld uit 
haar boek Wijze vrouwen. Laten we onze ouderen weer waarderen…

Verder in deze editie een filosofische column van Bauke Rinsma over verstand en liefde. Komt 
verstand met de jaren? Ook vier inspirerende tentoonstellingen met uiteraard eveneens een lijntje 
naar wijsheid. En we sluiten het magazine af met de wijze woorden van Jan Terlouw: ‘We leven niet 
in een maatschappij, maar in een samenleving. Mensen zijn gemaakt om sámen 
dingen te doen en dus is het erg belangrijk om beter te luisteren naar elkaar.’

Wij kijken ernaar uit om, deze wijze woorden volgend, ook dit jaar 
weer veel mensen samen een zorgeloze dag of een memorabele 
reis te bezorgen. Ook wensen we iedereen in 2022 veel 
positiviteit, vrijheid en compassie toe, én uiteraard… wijsheid.

Veel leesplezier!
Valérie den Haan

Wat is
wijsheid?

Welkom
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Dit zijn de vier meest
inspirerende tentoonstellingen 
van dit seizoen.

tips & inspiratie 

[1] Survivors – Faces of 
Life after the Holocaust
75 portretten van overlevenden van de Holocaust, van 
de hand van fotograaf en kunstenaar Martin Schoeller 
ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrij-
ding van Auschwitz-Birkenau. 75 unieke levensverha-
len, die een mozaïek van persoonlijke herinneringen 
vormen en de meest tragische gebeurtenissen in de 
moderne menselijke geschiedenis belichamen. De 
unieke foto’s tonen mensen wiens schrijnende herin-
nering voor altijd in hun lichaam en ziel is geschroeid, 
maar wiens portretten tegelijkertijd ook hun hoop op 
een betere wereld en een betere toekomst onthullen.

T/m 31 januari 2022
fotomuseumaanhetvrijthof.nl

[2] Vrijdenkers: 
van Spinoza tot nu 
Wat is een vrijdenker? De samenstellers van de ten-
toonstelling zien vrijdenkers als vernieuwers, idealis-
ten, dwarsliggers, vrije geesten én activisten. De ten-
toonstelling geeft een overzicht van vier eeuwen vrije 
geesten, van Baruch Spinoza toen tot Theo van Gogh 
en Tinkebell nu. Hoe tolerant zijn we voor afwijkende 
denkers en doeners? Het Amsterdam Museum laat 
zien en horen wat de kritische geesten dachten, wat 
hen dreef, en hoe de samenleving daarop reageerde. 
Velen kregen te maken met afkeuring, intimidatie en 
geweld. Iedereen die vraagtekens plaatst, kan onder 
vuur komen te liggen.

T/m 27 februari 2022
amsterdammuseum.nl

https://fotomuseumaanhetvrijthof.nl/tentoonstelling/survivors
http://amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/vrijdenkers-van-spinoza-tot-nu
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Dit zijn de vier meest
inspirerende tentoonstellingen 
van dit seizoen.

[4] Ode aan Constant en 
het Vrije denken
In 2021 was het 101 jaar geleden dat beeldend kun-
stenaar Constant Nieuwenhuys, bekend als Constant, 
werd geboren. Hij liet een indrukwekkend en divers 
oeuvre na en was medeoprichter van CoBrA. Voor 
Constant bestonden er geen grenzen in zijn artistie-
ke onderzoek en expressie. Zo tekende en schilderde 
hij van het begin af aan, en bleef dat zijn leven lang 
doen. Hij bekeek de wereld als een schilder met wijd 
open geest en ogen. Met de oprichters van Museum 
Henriette Polak deelde Constant een visie op de kunst, 
gebaseerd op de zichtbare werkelijkheid en het leven. 
Kijkend met een open blik, met verwondering en zon-
der vooroordelen. 

T/m 20 mrt 2022 
Museum Henriette Polak, museazutphen.nl

[3] Open Boek 
Een ontdekkingsreis door de Bibliotheca 
Philosophica Hermetica Collectie  
In Embassy of the Free Mind, een museumbibliotheek 
en platform voor het vrije denken, tonen medewerkers 
en vrijwilligers in een regelmatig wisselende collectie-
presentatie boeken uit de kerncollectie, de Bibliotheca 
Philosophica Hermetica. Deze collectie bestaat uit zo’n 
vijfduizend boeken en driehonderd handschriften uit 
de Renaissance tot en met de Verlichting, de tijd van 
het rationeel denken. Maar ook in andere stromingen 
uit die periode stond zelfstandig nadenken over levens-
vragen en het onderzoeken van de natuur, kosmos en 
mens centraal, zoals in de hermetische filosofie, alche-
mie en kabbala. Ga op ontdekkingsreis door 2.000 jaar 
verzamelde wijsheid en leer weer met andere ogen 
naar de wereld kijken – en naar jezelf. 

T/m 6 maart 2022
embassyofthefreemind.com

http://www.museazutphen.nl
http://embassyofthefreemind.com/nl/museum/143-tentoonstellingen-2
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Een prachtige natuur, eeuwenoude geschiedenis en 

afwisselende landschappen. Dan denk je toch meteen 

aan Noorwegen met de noordse 'Edda', Griekenland met 

de vele mythen en sagen, en aan Schotland met z’n lochs 

en Nessie? Maar zo ver van huis hoef je helemaal niet te 

gaan. Want wat te denken van ons eigen Drentse land? 

Met vennen, beekdallen en... witte wieven.

Ga mee...

Oudste monument van het land
Met haar ruige natuurschoon is Drenthe ideaal voor 
allerlei soorten uitstapjes, vooral buiten. Want zeg 
je Drenthe, dan zeg je natuurlijk allereerst hune-
bedden. Het oudste monument van Nederland is 
ook een hunebed; dit hunebed van Borger is hét 
symbool van Drenthe en werd ruim vijfduizend 
jaar geleden gebouwd. De Hunnen kregen dit voor 
elkaar door de enorme keien met behulp van boom-
stammen op elkaar te stapelen.

6

De wijsheid 
der natuur
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Witte wieven
Drenthe heeft ook zijn eigen mythes. Met als bekend-
ste die van de witte wieven, waarvan de herkomst niet 
helemaal duidelijk is. In ieder geval moest je voor die uit 
Wapserveen goed uitkijken. Naar het schijnt. Dan was 
het witte wief van de Ekelenberg al een stuk aardiger. Ze 
schijnt overigens nog vaak op die berg te dolen… Ook 
leuk om te bezoeken is het oudste vaartuig ter wereld, 
de kano van Pesse, bij Hoogeveen. En in het Drents Mu-
seum is het meisje van Yde te zien. Het lichaam van dit 
16-jarige meisje werd in 1897 gevonden, nadat ze zo’n 
2000 jaar in het veen had gelegen.

Geopark De Hondsrug
En dan is er natuurlijk de Drentse natuur zelf. Een 
oerlandschap met beekdalen, vennen, ongerepte hei-
degebieden met grazende schapen, zandverstuivingen 
en bossen. Ook liggen in die Drentse bossen nog overal 
oude keienwegen verstopt. De Hondsrug werd zelfs 
door Unesco uitgeroepen tot Geopark, een landschap 
met unieke aardkundige, culturele, historische en ecolo-
gische waarden. Met een beetje geluk kom je er Drentse 
Hooglanders en heideschapen tegen, en met nog een 
beetje meer geluk misschien wel een das of bever.

Onze actieve ontspanning 
in Drenthe Klik hier!

Onze oerwandeling
in Drenthe Klik hier!

http://60plusendus.nl/pelgrimstocht-camino-portugues-naar-santiago
http://60plusendus.nl/pelgrimstocht-camino-portugues-naar-santiago
https://60plusendus.nl/schilderachtig-alkmaar-ademt-historie/
https://60plusendus.nl/oerwandelen-in-drenthe/ 
http://60plusendus.nl/pelgrimstocht-camino-portugues-naar-santiago
http://60plusendus.nl/pelgrimstocht-camino-portugues-naar-santiago
https://60plusendus.nl/schilderachtig-alkmaar-ademt-historie/
https://60plusendus.nl/actieve-ontspanning-in-drenthe/
https://60plusendus.nl/oerwandelen-in-drenthe/ 
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Noorwegen: arctische wildernis
Bij de Noorse mythen denken we aan Loki, Odin en 
Thor. Bij een bezoek aan de ruige, onverbiddelijke 
Noorse natuur is het ook niet moeilijk je voor te stellen 
dat mensen eeuwen geleden geloof hechtten aan Thor 
met zijn machtige hamer. Precies die natuur ook maakt 
Noorwegen met haar fascinerende landschappen en 
arctische wildernis van de kusten voor veel reislustigen 
een geliefde bestemming. En de Hurtigruten, de Noorse 
postboten, brengen je zelfs nog dieper het ruige land 
met zijn prachtige fjorden in. 

Griekenland: Zeus, Apollo 
en Artemis
Geen land zo bekend om zijn mythen, sagen en 
wijsgeren als Griekenland. Zo zou de geboorteplaats 
van de mythische tweelinggoden Apollo en Artemis 
het eiland Delos zijn. Gelegen in de Egeïsche Zee 
en beschermd tussen de Cycladen was dit heilige 
eiland een belangrijke tussenstop voor zeelieden en 
pelgrims die de tempel van Apollo op Delos kwamen 
bezoeken. En zo zijn er nog zo veel machtige 
eilanden. Wat te denken van Leros, Kalymnos en 
Patmos, dat Zeus aan zijn dochter Artemis zou 
hebben geschonken?

Ook al eens gedacht aan… 
Schotland?
Schotland, het land van de hazelaars. Maar vooral ook 
van de clansmen, de druïden en het Gaelic (Keltische taal), 
de glens (groene valleien) en de lochs (meren). Maar niet 
alleen meren en valleien, ook besneeuwde bergtoppen 
en prachtige stranden behoren tot het Schotse repertoire. 
En als je dan toch op ontdekkingstocht bent in de Schotse 
natuur, maak dan ook eens een wandeling langs Loch Ness 
in Great Glen. Wie weet vang je in het troebele water wel 
een glimp op van die verdraaide Nessie.

Ga mee...

Klik hier!

Klik hier!

Klik hier!

https://60plusendus.nl/noorderlicht-zien-met-hurtigruten/
https://60plusendus.nl
https://60plusendus.nl/60plusendus-cruise-griekse-eilanden/
https://60plusendus.nl
https://60plusendus.nl/60plusendus-cruise-griekse-eilanden/
https://60plusendus.nl
https://60plusendus.nl/noorderlicht-zien-met-hurtigruten/
https://60plusendus.nl/60plusendus-cruise-griekse-eilanden/
https://60plusendus.nl/wandelreis-schotland-de-west-highland-way/


Column Bauke Rinsma 

Wijsheid, een weids begrip met heel veel facetten. 
60plusEndus... en dus wijzer? Ja, zult u zeggen, 
het verstand komt met de jaren. Of verstand een 
synoniem is voor wijsheid valt te bezien. Mijn 
moeder placht vaak te zeggen dat je meer hebt 
aan een ons verstand dan aan een kilo hersens. 
Dat klinkt natuurlijk heel verstandig en dat is het 
ook, maar wijsheid gaat heel veel verder. Het is 
bijvoorbeeld verstandig om bij, om maar eens 
wat te noemen, het afsteken van vuurwerk een 
beschermende bril te dragen, maar het is wijzer 
om er helemaal niet aan te beginnen. 

Ook kennen we het begrip slim. Dat begrip lijkt op een 
‘upgrade’ van verstand, maar is het niet. Een slim mens 
weet zich uit een netelige positie te redden maar een 
verstandig mens zorgt ervoor dat je niet in zo’n positie be-
landt. De echte upgrade van verstand is wijsheid en over 
wijsheid is er in de loop van vele eeuwen wel het nodige 
gezegd. Ik weet niet of ik zo uitzonderlijk ben door zo nu 
en dan wijsheden te lezen van grote denkers van nu en 
toen. Ik kan het u aanbevelen. 

Het zijn wijsheden die verder gaan dan, bijvoorbeeld, 
spreekwoorden. Over spreekwoorden gesproken hoor 
ik te vaak dat die verkeerd worden geciteerd. Een vriend 
van mij zegt vaak dat je van een kale kip geen veren kunt 
plukken. Voor een poelier is dat helemaal waar, maar 
het oorspronkelijke spreekwoord luidt dat je van een 
kikker geen veren kunt plukken. Klinkt toch leuker? En 
dan die handen op je buik. Vaak hoor ik dat het twee 
handen op één buik zijn, maar het horen er vier te zijn. 
Hoe wijs spreekwoorden ook klinken, de wijsbegeerte 
gaat veel verder. Filosofie omvat het streven naar ken-
nis en wijsheid, en dat heeft ons heel veel verstandige 
uitspraken gebracht. Soms grappige en soms ernstige 

citaten. Citaten die mijn kijk op de wereld verdiepen. Wat 
dacht u van: spreek nooit kwaad over de vrouw die je 
eens gekust hebt, of: plas nooit in de beek waar je eens 
uit gedronken hebt, een variant met dezelfde strekking. 
Kleine wijsheden met een mooie boodschap. De innerlijke 
drang naar filosofie onderscheidt het menselijke ras van 
al het andere leven. Het verrijkt ons en moraliseert in de 
goede betekenis van het woord. Wat dacht u van enkele 
uitspraken van Confucius, ‘Meester K’oeng’, die zo’n 2500 
jaar geleden ons leven verrijkt heeft met uitspraken als: 
Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer 
zo veel te luisteren als te praten. En: Van nature zijn we 
broeders, door de opvoeding worden wij vreemden. De 
grote Einstein was sterk in understatement met prachtige 
quotes als: Twee dingen zijn oneindig, het universum en 
de menselijke domheid, maar van het universum weet ik 
het nog niet helemaal zeker. En: Het meest onbegrijpelijke 
in de wereld is de inkomstenbelasting. 

Toch is er iets dat – by far – uitstijgt boven filosofie. In het 
Hooglied – het lied der liederen, een poëzie tussen twee 
geliefden, een liefdevol lied dat wordt toegeschreven aan 
koning Salomo – wordt de liefde boven alles gesteld. De 
liefde als de universele en onuitputtelijke kracht die ons 
mensen ontroert en verbindt!

Tot besluit trakteer ik u graag op – ik schrijf deze column 
immers voor 60plusEndus – een mooi gedichtje van de 
veelzijdige Clinge Doorenbos.

Geen boog kan steeds gespannen zijn,
Ga uit, verruim uw geest.
Gij helpt uw medemens aan brood.
Gij helpt uzelf het meest!

Bauke Rinsma

Filosofie omvat het streven 
naar kennis en wijsheid

9



De kracht 
van de Crone
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Maar de oude wijze vrouw zoals ik haar zie, is niet 
star en serieus. Integendeel: ze is gepassioneerd, 
veerkrachtig en karaktervol. Ze maakt nog steeds 
fouten, leert en verwondert zich elke dag, zonder 
cynisch dan wel naïef te zijn. Ze heeft geleerd naar 
haar intuïtie te luisteren en ze is zich bewust van 
haar kracht en macht. Haar ervaringen hebben haar 
niet ontmoedigd; ze is er juist zuiverder en sterker 
door geworden. Ze is ‘sociale spelletjes’ beu, kijkt 
door de schone schijn heen en durft zich aan de 
wereld te laten zien zoals ze werkelijk is: soms lief 
en kwetsbaar, soms streng en onverbiddelijk. 

In de voorchristelijke Europese natuurreligie 
had de oudere vrouw een bijzondere positie. Ze 
werd beschouwd als de drager van wijsheid en 
werd Crone genoemd. In die tijd werd de zon als 

mannelijk gezien en de maan als vrouwelijk. Een 
vrouwenleven werd vergeleken met de fasen van de 
maan: de wassende maan hoorde bij de maagdfase, 
de volle maan bij de moederfase en de afnemende 
maan bij de Crone (of de Oude Wijze vrouw) als 
post-menstruele, wijze vrouw. In de maagdfase 
krijgen vrouwen gelegenheid om te onderzoeken en 
te experimenteren. Zij zijn niet letterlijk maagd in de 
zin dat ze onberoerd waren door mannenhanden, 
maar ze zijn jong, ongebonden en kinderloos. De 
moederfase staat in het teken van creativiteit, 
daadkracht en (ook al is dat niet noodzakelijk) het 
voortbrengen van leven. De fase van de Crone 
omvat introspectie en het doorgeven van wijsheid. 
Elk stadium van een vrouwenleven was heilig; alle 
overgangen werden gemarkeerd met passende 
rituelen. 

De vrouwen die mij inspireren, vrouwen die zijn gerijpt tot evenwichtige 
en boeiende persoonlijkheden, vertonen ironisch genoeg een zekere 
terughoudendheid om de rol van oude wijze vrouw te accepteren. Zonder 
uitzondering sputteren ze: ‘Ik, oud? Ik, wijs?’ Het klinkt ze niet bepaald als een 
compliment in de oren. Dat komt door de moderne invulling van de begrippen 
‘oud’ en ‘wijs’: ze staan voor dodelijk serieus en star zijn, het allemaal beter 
denken te weten. 

10

in the picture
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‘Zij kan genezen, 
heeft een ontwikkelde 
intuïtie en kennis van 
planten en kruiden’
het leven en de dood. Omdat ze patronen in het 
leven herkent en de toekomst voorziet kan ze wijze 
raad geven. Haar zorg en toewijding gaan niet meer 

De Crone is het archetype van de oudere vrouw 
met de wijsheid van de sterren en de aarde. Zij kan 
genezen, heeft een ontwikkelde intuïtie en kennis 
van planten en kruiden. Ze kent de mysteriën van 

alleen uit naar haar eigen kinderen, die inmiddels 
volwassen zijn, maar naar het welzijn van de hele 
gemeenschap. Ze zal haar levenslessen doorgeven 
aan jongere generaties voordat ze sterft en ruimte 
maakt voor nieuw leven. De oudere vrouw was ‘de 
gekroonde’, degene die door haar levenservaring 
een overdrachtelijke kroon van wijsheid bezat. 
‘Iemand een kroon opzetten’ is een oude 
Nederlandse zegswijze voor ‘iemand de hoogste 
eer bewijzen’. Alle jaren die ze had geleefd, de 
beproevingen die ze had doorstaan en de wijsheid 
die ze had vergaard, gaven haar een zekere status. 
Haar werd gevraagd raad te geven, onenigheden te 
beslechten, als rechter op te treden.

Oudere vrouwen hebben vandaag de dag de toe-
komst: zij zullen het straatbeeld bepalen, zij zullen 



een belangrijke consumentengroep zijn, zij zullen 
als kiezers de politiek domineren. En hopelijk zijn 
zij degenen die ons naar een hoger bewustzijn 
zullen leiden. ‘Voor het eerst in de geschiedenis 
drommen enorme aantallen vrouwen door de 
poort van de menopauze, die zich op nog een jaar 
of dertig leven van goede kwaliteit mogen ver-
heugen,’ schrijft Ann Kreilkamp, oprichtster van 
het tijdschrift The Crone Chronicles. ‘Wij vrouwen 

hebben een zekere doorleefde wijsheid, bijeenge-
sprokkeld door de ervaringen van onze lange en 
vruchtbare levens. Wat gaan we doen met deze 
wijsheid? Golf spelen? Ons haar laten doen? We 
krijgen langzaam onze mogelijkheden en verant-
woordelijkheden in het vizier.’

De oude wijze vrouw is het distillaat van alle erva-
ring. Het ligt voor de hand om bij haar te rade te 
gaan voor kennis. Ik wil luisteren naar de inzich-
ten van oudere vrouwen. Ik wil leren van vrouwen 
met meer levenservaring dan ik, die me kunnen 
helpen mijn horizon te verbreden en meer hel-
derheid te krijgen in mijn eigen richting. ❚

Uit: Wijze vrouwen,
Susan Smit, 
uitgeverij Lebowski. 
www.susansmit.nl
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Alsjeblieft, van Susan Smit
‘Wat mooi om dit fragment samen te stellen voor 
’60plusEndus’. Ik hoop dat 60-plussers er de moed 
door vinden om hun wijsheid te laten horen. 

Toen ik bijna twintig jaar geleden 
'Wijze vrouwen' schreef was ik dertig 
en zocht ik vrouwelijke rolmodellen. Ik 
wilde de vijftigplusvrouw uit haar tent 
lokken en haar kracht voor het voetlicht 
brengen. Ik wilde haar aanmoedigen 
haar belangrijke rol opnieuw op zich 
te nemen, zoals eeuwen geleden. Ik 
wilde de status en het respect voor haar 
terugeisen, omdat ze dat verdient en 
omdat jonge vrouwen snakken naar 

haar humor, wijsheid en kennis. Ik wilde hun toeschreeuwen: wees 
trots op elke lachrimpel, elke zwaarbevochten verworvenheid en elke 
fout. Laat ons van jullie leren.

Ik kreeg meer wijsheid over me uitgestort dan ik had durven hopen: 
over innerlijke kracht, liefde, moed, vergeving, vrije wil, omgaan 
met verlies, passie en magie. Het bracht mij verder op mijn weg van 
innerlijke groei en verantwoordelijkheid. Ik mocht op audiëntie bij 
koningin Noor van Jordanië, liep gearmd met Majoor Bosshardt 
over de grachten van Amsterdam en werd uitgenodigd op een 
van de fameuze feesten van Xaviera Hollander. Ik liep mee met 
dr. Jane Goodall, dronk een kopje thee met actrice Isabella 
Rossellini, zag het bureau waaraan Isabel Allende haar boeken 
schrijft en wandelde door de weelderige tuin van Irene van Lippe-
Biesterfeld. 

Al deze vrouwen lieten me de rijkdom van het leven zien. Ze hebben 
niet alleen de nodige wijsheid vergaard, maar ze hebben met het 
klimmen der jaren hun vertrouwen en kinderlijke verwondering 
behouden. Ze zijn meer dan eens onderuitgegaan en weer 
opgekrabbeld en gaan met stijl en een groot gevoel voor humor 
door het leven. Dat maakt ze onweerstaanbaar en ongelooflijk 
inspirerend. Door de jaren heen is het boek in nieuwe versies en 
herdrukken uitgebreid met nieuwe vrouwen en thema’s. Het heeft 
zich doorontwikkeld tot aan nu, de tijd dat ikzelf bijna vijftig ben.’

‘De oude wijze vrouw 
is het distillaat van 
alle ervaring’



bucketlistHarderwijk

Lekker warm
Wil je in deze winterse dagen liever naar binnen? Dat kan ook. En 
natuurlijk, wie Harderwijk zegt, zegt Dolfinarium, maar Harderwijk 
heeft meer fijne musea. Zo is Het Stadsmuseum Harderwijk 
alleen al het bezoeken waard vanwege het mooie pand: een 
oude patriciërswoning. En dan leer je er ook nog eens alles over 
de geschiedenis van de Hanzestad aan het water. Van januari 
tot en met juli is er bovendien een overzichtstentoonstelling met 
aquarellen, schilderijen en grafisch werk van Harmen Meurs te zien.
stadsmuseum-harderwijk.nl

De paden op…
Een stad leren kennen, gaat natuurlijk het best met een stadswan-
deling. En dan het liefst met een gids van het Gilde van Harderwij-

ker Stadsgidsen die je alles kan vertellen over de Vischpoort, de 
Grote Kerk en de oude Raadzaal. Of kies een thema en doe de 

Vrouwenroute of Visserijroute. Zin in iets sportievers en bovendien 
wat meer van de regio zien: er zijn ook twee cultuurhistorische 

fietstochten. Eentje richting Ermelo (2,5 uur/25 kilometer) en eentje 
richting Hulshorst (4 uur/40 kilometer). Voor ieder wat wils dus!

stadsgidsenharderwijk.com

Jammie! 
Lekker lunchen doe je bij Y.A.M’s in de Luttekepoortstraat. De 
zelfgemaakte taartjes zijn om te smullen, en ook voor mensen 
met een lactose- of glutenallergie is er lekkers. De lunchkaart 

is fijn divers (landbrood met een gehaktbal of juist falafel 
met couscous), de high-tea om je vingers bij af te likken. Elke 

eerste zondag van de maand kun je er van 10.00-12.00 
uur genieten van een ontbijtbuffet. En hadden we al 

gezegd dat ze professionele barrista’s hebben?
yamskoffiebar.nl

to do

Ga met ons mee naar 
Harderwijk Klik hier!
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Als Jan Terlouws oudste dochter 
twee jaar is, komt zijn talent voor 
verhalen verzinnen naar boven: hij 
begint haar spannende verhalen 
voor het slapengaan te vertellen. 
Die zijn zo’n succes dat zijn vrouw 
hem aanmoedigt ze op te schrijven 
en niet veel later debuteert Jan 
Terlouw als kinderboekenschrijver 
met het boek Pjotr. Zijn bekendste 

werken zijn Koning van Katoren en Oorlogswinter. In al 
zijn werk, of het nou de politiek is of in kinderboeken, 
hamert hij op samenwerken en vertrouwen. Zo stelt 
hij: ‘We leven niet in een maatschappij, maar in een 
samenleving. Mensen zijn gemaakt om sámen dingen 
te doen en dus is het erg belangrijk om beter te 
luisteren naar elkaar.’

Vertrouw elkaar
In 1999 is Jan Terlouw vier jaar lang senator van 
de Eerste Kamer en reist hij door het land met 
lezingen over zijn favoriete thema’s, zoals het 

gebrek aan broederschap en de daarmee gepaard 
gaande vereenzaming in onze maatschappij, 
het wantrouwen van de burgers voor elkaar 
en de politiek, en de problemen rond de 
klimaatverandering. En nog steeds trekt hij ten 
strijde voor het milieu en de noodzaak voor de 

politiek om het vertrouwen van de burgers terug te 
winnen. In 2016 houdt hij een bevlogen toespraak 
in De Wereld Draait Door over onder meer het 
verdwenen touwtje uit de brievenbus als symbool 
voor het feit dat mensen het vertrouwen in elkaar 
zijn kwijtgeraakt. Zijn boodschap: ‘Houd op de aarde 
te verwoesten, maar dat kan alleen door elkaar te 
vertrouwen.’ ❚

Jan Terlouw over de wetenschap:

‘Maak de politicus die zegt dat hij 
een wetenschapper niet gelooft 
direct belachelijk. Wetenschap is 
geen geloof. Het is onderzoek’

ode aan...

‘Mensen, wees integer’
In een magazine met als thema wijsheid mag 
Jan Cornelis Terlouw (1931, Kamperveen) 
natuurlijk niet ontbreken, want veelzijdigere 
mensen zijn er bijna niet. Na zijn studie wis- en 
natuurkunde aan de Universiteit Utrecht werkt 
hij jarenlang als kernfysicus, maar in 1970 
besluit hij de politiek in te gaan; hij heeft te 
veel interesses voor één carrière. Jan Terlouw 
wordt onder meer fractievoorzitter van D66 en 
minister van Economische Zaken.

 Jan Terlouw



‘Als je echt van de 
natuur houdt dan vind 
je schoonheid overal’
Vincent van Gogh 1853 – 1890
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Reizen, Dagtrips & Workshops Klik hier!

Op z'n Rotterdams
"Een fantastische dag in Rotterdam! Ik zit vandaag, 

de dag er na, nog na te genieten!"

Yolanda - november 2021

Oerwandelen in Drenthe
"Net terug van 5 dagen wandelen in Drenthe. 

Wát was dat fantastisch zeg. Ik ben echt vol lof. 
Over álles. Alles klopte gewoon."

T. Willems - november 2021

Hurtigruten
"Mijn Hurtigrutenreis was een belevenis van begin 
tot eind. Ik hou me aanbevolen voor een volgende 

reis om weer te gaan met 60plusEndus."

Dhr. M. Pril - december 2021

Heerlijk, hartelijk Haarlem
"Alles in één woord TOP! Wat heb ik genoten van 

deze dag. André is een topper. Verheug me nu 
al op Mallorca 2022."

AG - november 2021

https://60plusendus.nl

