
HEILIGE NATUUR Op haar zoektocht naar het paradijs leerde
ontdekkingsreizigster Arita Baaijens de schoonheid van het Altaj-gebergte
kennen en de heiligheid ervan ervaren. Slot van een drieluik over landschap.

interview Cokky van Limpt

Noordse stern
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B
ovenmijn huis hoor ik ze
soms roepen, de visdief-
jes: “krrr krr”. Ze broeden
op het grinddak van een
gymzaal. Daarvandaan in-

specteren ze dewateren.Overal kun
je visdiefjes boven vaarten enmeren
zien luchtdansen, soms als een raket
het water in duikend. Vis!
Hun neven de Noordse sterns

doen hetzelfde, maar dan liever op
zee. Nederland ligt op de zuidgrens
van hun broedgebied, Noordse
sterns zijn noordelijke vogels. Tot
ver boven de poolcirkel broeden ze,
terwijl ze tot onder de zuidpoolcir-
kel overwinteren. Noordse sterns
horen bij de langste-afstandsvliegers
ter wereld.
In Nederland kunnenNoordse

sterns nietmakkelijk een broed-
plaats vinden.Ook de visdiefjes tob-
benwat af op broedgebied. Terwijl ze
weinig eisen: een kaal, vlak stukje
grond voor de eieren, in de buurt van
viswater. Ermag zand liggen, of
grind, schelpen zijn ook goed,maar
niet te veel begroeiing. Tussen het
onkruid kunnen ze hun ei niet
kwijt. En ermoeten geenmensen,
honden, katten of ratten door de ko-
lonie banjeren.
Kom daar in Nederland eens om:

een stukje grond zondermensen en
huisdieren.
Visdiefjes wijken uit naar platte

daken. En Noordse sternsmaken ge-
bruik van opgespoten eilandjes en
vrijgestelde landjes. Landjesmoeten
omheind zijnmet schrikdraad tegen
vossen. Bij de Punt van Reide, de
landtong tussenDollard en Eems
aan deGroninger kust, zijn plekken
voor Noordse sterns aangelegd. Eerst
kregen ze hun broedplek bij de
Eemshaven,maar daar nam de indu-
striële bedrijvigheid toe enmoesten
de schreeuwende schijterds weer
weg. Een nieuw terreintje is genoeg
om ze een heenkomen te bieden.
Daar vissen en broeden ze nu, de

Noordse sterns, met hun rode sna-
vels, hun korte rode pootjes en lan-
ge, lichtgrijze vleugels.
Koos Dijksterhuis

Een kaal stukje
broedgebied
voor sterns
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Z
eker, ook thuis inAmster-
dam kan ze geraakt wor-
den door de schoonheid
van de natuur en genieten
van kersenbloesem, dauw-
druppels, een naaktslak.
“Maar”, voegtArita Baaij-
ens ermeteen aan toe, “als
ik hier te lang ben, raak ik
altijd weer vastgezogen in

alles watmoet. Danwil ik weg op een paard of
kameel, reizen door grote lege landschappen
dieme kunnen vermorzelen, als ik fouten
maak. Daar vind ik iets wat ik hier op den duur
kwijtraak, daar krijg ik het gevoel onderdeel te
zijn van een natuur die groter is dan ikzelf,
waar ik alsmens onbetekenend ben en niet
kan ingrijpen. ”
Imposante lege landschappen vond ze in de

woestijnen vanAfrika, waar ze twintig winters
lang rondreisdemet kamelen totdat, opeens,
de betoveringwas verbroken. Na drie crisisja-
ren zat ermaar één ding op: zemoest op zoek
naar een nieuw landschap,met nog onbekende
verborgen betekenislagen. Naar een gebied
met een cultuur, taal en religie die ze nog niet
kende,met een extreem klimaat, en groot ge-
noeg om erin te verdwalen. Dat vond ze in
2007 in hetAltaj-gebergte in Siberië. Voor de
bewoners van deAltaj is hun landschap heilig
en de hele natuur, van bomen en rivieren tot
bergen en valleien, bezield. Ook Shambala, een
mythisch paradijs volgens de boeddhisten, zou

er te vinden zijn, in een verborgen vallei in het
hart van deAltaj.
Baaijens’ queeste naar het paradijs was be-

gonnen. Na zes jaar zoeken in de buurt van de
Beluga, de hoogste en heiligste berg van Sibe-
rië, besloot ze, gegrepen door demagische cul-
tuur van deAltaj-bewoners en geïnteresseerd
geraakt in dewisselwerking tussen geest en
landschap, de hele bergketen te omcirkelen,
van Kazachstan, via China enMongolië naar

Siberië. “Watwas toch dat paradijs?Watmis
ik?Waarom kan een heel volk dingenwaarne-
men diemij ontgaan? Zijn zij gek? Ben ik het?
Daar zou enwilde ik een antwoord op vinden.
Ik geloof niet in goden en geesten en ronddo-
lende zielen,maar ik wilde leren begrijpen
waaromhet landschap voor deAltaj-bewoners

heilig en bezield is, en onderzoeken of ik dat
ook zou kunnen ervaren.”

In het eerder dit jaar verschenen boek
‘Zoektocht naar het paradijs’ beschrijft Baaij-
ens haar tocht van honderd dagen door deAl-
taj. Tijdens de reis houdt ze op een kaart bij
welke invloed het landschap op haar geest
heeft. “In het ene landschap voel ikme pretti-
ger dan in het andere. Boven de boomgrens bij-
voorbeeld ben ik onhoudbaar en ga ik helemaal
uitmijn dak, zo fantastisch vind ik het land-
schap daar. Je kunt je afvragenwaarom dat zo
is, maarmet of zonder verklaring, wegredene-
ren kun je het niet, het is gewoon zo.”
Observeren zonder vooroordelen of over-

tuigingenwilde ze. Het westerse wetenschap-
pelijke denken loslaten, waarin ze als biologe
gepokt en gemazeld is, en het benauwdeVe-
luwse gereformeerdemilieu vergeten, waar-
mee ze tot dan toe het woord heilig associeer-
de.

Foute boel

“De tolk diemeewas, moest onderweg ritue-
len uitvoeren, want een sjamaan had gezegd
dat wij de eindstreep niet zouden halen, om-
dat we tegen de klok in reisden en dat was fou-
te boel. Als de gids nu op bepaalde plekken –
met aandacht, anders werkt het niet – spreu-
ken zou uitspreken enmelk offeren, ging het
misschien tochwel goed.”
“Ik geloof daar niet in, maar ikmerkte dat

ik er rustig vanwerd, datmijn gemoedstoe-

Het landschap leeft en

‘Boven de boomgrens
ben ik onhoudbaar en
ga ik helemaal uit mijn
dak, zo fantastisch
vind ik het daar’

TROUW DONDERDAG 26 MEI 2016 10



Alleen op stap op de
Oekok-hoogvlakte in Altaj.
FOTO ARITA BAAIJENS

stand door die spreuken en offers gunstig werd
beïnvloed. Eigenlijk zeg je ‘dank je wel’ tegen
dat godsgruwelijkmooie landschap, waarin je
al zo langmet de paarden rondtrekt en buiten
slaapt. Ik vond het geweldig om daar choco-
laatjes neer te legen en aan de beschermgod
van het vuur te offeren. Ik zie die god niet,
maar het vuur brandt wel, geeft warmte en
eten. Die rituelenmaken dat je stilstaat bij de
dingen en ze niet vanzelfsprekend vindt.Mis-
schien is het wel zo eenvoudig. De goden krijg
ik er nietmee terug,maar ik begrijp nu beter
waarvoor rituelen belangrijk zijn.Wij wester-
lingen plaatsen onszelf buiten alles.Wanneer
je jezelf meer een deel van een groot levend
geheel voelt, ga je vanzelf ook andersmet de
natuur om. Het is niet voor niets dat op alle
plekkenwaarmensen de natuur hebben be-
schermd vanuit de gedachte dat die vallei of
dat graf of die boomheilig is, de biodiversiteit
gewaarborgd is. Gelukkig begint het nu ook
een beetje door te dringen bij natuurbescher-
mingsorganisaties als de IUCN en zeker ook
hetWereld Natuur Fonds, dat het begrip van
heilige natuur een serieuze bijdrage levert aan
het behoud van biodiversiteit.”
De reis door deAltaj leerde Baaijens dat het

westerse wetenschappelijke denkenmaar één
manier is omnaar dewerkelijkheid te kijken.
“Andere culturen kijken op een anderemanier
en hebben andere antwoorden gevonden, die
net zowaar of onwaar zijn als de onze. Voor
het complete plaatje zul je toch die subjectieve

en onze zogenaamd objectievemanier van kij-
ken enweten naast elkaarmoeten hebben.”
Dat een landschap van invloed is op je ge-

moedstoestand en dat verschillende land-
schappen kunnen uitnodigen om verschillen-
de dingenwaar te nemen, had Baaijens tijdens
haar honderddaagse tocht door deAltaj al wel
ontdekt.Maar wat was nu toch die heilige na-
tuur? Het was haar nog altijd niet gelukt om
die te ervaren. “Als het landschapmij in die zin

iets te vertellen heeft, dan zal ik alleenmoeten
terugkomen, realiseerde ikme, zonder het ge-
zelschap van reisgenootWayne, de paarden-
mannen en gidsen.”
Super alert, op alles voorbereid, ‘want op

zo’n tochtmoet je je voegen naar de allesbepa-
lende natuur’, ging ze opnieuw opweg. “Dan

gebeurt er echt iets in je hoofd. Je kijkt om je
heen, leest het land, kijkt naar dewolken –
komt er regen aan of donder? – ziet eenmoe-
ras en denkt niet ‘ohwatmooi’ maar kanmijn
paardje daar wel doorheen?De grens tussen
jou en de omgeving vervaagt, je bent intens
verbondenmet de natuur, want jemoet je er-
mee verstaan.”

Zintuigen
Euforisch dat het is gelukt, bereikt ze na een
paar dagen het wonderschone, hooggelegen
Oekokplateau. “Hier ben ik dan.Wat ga ik nu
doen?Hoe versta ikmijmet deze natuur?Ge-
lukkig had ik gedichten bij me van Fernando
Pessoa en een daarvan, over eenmadeliefje,
zettemij op het goede spoor. Als jemet je ver-
standwilt denken, zegt Pessoa, kom je ner-
gens. Jemoetmet je zintuigen denken, dan
kom je dingen te weten. Dat ben ik gaan doen:
kijken naar dewolken, luisteren naar de vogels
enmet zemee jodelen,mijn oor te luister leg-
gen bij bergbeekjes. Een openbaringwas dat,
elke beekje klinkt weer anders. Ik kwam in
een klankenwereld terecht waarvan ik het be-
staan niet kende. Als je écht gaat kijken en
luisteren naar wat er om je heen is, kom je in
een andere wereld terecht, danwanneer je
met je verstand alles analyseert en categori-
seert. Ik had van die vastomlijnde ideeën: dit is
een boom, dat is een paard. Als jemet je zintui-
gen gaat waarnemen, is dat allemaal diffuser.
“Op een avond lag ik weer naar de bergen te

‘Gelukkig begint het
nu door te dringen dat
het begrip van heilige
natuur een bijdrage
levert aan biodiversiteit’
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n is bezield

kijken en naar dewolkengevechten in de lucht
en realiseerde ikmij dat alles hier in beweging
is. Het land deint, de bergrivier beweegt, de
vogels zingen, de beekjes klateren ieder hun
eigen lied, niets is statisch. En ineens voelde ik
het, wist ik het, bam, inmijn buik: natuurlijk
leeft de natuur, natuurlijk ademt deze plek,
natuurlijk is ze bezield en is dit landschapmet
zijn bergen, valleien, rivieren en gletsjers hei-
lig. Ik ben gedichten vanT.S. Elliot gaan recite-
ren voor de rivieren, vanuit een diep gevoeld
weten dat het landschap een entiteit van zich-
zelf is, waarmee ikmij wil verhouden. Dat was
een totaal nieuwe ervaring voormij, dat er een
vorm vanweten is die de empirischeweten-
schap overstijgt. Ik sta nu anders in het leven,
mijn repertoire is groter geworden. Ik hoefme
nietmeer alleen op dewesterse wetenschap te
verlaten om dewereld te beschrijven.”

Paradijs in kaart
Dankbaarmet dit geschenk, wilde Baaijens
graag iets terugdoen. Het kernwoord voor de
bewoners in deAltaj is balans: niet te veel ne-
men en niet te veel geven, noch in de natuur
noch naar anderemensen toe. “Ik had nogal
wat genomen de afgelopen zeven jaar, vond ik.
Wat geef ik nu terug om de balans te herstel-
len? Kan ikmisschien deAltaj-bewoners hel-
pen bij de bescherming van hun leefgebied?
Met hun geloof in krachtplekken, geesten,
heilige valleien, bronnen en bomen spreken zij
een taal die niet strooktmet het jargon van be-
leidsmakers, die straks bijvoorbeeld een gas-
pijplijn door het gebiedwillen trekken. Toen
bedacht ik, als we nu eensmet elkaar – beleids-
makers, lokalemensen, wetenschappers – een
nieuwe vormtaal zouden ontwikkelen, een
grafisch lexicon voor de niet-tastbare kwalitei-
ten van de natuur? “
Daarmeewas het project ‘Mapping Paradi-

se’ geboren. In de als heilig beschouwdeKara-
kol-vallei brengt Baaijens binnenkort een ge-
mêleerde clubmensen bij elkaar, waaronder
wetenschappers, lokalemensen, een kunste-
naar, een regeringsadviseur, een sjamaan en
een schoolklas. De bedoeling is dat zemet el-
kaar hun leefgebied in kaart gaan brengen, zo-
wel de ecologische en geografische kenmerken
als de culturele enmythologische lagen van
het landschap. “Samenmet de lokalemensen
gaanwe bekijkenwelke symbolenwe kunnen
gebruiken om de niet tastbare kenmerken van
het landschap – daar zit een beschermgeest,
dat is een krachtplek enzovoorts – weer te ge-
ven op de kaart.
“Komt de regering dan straksmet een tra-

cévoorstel voor een gaspijplijn, dan kan de be-
volking daar die andere kaart naast leggen,
waarop de culturele en spirituele waarde van
het gebied is aangegeven. Doormet elkaar die
kaart temaken, vullenwetenschap en traditi-
onele kennis elkaar aan en kunnenwe straks
rond het kampvuurmet elkaar in dialoog gaan
in plaats van elkaar bestrijden.”

LAATSTE LEZINGEN OVER HET LANDSCHAP

De laatste lezingavond over het
landschap, die het Wereld Na-
tuur Fonds met Trouw op 1 juni
organiseert in Pakhuis de Zwij-
ger in Amsterdam, staat in het
teken van bezieling. Arita Baaij-
ens gaat in op de heilige beteke-

nis van het landschap in het Al-
taj-gebergte. Natuurfotograaf
Frans Lanting zoekt met zijn
camera de identiteit van dieren,
natuur en landschap. Aanvang
20.00 uur. Trouw-lezers betalen
€ 5. Trouw.nl/exclusief.


