
Prinses Irene

Irene van Lippe-Biesterfeld (72) houdt al jarenlang een pleidooi voor het herstel van de band 
tussen de mens en de natuur. We moeten anders gaan leven, bewuster. “Wist je dat zeventig 
procent van onze kinderen niet eens een dag per jaar in de natuur komt? Zeventig procent!”
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H                                                                                  et groene 
paradijsje van prinses Irene bevindt zich op een goed 
verborgen plek in het midden van het land. Gelukkig 
wijst een behulpzame buurvrouw vriendelijk op een 
onopvallend weggetje dat naar de witte villa leidt, 
 anders had ik daar vermoedelijk nu nog wat zweterig 
rondgereden. 
Aanleiding voor dit gesprek met prinses Irene - zij 
noemt zich overigens liever Irene van Lippe-Biesterfeld 
omdat haar koninklijke titel te veel afstand schept - is 
de verschijning van het luisterboek van Leven in ver-
binding. Het is een bundeling van haar lezingen waar-
over ecoloog en filosoof prof. Dr. Matthijs Schouten, de 
prinses op een plezierig directe manier aan de tand 
voelt. Leven in verbinding is een pleidooi voor het 
herstel van de band tussen de mens en de natuur. Het 
opraken van natuurlijke hulpbronnen, oorlogen, hon-
ger, vervuiling, hebzucht en ander leed zijn in de op-

tiek van de prinses terug te voeren op het feit dat we 
dat contact zijn kwijtgeraakt. Afgescheiden zijn van 
elkaar werkt immers onbegrip, intolerantie en onver-
schilligheid in de hand. Om de neerwaartse spiraal te 
stoppen moeten we anders gaan leven. Bewust, met 
respect voor de aarde, de natuur, de dieren en voor 
onze medemens. Omdat het welzijn van alles wat leeft 
onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Met dat doel 
heeft prinses Irene jaren geleden de ideële stichting  
het NatuurCollege opgericht. 
Thuis in Wijk bij Duurstede staan op de grote ronde 
tafel koffie en thee klaar. Ik weet dat prinses Irene 
vaker luisterboeken heeft ingesproken - waaronder 
kindersprookjes - maar toch, vraag ik, was het niet 
moeilijk om voor Leven in verbinding de spontane 
gesprekken over te doen?  
De prinses, mooi en frêle, lacht. “Een luisterboek 
 inspreken is veel werk en leuk om te doen. Maar pro-
fessor Schouten en ik zijn natuurlijk geen stem acteurs. 
De uitgever zei gelukkig: wees vrij. Het is voor de geoe-
fende luisteraar misschien niet wat je gewend bent van 
een perfect luisterboek, maar dat is wel grappig.”
Ik vond Leven in verbinding een wijs maar vooral ook  
een optimistisch boek.
“Dat is fijn om te horen. Ik ben zeker optimistisch. 
Maar we zullen wel heel goed moeten nadenken over 
wat we nu doen. We staan op een T-splitsing. Als we de 
ene afslag nemen, kan de aarde op deze manier niet 
meer door. Nemen we de andere afslag, dan hebben we 
een heel mooie toekomst. Wat ik altijd weer benadruk 
is dat ieder mens van belang is voor de toekomst van 
deze planeet en voor alles wat daar op leeft. Omdat 
alles in verbinding staat. Dat weet iedere bioloog en 
ecoloog, maar wij realiseren ons dat vaak niet.” Met 
nadruk: “Ieder mens doet er toe. Dat maakt het leven 
toch veel mooier dan wanneer je denkt: wat kan ik in 
mijn eentje doen?” 
Als we nu naar de wereld kijken: de natuurlijke  
hulpbronnen raken op, de aarde is vervuild, er dendert 
weer een financiële crisis op ons af, er is honger,  
terrorisme, het zo moeilijk om optimistisch te blijven.
“Reden te meer om goed na te denken over onze keu-
zes. Gelukkig gebeuren er ook veel mooie dingen, waar 
de media nauwelijks over berichten. Veel mensen zijn 
al anders gaan leven. Schoner. Ze gebruiken zonne-
energie. Eten minder vlees. Er worden eco-dorpen 
gebouwd waar mensen samenwerken om minder  
energie te hoeven gebruiken. Omdat de overheid dat 
niet doet, zijn er gelukkig veel mensen die zeggen:  
dan doen we het zelf.” ▶

          ‘Ik mediteer veel en  
                      dan stuur ik liefde uit.  
Vooral naar mensen die anders denken’
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Was u vroeger als jonge moeder al bezig met deze 
bewustwording?
“Oh nee, absoluut niet. Maar in die tijd was alles van-
zelfsprekend. Over het gebruik van brandstof en water 
dacht je toch niet na? Nu denk ik bij alles wat ik doe: is 
dit goed voor mijn kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren? Dat is een enorm verschil.” 
Wanneer is die bewustwording bij u ontstaan?
“Dan moet ik terug naar de periode van mijn verhui-
zing naar Wijk bij Duurstede. Ik had twee banen, zorg-
de alleen voor onze drie kinderen - waar ik overigens 
erg van genoot - maar ik was wel ontzettend moe. 
Daarom besloot ik twee weken in Zwitserland te gaan 
wandelen. Door die moeheid had ik geen verdedigings-
mechanisme meer. En opeens werd ik daar, in de 
 natuur, geraakt door iets zo mooi en groots: het besef 
dat ik deel uitmaak van een geheel. Dat alles op aarde 
met elkaar verbonden is. Ik noem dat een eenheidser-
varing. Een magic moment. Dat vroeg om een her-
schikking van mijn hele denken. Voor die tijd leefde ik 
met de vanzelfsprekendheid dat alles op en van de 
aarde in dienst van ons mensen staat.” 
Het is schokkend dat wij in de afgelopen dertig jaar meer 
dan eenderde van onze natuurlijke hulpbronnen hebben 
opgebruikt.  
Ze knikt. “En wist je dat zeventig procent van onze 
kinderen niet eens een dag per jaar in de natuur komt? 
Zeventig procent! Nooit eens een dag in het bos of naar 
het strand.” 
Ik zag laatst op het journaal zo’n Amsterdams stadsklasje 
dat meegenomen werd naar een boerderij. In de stal 
waren koeien en schapen. Die kinderen vonden eigenlijk 
alles raar en vies. Ze zijn inderdaad totaal het contact 
kwijt.
“Precies. In mijn jeugd was het normaal om in de 
 natuur te komen. Denk maar aan de beroemde zondag 
waarop je moest gaan wandelen met je ouders. Dat is 
enorm veranderd. Daarom is het NatuurCollege in 
samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit 
van Utrecht een programma gestart: NatuurWijs. Dat 
laat kinderen in schooltijd met een speciaal getrainde 
boswachter naar buiten gaan om hun eigen magic 
 moment te ervaren. Dat kan de stralende lichtval van 
de zon in een herfstbos zijn. Het ontvouwen van de 
blaadjes in de lente. Of het zien van een ree. Verwon-
dering tot stand brengen, daar gaat het ons om. Kinde-
ren vinden dat fantastisch en zo leren ze spelenderwijs 
dat ze deel uitmaken van het grote ecosysteem aarde.”
U bent grootmoeder van Julia (3) en Paola (bijna 1) . 
Probeert u uw kleinkinderen hiervan bewust te maken?

“Ja. Maar mijn dochter en 
haar man (prinses Margarita 
en haar echtgenoot Tjalling 
ten Cate, red.) doen dat ook. 
Zo zijn we afgelopen herfst 
met beukennootjes bezig 
geweest; de oudste wilde ze 
absoluut zelf open maken en 
opeten. Als we tijdens het 
wandelen een mooie bloem 
zien, gaan we ernaartoe om 
te kijken, te ruiken, te voe-
len. Ik geef geen lesje in de 
zin van: dit is nou een boter-
bloem. Het gaat om de erva-
ring.” 
Kleine kinderen hebben die 
binding met de natuur van 
nature. Ze zien elke zandkor-
rel, elk miertje, ze zijn door 
alles gefascineerd. Jammer 
dat ze die verwondering  
met het ouder worden vaak 
kwijtraken.
Knikt: “Dan wordt het op-
eens vanzelfsprekend. Klei-
ne kinderen zijn inderdaad 
in contact met hun omge-
ving. Dat zie ik ook aan mijn 
oudste kleinkind. Als het 
heeft geregend, gaat ze met-
een met haar handjes in de 
modder, dat vindt ze heer-
lijk.” Glimlacht: “Dan denk 
ik: dat is helemaal goed. Ik 
verheug me om ze later mee 
de natuur in te nemen.” 
U bent vegetariër. Hoe past u 
uw groene manier van leven 
nog meer toe in het dagelijkse 
leven?
“Het zit eigenlijk in alles. Ik 
heb led-lampen en ik ga heel 
zuinig om met water. Er 
brandt hier nooit onnodig 
licht en niet alleen het eten, 
maar ook alle was en reini-
gingsmiddelen zijn biolo-
gisch. Mijn werk voor het 
NatuurCollege, de boeken 

sen: Is God liefde? Dan is het antwoord ‘ja’. Daar heb ik 
het over. Ik heb een diepe spiritualiteit. Dat is mijn 
levenshouding.”
Viert u nog wel Kerst?
“Meestal ben ik in Zuid-Afrika, maar dit jaar vier ik het 
heel traditioneel met de familie in de sneeuw van Zwit-
serland. De essentie van Kerstmis is natuurlijk ook 
samenzijn.” 
Mag ik concluderen dat u een leven lang op zoek  
bent geweest naar verbinding?
“Op een bepaalde manier wel, ja. Eerst van achter de 
hekken van paleis Soestdijk naar mijn medemens. Dat 
ging steeds verder en steeds dieper. Vervolgens met de 
verschillende culturen en nu met de natuur.” 

die ik schrijf, alles is daar op 
gericht.”
U was vroeger meer geneigd 
om zichtbaar op de  
barricaden te gaan staan.
“Tegen het onrecht, ja.”
Was dat een verkeerde 
methode denkt u, met de  
wijsheid van nu?
“Nee. Er waren dingen die 
echt niet klopten, vandaar 
onze strijd tegen atoom-
wapens en voor vrouwen-
rechten. Daar sta ik nog 
steeds achter. Ik zou het 
 alleen nu niet meer zo doen.” 
Hoe dan wel?
Met een diepe zucht. “Dat is 
zo moeilijk onder woorden 

Ik vroeg mij af of u zich, juist door uw positie als prinses, 
erg afgesneden heeft gevoeld van  de gewone wereld.
Knikt: “Afgesneden van het dagelijkse leven van de 
gewone wereld.”
Ervaarde u dat ook zo?
“Ja en ik heb dat heel pijnlijk gevonden. Het is moeilijk 
te zeggen wanneer ik mij daar precies bewust van 
werd. Ik weet nog wel dat ik de hond van de boerderij 
van de buren hoorde blaffen – dus aan de andere kant 
van het hek – en dat ik dacht: hoe leven die mensen? 
Hoe-leven-mensen? Daarom ben ik mijn eigen weg 
gegaan.” 
Denkt u dat de mensen ontvankelijker zijn voor dit  
verhaal, voor uw boodschap, dan toen u jaren geleden 
hiermee naar buiten trad?
“Veel meer. Dat is een enorm verschil. Dat merk ik bij 
spreekbeurten, bij cursussen en bij tweets. De groep 
heeft zich veel meer verbreed. Ook in het zakenleven 
waarmee ik vanuit het NatuurCollege contact heb, zie 
ik een enorme opening naar zingeving, naar het leve-
ren van schone producten. Maar ik zie ook een andere 
kant: een verharding en een verstarring van deze ▶ 

te brengen. Allereerst door 
te praten natuurlijk; dialoog 
is zo belangrijk. Ik mediteer 
veel en dan stuur ik liefde 
uit. Vooral naar mensen die 
anders denken. Eigenlijk 
gebeurt er met bidden het-
zelfde; ‘bidden’ is de naam 
die de kerk er aan heeft ge-
geven.” 
Heeft u  überhaupt nog iets 
met religie of bent u daar op 
een andere manier mee 
bezig?
Aarzelend: “Op een andere 
manier. Ik spreek het woord 
God eigenlijk niet meer uit 
omdat dat, evenals het 
woord liefde, zo misbruikt 
is. Ik denk dat het Onnoem-
bare het beste uitdrukt hoe 
ik het voel. Vraag aan men-

‘Bij alles wat ik doe denk ik:  
             is dit goed voor mijn kleinkinderen  
       en achterkleinkinderen?’
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Verkoopinformatie  
De telefoonnummers zijn vaak van groot-
handels, importeurs en fabri  kan ten. Zij kun-
nen vertellen waar de producten worden 
verkocht. De in deze Margriet ge noemde 
prijzen zijn advies prijzen.

&klevering 020 - 422 28 08, www.klevering.nl 
&klevering-Zuid 020 - 670 36 23, www.kzuid.
nl 22Tracks www.22tracks.com Affaire d’Eau 
020 - 422 04 11, www.affairedeau.com Angel 
des Montagnes www.angeldesmontagnes.com 
Barts 020 - 420 85 85, www.barts.eu de 
Bijenkorf www.bijenkorf.nl Bronx 0416 -  
56 26 00, www.bronxshoes.com Cafe Moda 
www.cafemoda.nl Charles Vögele 030 -  
240 51 11, www.charles-voegele.com Deeday 
020 - 408 03 08 Designsales 020 - 686 38 63, 
www.designsales.nl Dille & Kamille 079 -  
363 41 10, www.dille-kamille.nl Dolcis 073 - 
648 34 21, www.dolcis.nl Dotshop 020 -  
612 40 30, www.dot-shop.nl Edelman 0182 - 
39 82 00, www.edelman.nl Edith & Ella via 
AgentD 06 - 42 17 21 39, www.edith-ella.dk 
Emma B. www.emmab.nl Esschert Design 
www.trendsandvision.nl Falke 0032 -  
32 26 20 44 en 020 - 617 05 30, www.falke.
com French Connection 020 - 428 70 55, 
www.frenchconnection.com Frozen Fountain 
www.frozenfountain.nl Geox www.geox.com 
Havenloods 23 0321 - 38 26 31, www. 
havenloods23.nl Hema www.hema.nl HK 
Living 0321 - 38 26 31, www.hkliving.nl H&M 
www.hm.com Inti Knitwear 073 - 612 44 14, 
www.intiknitwear.com Intratuin www. 
intratuin.nl Joline Jolink 020 - 681 37 33, www.
jolinejolink.com Jumper Fabriken 0294 -  
48 31 25, www.ellerieagenturen.nl Kirsten 
Koetsier 0172 - 21 08 26 Knowledge Cotton 
Apparel 020 - 331 42 87, www. 
knowledgecottonapparel.com Komodo 06 -  
42 17 21 39, www.komodo.co.uk Le temps des 
cerises www.letempsdescerisesjeans.com 
Living on Carpets www.livingoncarpets.nl 
Loods 5 0900 - 23 55 66 37 (€ 0,15 pm) Mads 
Norgaard-Copenhagen www.madsnorgaard.
com Mango www.mango.com Marc O’Polo 
0800 - 667 725 37, www.marc-o-polo.nl 
Matinique 0347 - 32 70 00, www.matinique.
com Mexx 030 - 63 47 500, www.mexx.com 
Monsoon 010 - 240 00 09, www.accessorize.
nl Nijhof 035 - 548 61 11, www.nijhofbaarn.nl 
Orangebag.nl www.orangebag.nl Petra Reijrink 
06 - 40 30 29 86, www.petrareijrink.nl Picard 
024 - 348 31 65, www.picard-lederwaren.de 
Roeckl 020 - 627 92 91 Rosner/Jerryco 020 - 
614 08 14, www.rosner.de Sacha 013 -  
595 21 21, www.sacha.nl Sence Copenhagen 
06 - 50 24 79 45, www.sencefashionjewelry.
com Shabbies Amsterdam 0416 - 32 25 56, 
www.bretoniere.nl Shoeby 073 - 511 80 19, 
www.shoeby.nl Sorel 033 - 433 49 43, www.
sorel.com Stella Nova www.stella-nova.dk 
Steve Madden 073 - 648 35 36, www. 
stevemadden.nl Sticks & Stones 020 -  
617 52 32, www.sticksandstones.nl Takko 054 
- 122 80 40, www.takko-fashion.com Tango 
Shoes 0416 - 65 16 60, www.tangoshoes.com 
The Barn 0570 - 66 51 66, www.thebarn.nl 
United colors of Benetton 020 - 419 75 76, 
www.benetton.com Van Haren 0416 -  
56 22 78, www.vanharen.nl We 030 -  
247 92 12, www.wefashion.com De Wiltfang 
www.dewiltfang.nl Wonen met lef www. 
wonenmetlef.nl Yarn Unit www.yarnunit.com 
Zenggi www.zenggi.com

maatschappij. Gelukkig zijn er veel jonge mensen die 
op een andere manier voor de toekomst gaan staan.” 
In het begin werd uw boodschap geridiculiseerd: u werd 
een met muizen pratende, bomen omarmende prinses 
genoemd. Deed dat pijn? Kon u begrijpen dat er zo over  
u werd gepraat?
Ze lacht. “Natuurlijk kon ik dat begrijpen. Het was voor 
mij ook heel erg nieuw. En omdat het zo nieuw was en 
ik het zo belangrijk vond, dacht ik: ik móet dat delen, 
dit kan ik niet voor mijzelf houden. Maar zo werkt het 
niet. Met alle gevolgen van dien. Ja, natuurlijk is het 
pijnlijk als je het mooiste wat je is overkomen wilt 
delen en dat dan niet wordt begrepen. Maar achteraf 
bezien was die reactie logisch.” 
Gaat u optimistisch gestemd 2012 in?
Voorzichtig: “Ik ga optimistisch gestemd 2012 in met 
een zeer grote nieuwsgierigheid naar wat dat jaar ons 
gaat brengen.” 
Denkt u dan ook aan de Mayakalender die het einde der 
tijden op 21-12-2012 heeft voorspeld?
“Zeker, maar ook aan de grote milieuconferentie in 

Het luisterboek Leven in verbinding is een uitgave 
van Ankh Hermes en kost € 22,90. Meer informatie 
over NatuurCollege: wwww.natuurcollege.nl

       ‘Ieder mens doet ertoe.  
Dat maakt het leven toch mooier dan wanneer  
     je denkt: wat kan ik in mijn eentje doen?’
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haar kinderen is nóg kleiner. 
Bijna vergelijkbaar met oude 
culturen waarin de kinderen 
constant meegedragen wor-
den. Er is zo veel meer we-
derzijdsheid en ook hierin is 
verbinding weer het sleutel-
woord. Wat mij ook opvalt is 
dat kleine kinderen tegen-
woordig al zo logisch en 
helder kunnen denken.” 
U praat in uw boek liefdevol 
over het natuurlijke proces 
van ons lichaam, hoe we  
tot bloei komen en weer 
afbouwen. 
“De zachtheid van ouder 
worden vind ik heel mooi.  

Johannesburg waar duidelijk werd gemaakt dat er in 
2012 grote veranderingen in de natuur zullen plaats 
vinden. Ik noem dat geen natuurramp, maar een trans-
formatie. De natuur beweegt altijd. Maar ik doe geen 
enkele voorspelling. Ik wacht af, net als iedereen.” 
In spirituele kringen gelooft men dat we in 2012 het 
Aquariustijdperk ingaan en dat de mensheid spiritueel zal 
ontwaken. Dat klinkt hoopvoller dan het einde der tijden.
 “Dat merk ik al aan jonge mensen die heel bewust 
bezig zijn met de wereld om hen heen. Wij leefden 
vroeger toch meer opgesloten in onze families? Mijn 
ouders voedden heel anders op dan hoe ik mijn kinde-
ren heb opgevoed. Op mijn beurt zie ik hoe anders mijn 
dochter het doet. Mijn kinderen en ik zijn heel open 
tegen elkaar, maar de afstand tussen mijn dochter en 

In de periode van herfst  
naar winter laat alles los.  
De bladeren, de zaden. Dat  
is voeding voor nieuw leven. 
Dat geldt ook voor het  
ouderschap: je geeft in feite 
zaden aan je kinderen door 
en daar komen in het nieuwe 
leven weer eigen beslissin-
gen en eigen keuzes uit 
voort. Er bloeit iets nieuws.”
U ervaart het ouder worden 
als iets natuurlijks en niet  
als iets wat tegen elke prijs 
bestreden moet worden. 
Stralend: “Ik vind dit juist 
een mooie tijd. Een prách-
tige tijd. Ik ben heel geluk-
kig in deze fase van mijn 
leven.” ■
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