
De aarde gezien vanuit de hemel……ondergangsbeleving en crea6eve oplossingen. 

Ongeveer honderd jaar geleden publiceerde de Duitse filosoof Oswald Spengler zijn Ondergang van 
het Avondland, waarin hij het verval van de Westerse beschaving aankondigde. Dat dit niet het geval 
was, bewees de Engelse historicus Arnold Toynbee. Aan het slot van dit verslag daarover meer, want 
het sluit aan bij de film die wij op 9 maart mochten zien in de goed gevulde bovenzaal van de 
Bibliotheek in Almelo. En met “wij” werd niet alleen de leden van het Humanis6sch Verbond 
bedoeld, maar ook die van PAX en de Raad van Kerken Almelo, omdat wij allen staan voor een 
vreedzame en herbergzame wereld, zoals voorziPer Ab Gietelink liet weten.  

Op die dag  gaf Sjoerd Kuipers van HV Midden- en Zuid-Twente een inleiding op en toelich6ng bij de 
film van de Franse ecoloog Yann Arthus Bertrand (geb. 1946), waarbij hij ook het parallelle kijk- en 
leesboek “la terre vue du ciel” (de aarde gezien vanuit de hemel) liet zien. In 1994 begon Bertrand 
met hulp van Unesco de aarde van bovenaf te bestuderen wat resulteerde in dit boek waarvan er al 
meer dan 1 miljoen zijn verkocht. In Nederland kost het imposante boek thans 120 euro.  

Bertrand begon een wilde dierenpark in 1967 ten oosten van Limoges in Frankrijk. Toen hij der6g jaar 
was ging hij met zijn echtgenote naar Kenia om in het Masai Park het gedrag van leeuwen te kunnen 
bestuderen en fotograferen. In 1981 keerde hij terug naar Frankrijk en werkte o.a. voor Paris Match. 
Bertrand verzorgde luchtballonvaarten om geld bij te verdienen. Daarbij maakte hij foto’s vanuit de 
lucht. In 1991 legde hij een lucheotobank aan met meer dan een half miljoen beelden over honderd 
landen. Hij maakte daarna  beroemd geworden films: home (2009), planet ocean (2012), human 
(2015) en terra (2015).  Onder de film die Sjoerd Kuipers liet zien staat een sound track van de Franse 
componist Arman Amar (geb. 1953) met fraaie mysterieus aandoende klanken. 

De film is gesitueerd in het antropoceen, het 6jdvak dat de mens ingreep in de aarde. Dus vanuit de 
ontwikkeling van de aarde, naar de tradi6onele landbouw en veeteelt, via de industriële revolu6es 
naar de huidige conclusies die m.n. luiden dat we als mensheid gedwongen zijn om van een groei-
economie naar een eco-economie te transformeren. 

In de huidige 6jd kennen we allemaal de alarmerende signalen die klimaatwetenschappers laten 
horen als klimaatverandering, opwarming van de aarde, verzuring en ontbossing, woes6jnvorming, 
aantas6ng van koraalriffen, uitpukng van grondstoffen en ongebreidelde schaalvergro6ng. De film 
liet op indringende wijze het ontstaan der aarde zien: slingerende gaswolken, aloeling ervan 
waardoor water ontstond, wat de bodem legde voor het ontstaan van micro-organismen. De 
watercyclus die zuurstof mogelijk maakte, het ontstaan van algen, schelpen, bomen. En uiteindelijk 
de mens met landbouw en veeteelt, totdat de mens ingreep van spierkracht naar machines. Aardolie 
wordt  ongebreideld uit de grond gehaald en met pes6ciden worden landbouwgronden bewerkt. De 
uitpukng van de aarde is in een stroomversnelling geraakt. Er werden vele voorbeelden gegeven in 
een hoog tempo: inkrimping Amazonegebied, smeltende gletsjers, ontbossing in Borneo, 
bodemerosie Paaseiland, methaangas onder het permafrost in Siberië en nog meer apocalyp6sche 
beelden. Na 17.00 uur was er ook nog de gelegenheid om te zien dat er toch geen reden is voor 
pessimisme, want er werden evenzovele beelden getoond van slimme oplossingen die mensen 
hebben bedacht om het 6j te keren. In hetzelfde tempo zagen we innova6es van IJsland tot aan 
Australië. Zonnepanelen kennen we, maar er is veel meer. Zo konden we toch nog gerust naar huis…. 

Het sterke van de film is dat we als mensheid van welke geestelijke rich6ng dan ook, doordrongen 
moeten zijn van goed rentmeesterschap over de ons gegeven natuur. En historicus Arnold Toynbee 
had gelijk toen hij schreef dat de geschiedenis bestaat uit uitdaging en antwoord. Juist in  zware 
6jden weten crea6eve minderheden weer nieuwe oplossingen te vinden. Dat liet de film goed zien.    



  

   


