
Zwerven in Zwitserland – Partner van de natuur  
 
De tram dendert luid klingelend voorbij, terwijl de stratenmaker driftig in de weer is met zijn 
drilboor. Schiphol heeft vandaag het vliegverkeer gedirigeerd langs de route die dwars over 
mijn huis gaat. Dit is wakker worden in hartje Amsterdam. Begrijp me niet verkeerd, niemand 
dwingt me hier te wonen. Dit is een vrije keus. Sterker nog, volgens natuurwetenschapper 
Rupert Sheldrake is dit de levensstijl van de meeste westerlingen: doordeweeks zijn we 
vooral bezig met ons ratio en proberen we geld te verdienen en in het weekend en de 
vakantie stappen we in de auto om terug naar de natuur te keren. En zelfs wanneer ik in het 
weekend de auto pak en ‘de natuur’ in ga, voel ik me nog steeds een recreant in een 
reservaat. Met half Nederland in aangelegd bos of beschermd duingebied. Ik heb soms het 
gevoel de verbinding met de natuur helemaal kwijt te zijn. Ligt dat aan een gebrek aan echte 
oernatuur in mijn omgeving of is er ook een manier om die verbinding te voelen in mijn 
gecultiveerde omgeving? 
 
Ontdekkingstocht 
Een dag later ontwaak ik zo’n duizend kilometer verderop. De trambellen hebben 
plaatsgemaakt voor koeienbellen en in plaats van het geraas van het vliegverkeer luister ik 
naar het geruis van een bergbeek. De lucht is koel en zuiver, met een vleugje brandhout. De 
uitnodiging van Suzanne Wolff voor haar Basic Discovery Natuurweek in Zwitserland had op 
geen beter moment kunnen komen. Ik was de stad meer dan beu en snakte naar frisse lucht, 
het liefst wat langer dan een dag. Op haar site las ik: “Zwerven door de Zwitserse Alpen. 
Wandelen met experts als inspiratiebron. In alle vroegte herten observeren. 's Avonds laat 
sterren identificeren. Het ontstaan van de Alpen herleven. De verbinding met de aarde 
voelen. Terug naar de basis.” Als bewoonster van het schitterende Val d’Hérens in 
Zwitserland, besloot Suzanne Wolff dat ze de overweldigende natuur van ‘haar’ vallei met 
anderen wilde delen. Vanuit haar filosofie, dat het noodzakelijk is de natuur en onze plaats 
daarin te leren kennen, om op een meer duurzame wijze met de aarde om te gaan.  
Dus niet zomaar wat ronddolen, maar heel gericht met gidsen op ontdekkingstocht gaan. 
Plaatselijke gidsen voor de kennismaking met de stenenmassa’s, flora & fauna en Irene van 
Lippe-Biesterfeld voor de meer innerlijke ontdekkingstocht in de natuur. 
 
Krachtige stenen 
De charismatische Britse geoloog Steve is dik in de zeventig en gaat ons als een berggeit 
voor over de geologische wandelpaden waar hij zelf mede-initiatiefnemer van is. Steve kan 
met zoveel passie vertellen over het ontstaan van deze bergen, dat ik het gevoel krijg alsof 
hij zelf ooggetuige is geweest van de immense aardverschuivingen miljoenen jaren geleden. 
“We lopen nu op de oceaanbodem. Vroeger was hier water. Maar voortdurende 
verschuivingen van continenten zorgden ervoor dat de Afrikaanse korst hier de Europese 
ontmoette. Een enorme botsing vond plaats en zo ontstonden de Alpen. Afdrukken van 
fossielen en het type stenen laten onomstotelijk zien dat hier een oceaan was.” Met moeite 
kan ik er een voorstelling van maken als ik door deze sappige alpenweiden stap. Hij laat ons 
een rij puntige besneeuwde bergtoppen richting het zuiden zien met als hoogtepunt de 
majestueuze Dent Blanche van 4200 meter. “That’s Africa! You see the giraffes?”, grapt hij 
er achteraan op BBC-achtige toon. En het meer glooiende, groene landschap richting het 
noorden bestempelt hij als het originele Europese continent. Steve vertelt ons hoe de aarde 
continu in beweging is. De wereldkaart is statisch, een momentopname. Feitelijk zijn alle 
continenten voortdurend aan het schuiven, zoals ze dat al miljoenen jaren doen. Onderweg 
worden we verrast door een picknick met brood en gesmolten raclettekaas boven een 
vuurtje. Het uitzicht is fenomenaal. Ik adem de berglucht in tot in mijn tenen en ben ontroerd 
door de stille schoonheid die me hier omringt. Gisteren nog in de hectiek van urbanisatie en 
nu hier. Echte oernatuur, wat heb ik dat gemist. Na de verhalen van Steve voel ik nog meer 
respect voor deze rotsmassa’s die tienduizenden kilometers hebben afgelegd om hier hun 
Europese tegenhangers te ontmoeten in een explosieve aanvaring. Een maanlandschap met 
puntige bergen waarop een grillige gletsjer gedrapeerd ligt, uitmondend in een grijze 



zandvlakte waar het ijs versmelt tot een helder ondiep meer. Tientallen meters trekt de 
gletsjer zich jaarlijks terug vertelt Steve met een droevige blik in zijn ogen. Voor hem is het 
niet ondenkbaar dat wij door de klimaatveranderingen als mensheid weer plaats gaan maken 
voor dier en natuur. Hij staart naar de gletsjer en sluit af: “Kijk, de krachten van de natuur 
aan het werk. We moeten ons realiseren dat we kleine mieren zijn die niet in staat zijn deze 
krachten te controleren, ook al zijn sommigen van ons zo arrogant dat wel te denken.” Ik voel 
me nederig tussen deze oeroude stenen reuzen. In hun krachtige stilte laten ze me de 
relativiteit van ons bestaan onder ogen zien. Zouden wij als mens inderdaad weer plaats 
gaan maken voor de natuur? Hoezeer ik ook van het leven op aarde hou, lijkt het me opeens 
helemaal niet zo’n gek idee. 
 
Toeschouwer van de natuur 
Verre van stil maar minstens zo krachtig zijn de oerkreten van de mannetjesherten die uit de 
bossen omhoog stijgen. Het is zes uur ’s ochtends en in de dalen hangt een dikke mist. Ik 
voel een kinderlijke opwinding in me opkomen. Spannend, het donkere bos in waar 
mysterieus gebrul uitkomt! Ik sluip voetje voor voetje achter de Zwitser Xavier aan die dit 
gebied en haar dierenbewoners op zijn duimpje kent. Maar de garantie dat we herten zullen 
zien kan zelfs hij ons niet geven. Ook hij loopt met een opgewonden glimlach het bos in, zijn 
ogen voortdurend in hoogste staat van paraatheid. September is een belangrijke maand voor 
de herten. De bronstige mannetjes proberen de vrouwtjes te verleiden met hun oerkreten die 
het midden houden tussen loeien en brullen. Ze willen hun gebied afbakenen en zich zoveel 
mogelijk voortplanten. We horen zelfs de kreten van de vrouwtjesherten die aan het paren 
zijn, maar we zien niets. Dan houdt Xavier stil en pakt zijn verrekijker. Met zijn hand gebaart 
hij. Op de heuvel ver boven ons staan twee vrouwtjes nieuwsgierig te kijken. Mijn hart bonkt 
in mijn keel en onhandig ruk ik mijn verrekijker uit mijn tas. Al gauw krijgen ze gezelschap 
van twee, zelfs drie mannetjes met gigantische geweien. We zien hoe ze hun kop in hun nek 
leggen bij het slaken van hun oerkreten. De roedel wordt steeds groter. En wij zijn de 
toeschouwers die met diep respect het gedrag van deze prachtige beesten mogen 
aanschouwen. Het is mooi om te ervaren hoe slechts de aanblik van harige medebewoners 
van onze planeet met een gewei ons als groep al zo in vervoering kan brengen. Tegelijkertijd 
horen we de schoten van jagers in de verte, een schril contrast. De mens als overheerser 
van het dier, die ingrijpt in de natuur om zijn eigen habitat onder controle te houden. Gelukkig 
leidt Xavier ons af: “Merken jullie dat wanneer je naar dieren kijkt je vanzelf in het moment 
leeft en een betere verbinding met jezelf kunt maken?” Ja, hij heeft gelijk! Ik loop hier al een 
uur en ben alleen maar bezig met alles wat ik zie, hoor en ruik. Verder denk ik nergens aan. 
De natuur als middel om een brug naar onszelf te slaan. Met die gedachte lopen we door. 
Het landschap verandert en de lariksbossen maken plaats voor uitgestrekte velden met 
roodgroene bosbessenstruiken onder een deken van vorst. De mist trekt op en de 
ochtendzon kleurt de witte bergtoppen roze-oranje. “Als je in de natuur bent tussen de 
dieren, gebruik dan je zintuigen en je intuïtie. Wees zoals zij. Dan zul je ze ook makkelijker 
tegenkomen.” Ik merk dat dit me moeite kost. Zijn zoals een hert? Zoals een gems? Zoals 
een marmot? Hoe dan? Ik blijf me toch buitenstaander voelen. Ik loop in de natuur, als in een 
museum. Ik bekijk, bewonder en geniet, maar blijf toeschouwer. 
 
Homeopathische Apotheek 
Deze vraag blijft door mijn hoofd spoken, ook wanneer we de volgende dag met de lokale 
gids Marc op pad gaan, die ons meeneemt in de wereld van de alpenflora. Het lijkt hier wel 
een homeopathische apotheek: vrouwenmantel tegen hormonale problemen bij vrouwen, 
bladeren van de fluitekruidfamilie tegen huidproblemen, marjolein om rustig van te worden 
en jeneverbes tegen urineweginfecties. Op iedere vierkante meter valt weer wat te 
ontdekken, van de kleinste mossen tot de forse Arolla-dennenbomen die hier weelderig 
groeien. Onze groep van dertien vrouwen loopt vrolijk kletsend achter Marc aan. Van mijn 
verbinding met de natuur zoals Xavier ons aanspoorde te doen komt niets terecht. Zijn zoals 
een plant? Zoals een boom? Misschien heb ik meer stilte nodig, of meer tijd. Voorlopig ben ik 
nog steeds de observant van al dit moois. 



 
Partner van de Natuur 
“Wij zijn gebouwd uit dezelfde stof als sterren”, begint Irene van Lippe-Biesterfeld haar 
verhaal op de vierde dag van de reis. We hebben net een half uur in stilte gewandeld naar 
een open veld omringd door bergen en bos. “Er vindt een verschuiving plaats. Vroeger 
voelden wij ons superieur aan de natuur door onze capaciteit tot denken. Maar nu gaan we 
langzaam van beheerder van de natuur naar partner van de natuur. En pas wanneer we ons 
partner van de natuur voelen kunnen we ons van binnenuit inzetten voor duurzaamheid. 
Want dan zien we in dat vernietiging van de natuur tevens vernietiging van onszelf betekent.” 
Haar woorden raken me diep. Dit sluit precies aan op de vraag waar ik mee worstel de 
afgelopen dagen: hoe kun je je echt verbonden voelen met de natuur, als een eenheid, in 
plaats van een buitenstaander? “Mijn doel is mensen te helpen om weer te communiceren 
met de natuur, van ziel tot ziel”, voegt ze eraan toe en voegt meteen de daad bij het woord. 
We zitten op een rots en Irene vraagt ons op ons buik op de rots te gaan liggen. Een beetje 
lacherig gaan we liggen. Vreemd dat op je rug op een steen gaan liggen doodnormaal is, 
maar op je buik opeens iets intiems heeft. Alsof je meer verbinding maakt. “Stel je voor hoe 
het is om een rots te zijn. Het water dat over je heen loopt, de warmte van de zon, de 
mossen die op je groeien, dieren die af en toe op je komen slapen, de sterren die ’s avonds 
op je schijnen.” Het kost me geen enkele moeite om me een te voelen met deze steen. Juist 
omdat ik op mijn buik lig. Ik voel een enorme rust en tevredenheid over me heenkomen. 
Alsof de rots me omhelst met zijn warmte en oerkracht. Ditzelfde gevoel krijg ik wanneer we 
daarna een eigen steen gaan opzoeken en daar een uur op gaan liggen. “Kijk maar wat de 
stenen je te vertellen hebben”, zegt Irene. Stenen die mij iets te vertellen hebben? Hoe kan 
ik die boodschap horen dan? Een beetje argwanend ga ik gewoon maar weer op mijn buik 
liggen en voelen wat er komt. En gebeurt er niks dan is het ook goed. Maar de donkere 
granieten rots waar ik op ga liggen voelt meteen al heel vertrouwd, wijs, kalm en geduldig, 
zoals mijn wijze grootmoeder. Ik vraag hem wat ik eraan kan doen dat ik nu vaak zo 
ongedurig en rusteloos in het leven sta. Even hoor ik niks en dan pak ik als vanzelf mijn 
notitieboekje en mijn pen begint te schrijven zonder dat ik hem stuur: “Zoals ik als rots 
transformeer in vorm, plaats op de wereld, temperatuur en mossen die op me groeien, zo 
transformeer jij ook vele keren als mens. Er is geen reden voor ongedurigheid want alles 
komt op zijn tijd. Wanneer niet in dit leven, dan in het volgende. Geduld moet je hebben. Net 
als ik heb jij nog miljoenen jaren voor de boeg.” Nooit gedacht dat het zo makkelijk zou gaan. 
Ik lees de tekst nog eens na. Ik vind het moeilijk mijzelf voor te stellen als een eeuwigheid, 
maar toch voel ik me een stuk rustiger worden door het antwoord. Wanneer we daarna als 
groep onze ervaringen delen, blijkt dat iedereen weer iets heel anders gespiegeld kreeg van 
de rotsen. Volgens Irene is dit een van de mooiste dingen van de natuur: “Er bestaat geen 
oordeel in de natuur. Hier kunnen we volledig onszelf zijn. De natuur vraagt je simpelweg te 
zijn. Dan kan zij je bereiken en kan je deel van haar zijn.”  
 
Muren bestaan niet 
Die middag nemen we weer de tijd alleen in de natuur door te brengen op een plek die goed 
voor ons voelt. Ik kies een veld vol mals gras naast een steile afgrond ver weg van alle 
anderen. Ik realiseer me dat ik tot nu toe maar één manier kende om natuur te beleven: 
actief en observerend. Hardlopend in het park, fietsend langs het water, fotograferend in de 
bergen. Maar nu is het anders. Nu ben ik gewoon in de natuur. Ik ben one of them. Passief 
en internerend. Ik doe weinig. Ik zit hier alleen maar. Mijn gedachten kalmeren. De exacte 
namen van bloemen, planten en stenen doen er eigenlijk niet toe. Ik zie ze, ruik eraan, voel 
ze en vind ze mooi. Ik voel de rots, lig erop, ruik eraan en ben met de steen. Ik heb zelfs 
leren voelen als een steen en communiceren met een steen. Ik heb alleen nog één 
prangende vraag voor Irene: hoe kan ik dit gevoel vasthouden als ik morgen weer vertrek 
naar de grote stad? “Eenheid met de natuur kun je overal voelen, ook in de stad”, antwoordt 
ze. “Muren bestaan eigenlijk niet, dat is puur een middel om ons warm te houden. Overal 
waar ik ben kijk ik ’s ochtends even naar het oosten en ik groet de zon. Het gevoel van 
verbinding met natuur en het verantwoordelijkheidsgevoel voor duurzaamheid dat daarmee 



samenhangt zit in zoveel dingen: ga eens fietsend of lopend naar je werk, groet de spin op je 
balkon, rijd eens auto zonder radio aan. En let ook op de manier waarop je omgaat met je 
gezin, je buren, je collega’s. Alles wat wij denken en doen heeft impact op de toekomst van 
onze aarde. Tot in de kleinste details. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de rol is die wij als 
mensheid spelen. Pas wanneer we in staat zijn deze totale samenhang te doorvoelen 
kunnen we van binnenuit werken aan het welzijn van alle levensvormen op deze mooie 
planeet aarde.” 
 
 


