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LEZERSREACTIE
Dit is een schriftelijke reactie
op de column van Wim van
Pelt in deze krant van woensdag 13 december. De column
had de titel “Een nepdebat
over Ameland aan de Oude
Maas”.
Menig natuurlijkwetenschappelijk inzicht is in het verleden
gesneuveld door nieuwe “feitelijkheden”. Daaruit kun je
concluderen dat zelfs wetenschappelijke inhoud aan evolutie onderhevig is. In mijn rol
als docent leer ik mijn leerlingen kritisch te kijken naar de
buitenwereld, zo ook naar
huidige inzichten. Wees daarbij objectief, houd alle opties
open en oordeel pas als je alle
gegevens goed hebt geanalyseerd of oordeel niet. Ik bemerk dat menig volwassene
hier een voorbeeld aan zou
kunnen nemen.
Uw vergelijking dat Ameland
aan de Maas ligt, lijkt mij een
te simplistische metafoor voor
de hele ontstaansgeschiedenis van de moderne mens. Ik
trek geen rudimentaire organen in twijfel, zet geen vraagtekens bij ouderdomsbepalingen van fossielen en ben
ervan overtuigd dat dinosaurussen ooit op onze aardbodem rondliepen. Toch dwing
ik mijzelf regelmatig om ook
deze “feiten” weer eens onder
de loep te nemen, zoals een
academicus wordt geacht te
doen.

Op de vraag hoe de eerste levensvormen zijn ontstaan op
deze aarde is op dit moment
geen eenduidig (wetenschappelijk) antwoord. Uiteraard is
er de oersoeptheorie van Miller waarbij in experimenten
de bouwstenen van het leven
zijn gecreëerd, maar nog nooit
is in een laboratorium een
nieuwe levensvorm geschapen. In de klas tref ik leerlingen met uiteenlopende levensbeschouwingen en dit
onderwerp roept bij hen vanzelfsprekend de nodige vragen
op. Daarbij wil ik hen behoeden voor een zwart/wit benadering. Het doel van deze debatavond was leerlingen
kennis te laten maken met
uiteenlopende visies en hen te
laten inzien dat zowel het creationisme als het darwinisme
geen zaligmakende antwoorden kennen op alle vragen
over het leven. Ik hoop hiermee de bodem te leggen voor
hun verdere (academische)
vorming en hen te laten inzien
dat je op voorhand niet te snel
moet oordelen. Iets wat anno
2018 in de huidige maatschappij een zeldzame vaardigheid
lijkt te zijn geworden.
Drs. A. Bijleveld,
docent biologie DevelsteinCollege

Directeur-Generaal ministerie bezoekt Drechtsteden

V.l.n.r.: wethouders Arjan Kraijo, Peter Verheij en Jacqueline van Dongen, directeur-generaal Roald Lapperre,
directeur Tom Stuij van Mondial Movers en Stan de Ridder, CEO van Wellsun.

Roald
Lapperre,
Directeur-Generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, heeft vrijdag een
werkbezoek gebracht aan de
Drechtsteden.
REGIO - Hij sprak met Jacqueline van Dongen (wethouder
Zwijndrecht en Drechtstedenbestuurslid Duurzaamheid) en
wethouders Peter Verheij en
Arjan Kraijo van Alblasserdam
over diverse thema’s die voor
de Drechtsteden van belang
zijn, waaronder duurzaam-

heid, luchtkwaliteit en een circulaire economie.
Deze thema’s kwamen aan de
orde tijdens een bijeenkomst
in Alblasserdam. Voorafgaand
aan dit gesprek werd er een
bezoek gebracht aan verhuisbedrijf Mondial Movers in Alblasserdam. Aanleiding was
de innovatieve, energieopwekkende gevel die het verhuisbedrijf sinds enige maanden heeft.
Het ontwerp van deze gevel
komt van het bedrijf Wellsun.
De transparante zonnepanelen zorgen ervoor dat er een

aangename temperatuur is in
het pand én dat er tegelijkertijd energie wordt opgewekt.
Een unieke combinatie. Directeur Tom Stuij van Mondial
Movers liet tijdens een presentatie aan de Directeur-Generaal en de wethouders zien
dat het verhuisbedrijf al jaren
koploper is als het gaat om
duurzaamheid. “Alléén kunnen we de wereld niet veranderen en duurzamer maken,
maar we kunnen wel stappen
zetten. We hopen daarmee
andere bedrijven te inspireren
om hetzelfde te doen.”

Cultuur
Podium
Zwijndrecht
ZWIJNDRECHT - Iedereen
die zich in Zwijndrecht en
Heerjansdam met cultuur
bezighoudt kan zaterdag 27
januari een interessante
middag beleven. Dan is er
een netwerkbijeenkomst
“Cultureel Ondernemen” in
de gloednieuwe vestiging
van
het
Theaterhuis
Drechtsteden, Balistraat 1 in
Zwijndrecht. In Zwijndrecht is er veel meer cultuur dan menigeen denkt.
Om te beginnen wil het
Cultuur Podium Zwijndrecht de kunst- en cultuurbeoefenaars met elkaar laten kennismaken. Gasten
deze middag zijn Geert ter
Steeg (The Movies, Dordrecht) en Cilia Hogerzeil
(theatermaker en voormalig artistiek leider van muziektheater Hollands Diep).
Ook is er een workshop
door Dana Gooijer (Theaterhuis
Drechtsteden)en
Lisenka Slootweg (Dansant)
over het Centrum voor de
Kunsten Zwijndrecht.
De netwerkbijeenkomst is
van 13.30 tot 17.00 uur. De
toegang is gratis, maar
aanmelden (voor 26 januari) kan bij dana@theaterhuis.com.

