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Het moet mij even van het hart... 

Mijn man en ik hebben het afgelopen weekend een documentaire gezien van David Attenborough. 

Deze gaat over de natuur en hoe deze zich herstelde tijdens de lockdown in amper een paar weken. 

Het geeft ongelofelijk goed weer wat een geweldig zelf herstellend vermogen de natuur heeft en hoe 

makkelijk het dierenrijk zich weer aanpast naar hun originele manier van doen. 

Herten in Japan gingen weer op zoek naar hun oude grasvelden. In het park waar ze liepen kwamen 

geen mensen meer om ze rijstwafels te voeren en hun gezondheid ging met sprongen vooruit omdat 

ze  hun natuurlijk voedsel weer tot zich namen, waaronder kruiden.  

De welpjes van de cheeta konden hun moeder weer horen als ze hen riep na het vangen van een 

prooi omdat de ladingen lawaaiige toeristen wegbleven. Doordat ze meteen reageerden op het 

geluid van hun moeder liepen ze minder kans om ten prooi te vallen aan andere roofdieren en kon 

de populatie zich herstellen. 

De Himalaya kwam weer vol in beeld omdat de luchtkwaliteit met 80 procent verbeterde. 

Walvismoeders konden hun kalf weer rustig even alleen laten als ze voedsel ging zoeken, omdat ze 

een eventueel hulproep zou kunnen horen. Bovendien veranderde de onderlinge communicatie en 

werd meer melodisch en zachter. En dat allemaal dankzij het ontbreken van cruiseboten, er is geen 

herrie meer onder de wateroppervlakte. 

Ik kreeg te maken met een gevoel van schaamte over mijn eigen soort, en jawel, ook ik heb daaraan 

meegedaan in het verleden. 

Wie zijn wij dat we denken dat deze planeet alleen aan ons toebehoort. 

Kunnen we niet eens gaan proberen om met bewustzijn om te gaan met onze medebewoners, de 

dieren, hun ruimte en vooral onze afwezigheid. 

En dan nu, we mogen weer… vliegen, op vakantie, want wat waren we daaraan toe... 

Ik mag echt hopen dat we  deze periode als leerproces zien, hiervan leren hoe we hier anders mee 

om kunnen gaan en vooral respect gaan krijgen voor onze natuur en de wereld die zo prachtig 

veerkrachtig is dat we daar wel een voorbeeld aan kunnen nemen. 

En ook bij ons op het strandtentje was er een klein gezin te horen van kwikstaartjes. Onder de kap 

werden de jongen gevoerd en, terwijl ze normaal heel schuw zijn, hipten ze achter onze stoel langs 

op zoek naar vliegjes. Ik kom hier al jaren en nog nooit heb ik dit meegemaakt. Kijk daar word je blij 

van... 

Voor nu veel liefs en wees bewust van alles wat je doet, ook op  vakantie. 

Karin de Jager 

 

 


