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Lopen (1992) 

Sieth Delhaas  

De Bazuin, Splinter, 30 oktober 1992  

Aan het eind van de healing ceremony op 12 

oktober vroeg de spirituele leider van de 

Western Shoshones ons op te staan voor het 

gebed. ‘Ik zal jullie uitleggen waarom wij 

Indianen gaan staan tijdens het gebed: de 

kracht voor je lichaam komt vanuit je 

voetzolen en deze ontvangen die kracht uit de 

aarde waarop ze staan.’  

Als je, zoals sommige van de aanwezigen, 

juist aan het eind gekomen bent van een 

pelgrimage van soms vierduizend kilometer, 

dan bevestigt je eigen ervaring de woorden 

van de spreker: lopen over de aarde vermeerdert niet alleen je fysieke, maar ook je mentale 

kracht. 

Daartegenover staan in dit land van de Indianen de beelden van de lege trottoirs — als die er 

al zijn — van de woonsteden die de Europese Amerikanen voor zichzelf hebben gebouwd. 

Lopen in de VS is een opvallende en verbazingwekkende gebeurtenis. Als pelgrim van de 

European Peace Pilgrimage ‘92, die op 12 oktober, ‘Columbusdag’, eindigde, hoor je dat de 

verbazing over de voettocht niet in de eerste plaats de drie doelen — tegen kernproeven, 

tegen uraniumwinning en voor de landeisen van de Indianen — geldt, maar het lopen. Je 

loopt? 

Als je serieus neemt wat de spiritueel leider zegt over de kracht die de aarde via de voeten 

aan de mens schenkt, dan hebben de bewoners van de Verenigde Staten zich tot een 

krachteloos volk gemaakt. En zij niet alleen. Overal over de wereld verdringen voertuigen de 

voetzolen. Het contact met de aarde is verbroken, de mens wordt krachteloos, zoekt zijn 

kracht in andere zaken, die geen bronnen zijn. ‘De bron bereiken kun je alleen door tegen de 

stroom in te zwemmen’, zegt een wijze. Krachtig word je alleen door je voetzolen bloot te 

stellen aan de aarde. 

In praktijk gebracht veranderen zulke wijsheden levensstijlen en culturen. 

Willen de Indianen misschien daarom dat krachtbronnen als kolen, goud en uranium in de 

schoot van moeder Aarde geborgen blijven in plaats van ze op te delven en om te zetten in 

het ruilmiddel geld? 


