
WATER 

Ik ben een goede zwemmer. Ik heb altijd bij de plaatselijke zwemclub gezwommen en deelgenomen 
aan landelijke wedstrijden. Ik heb me altijd comfortabel en zelfverzekerd gevoeld als ik in het water 
ben. Op een dag zwom ik in de zee toen ik de glinstering van een schelp op de bodem van de zee zag. 
De zon scheen perfect op de schelp, zodat ik werd gefascineerd door zijn zilveren en parelachtige 
reflectie. Ik dompelde me onder met de bedoeling die pracht te gaan verzamelen. Water was mijn 
element en ik wist wat ik moest doen, hoe ik mijn adem moest inhouden en ik had geen moeite om 
mijn ogen onder water open te houden. Wat ik niet op berekend was was de diepte van de bodem. Ik 
had de bodem nog niet bereikt of alles wat ik wist leek verdwenen. Mijn oren begonnen pijn te doen, 
mijn zicht werd wazig en mijn longen schreeuwden om lucht. Desondanks leidde mijn koppigheid en 
vertrouwen in mijn kunnen ertoe dat ik de afdaling voortzette. Ik bereikte de bodem en pakte de 
schelp. Paniek begon mijn lichaam over te nemen. Ik voelde me zwak, uitgeput en nog steeds op de 
bodem van de zee met die verdomde schelp in mijn hand. Op dat moment voelde ik dat water niet 
mijn element was. Ik duwde zo hard als ik kon terwijl ik probeerde op adem te komen. Ik slaagde erin 
om de oppervlakte te bereiken zonder een greintje adem te halen. Alleen met mijn trofee, schaamde 
ik me dat ik dacht dat ik het water had kunnen veroveren. Ik heb geleerd om nederig te blijven 
tegenover de kracht van de natuur. 

BERGEN 

Enkele jaren geleden was Slovenië in de ban van een spectaculaire redding van een ervaren 
bergbeklimmer die zichzelf op een hoogte van 6300 meter verwondde op de berg Nanga Parbat in de 
Himalaya. Hij zat zes dagen vast in de rotsen voordat lokale sherpa's hem per helikopter konden 
bereiken. De reddingsmissie was extreem gevaarlijk, omdat de lucht op die hoogte erg ijl is en 
iedereen had kunnen sterven. Ondanks het risico was dit niet zijn laatste beklimming en toen 
mensen hem vroegen waarom hij doorging met klimmen, antwoordde hij: “De berg roept me en 
deze roep is een trilling die zich op fysiek niveau manifesteert. Ik kan niet zonder. Een rots, een muur, 
een berg zijn niet gemaakt. Me ermee samensmelten betekent verbinding maken met mezelf, met 
het meest authentieke deel van mij”. Net als vele anderen stierf Tomaž Humar een paar jaar later in 
de Himalaya, terwijl hij probeerde de top van Langtang Lirung te bereiken. Zijn lichaam ligt nog 
steeds op de berg, zoals hij het zelf graag had gewild. 

NEST 

Het was een mooie koele lentemorgen. Ik liep op het bospad naast een beekje. Ik hoorde het getjilp 
van vogels die bezig waren met hun activiteiten en het ruisen van de wind die ze volgde. In deze 
mooie ochtendstemming zag ik een klein vogelnest aan de rand van een richel. Als ik me een beetje 
had uitgerekt, had ik hem kunnen bereiken. Ik had hem zeker met een stok kunnen bereiken. 

En ik wilde het doen, want er was een slang die op het punt stond daar binnen te gaan. Hij had zijn 
hoofd al in het nest gestoken, terwijl zijn lichaam glinsterde in de ochtendzon. Aan de rand van het 
nest sprongen beide oudervogels zenuwachtig van tak naar tak en maakten schrikgeluiden. Mijn hart 
brak terwijl ik luisterend naar hun getjilp gevuld met angst en vrees keek hoe de slang gretig zijn 
feestmaal verslond. 

Ik nam instinctief een stok met de bedoeling een einde te maken aan dat bloedbad, toen ik me 
afvroeg waarom ik die situatie beoordeelde en of het juist was om in te grijpen. 



Ik deed een stap achteruit en beperkte me tot het observeren van de verschillende facetten van het 
leven en de natuur. Het feest was voorbij en de slang ging weg. Op dat moment waren er vier 
verhalen te vertellen: dood, voeding, angst, observatie. 

GRETA 

Hoe durf je? 

Hoe durf je je af te wenden... en te zeggen dat je genoeg doet. 

Ik zeg je: we houden je in de gaten. Alles is verkeerd. Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou op school 

aan de andere kant van de oceaan moeten zijn.  Toch vragen jullie aan jonge mensen om hoop. Hoe 

durf je! 

Je hebt mijn dromen en mijn jeugd gestolen met je lege woorden. Toch behoor ik tot de gelukkigen. 

Mensen lijden. Mensen gaan dood. Hele ecosystemen storten in. We staan aan het begin van een 

massale uitsterving en u hebt het over geld en spookjes over economische groei. Hoe durf je? 

Greta Thunberg hield haar beroemde toespraak op de klimaattop van de Verenigde Naties in 2019. 

Ze vroeg politici om milieubescherming serieus te nemen. 


