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Pratend over de natuur in open interviews
kunnen gewone mensen soms heel mooie
dingen zeggen. Bijvoorbeeld, vaag en aar-
zelend: ‘De natuur is ... de natuur is je te-
genover ... als er geen natuur was dan was
alles van de mensen ... als er geen natuur
was dan zou je niet meer weten wat mens
zijn is ... dat je bestaat, als het ware.’ In
dit diepe beeld wordt de natuur gezien als
wildheid, en het is die wildheid die de men-
sen nodig hebben, om zichzelf tegenaan te
kunnen definiëren, als contramal, om echt
mens te zijn. In wildheid, zei een filosoof
eens, is de toekomst van de wereld.
In een enquête is een keer aan mensen ge-
vraagd om aan te geven welk landschaps-
beeld ze prefereerden. Ze konden kiezen uit
vier omschrijvingen: Als eerste ‘een geordend
landschap, ingericht door en voor mensen’,
dan ‘een afwisselend, parkachtig landschap’,
vervolgens ‘een landschap met veel ruige
natuur waar je veel kunt doen en beleven’
en ten slotte, door de onderzoekers toege-
voegd aan het rijtje om toch ook een paar
van die meest romantiserende new age-ach-
tige mensen een kans te geven: ‘een land-
schap waar je de grootsheid en krachten
van de natuur kan ervaren.’ In de enquête
bleek tot ieders verrassing 50 procent van
de mensen dit laatste beeld te prefereren.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen
maatschappelijke vraag is naar gewone
picknicknatuur of wandelbos, maar toch ho-
ren we in deze enquête een geluid dat lijkt
op de uitspraak in het interview: er is in

mensen een verlangen naar dat Andere,
naar die natuur die echt wildheid is.
Over honderd jaar is Nederland helemaal
aangeharkt. Alles is stad, park, zorgboerde-
rij en wandelbos. Alleen die rivieren van
ons, die laten zich niet zomaar temmen.
Het water komt echt, en er komt waarschijn-
lijk steeds meer. De rivieren brengen hun
eigen autonomie, hun eigen wildheid,
dwars door Nederland, dwars door onze cul-
tuur. 
Over honderd jaar zijn we allemaal manager.
We zijn allemaal bezig met systemen, met
organisaties, met machines en met elkaar,
in een eindeloze spiegeling van taal en
meta-taal. Over honderd jaar zegt de ene
dokter tegen de zoveelste overwerkte, de-
pressieve, van zichzelf en het leven ver-
vreemde manager: ‘Er is nog maar één op-
lossing voor U, mevrouw. U moet op de
Wandeling.’ Over honderd jaar weet ieder-
een precies wat dat betekent: neem wat
kleren mee, een tasje crackers en een hen-
gel, ga bij Rotterdam naar de rivier en ga
door de wildernis. Want dijken zijn er niet
meer. En als je er dan bij Nijmegen weer
uitkomt, dan ben je beter.
Laten we dus nu maar alvast geen andere
huizen meer maken dan huizen die kunnen
drijven, en geen andere dijken dan die je
kan opblazen, met dynamiet en vreugde. 
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Ooit worden de rivieren onze contramal


