
Vier eeuwen tuinkunst en natuurbeleving 

De wildernis overwonnen,
 
geidealiseerd en herontdekt
 

Dee13: 21ste eeuw - de mens opnieuw deelgenoot van een zeljscheppend, cyclisch proces. 

Ooit was de mens verbonden 

met de cyclische titmeti der 

netuur, in een mythisch bela

den wildertils. Die wildemis 

is al heel lang verdwenen. 

Dit gemis begint kennelijk te 

knagen. Siruis lOa 15 jaar is 

Nieuwe Wildernis in ontwik

keling. Het nieuwe is, in cul

tuurlijk Nederland, dat bier 

natuurlijke processen beeld 

en afloop bepalen. Gezien de 

hoge bezoekersaantallen, vol

doen de netuurotitwikkelings

gebieden met nieuwe wilder

nis aan een tiieuw ideaalbeeld 

van de natuur. Waar komt dit 

vandaan? Hoe komt het dat 

nieuwe natuur meteen al zo 

vertrouwd is voor ons? Nieuwe 

wildertiis komt blijkbaar - bij 

wijze van contrast - tegemoet 

aan een stedelijke, cultuur

lijke behoefte. 

Een nieuwe spirituele behoefte?
 

Trudi Woerdeman
 

Een nieuw ideaalbeeld van de 
natuur. 
Het moge inmiddels wel duidelijk zijn, 
dat ook de beide een gei'dealiseerde 
wildernis is, een statische en prachtige, 
ingelijste verbeelding van de wildernis, 
waar weinig plaats is voor natuurlijke 
processen. 
Sinds 10 a15 jaar is Nieuwe Wildemis 
in ontwikkeling in Nederland. Vooral 
langs de grote rivieren, ook langs be
ken en aan de kust, komen steeds meer 
gebieden vrij voor een nieuw soort na
tuur. Het nieuwe is, in cultuurlijk Ne
derland, dat bier natuurlijke processen 
beeld en afloop bepalen. Voor bet eerst 
sinds lange tijd trek! de ordenende 
mensenhand zich terug. Gezien de bo
ge bezoekersaantallen en de aantrek
kingskracht, voldoen de natuurontwik
kelingsgebieden met nieuwe wildemis 
aan een nieuw ideaalbeeld van de na
tuur. 
Waar komt dit vandaan? Hoe komt het 
dat nieuwe natuur meteen al zo ver
trouwd is voor ons? 
De drang van de 17de en 18de eeuwse 
mens de wilde natuur te ordenen en te 
ontginnen, met de Goddelijke, deugd
zame taak de natuur tot nut te maken 
en te exploiteren, was enorm. Deze 
drang heeft zeker bijgedragen aan het 
Nederlandse landschap van nu. Neder
land is een groot, geordend cultuur
landschap, waar stukjes wildernis als 
eilanden in liggen. Tot in de vijftiger 
jaren van deze eeuw werd de wildemis 
aangepakt. Bijvoorbeeld door de mar
kenverdeling in de 19de eeuw en door 

de Veluwebebossing door de Staat in 
de 19de en 20ste eeuw. Er kwam een 
verbod op ontginning van woeste gron
den. Toen dit werd stopgezet, werd het 
kleinschalige boerenland heringericht. 
Het boerenland werd grootscbalig aan
gepakt door landinrichting en ruilver
kavelingen. De rechtlijnige verkave
lingspatronen en de rigoreuze ontwate
ring bebben beslist nog te maken met 
de ontginningsopvattingen uit de 17de 
eeuw. 
Onze baast ziekelijke drang tot behoud 
van de laatste resten van bet oude land
scbap is de begrijpelijke keerzijde 
van deze totale destructie. Het oude 
boerenland en de stemmige beidevel
den zijn onze laatste jeugdberinnerin
gen. en die willen we inlijsten en koes
teren. Het zijn onze gescbilderde, stati
scbe pastorales en deze beelden kun
nen we nog niet missen. 
Maar aan de horizon doemt een nieuw 
beeld op van een ideale natuur. Het re
ferentiebeeld van ideale natuur is aan 
het eind van de 20ste eeuw nogal aan 
bet verschuiven. Het statische beeld 
van bet (geschilderde) landschap ver
vaagt en wij beleven natuur regen
woordig in de bewegende dynamiek 
van de film. Wij zien de ideale natuur 
dagelijks op de TV documentaires. 
Ons verlangen naar de wildernis krijgt 
vorm in de Discovery films van Afri
kaanse savannen met rondtrekkende 
wilde dieren. Of van overlevingstoch
ten door bet oerwoud. De dynamiek 
van zulke wilderniservaringen voorziet 
in een nieuwe en diepgevoelde behoef
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teo Ook deze behoefte aan ruige wil
dernis is heel begrijpelijk in het licht 
van ons strakke Nederlandse cultuur
landschap. 
De dynamiek van na
tuurlijke processen 
van rivieren, wind en 
wilde dieren levert 
precies dat dynarni
sche landschapsbeeld 
op, waar we inmiddels 
vertrouwd mee gewor
den zijn op TV. Als 
we de wilde paarden 
en runderen zien gra
zen in de Millinger
waard, geven ze ons 
een ongekende vreug
de, de vreugde der her
kenning. Dit beeld 
hebben we immers al 
zo vaak gezien. Want 
ook de Millinger
waard, een der eerste 
voorbeeldterreinen 
langs de Rijn, waar na
tuurlijke processen het 
natuurbeeld bepalen, is 
al menigmaal voor TV 
verfilmd. Wij zien er 
beelden van een nieuw 
soort wildemis. 
Het beheer wordt afge
stemd op deze dyna
mische beelden van 
een voortdurend ver
anderende wildemis. 
De extensieve begra
zing gedurende het he
le jaar zorgen voor 
bloerruijke graslanden 
en spontaan groeiende 
wilgenbossen. De rna
nier van grazen van 
paarden en runderen 
en het sociaal kudde
gedrag beinvloeden 
het steeds wisselende 
mozaiekpatroon van de vegetatie. Hier 
wemelt het van de kleine beestjes en 
de vogels. Ben weelde aan bloemen 
krijgt kans om het kleurrijke beeld van 
de zomer te bepalen. De zaden zijn 
door het hoog water gebracht. Hoog 
opgestoven rivierduinen zijn voortdu
rend onderhevig aan de dynamiek van 
wind en water. Hier bloeit de spontane 
natuur van een rivierecosysteern in 
herstel. De natuurlijke processen wor-
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den er bepaald door rivier, wind en be
grazing van in het wild levende dieren, 
en niet meer door de mens. 

De mens opnieuw deelgenoot 
van een zelfscheppend, cy
c1isch proces: Een nieuwe, spi
rituele behoefte? 
Het is ongetwijfeld een diepe behoefte 
om opnieuw in dit paradijs te stappen. 
Ditmaal niet door Adam gebouwd in 
symmetrische ordening, maar dyna
misch vervat in natuurlijke processen. 
Hier hoort de mens wei thuis, evenwel 
niet aIs heerser narnensde Sehepper, 

maar als onderdeel van een zelfschep
pend, cyelisch proces. Deze nieuwe 
wildemis levert een nieuw soort na
tuurbeleving op - als we er voor open 

staan. We gaan hier op 
in een spontane natuur, 
in een alom voelbare le
vensenergie, Zo moeten 
we dit natuurontwikke
lingsgebied niet alleen 
maar opvatten als een 
rivierecosysteern in her
stel, maar als een be
wuste, culturele uiting 
van onze modeme, ste
delijke behoefte. 
En wellicht wordt deze 
nieuwe wildernis ook 
de plek bij uitstek, waar 
een nieuwe, spirituele 
behoefte voor ons be
vredigd kan worden. 
In een eerder artikel is 
uiteengezet, dat het ver
standsbewustzijn van de 
mens sinds de 17de 
eeuw zeer aetief aanwe
zig is in de Westerse 
cultuur. Dit ging ten 
koste van ons hart, van 
onze spontane ontvan
kelijkheid, die vloeiend 
kan opgaan in zijn om
geving. De bezielde na
tuur om ons heen zijn 
we kwijtgeraakt, of lie
ver, we zijn ervan ver
vreemd geraakt. Natuur 
werd wetenschappelijk 
fenomeen, een georden
de en vaststaande wet
matigheid, bespeelbaar 
en voorspelbaar. We 
hebben voorbeelden 
van strakke tuinkunst en 

. geordend landschap 
van overwonnen wil
dernis - besehreven. 

Deze afstandelijke houding ten opzich
te van onze omgeving en de natuur ill
pliceert dat we erbuiten staan. Zelfs, 
menen wij, erboven. 
Het is onze nieuwe behoefte, om dit 
eindelijk eens te veranderen, maar 
hoe? We zouden allemaal ons afstan
delijk, vormgevend bewustzijn voor 
een zo groot mogelijk deel willen uit
schakelen, en ruimte maken om op te 
gaan met heel ons hart in deze tijdloze 
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De nieuwe wlldernls. Wilde paarden en runderen op het Millingerduin. 
In dit nieuwe natuurgehied worden de sluimerende, natuurlijke proces
sen weer tot leven gewekt . Worden we toeschouwer of deelgenoot van 
dit zelfscheppend, cyclisch proces? 

Foro: Willem Overmars 



Willem Overmars vertelt met passie over de natuurbeleving van de mens door de 
eeuwen heen. Voorop staat, hoe de mens de wilde natuur heeft ervaren en hoe wij 
dit nu beleven. Trudi Woerdeman maakt de wilderniservaring tijdens de door hen 
samen georganiseerde "Warande Themadagen" voelbaar door haar dialezing met 
oude prenten en citaten, door het voordragen van gedichten, en door de evaluatie 
van ooze eigen natuurbeleving. 

natuur, met al onze zintuigen, en al on
ze verbeeldingskracht, en met al onze 
behoefte aan contemplatie. Eigenlijk 
lokt het ons als nooit tevoren aan, om 
eindelijk weer terug te komen bij ons 
hart, thuis in deze natuur, als onver
vreemdbaar onderdeel ervan. Na zo
veel eeuwen zegevieren van westerse 
wetenschap en het verstand lijkt de ba
lans nu naar de andere kant te neigen. 
De ruige, dynamische natuur van nieu
we wildernis, waar spontane natuur 
haar gang gaat, niet door mensenhan
den geordend, leent zich als geen ander 
natuurgebied voor een diepergaande 
natuurbeleving. Hier lukt het ons wel
Iicht ons verstandsbewustzijn terug te 
dringen en ons opnieuw te verbinden 
met de cyclische ritmen der natuur, 
met heel ons hart en al onze zintuigen. 
Hier kan er zelfs een dimensie bijko
men, zoals het geval is bij de kinderen 
tijdens mijn veldlessen: die van een 
blijde natuurbeleving, een zorgeloos 
tuimelen in dit moment. Hier lukt het 
wellicht een verloren wildemis op
nieuw te ontdekken en de verbroken 
band te hersteUen. 
Is dit dan inderdaad een historisch mo
ment in de geschiedenis van ons Wes
ters geschoeid bewustzijn, waarin onze 
verdwenen ontvankelijkheid en vreug
de weer zo uitnodigend en als vanzelf 
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in werking wordt gesteld?
 
Zouden we hier weer in staat zijn om
 
ons opnieuw te verbinden met het zelf

scheppend, cyclisch proces dat zich om
 
ons heen voltrekt?
 

Deze nieuwe, spirituele staat van zijn
 
wordt schitterend verwoord in een ge

dicht van de Chileen Pablo Neruda :
 
"Wat samen met mij wordt geboren." 
Een gedeelte wordt geciteerd : (Uit: 
Memorial de Isla Negra, 1963/ verta
ling Dolf Verspoor). 

lk zing van hetgras dat samen met mij 
wordt geboren 
op dit vrije moment (...) 
lk spreek zonder overgang van wat nu 
gaande is 
met de hommel en zijn honing, met het 
korstmos 
en zijn geluidlo:e ontkiemingen: 
als ononderbroken tam-tams 
luidt hetkomen en gaan en komen, 
de overdrachi van levenaan leven 
en ik raakgeboren, geboren, geboren, 
met al watgeboren wordt, ik ben een 
met het groeien, met het gedempte 
krioelen 
van alles wat om mij heen 
zich voortzet in opeengepakte vochten, 
in meeldraden, in tijgers, in sappen. 
(...) 0 
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Trudi Woerdeman is kunsthistorica 
en tuinhistorica, die in de jaren '80 
intensief betrokken was bij herstel 
en restauratie van historische tui
nen en parken. Zij is tevens tuin- en 
landschapsarchitecte. Haar echtge
noot Willem Overmars houdt zich 
planmaiig bezig met o.a. herstel van 
rivierecosystemen (Plan Ooievaar, 
LevendeRivieren. voorbeeldterrei
nen zoals de Millingerwaard). Tru
di woerdeman ontwikkeldeen gat 
tot voor kart veldlessen voor 
schoolkinderen in deze voorbeeld
terreinen. De vreugdevolle wilder
niservaring bi)de kinderengat naar 
inspiratie om Themadagen over 
tuinkunst en natuurbeleving te or
ganiseren voor volwassenen. Het 
zi)n filosofiscn getinte, groeneda
gen met natuurbeleving als rode 
draad. Voornadere informatie en 
aanmelding: 

Trudi woerdeman, 0314-382440 
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