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‘Dichtbij het leven’ is het thema van de 
Cittaslow-beweging in Eijsden-Margraten.  
En het was het overkoepelende thema van 
de landelijke Cittaslow-dag die plaatsvond 
op diverse locaties in onze gemeente.

Speciaal voor die dag vroegen we aan 
schrijver/filosoof Govert Derix om ‘Dichtbij 
het leven’ te voorzien van een filosofisch 
fundament. Het voorlopige resultaat vindt 
u op de volgende pagina’s. Een bondige 
en creatieve analyse van slow-living. 
Opgebouwd rondom de drie T’s van het  
juiste tempo, tover/poëzie en trouw aan  
de aarde. Uitmondend in een synthese over 
het doorgeven van onze aarde, erfgoed en 
landschap aan volgende generaties.

Derix’ benadering is ook toepasbaar op de 
andere thema’s die tijdens de dag op het 
programma stonden en waarvan we de 
sprekers achterin toelichten.
De voedselcreatievelingen Peter Klosse 
en Ico van Rheenen lieten ons zien hoe je 
vanuit ‘slow’ tegen smaak en de waarde van 
goede voeding aan kunt kijken. Filosoof Eric 
Brinckmann vertelde hoe we al wandelend 
een andere relatie met het landschap 
kunnen ontwikkelen. Natuurwetenschapper 
en duurzaamheidsdeskundige Wiel Schins 
nam ons mee naar een vuursteenmijn en 
vertelde hoe we ons door het verhaal van 
Eugène Dubois (de lokale evenknie van 
Charles Darwin) en ons erfgoed kunnen 
laten inspireren tot een visie op een nieuwe 
samenleving.

Smaak, landschap en erfgoed zijn verder uit 
te diepen door ze vanuit de drie T’s te bezien. 
Derix geeft daartoe een eerste aanzet, 
een eerste licht in een huis met nog vele 
onbekende kamers. De verdere ontdekking 
is een mooie en belangrijke opgave voor de 
komende periode. En het is een uitdaging 
voor leden van andere Cittaslowbewegingen 
om hun situatie eveneens op verfrissende 
manieren onder de loep te nemen. Bekijk 
jullie praktijk van Cittaslow eens door de bril 
van tempo, tover en trouw. Wat zie je? Welke 
vensters gaan open? Welke ambities worden 
wakker? Welke dromen krijgen vleugels?

Derix verpakt zijn verhaal als een dans.  
Moge dit boekje een ‘Aufforderung zum Tanz’ 
zijn om er individueel en collectief je eigen 
dans mee te scheppen.

Ik wens u veel ‘dichtbij het leven’.

Hartelijk groetend,

Dieudonné Akkermans,  
burgemeester van Eijsden-Margraten
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‘Dichtbij het leven’ luidt het motto van de vandaag gastgevende Cittaslow-
gemeente Eijsden-Margraten. In dit essay zal ik die slogan van verschillende 
kanten bekijken. Niet te snel. En vooral slow. Of beter: slow, af en toe quick, 
dan weer slow.

‘Dichtbij het leven’ is echt zo’n kreet waarmee je alle kanten uitkunt. Hoe 
dichtbij kun je komen? Wat is ‘het’ leven? Kun je zo dichtbij komen dat je er 
helemaal mee samenvalt en dat je zelf duizend procent leven bént? Is ‘het’ 
leven niet een containerbegrip voor alles wat groeit en bloeit en sterft en leeft 
doordat het ander leven vreet en verteert...  zoals de filosoof Nietzsche riep: 
het geheim van het leven is dat het lééft van leven?
En zou dat niet betekenen dat hautnah op het leven zitten betekent dat je 
erin zwemt, je erin onderdompelt, je het als modder over je lijf smeert, het 
vermorzelt, inhaleert, spijsverteert en zo intens weer terug in de wereld brengt 
dat je jezelf met elke cel van je lijf doorleeft als onderdeel van natuurlijke 
kringlopen?
Circulaire huishouding in optima forma?
Hoe dichtbij wil je het hebben? Hoe dichtbij durf je te komen? Bij jezelf. Bij 
de ander. Bij ‘het’ leven dat in laatste instantie – ondanks alle wetenschap en 
technologie – altijd raadselachtig en ondoorgrondelijk zal blijven.

Het leven, dat zijn wijzelf.
Toch hebben we niet altijd het gevoel dat we leven.
Niet zelden is het alsof we geleefd worden. Alsof iets anders ons leeft. Alsof 
zich door ons heen iets voltrekt dat groter of gemener of onverschilliger of 
levenlozer is dan wijzelf.

En toch.
Het mooie is dat we ons bij die kreet – dichtbij het leven – bijna als 
vanzelf iets kunnen voorstellen. Ook al kunnen we het niet direct pakken of 
verwoorden: dichtbij het leven drukt een gevoel uit dat velen dierbaar is.

Die dierbaarheid is op vele manieren te benaderen. Burgemeester Akkermans 
vertelde me dat hij onlangs op bezoek was bij een honderdjarige inwoonster 
en er tijdens het zingen van het Ave Maria zijn tranen de vrije loop liet. Het 
was een prachtmiddag, hij had een prachtig boeket bij zich, in de ogen van de 
bejaarde jarige las hij een dankbaarheid voor het leven die ook in hemzelf een 

Dichtbij het leven
Een filosofische dans 
rondom slow-living
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Tegen zo’n achtergrond kijk je anders naar muziek en hoogstam. En naar de 
verbondenheid van cultuur en natuur.
De hoogstamboom als een partner om dichtbij het leven te komen.
Je hoeft hem niet meteen te omhelzen.
Maar je zou de aanvechting kunnen krijgen.
Alle bomen zíjn wellicht al broeders.
Wij mensen moeten het vaak nog worden.
Misschien moet de beschermheilige van Cittaslow wel een wijze eik of wilg 
zijn. Of Orpheus, zoals in mijn nieuwe roman.

INTERMEZZO: PROCESSIEMARS

Alle langzame gekheid (of slow foolishness) op een stokje. In wat volgt maak 
ik langs drie wegen voelbaar wat ‘Dichtbij het leven’ kan betekenen.

Allereerst heeft dichtbij het leven veel te maken met het juiste tempo. Zoals er 
een tijd is van zaaien en van oogsten, zo heeft ook iedere handeling, activiteit, 
relatie en ambitie zijn eigen snelheid. Slow en snel zijn altijd relatief. Te snel 
eten is slecht voor je spijsvertering (echte slow people kauwen elke hap vijftig 
keer, heb ik horen vertellen). Te langzaam eten kan betekenen dat je andere 
dingen mist. Zo bezien lijkt de slow-beweging vooral bedoeld om tegengas te 
geven tegen de ongelofelijke versnelling die op vele fronten van het leven leidt 
tot ontsporingen.

De Italiaanse mediafilosoof Franco Berardi wijst er bijvoorbeeld op dat 
nieuwerwetse aandoeningen zoals adhd, dyslexie, dyscalculi, burn-out, 
burn-in, mentale uitputting en nieuwe vormen van depressie ontstaan 
door een overbelasting van onze neurale circuits. Een gemiddeld mens is 
amper opgewassen tegen de informatielawine, de permanente Strijd om 
onze Aandacht (aandacht als hét schaarsteproduct van onze tijd...) en de 
voortdurende stress van presteren, wisselende relaties, fast food en de 
verslavingen die overal op de loer liggen (van alcohol tot tv, van internet tot 
seks, van tinder tot spiritualiteit... want ja, ook dit laatste is in onze tijd big 
business).

gevoel van dankbaarheid losmaakte.
Op zulke momenten neemt de natuur het over.
Je probeert je misschien te verstoppen achter woorden.
Maar het lichaam zit al vol kippenvel en tranen.
Toen Dieudonné me dit kleine verhaal vertelde voelde ik meteen: dit is dichtbij 
het leven.

Een ander voorbeeld zijn de bloesemtapijten die in Eijsden-Margraten op 
straat liggen tijdens traditionele processies. Je voortbewegen over bloesem 
als een ritueel passend bij de kringlopen van seizoenen en religie. Ook dat 
voorzichtige, kleurige en respectvolle lopen drukt een verlangen uit naar 
nabijheid. Rituelen zijn herhalingen om nabijheid (tot een god, een geliefde, 
de natuur) te bezweren. Waar dat lukt zijn woorden overbodig. Dankbaarheid, 
eerbied en medemenselijk stromen door bloed- en zenuwbanen. Een gevoel 
van ‘het is goed zo’ maak zich meester van je. En je weet: dit is dichtbij het 
leven.

Of nog een voorbeeld: het koesteren van hoogstamfruitbomen. Onze 
kennis van bomen staat nog in de kinderschoenen. Pas onlangs ontdekten 
wetenschappers dat bomen met elkaar communiceren, dat ze als families 
voor elkaar zorgen, dat ze samenwerken met enorme netwerken van 
schimmels en dat ze misschien zelfs vormen van intelligentie hebben die 
voor de meesten van ons een ver-van-mijn-bedshow zijn. Met hun wortels 
omarmen ze de aarde en met hun takken en kruinen hebben ze een besef van 
de atmosfeer waar wij met onze zintuigen niet bijkunnen.

Niet toevallig was Orpheus, de halfgod van de muziek en de dieren, ook de 
partner van mythische bomen. Misschien ontstond muziek uit het zingen van 
takken. Misschien was de zang van de aarde allereerst een geluid van wind en 
bomen. En wellicht is het niet toevallig dat muziek voor veel mensen in deze 
contreien een tweede natuur is.

(Sommigen beweren dat het inheemse dialect een visitekaartje is van Eijsden-
Margraten; een manier van de mond gebruiken die ook zorgt voor een unieke 
klank bij het bespelen van blaasinstrumenten, aldus dirigent Jan Cober van de 
veelbekroonde koninklijke harmonie Sainte Cécile.)
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van een zelfde omvattende natuur waaruit alles voortdurend wordt geboren. 
Ook wij zijn constant in een staat van geboorte, in statu nascendi.

Dat constante geboren worden van alles wat natuurlijk en cultureel groeit en 
bloeit, is het meest betoverende of toverachtige dat bestaat. Ook slow-living 
is te doorgronden als een beweging van mensen die intuïtief en/of doordacht 
beseffen dat we niet eindeloos door kunnen gaan met onttoveren.
Filosofen van de Frankfurter Schule spreken in dit licht van een Dialectiek 
van de Verlichting: een te ver doordraafde rationalisering die bijna blindelings 
leidt tot duisternis, barbarij en ontmenselijking. De 8301 graven op de 
Amerikaanse begraafplaats van Margraten maken invoelbaar waartoe dat kan 
leiden. Iemand vertelde me dat het bezoeken van die begraafplaats voor hem 
voelt als een echte begrafenis, elke keer weer. Alsof dierbaren hier nog steeds 
iedere dag de hoogste prijs betalen voor onze vrijheid. Wat welbeschouwd 
ook zo is.

Tegen deze achtergrond is langzaam leven een manier om het leven te 
herbetoveren of om een Nieuwe Verlichting te bewerkstelligen. Alsof 
we opnieuw leren kijken en waarderen. Zodanig dat we ons innerlijke 
waardenkompas ijken en de solidariteit tussen generaties groeit.

Slow living in de diverse gepaste tempi en ritmes brengt tover en poëzie terug 
in leven en samenleving. Het herkennen van de tover in de wereld versterkt 
het waardenbesef en de betekenis van intermenselijkheid.
Slow living gaat over thuiskomen. In je omgeving, in je landschap, in de poëzie 
van jezelf.
Zo bezien kunnen Cittaslow-gemeenten enclaves zijn van rust in een rat-
racende wereld. Organische spiegels die laten zien dat het anders kan. Een 
gemeenschap van mensen die beseft dat langzaam leven geen doel is, maar 
een middel om zin en betekenis te voeden en te laten ontstaan. Niets minder 
dan de cultureel-mentale hygiëne wordt er gevoed. Cittaslow-gebieden als 
rustige dynamo’s van poetica en inspiratie.

Kunnen we dit inzicht praktisch maken?
De vraag stellen is antwoorden in beeld brengen.

Zoals het lijf tijd nodig heeft om voedsel te verteren, zo heeft de geest tijd 
nodig om te processen. De vrijheid van de hedendaagse mens gaat vaak hand 
in hand met verslaving. Alsof we bang zijn vrij te zijn. Alsof we bang zijn niet 
snel genoeg te zijn. Alsof we bang zijn het leven te missen als we er niet met 
hoge snelheid doorheen razen en onze vrije tijd volboeken met afspraken, 
verplichtingen en andere dates. Living in the fast lane lijkt de norm. Slow 
living iets voor doetjes. En áls we in de fast lane onthaasten of verlangzamen, 
dan veelal als afvinkbaar actiepunt op de bucket-list.

Maar laten we niet te snel oordelen. Langzaam en snel vallen niet samen 
met goed en fout. Veeleer lijkt er behoefte aan een relativiteitstheorie van het 
bestaan die voor activiteiten, relaties en ambities beschrijft wat de optimale 
snelheid zou kunnen zijn.
Is het niet de kunst om voor alles wat we doen het juiste tempo te ontdekken?
Slow living gaat over de uitdaging onszelf beter te leren kennen door te 
experimenteren met verschillende snelheden. Zoals een pianist een stuk 
in de vingers krijgt door het zowel tergend langzaam als duivels rap te 
oefenen... om vervolgens tijdens het concert het juiste tempo aan te houden. 
Snel en slow zijn geen kwestie van slecht of goed, maar hangen samen met 
een gevoeligheid voor een gezond ritme in een bepaalde omstandigheid of 
context.

Kunnen we dit inzicht praktisch maken?
Ja. Ik hoop en vermoed dat de wijze waarop ik hier en nu vertel past bij wat ik 
wil overbrengen.

INTERMEZZO: GONGSLAG EN STILTE

Mijn tweede spoor gaat over de terugkeer van tover en poëzie. Veel van onze 
westerse verworvenheden hangen samen met een onttovering van de wereld. 
Taal, technologie en het hyperactieve leven staan tussen ons en de natuur 
in (en misschien ook wel tussen het dagelijkse en het ‘echte’ leven, wat dat 
ook moge zijn). Met dien verstande dat tegenstellingen als tussen cultuur en 
natuur en tussen mens en dier kunstmatig zijn. Veel passender is het onze 
geschiedenis en onze cultuur te zien als natuurverschijnselen. Alles is uiting 

F I L O S O F I S C H  E S S A Y 
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Hij is ook nu van toepassing.
Kies ik voor het juiste tempo, voor terugkeer van tover, voor trouw aan de 
aarde en waardig doorgeven? Of boeit het me geen biet en laat ik alles door 
mijn vingers glippen – keer op keer op keer.
Hoe willen wij voortleven?
Hoe willen wij dit leven doorgeven?
Hoe wil ik mijzelf doorgeven?

Onlangs sprak ik iemand die in de bloei van haar jaren hoorde terminaal ziek 
te zijn. Na de eerste shock gingen alle zintuigen open. Alsof de natuur het 
overnam. Ze had nog nooit zo intens geleefd, geproefd, gekeken. De mens is 
natuur die kijkt naar natuur. Vreemd dat de tover soms pas terugkeert door 
extreme gebeurtenissen.

Het juiste tempo (dat zowel extreem langzaam als ultrasnel kan zijn) leidt tot 
een gevoeligheid voor de tover der dingen die op haar beurt een trouw wekt 
die in elk mens ten minste in sluimerstand aanwezig is.
Noem het de dialectiek van slow living.
Een proces dat je steeds dichter bij het leven brengt.
Waarbij je kunt ontdekken dat waarden sterker doorleefd raken. 
Waar openheid en kwetsbaarheid tekenen van kracht worden.

Tempo, tover en trouw als dimensies van een omgeving die wij omgeven met 
onze wil haar door te geven. En daarmee ook onszelf door te geven.

Ademend, lachend, lopend, etend, zwetend en interacterend zijn wij leven 
dat zich voedt met leven, dat leven probeert te doorgronden, dat verlangt 
naar leven, dat zich verzet tegen het einde van het leven en dat zich, als het 
voldoende gezegend is, uiteindelijk neerlegt bij het eigen tijdelijke einde.
In waardige vormen van doorgeven ligt wellicht een vorm van onsterfelijkheid 
besloten. Verder leven door jezelf door te geven in de geest van een omgeving 
om om te geven. Filosofischer kan ik het nauwelijks maken.

Hoe maken we dit praktisch?
Of wordt zo’n praktijk geboren vanaf de momenten dat we zulke inzichten 
laten doorklinken in ons leven?

INTERMEZZO: BLOEMSCHIKKEN

Zo kom ik bij een derde snaar op de lier van slow-living. Steeds meer mensen 
ontdekken de schoonheid van geven en doorgeven. Soms krijg je de indruk 
dat de oude economie zich in onze tijd door haar laatste crises heensleept. 
Misschien beleven we de geboorte van een nieuwe economie van geven, 
doorgeven en geven om elkaar en de omgeving.

Wie wenst zichzelf en zijn kinderen en vrienden niet een omgeving die het in 
alles waard is om doorgegeven te worden?

De kunst van het doorgeven van de aarde aan volgende generaties ligt 
daarmee in het verlengde van het zoeken en vinden van het juiste tempo en 
het bereiken/ontdekken van tover en poëzie. Het grondgevoel bij dit alles is 
een trouw aan de aarde.

Ik besef: dit zijn grote woorden in een gevaarlijke tijd. Maar wie dichtbij het 
leven staat, zal ook makkelijker trouw zijn aan de draagster van dat leven.

Ik vertel u dit verhaal in het besef dat het niet vanzelfsprekend in goede aarde 
valt. Maar misschien kent u het verhaal van de eeuwige terugkeer van het 
gelijke. Volgens dit verhaal, dat in het onderbewuste van vele culturen zit, 
keert alles eindeloos terug. Deze omgeving, dit boeket, u, ik, deze middag, 
deze beweging, jullie verlangen om slow living zo snel mogelijk verder tot 
bloei te brengen.
Net als het streven van burgemeester Dieudonné Akkermans om steeds 
opnieuw te bewijzen dat Eijsden-Margraten de titel Cittaslow niet verdient. 
Een verhaal apart waarin een speurtocht naar een omgekeerde bewijslast 
samengaat met nederigheid en eigenzinnige zelfkritiek.

De eeuwige terugkeer van het gelijke houdt in dat je bij alles wat je doet, 
verlangt, zegt, beslist en kiest, de verantwoordelijkheid op je schouders voelt.
Hou ik vandaag een flutlezing? Of vertel ik mijn verhaal zo dat het ’t waard is 
steeds opnieuw verteld te worden?

Volgens Friedrich Nietzsche was dit de grootste gedachte aller tijden.

F I L O S O F I S C H  E S S A Y
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Voor mij wordt het praktisch door het vermoeden dat we van het leven een 
kunstwerk kunnen maken.
Het leven als kunstwerk.
Hoe dichtbij wil je het hebben?
Hoe dichtbij durven we het te laten komen?
Hoe intiem durven we te worden met het kunstwerk dat wijzelf collectief en 
individueel (kunnen) zijn?
Is Cittaslow een beweging of zoektocht om de drie T’s in onze wereld terug 
te brengen en te versterken? Zodanig dat leven en samenleving het karakter 
krijgen van een kunstwerk dat we met graagte en trots, maar ook gepast 
nederig en eerbiedig doorgeven?

(...)

Misschien ging ik te snel.
Misschien moet ik vertragen.
Slow, quick, heeeel slow.
Misschien moeten we samen vertragen.
En het leven kiezen dat het waard is om eeuwig geleefd, beleefd en 
teruggeleefd te worden.
Proberen wij te leven met een hooggevoeligheid voor het juiste tempo, tover 
en trouw?
Wordt het een kunstwerk?

De keuze is aan ieder van ons.

Dank voor jullie aandacht.

Govert Derix

Voordracht voor de landelijke Cittaslow-dag 
in Kasteel Rijckholt, gemeente Eijsden-Margraten

F I L O S O F I S C H  E S S A Y 
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Vanuit zijn interesse voor natuur, landschap 
en filosofie probeert Brinckmann natuur 
en landschap door kleinschalige, maar 
(technisch) slimme biologische landbouw 
te verbinden en te versterken. Het is zijn 
ambitie zoveel mogelijk stedelingen bij dit 
proces te betrekken 

Lezing in een notendop
Er is in de afgelopen eeuwen een grote 
afstand ontstaan tussen de comfortabele 
binnensferen en ‘het buiten’. We zijn in een 
versnelling geraakt sinds de klokkentijd in 
de kloosters is uitgevonden. Een paradox: 
die was bedoeld om rust en ritme te 
structureren, te garanderen zelfs, maar heeft 
het tegendeel bewerkstelligd eenmaal buiten 
de kloostermuren. Versnelling vindt vooral 
plaats in technische binnenruimtes die 
sindsdien zijn gecreëerd.

De westerse mens brengt meer dan 90% 
van zijn tijd door in binnenruimtes en 
heeft feitelijk geen reëel beeld en ervaring 
meer van wat het buiten, het natuurlijke 

landschap, eigenlijk ís. Hoewel de thema’s 
natuur en landschap meer dan ooit in de 
belangstelling staan, is het buiten een 
voortzetting geworden van het binnen met 
andere middelen. Landschapsfilosofen 
pleiten voor vertraging en een hernieuwde 
‘onderdompeling’ in het landschap. Bewuster 
omgaan met voedsel, voedselproductie, 
procesmatig met de seizoenen leven is een 
adagium van de ‘slow food’ beweging. Dit 
brengt mensen dichter bij het landschap en 
het eigen lijf, en stimuleert een duurzamere 
relatie met de leefomgeving. Er is ook een 
praktische manier om in het oorspronkelijke 
ritme van het buiten te geraken, en wel een 
eenvoudige: wandelen. Door te wandelen 
bewegen we de wereld anders en leren 
we luisteren naar het landschap. Dat blijkt 
een eigen boodschap te hebben, als we er, 
wandelend, goed naar leren luisteren.

www.hetlankheet.nl

In harmonie 
met elkaar

S P R E K E R S

Eric Brinckmann  
Landschapsfilosoof en Directeur landgoed Het Lankheet

“Ik wens Eijsden-Margraten een verwevingslandschap 
van wonen, werken en natuur, waar kalmte de ruimte 
krijgt om goed leven te laten rijpen.”
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Derix interesseert zich voor alles wat raakt 
aan grote en kleine vragen omtrent de plaats 
en bestemming van de mens in samenleving 
en kosmos. Hij ziet dat de samenleving 
op vele fronten door een flessenhals gaat. 
Het is volgens hem aan onze generatie de 
uitdaging om negatieve ontwikkelingen om 
te buigen in nieuwe vormen van positivisme 
en daadkracht.

Lezing in een notendop
Een filosofie van slow-living kan in beeld 
komen door natuur en cultuur te bezien 
vanuit drie T’s volgens Derix. Allereerst gaat 
slow-living niet zozeer over onthaasting, 
maar om het ontdekken en ervaren van de 
juiste snelheid of het juiste tempo (= T1) 
passend bij de gegeven activiteit, relatie 
of ambitie. Vanuit dat juiste tempo kunnen 
we ontvankelijker worden voor de tover en 
poëzie van de wereld (T2). Deze gevoeligheid 
voor de (terugkeer van) poëzie op velerlei 
gebied, kan onze trouw aan de aarde wakker 

maken en versterken (T3). De drie T’s 
stimuleren de ervaring van de schoonheid 
en verantwoordelijkheid om de wereld goed 
en waardig door te geven aan volgende 
generaties. De zogenaamde leer van de 
eeuwige terugkeer van het gelijke (de keuzes 
die je nu maakt komen eeuwig terug) en de 
collectieve en individuele kans om van het 
leven een kunstwerk te maken, onderstrepen 
dit besef dat ook de leidraad is van zijn 
jongste roman.

www.govertderix.com

S P R E K E R S

Govert Derix  
Schrijver, filosoof, adviseur, columnist

“Cittaslow als een zoektocht  
om de drie T’s in onze wereld  
terug te brengen en te verster-
ken. Zodanig dat leven en  
samenleving het karakter 
 krijgen van een kunstwerk  
dat het waard is om door 
te geven.”
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Als gastronomisch inspirator, docent en 
onderzoeker houdt Klosse zich bezig 
met voeding en gezondheid in relatie tot 
systemen. Het thema ‘smaak’ staat daarbij 
centraal.

Lezing in een notendop
De waarde van goede voeding. De mens is 
gewend geraakt aan een voedselpatroon 
dat niet altijd even gezond is; het is 
bovendien belastend voor het milieu. De 
Gezondheidsraad adviseert om meer groente 
en fruit te eten en minder zout, suiker en 

bewerkt voedsel in het algemeen. Dit vraagt 
om het veranderen van eetpatronen en dat 
is een grote uitdaging. Een voorwaarde 
voor de verandering is dat de gewenste 
voedingsgewoontes even gemakkelijk, 
betaalbaar en vooral ook lekker zijn als wat 
men nu tot zich neemt. Lekker is de motor 
van onze voedselkeuze. Bewust of onbewust 
kiezen we het eten en drinken dat we het 
lekkerst vinden.

www.tasteresearch.org

S P R E K E R S

Peter Klosse  
Lector Gastronomie Hotel Management School Maastricht, eigenaar Hotel en  
restaurant De Echoput, directeur Academie voor Gastronomie, oprichter T.A.S.T.E.

“Het glas is halfvol en dat lege gedeelte bevat potentieel veel 
moois. Cittaslow is hopelijk het begin van de verandering: 
betere natuurlijke voeding, gezondere inwoners, meer  
toegevoegde waarde en behoud van landschappen.”
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Van Rheenen hecht grote waarde aan 
het belang van koken, eten en drinken 
voor gezinnen en gemeenschappen. Hij 
heeft hierbij veel aandacht voor gezonde 
voeding, foodtrends, foodcultuur en 
duurzaamheid. Deze elementen zijn wat 
hem betreft onlosmakelijk verbonden met 
échte aandacht voor elkaar, genieten van de 
eenvoudige schoonheid van alledag. Kortom: 
leef het leven zoals het is bedoeld. 

Lezing in een notendop
De ene eettrend is nog niet geland of de 
andere is alweer klaar voor take-off. Kunnen 
we de trends nog bijhouden? Moeten 
we eettrends wel willen bijhouden? Het 
Amerikaanse foodtijdschrift Bon Appétit 
vroeg het zich hardop af op de cover: hoe 
zijn we toch zo food-geobsedeerd geraakt? 
Waarom willen of moeten we (ineens?) 
zoveel weten, lezen en zien over eten? 
Over gezónd eten met name. Sinds koken 
niet meer móet, zijn we het contact met 
wát we eten deels verloren. Met lokaal en 
seizoensgebonden eten in het bijzonder. 
Zorgwekkend? 

Homo sapiens zet zich volgens Schins met 
grote snelheid buitenspel op de planeet. 
We staan aan de vooravond van een 
noodzakelijke en ingrijpende verandering 
op alle gebieden, waarvoor Schins de 
term Nieuwe Samenleving gebruikt. De 
maakbaarheid en ontwikkeling hiervan 
heeft Schins’ grote interesse en hij heeft 
hulpmiddelen ontwikkeld om organisaties 
hierin te ondersteunen. Maar, het ontbreekt 
vooralsnog aan bewustzijn bij onze leiders 
om het onderwerp serieus op te pakken.

Lezing in een notendop
Het geologisch-landschappelijk-
historische erfgoed van Eijsden-Margraten 
is perfect voor erfgoededucatie en 
wetenschapstoerisme. Engeland had 
Charles Darwin, wij hadden Eugène Dubois. 
Neanderthalers al bewerkten onze vuursteen 
en latere culturen groeven vuursteenmijnen 
uit. De geologie van het Savelsbos brengt 
studenten en toeristen terug naar de 
oorsprong van onze planeet en de mens. 
Maar buiten die ‘leuke’ belevingswaarde ligt 
hier de verbinding met de naaste toekomst. 

Ingrijpende mondiale veranderingen zullen 
plaatshebben in de manier waarop wij 
economie en organisaties hebben ingericht. 
Zonder bijna schokkende bewustmaking 
van onze leiders gaat dat niet lukken. 
Hierin is ons erfgoed de sleutel. Ons 
unieke landschap met de vele historische 
plekken kan dienen als Observatorium, 
om mensen op bewustmakende wijze in 
verbinding te brengen met verleden én 
toekomst. Van hieruit kunnen leiders eerste 
stappen maken in het opnieuw inrichten 
van hun organisaties. Het landschap als 
unieke selling point van Cittaslow Eijsden-
Margraten.

www.wielschinsgeo.nl

S P R E K E R S S P R E K E R S

Ico van Rheenen  
Zelfstandig media- en foodcreatief, creative director Allerhande en 
Savory, foodconsultant voor o.a. HEMA en Albert Heijn

Wiel Schins 
Natuurwetenschapper, organisatieadviseur, presentator-gids-auteur geologie en menselijke 
prehistorie, bewustmaker leiders in opgerichte “Observatorium Nieuwe Samenleving”

“Kook! Eet met aandacht, met elkaar.  
Neem er tijd voor. Wie slow leeft, geniet langer.” 

“Laten we het unieke  
Cittaslow-erfgoed ook inzetten 
voor een betere wereld buiten  
de gemeentegrenzen.”



Colofon 
Gemeente Eijsden-Margraten, 2017 Tekst: Govert Derix, viaStory Coördinatie: Luc van den Boorn, viaStory
Vormgeving: Studio Eikenhorst Fotografie: Johannes Timmermans

www.dichtbijhetleven.nl

Wij staan dichtbij het leven.
Dichtbij het landschap, de cultuur,

de tradities. Bij de mensen die
hier wonen, werken en leven.

Wij bewegen mee met de seizoenen.
Met de tijd. Zodat er een prettig 

evenwicht ontstaat. Telkens weer.
In harmonie met elkaar.


