
Non Solus                                       26 mei 2019  

De levende wereld  

Mij werd een opmerking gegeven door een moeder van opgroeiende jongens, 

naar aanleiding van de Non Solus, 19 mei 2019.  

De aanleiding van haar opmerking was mijn verhaal over het industrie terrein 

de Binckhorst, den Haag, waar ik leerde slootjes springen en andere jongens 

idealen in het toen nog, voor de oorlog poldergebied.  

Mijn hoop en aandacht in die Non Solus was gebaseerd op het nadenken hoe 

om  te gaan  met de verschraling van onze natuur met behoud van alle 

positieve zegeningen.   

  

De opmerking van de toch wel aardige mevrouw was kort en duidelijk. Ik ben 

niet van plan mij daar druk over te maken, in ons dorp kunnen mijn kinderen, 

mijn jongens nog voetballen en zelfs slootje springen. Het zal mijn tijd wel 

duren.  

Het is voor deze mevrouw niet te hopen dat, voordat zij door niets ontziende 

project ontwikkelaars met Euro tekens in de ogen, zonder dat zij er weet van 

heeft, haar levende wereld, is opgevreten door hoogbouw of pakhuizen.. De 

levende wereld is een prachtig synoniem voor natuur, zo aangegeven door de 

auteur van het boek; “Beneden wereld”, Robert Macfarlane.  

Ik had het gevoel even alleen te zijn na deze , na mij de zondvloed opmerking .  

Het kan echter verkeren.  

 

Het is fantastisch te ervaren hoe in betrekkelijk kleine plaatsen de basis wordt 

gelegd voor behoud en verdieping der geschiedenis met de verbinding naar het 

heden, de wereld waarin wij leven.  

Op uitnodiging van vrienden was ik te gast, verleden zaterdag, bij de Stichting 

oud Zevenhuizen/Moerkapelle, te Zevenhuizen. Gemeente Zuidplas. Het 

museum is een weldaad te bezoeken en inleven hoe dicht bij de Levende 

Wereld de mensen vroeger geleefd hebben en de bewoners van heden dit 

wonen in die Levende Wereld nog steeds koesterend in stand houden. Te 

ervaren dat het schoons aldaar getoond gebracht en in stand gehouden 

wordt door vrijwilligers, zoals bij zovele publieke zaken is subliem.  

Om de puntjes nog even op de bekende I te zetten werd het bezoek vervolgd 

op de eerste etage bij de vereniging molenvrienden Rotte meren gebied.  

 

Een prachtige afsluiter voor deze Non Solus. 



www.oudzevenhuizen-moerkapelle.nl  

www.verenigingmolenvrienden.nl  

  

Nicolaas Overbeeke                                                 Nieuwerkerk aan den IJssel  
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