
NEW YORK, zaterdag
We zijn het contact met de natuur en met ons innerlijk kwijtgeraakt. Dit heeft

verstrekkende gevolgen voor de maatschappij waarin we leven en voor het mi-
lieu op onze planeet. Er moet iets veranderen om de toekomst voor onszelf en
onze kinderen veilig te stellen. Mensen moeten weer in contact komen met hun
innerlijk en meer in overeenstemming met de natuur gaan leven. Op dit moment
leeft tachtig procent van de mensen in steden. Daarin staat de mens centraal,
maar hij is slechts één van de miljoenen vormen van leven op deze wereld. Het is
een misverstand te denken dat we daarmee geen rekening hoeven te houden. 

„Nee hoor”, lacht Martine blijmoe-
dig. „Ze kennen me allemaal en we-
ten dat ik voor de vogels kom.” Ze
noemt zichzelf ’t zwaluwvrouwtje’.
Daarbij denk je al gauw aan een
krom, oud kruidenvrouwtjestype.

BIDDINGHUIZEN,
zaterdag

„Kijk, die is thuis”, wijst Martine
Dubois omhoog. Zonder gêne wijst
ze naar het slaapkamerraam van een
rijtjeswoning. Nou ja, erboven dan.
Onder de dakgoot is een huiszwa-
luwnest gemetseld en een zwart-wit
koppie steekt voorzichtig naar bui-
ten. Het vogeltje trekt zich van ons
niets aan. We zijn op zwaluwinspec-
tie en iedere keer als we een nieuw
nest ontdekken, staan we stil. Kij-
ken met nieuwsgierige blikken om-
hoog naar slaap- en badkamerra-
men. Als dat maar geen problemen
geeft? 

HUISZWALUW 
thuis in nieuwe til

Beschermster boekt succes met nestproject 
door HANS PEETERS*

Maar niet de huiszwaluwbescherm-
ster van Biddinghuizen. Zij is jong,
mooi en levenslustig en lijkt wel op
haar lievelingsvogeltjes die luid
kwetterend door de straten vliegen.
In het dagelijks leven is ze boswach-
ter bij Natuurmonumenten, maar
Zwaluw Project Biddinghuizen is
haar eigen ding. Een eenmansactie
om de soort in het Flevolandse dorp
te redden.

Als ze hier tien jaar geleden komt

wonen, broeden er al huiszwaluwen.
Ze hebben hun zelf gemetselde nes-
ten op de dakgootsteunen. „Mijn ei-
gen huis telde er in die tijd drie voor
en drie achter. Ik vond het meteen al
geweldig. Als ik ’s morgens vanuit
mijn bed naar buiten kijk, zie ik ze
heen en weer vliegen. Gewoon iedere
dag mijn privé National Geographic-
programma.”

Tot zich een drama dreigt te vol-
trekken. De woningbouwvereniging
start een groot renovatieplan voor
verschillende wijken. Nieuwe daken
en gevels om het woongenot voor de
bewoners aanzienlijk te vergroten.
Behalve dat van de huiszwaluwen
dan. Aan de nieuwe gladde dakgoten
en geïmpregneerde stenen vinden de
vogels geen houvast voor hun zelfge-
metselde nest van leem en klei. Be-
dreigd als huiszwaluwen zijn, bete-
kent dit een regelrechte ramp. 

Dubois ziet dit aankomen en komt
in actie. Ze belt deur voor deur aan en
vraagt haar dorpsgenoten
toestemming om een
kunstnest op te mogen
hangen. Een halve bol van
houtbeton in de vorm van
een heus huiszwaluwnest.
Heel veel bewoners stem-
men toe. In samenwer-
king met Oost Flevoland
Woondiensten en Bouw-
bedrijf Salverda worden
tachtig nestkasten aange-
bracht. En momenteel is
meer dan de helft ervan
bezet. Een regelrecht succes.

Vóór het broedseizoen van 2008
worden nog eens 140 halve en hele
kunstnesten geplaatst. Het idee van
de halve nesten is dat de zwaluwen ze
zelf verder afbouwen. „Het is belang-
rijk dat ze het metselen niet verleren,
dit is een unieke eigenschap”, aldus
Dubois. Deze zomer zijn er al meteen
25 van bewoond. Buiten verwach-
ting, want normaal moeten vogels

eerst even wennen aan zo’n nieuwe
situatie. De aantallen kunnen de ko-
mende jaren dus eigenlijk alleen
maar toenemen. 

Niet alle bewoners geven toestem-
ming voor een zwaluwnestkast. Be-
grijpelijk, want als de vogels uitvlie-
gen, laten ze regelmatig wat vallen. 

Daarom introduceert ze nu de
’huiszwaluwtil’, een primeur voor

Nederland! Een soort dui-
ventil die bestaat uit enkel
een dak op een paal. Rond-
om bevinden zich onder het
dak drie etages met ran-
den. Hieraan kunnen vele
tientallen huiszwaluwen
naar hartenlust een nest
metselen. Om ze op weg te
helpen zijn ook hier een
aantal halve kunstnesten
bevestigd. Voor het broed-
seizoen 2008 komt de huis-
zwaluwtil weliswaar te

laat, maar alle hoop is gevestigd op
volgend jaar. 

Martine zit ondertussen niet stil.
Dit jaar verschijnt er nog een tweede
til in Biddinghuizen. En wat hier kan,
moet ook op andere plaatsen kun-
nen. Inmiddels heeft ze toestemming
om er zowel eentje in Dronten als in
Swifterband te plaatsen. Wie volgt? 

Vogelbeschermers zijn enthousi-
ast en volgen het project met belang-

stelling. De vogelsoort staat immers
op de rode lijst van de Nederlandse
broedvogels en is de afgelopen jaren
met meer dan 75 procent afgenomen.
Op veel plaatsen zijn de vrolijk kwet-
terende zwart-witte vogeltjes uit
dorps- en stadsbeeld verdwenen.
Woningaanpassingen als in Bidding-
huizen gebeuren op veel plaatsen en
niet overal loopt een ’zwaluwvrouw-
tje’ rond. Verder missen ze alom
modderplassen om klei te kunnen
verzamelen voor hun nesten. Op ver-
schillende plaatsen in ons land lijkt
ook voedsel een probleem. Huiszwa-
luwen vullen hun maag uitsluitend
met muggen en andere insecten, die
ze in de lucht vangen. Per vogel zo’n
1500 per dag! Een hele kolonie zwalu-
wen soupeert op één dag dus al gauw
miljoenen op. Dat betekent miljar-
den insecten per broedseizoen. Een
olympische prestatie van jewelste! .

Langzaamaan maken onze huis-
zwaluwen zich met hun jongen op
voor een lange tocht naar tropisch
Afrika. Daar weten ze zich ook in de
winter verzekerd van een volle
maag. In april komen ze weer terug-
gevlogen. Biddinghuizen wacht vol
spanning of ze dan voor het eerst de
huiszwaluwtil gaan bewonen. 

*Hans Peeters is medewerker van
Vogelbescherming Nederland.
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’Bekeerde’ zakenman FRED MATSER nu pionier in spiritualiteit

„TERUG
NAAR DE
NATUUR”

„TERUG
NAAR DE
NATUUR”

door MONIQUE HARMSEN

Deze zacht uitgesproken,
maar indringende waarschu-
wing komt van Fred Matser,
succesvol zakenman en filan-
troop. Op jonge leeftijd nam
hij de leiding van het vastgoed-
bedrijf van zijn vader over en
bouwde het uit tot een groot
concern, alhoewel het nooit de
bedoeling was geweest zijn va-
der op te volgen. Na bijna twin-
tig jaar succesvol zakendoen
besloot hij het roer radicaal om
te gooien. Paranormale en
transcendente ervaringen de-
den hem beseffen dat er meer
is dan we verstandelijk kun-
nen beredeneren. Hij ging op
zoek naar zichzelf. Altijd al
sterk bewust van het lijden in
de wereld belandde hij in de fi-
lantropie waar hij tal van inter-
nationale projecten opzette of
ondersteunde. 

Met zijn vele stichtingen
probeert Matser op zijn eigen
manier de toekomst van de
planeet de goede kant op te stu-
ren naar een meer socialer en
zorgende maatschappij door
projecten die zich richten op
het vergroten van ons bewust-
zijn op het gebied van gezond-
heid, sociale veranderingen,
onderwijs en het milieu. Stel-
regel daarbij is dat de projec-
ten moeten aansluiten bij de
behoeften van de mensen en
deze in hun waarde moet la-
ten.

Filantropie is voor Matser
naar eigen zeggen een roe-
ping. „Ik doe het omdat het
voelt dat het moet, niet omdat
ik aanzien wil verwerven. Ik
hoef niet beroemd te worden,
liever niet. Juist omdat ik op
de achtergrond blijf, kan ik
mijn werk doen.” Na enige
aarzeling geeft hij wel la-
chend toe dat ook hij wel een
beetje ijdel is en het soms fijn
is erkenning te krijgen. „Ik
leer met vallen en opstaan. Er
gaan ook dingen niet goed.
Soms ben ik te goed van ver-
trouwen en laat ik me in mijn
enthousiasme meeslepen.
Dan laat ik de benodigde con-
troles weg. Dat terwijl ik in
het zakenleven altijd heel
hard heb gewerkt en alles con-
troleerde. Ik heb ervan ge-
leerd; alleen op vertrouwen
afgaan werkt niet. Ook bij de-
ze projecten moet je doelen
stellen en controleren.”

Naast zijn werk voor goede
doelen draagt hij zijn persoon-
lijke ervaringen en levensfilo-
sofie over spiritualiteit uit on-
der de beslissers in de wereld
en iedereen die het horen wil.
Hij schroomt niet om tijdens
zakelijke bijeenkomsten zijn
gesprekspartners te vragen of
zij ook spirituele ervaringen
hebben. Vaak met opmerkelij-
ke resultaten.

Wie in zijn nabijheid ver-
keert, krijgt hoe dan ook het
gevoel er toe te doen. Dat is ook
het streven van de door hem
opgerichte ’Twinkling Eyes
Club’, de enige ’niet-exclusie-
ve club’ in de wereld waar ie-
dereen lid van kan worden.
Met duidelijke pretogen te-
kent Matser een smiley op zijn

duim om te demonstreren hoe
het werk. Hij drukt zijn duim
stevig tegen mijn duim voor
een afdruk en dan verklaart
hij plechtig: „Ik wens je ’Miles
of Smiles’ en ’Sprinkles of
Twinkles’.” Zijn motivatie
voor de club die streeft naar
het lidmaatschap van de totale
wereldbevolking: een lach
maakt het leven mooier.

Zijn bijzondere levenserva-
ringen en visie op een betere
maatschappij zijn sinds kort
ook terug te vinden in zijn
boek ’Rediscover Your Heart’
waarin ’Zeven sleutels tot per-

soonlijke en planetaire trans-
formatie’ staan. Het voor-
woord is geschreven door goe-
de vriend Michael Gorbatsjov
en het nawoord komt van spi-
ritueel goeroe Deepak Chopra,
eveneens een vriend. 

Gevraagd naar het waarom
van het boek reageert Matser
bescheiden. „Carolyne Myss,
een goede vriendin van mij,
suggereerde veertien jaar ge-
leden dat ik een boek moest
schrijven over wat zij noemde
’de transformatie van een za-
kenman tot pionier in spiritu-
aliteit’. Door een combinatie

van druk zijn en luiheid kwam
het er toen niet van, totdat ik
erover sprak met mijn goede
vriendin Jacqueline Young.
Zij hielp mij het boek in het
Engels te schrijven. Waarom
heb ik het boek geschreven?
Ik wil met mijn boek de urba-
ne mens bereiken die ver-
vreemd is van de natuur.

Vroeger was het heel gewoon
dat je in een natuurlijke om-
geving je inspiratie kreeg”, al-
dus Matser druk gebarend. 

„Door de urbanisatie is er
echter een gordijn getrokken
tussen het eigen innerlijk en
de natuur. Het is een groot dra-
ma dat de mens die leeft in de-
ze stedelijke omgeving beslist

over het lot van de planeet. De
beslissers van deze tijd, veelal
in de leeftijd van 20 tot 60 jaar,
leven in auto’s en gebouwen
met airconditioning, ze com-
municeren via mobieltjes ter-
wijl ze met de andere hand de
magnetron bedienen en televi-
sie kijken. Ze zijn het contact
met hun innerlijk en de natuur
kwijt. Wat we weer nodig heb-
ben, is de verwondering van
een kind. Kinderen verbazen
zich nog over dingen en zijn
nauwelijks ergens bang voor”,
aldus Matser die bij de herin-

nering aan de geboorte van
zijn eerste kleinkind nog
steeds zichtbaar ontroerd
raakt. „De onschuld van zo’n
kind is prachtig!”

Naast het herontdekken van
het kind in onszelf moeten we
volgens Matser, zelf net de zes-
tig gepasseerd, meer waarde-
ring hebben voor
de wijsheid van ou-
deren. „We zou-
den hun kennis en
ervaring kunnen
behouden in het
systeem om men-
sen tussen de der-
tig en veertig te
ontstressen. We
moeten ouderen
niet afschrijven.
Het mooie aan ou-
der worden is dat je beschou-
wender wordt, er kan je niets
meer gebeuren, daardoor ga je
anders denken.” De beslissers
van nu moeten, zo betoogt
Matser, leren denken door
hun hart en voelen door het
hoofd. Je kunt rationeel wel al-

les weten en begrijpen, maar
hoe deel je dat met anderen?
Dat doe je met empathie in
plaats van via alleen het intel-
lect.”

In zijn boek is Matser zeer
openhartig over de ups en
downs in zijn leven: zijn vader
die aan Parkinson leed, de

vroegtijdige dood
van zijn broer
Paul, zijn echt-
scheiding, zijn
dochters, het vin-
den van zijn grote
liefde Chris en zijn
geloof in een al-
machtige God en
het oneindige. 

Sommigen zul-
len hem misschien
een dromer of

zwever noemen, maar zelf zit
hij daar niet mee. „Ik stel me
misschien kwetsbaar op in
mijn boek, maar het enige re-
ferentiepunt ben ik zelf. Het
idee is om mijn ervaringen en
inzichten te delen. Ik heb een
groot deel van mijn leven in de
zakenwereld doorgebracht.
Daar functioneerde ik hon-
derd procent, ik vond het leuk
om een goede deal te doen. Ik
ben nog steeds betrokken bij
het bedrijf. Ik wil de door man-
nen gedomineerde zakenwe-
reld laten zien dat het oké is je
kwetsbaar op te stellen. Je
kunt gewoon zeggen: ’Ik heb
me vergist’, of ’Ik weet het
niet’. Dat is zo normaal. Ik ga
duizend keer per dag op mijn
bek, maar ik sta ook weer op!
Vrouwen zijn daar beter in.
We hebben meer vrouwen in
het zakenleven nodig. De ra-
den van commissarissen in Ne-
derland worden vaak door
mannen gedomineerd. Dat
komt omdat we intellect op
een voetstuk hebben ge-
plaatst, maar intellect en ge-
voel zijn nevengeschikt aan el-
kaar. Als je zakenmensen
vraagt hoeveel besluiten ze ne-
men op basis van afgewogen
informatie, geven de meeste
aan dat ze op gevoel handelen.
Het gevoel is een instrument
dat toegang geeft tot informa-
tie. Door mannelijke en vrou-
welijke eigenschappen te com-
bineren creëer je meer harmo-
nie in jezelf en in de maat-
schappij. Ik hoop maar dat
vrouwen die doordringen tot
de top, hun vrouwelijkheid be-
houden en zich niet gaan aan-
passen aan mannen.”

Al die drukke zakenmannen
moeten zich eens afvragen hoe
ze in het leven staan. „Je wordt
nooit geboren als zakenman en
je sterft niet als zakenman.
Hou het geheel in de gaten. Ik
heb het gezien aan mijn vader
die altijd zei: ’Als de zaak goed
gaat, gaan we reizen’. Het is er
nooit van gekomen…”, con-
cludeert hij zacht. „Mijn vader
was een workaholic. Hij was
gek op ondernemen. Ik ben an-
ders dan mijn vader. Ik let wel
op het resultaat maar ik kan
het weer loslaten. Het is leuk
om een goede deal te doen
maar daarna is het gedaan.”

„Je moet je realiseren dat je
nu leeft. Ik zou bij deze een op-
roep willen doen aan de lei-
ding van bedrijven om te re-
flecteren op waarde van het le-
ven in plaats van het uiterste
uit mensen te halen met aller-
lei trucs en bonussen. Vaders
en moeders moeten tijd voor
hun gezin hebben en voor
rust. Je moet het geheel in de
gaten houden! Ik zou een op-
roep willen doen voor een ’glo-
bal heartwarming’.”

„Wat we weer nodig hebben is
de verwondering van een kind” 

„Er zijn veel
meer vrouwen

in het
zakenleven

nodig”

■ Martine
Dubois met
’haar’ huis-
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til. Aan de

randen
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■ Het is
belangrijk

dat de huis-
zwaluw het

metselen
van een

nest
niet

verleert.
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■ Fred Matser noemt het
een groot drama dat 
mensen die in een
stedelijke omgeving leven,
beslissen over het lot van
de hele planeet. „Door de
urbanisatie is er echter
een gordijn getrokken 
tussen het eigen innerlijk
en de natuur.”
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Is dit de
oplossing 
om
bedreigde
vogel te
redden?


