
We ontvingen een gedicht naar aanleiding 
van de vorige reisbrief over De Omweg. 
De inzender wil geen naam vermeld 
hebben, maar is (dus) bij ons bekend.  

De weg er omheen
Raadselachtig 
Soms sprookjesachtig
En onbekend

Het bladerbos
tot hoog in de lucht
met wolken, vergezichten
Een verlangen naar meer
Die omweg is leven,
Hemelse gloed
Wolken als water
Surf erop mee
Om dagen, om weken
Om mensen verweg
Dichtbij is die omweg 
Om je eigen bestaan.

Over alles wat je op wilt schrijven, maar 
nog niet deed: luister naar Lenny Kuhr 
met ‘In mijn boek’:
https://www.youtube.com/watch?
v=TZuLjxs6AHE

Ooit komt er een dag, 
dan schrijf ik het op
Ik leerde wat vallen is.
Liefde was groot.
Maar we vierden het stuk. 
En altijd opnieuw, elke keer 
was pijn minder groot
dan geluk. 

Lieve mensen,

Tijdens mijn wandelingen luister ik graag naar een boek of een podcast. De afgelopen weken was 
dat een roman waarin kunstmatige intelligentie een rol speelt. Dit weekend las ik een column van 
een collega over kunstmatige intelligentie als (wellicht) de vervanger van God als hogere macht, om 
dingen aan te vragen. Vandaag kreeg ik een mail van iemand die opperde om een bepaalde vraag voor te 
leggen aan ChatGPT. Dat is – simpel gezegd – een kunstmatig taalmodel dat vragen kan beantwoorden. Drie 
keer is geen toeval, dacht ik, vandaar dit stukje over kunstmatige intelligentie. We moeten er wat mee, zou je 
kunnen zeggen, omdat het bestaat en zich steeds verder ontwikkelt. Je kunt je ook afvragen of het echt moet. 
Of dat de eerste vraag mag zijn: ‘wil ik er wat mee’? Vooropgesteld dat alle informatie waarover het 
kunstmatige taalmodel beschikt in de kern door mensen is gegenereerd, en je als mens nog altijd zelf kunt 
bepalen wat je met een antwoord doet, zeg ik ja. Ik geloof er namelijk ook in dat mijn inspiratie en 
(waarschuwings)gedachten zich ergens om mij heen bevinden. Als helpers, en soms als engelen op mijn 
schouder. Maar dat neemt niet weg dat alertheid geboden blijft als het gaat om de inzet van deze systemen. 
Want een mens is en blijft kwetsbaar en dus makkelijk te schaden.

Met een hartelijke groet, Helene Westerik

Contact: degelebus@swen.nu, 06 43167139 (Helene Westerik), 06 22497969 (Nicoline Swen)  
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Heerlijk – lezen! Ik las een bericht dat meer 
dan de helft van een groep ondervraagde 
Nederlanders aangaf meer tijd te willen 
hebben om te lezen. Als ze het mij gevraagd 
zouden hebben, had ik dat ook geantwoord. 
Toch zeg ik wel eens tegen mezelf: het is ook 
een kwestie van prioriteiten stellen. Daar 
moest ik aan denken toen ik dit kunstwerk 
tegen kwam. Het staat voor mij voor: jezelf 
af en toe kunnen afsluiten van de wereld en 
even niet (hoeven te) weten waar de weg je 
heen leidt. Het kunstwerk is van Frans van 
Straaten en heeft als titel: Dreamscape. 

Steeds meer aandacht komt er voor 
goed sterven. Het nieuwe boek van 
Sander de Housson bijvoorbeeld, 
met als prachtige titel: ‘Leven 
toevoegen aan de dagen’. Een 
documentaire over een jonge 
huisarts die zelf ongeneeslijk ziek is 
en anderen begeleidt die dat ook 
zijn. Een reportage van de zoon van 
Maurice de Hond die samen met 
meerdere vrijwilligers 
videoportretten maakt van mensen 
die binnenkort gaan sterven. Met 
een tip van Manu Keirse: leg in zo’n 
videoportret geen opdrachten voor 
mensen vast, maar geef ze 
levenslessen én vertrouwen mee. 
Dat alles is ‘leven toevoegen aan de 
dagen’. Een wijze les voor iedereen. 
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In de gewone wereld om ons heen, 

zien wat er ook is, Toon Hermans 

kan dat zo knap verwoorden!

De bomen komen uit de grond
en uit de stam hun twijgen.
En ieder vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
Je ziet ze vallen naar de grond
en dan opnieuw gaan groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

Lieve mensen,

We krijgen een moestuin!
Binnenkort komt een oom ons helpen met het klaarmaken van de grond en alles wat er verder bij
komt kijken. Van verschillende kanten heb ik al waardevolle adviezen gekregen (en soms een beetje
meewarige blikken als ik blijkbaar erg onnozele dingen zeg!). Ik droom van keurige bedden met een 
overvloedige oogst in nette rijen. Zonder onkruid, zonder wurmpjes of vreemde torren waar ik tot voor kort nog 
nooit van had gehoord! 
“Ik zou met makkelijke groenten beginnen”, zegt iemand vriendelijk, als ik fantaseer over mijn eigen 
aspergebedden en pastinaken. Eén ding heb ik al wel begrepen, een moestuin vraagt tijd, zorg en aandacht. Ik 
hoor van mensen die in de zomer vanaf hun vakantieadres geregeld naar huis rijden om te sproeien. Van 
wekenlang courgettes eten omdat je er wel wat veel gezaaid had. 
Het is een hele nieuwe wereld om te ontdekken en ik geniet van de verhalen van alle ervaren (moes)tuiniers. Er 
valt nog zoveel te leren!
In een wat filosofische bui bedenk ik wat een mooi beeld zo’n moestuin is voor het hele leven. Ook mensen 
hebben (om te kunnen groeien) tijd, zorg en aandacht nodig.  En liefde, maar dat is misschien wel hetzelfde. 

Daarna verdiep ik mij weer in de voor- en nadelen van verschillende soorten mest. Want met filosoferen alleen, 
komen die asperges er nooit!
 
Hartelijke groet, Nicoline

Deze REISBRIEVEN worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking 
met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland.
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Een bericht op internet: Vanavond zorgde ik voor frustratie/boosheid bij iemand tijdens het 
rijden. Hij volgde me naar een tankstation en schold mij uit voor alles wat mooi en lelijk 
was. Ik wist niet zeker wat ik verkeerd had gedaan. Ik begon te vragen of hij in orde was en 
of er iets was wat ik kon doen om hem minder kwaad te maken. Hij stormde weg en ik wenste hem een goede dag. 
Normaal gesproken zou dit niet mijn reactie zijn, maar naarmate ik ouder word, probeer ik mij toe te leggen op het 
"zoeken naar begrip".
Er was iets anders aan de hand, niets wat ik had gedaan, kon toch hem zo kwaad maken. 
45 minuten later kwam ik terug bij mijn auto op de parkeerplaats en vond dit briefje onder de ruitenwisser: “Het 
spijt mij. Mijn moeder is zojuist overleden en mijn emoties zijn in de war. Vergeef mij alsjeblieft.” 
Weten we ooit wat er leeft in iemand?  

En ik drink op dat
Wat ons verbindt
Ik drink op wat
Opnieuw begint
Hemelhoog en
Wijd en zijd
Voor nu
Voor eens
En voor altijd

Dit is een stukje van 
een lied van Stef Bos. 
Ik ga het dit jaar 
gebruiken op Witte 
Donderdag.

BEZORGDHEID 
WERKT NIET
ZORG WEL!

Paasproject 2023 
Om de dag een 

afbeelding van het 
kunstwerk van Paula 

Smit, een 
nadenkspreuk en een 

bijpassend lied. Opgave 
via de mail.

Wakker worden als het al licht is, 
daar kan ik echt gelukkig van 
worden.
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