
 
 

 
De Wilde Weg 

Ideeën over natuur een eenvoud 

 
 
Het is akelig koud. December is vroeg dit jaar. Onder een warme deken lig ik te typen in mijn 
kleine kamer in Amsterdam. Buiten hoor ik mijn huisgenoten, auto’s, het 
waarschuwingssignaal van de tram. In drie zinnen probeer ik anderhalf jaar samen te vatten. 
Ik kwam, ik zag, ik overwon? Nee, een zegetocht was het niet. Meer een dwaling. Dat dekt 
de lading maar zegt nog niets. 
 
Ik wilde ergens heen, maar ik wist niet hoe of wat, en ik leek er alleen maar verder van af te 
drijven. Ik had geen dramatisch leven, integendeel. Ik voelde me verwend met liefde, 
vrienden, geld en inspiratie. En toch was ik zo bang om niemand te zijn. Bang dat mijn 
wereld ieder moment in zou storten en dat er niets van dat alles over bleef. Alsof ik mijn 
leven op een holle ruimte had gebouwd en alles wat ik bereikt had slecht gefundeerd was. 
Een luchtkasteel zonder basis. Ik dacht dat ik aan groot onderhoud toe was en het kasteel 
afbreken leek de enige manier.  
 
Zo ging ik anderhalf jaar geleden weg bij mijn jeugdliefde. Ik verhuisde naar deze kleine 
kamer en begon vast plannen te maken om mijn baan om zeep te helpen en me in de wijde 
wereld te verschuilen. Ik verlangde naar een plek waar ik de hele dag ongestoord naar mijn 
basis kon graven. Rust en vrijheid. Omdat ik van nature risicomijdend ben, veranderde die 
baan opzeggen in twee maanden vakantie en me in de wijde wereld verschuilen in een 
cursus buitenleven. Ik had lucht nodig, maar ook overzicht. Buiten kwam ik weer langzaam 
tot leven. Ik bivakkeerde regelmatig onder de blote hemel tussen de bladeren. En al snel ook 
in de sneeuw bij min twintig of in een grot in de bergen. Ik kocht wat extra vrije weken om 
solotrektochten te maken, en als ik moest werken, woonde ik af en toe op een camping. Zo 
ontdekte ik mijn vergeten fascinatie voor wilde natuur, onze menselijkheid en alles wat die 
twee verbindt. 
 
Natuur en eenvoud openden de weg naar een wereld vol levendigheid. Wat me op het 
verkeerde spoor had gejaagd, was vooral angst, de gedachte dat ik incompleet en nooit 
goed genoeg was. Ik ontdekte dat ik die angst niet hoefde op te lossen. Ik kon hem gewoon 
in mijn rugzak stoppen en doorlopen. Het was wel wat zwaarder, maar ik kwam evengoed 
een heel eind. Zo vond ik mijn basis terug. Hij was er natuurlijk al die tijd al - het is niet voor 
niets een cliché - en de boel afbreken was ook niet meer nodig.  
 
Nu ben ik niet klaar. Want het is een hele opgave om steeds weer de juiste weg in te slaan. 
Die blijft soms goed verscholen, het pad is mistig en begroeid. Het lijkt onaangenaam, 
eenzaam en onnodig veel gedoe, ik weet de helft van de tijd niet wat ik er te zoeken heb. 
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Iedere dag verken ik voorzichtig een paar meter. Dan ga ik terug naar huis, altijd onzeker of 
ik terug zal komen. Maar ik kom steeds vaker terug. Het is als een goed voornemen 
waarvan je weet dat hij je gelukkig maakt, maar dat nog niet in je systeem zit. Je moet er 
steeds voor waken om niet in oude patronen terug te vallen en je verzint van alles om er 
onderuit te komen. Om mezelf te helpen schreef ik stukje bij beetje de route uit. Het heeft 
me anderhalf jaar gekost om deze - wat stelt het eigenlijk voor? - veertien A4’tjes te 
produceren. Maar iedere zin, iedere alinea, en alle verdwenen ruimte daartussen hielpen me 
om een nieuwe weg te maken. 
 
Het is een stuk geworden over onze menselijke neigingen, tekortkomingen en 
mogelijkheden. Er zit veel natuur in, de natuur, onze natuur. Ze hebben alles met elkaar te 
maken. Hoewel ik mijn best doe om helder te zijn en zoveel mogelijk uit te leggen is het ook 
compact geschreven. Zie het als een gedachtestroom, niet als een filosofische uiteenzetting 
waarbij elk argument op een goudschaal gewogen wordt. Het is herschreven en herschikt, 
maar niet dichtgetimmerd. Daarom spreekt de ondertitel over ideeën . Het is niet meer dan 
een kennismaking met een andere manier van leven. Als je meer achtergrond of verdieping 
zoekt, staan op de laatste pagina een paar goede bronnen. Alles wat ik zeg, is al op veel 
verschillende manieren gezegd.  
 
Het is ook geen toeval dat ik mijn ideeën in de woorden ‘natuur en eenvoud’ samenvat. Een 
begrip van wat deze betekenen, heb ik de afgelopen jaren door het schrijven van mijn 
weblog langzaam in mijn hoofd gevormd. Ik wilde dat graag uitwerken. Daarmee is dit stuk 
ook de uitleg van alles wat ik denk, doe en schrijf. Op dit moment, natuurlijk. Het is nooit af. 
 
Wel rond ik een paar zware jaren af. Hoewel de rust nog een tijdje op zich laat wachten, 
misschien komt die wel nooit en misschien is dat maar goed ook. Er staat opnieuw een 
moeilijke tijd voor de deur. Ik blijf de draad regelmatig kwijtraken, en onze wereld lijkt 
hetzelfde te doen. Onze samenleving is aan groot onderhoud toe, crisis uit zich onder 
andere in klimaatverandering, milieuvervuiling, extremisme en toenemende ongelijkheid. Ik 
zie mijn eigen, inmiddels vertrouwde angsten in kranten, op social media en in gesprekken 
gereflecteerd en doorslaan in woede en machteloosheid. Wat kan ik doen? De problemen 
lijken te groot en onze meeste politieke leiders te kortzichtig voor een humane revolutie. Het 
enige dat ik kan overzien, is mijn eigen wilde weg. Daarlangs is het niet bedreigend om bang 
te zijn, maar is de wereld een speeltuin en al het leven de moeite waard. Ik hoop dat een 
voldoende grote massa op tijd en zonder geweld zijn angst tegenkomt en zich zijn basis 
herinnert. Alleen dan kan de wereld fundamenteel veranderen. 
 
 
 
 

Mieke Huisman 
Amsterdam, december 2016 
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Het begin 

Alles begint bij de natuur: de wildernis buiten en in onszelf. Eigenlijk zijn die hetzelfde, maar 
dat vergeten we soms. 
 
Alles wat wild was, is weg. Lijkt weg. Het heeft zich in torenhoge flats, tl-verlichte kantoren 
en fastfoodketens verstopt. Geluk is gereduceerd tot geld en genieten. En alles wordt stevig 
onder controle gehouden. Vastgelegd in inboedelverzekeringen, managementstrategieën, 
en winstmarges. Wat overblijft, is een surrogaat dat de schijn van levendigheid moet 
wekken. Zodat we nauwelijks merken dat er een plastic hoes over de wereld wordt 
getrokken, als over een nieuw bankstel. Vlekken worden haastig weggepoetst. De 
comfortabele schijn die we collectief creëren is zo geloofwaardig, dat we denken niets te kort 
te komen. De decadente gedachte dat we iets missen! Maar heel af en toe worden we 
wakker en realiseren we ons dat er iets heel essentieels ontbreekt: leven. 
 
Dat we de natuur ergens zijn kwijtgeraakt, is duidelijk. Er worden oerbossen vernield, we 
vissen de zeeën leeg, we vergiftigen onze steden met uitlaatgassen en onszelf met suiker, 
vet en onrust. Natuur komt altijd als laatste, als de economie draait, er genoeg te eten is en 
we veilig en comfortabel wonen. In onze samenleving is het niet meer dan een keuze, of 
consumptiegoed. Je kunt natuurlijk eten, natuurlijk reizen, natuurlijk bewegen. We geven 
rivieren weer de ruimte, je mag huilen, en mannen mogen weer baarden hebben. Natuurlijk 
en Ambachtelijk  worden als nieuwe ingrediënten voor een gelukkig leven vermarkt. Als 
natuur niet in het keuzemenu zou zitten en niet op één of andere manier vereconomiseerd 
was, zouden natuurgebieden allang verdwenen zijn. Zouden ook wij allang verdwenen zijn.  
 
We hebben natuur aan een infuus gelegd, met een minimale hoeveelheid voedingsstoffen, 
waardoor het langzaam wegkwijnt. Net niet snel genoeg om ons er dagelijks druk over te 
hoeven maken. Zo ondermijnen we de basis van ons bestaan. Dat is absurd maar ook 
begrijpelijk. In onze menselijke drang om te overleven proberen we alles wat potentieel 
gevaarlijk is weg te halen en te vervangen door veiligheid en comfort. Natuur kan 
onvoorspelbaar, nat, koud of juist te heet zijn. Buiten leven wilde dieren, zijn stormen of 
vliegen bossen spontaan in brand, kun je doodgaan aan onderkoeling, een zonnesteek of 
giftige paddenstoelen. Daarom beschermen we onszelf tegen iedere mogelijke ramp: 
overstromingen, stormen, aardbevingen, plagen en ziektes. Alles wat we niet vertrouwen, 
houden we zo goed en kwaad als dat lukt onder controle. De wereld wordt daar tot op 
zekere hoogte leefbaar van. Het zorgt ervoor dat we niet doodgaan als we pas veertig zijn 
en dat we niet de hele dag bang of ondervoed hoeven te zijn.  
 
Maar er is een grens tussen veiligheid en obsessie die we allang voorbij zijn. Wat begon met 
het afweren van directe levensgevaren veranderde in vervuiling, uitputting en vernieling. 
Daarna nam onze controledrang langzaam de rest van ons bestaan over; onze 
omgangsvormen, de invulling van een dag, de inhoud van onze gedachten en de kleur van 
ons gevoel. Communicatiestrategieën, doelgroepdenken en plan-do-check-act  behoeden 
ons voor onvoorspelbaarheid en spontaniteit. Met ons overlevingsinstinct drukken we ons 
menszijn steeds verder weg om onkwetsbare machines te worden. Het gevolg is niet alleen 
een destructieve houding tegen de  natuur, maar ook tegen onze eigen  natuur. Je mag alleen 
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natuurlijk zijn (jezelf zijn, mens zijn), als niemand er last van heeft, het geen imagoschade 
oplevert en niet ten koste gaat van de economie. Angst voor emoties en om de wereld niet 
aan te kunnen, houden ons veilig binnen de grenzen van de maatschappij. Om te overleven 
moeten we weerbaar zijn, pijn elimineren. Vechten om onze plaats te veroveren. Met die 
overtuiging functioneren we, net zoals de maatschappij functioneert omdat we de natuur 
bedwingen. En dat lijkt te werken. Maar het maakt ons niet gelukkig. 
 
 

Controle 

We zijn bang voor onze natuur, omdat we bang zijn om kwetsbaar, sterfelijk en niet 
succesvol te zijn. Ons bestaan zal altijd door de onzekerheid van het leven aangevallen 
worden. Ook als we onze primaire levensbehoeften op orde hebben, is dat een continue 
bedreiging. Het is soms beangstigend om mens te zijn. 
  
Door die angst te controleren in plaats van te onderkennen, laten we ons meeslepen in een 
eindeloos persoonlijk drama. Er is iets niet goed, en óf wij, óf de wereld moet anders. We 
hebben er weinig vertrouwen in dat we de wildernis van onze natuur kunnen overleven. Als 
we pijn, wanhoop of euforie voelen, denken we dat we de controle over onszelf niet goed 
genoeg beheersen. De wildernis mag er niet zijn - we vallen hem aan of we vluchten. 
Aanvallen doen we met vernielzucht en agressie. Soms komen daar geweld, grote machines 
of explosieven aan te pas. Maar vaker zijn het schijnbaar onschuldige zelfhulpboeken, 
assertiviteits- en leiderschapstrainingen die ons leren dat we onder alle omstandigheden met 
situaties moeten kunnen dealen . Er is altijd iets  dat weg  moet, en er is haast bij want we 
willen ons snel weer blij voelen. De andere strategie, vluchten, doen we door weg te zakken 
in somberheid, zelfmedelijden, slachtoffergedrag en comfort. We hopen dat iemand ons 
komt redden van onze ellende en voeden onze wanhoop met tranen en lamlendigheid tot we 
er van overtuigd zijn dat we er nooit meer uit komen. Nog makkelijker is om ons gevoel van 
ontoereikendheid simpelweg te vergeten. We zetten een computer aan, laten ons 
verwennen of omringen ons continu met vrienden. 
  
Als we eenmaal in ons eigen drama verstrikt raken, is het moeilijk om het wonder van het 
bestaan en de weerbarstigheid van het menszijn nog in perspectief te zien. De wereld gaat 
om onze eigen problemen en oplossingen draaien. In zo’n wereld zijn wij ook 
verantwoordelijk voor ons eigen succes. Persoonlijk falen wordt onze dood. En zo blijven we 
dag in dag uit bezig met overleven door ons zelfbeeld te beschermen en de wereld om ons 
heen te controleren. Daardoor raken we niet alleen het contact met de rest van de wereld 
kwijt, maar ook met onszelf. We zijn veel meer dan problemen en succes, maar dat zien we 
niet meer. We voelen ons vaak onbegrepen, en de enige mogelijkheid om het contact te 
herstellen, lijkt door te bewijzen dat we de moeite waard zijn. Zo komen we in een 
vermoeiend spel waarbij we proberen om het pijnlijke en onvoorspelbare te verbannen en 
perfectie te bereiken.  
 
Controle leidt tot een gebrek aan zorg en waardering, het onverschillig en zonder veel 
energie door de stappen van de dag, van de week, van ons leven gaan. Een mens die alles 
onder controle heeft is als een machine die leventje speelt. Veilig, voorspelbaar, maar 
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zonder aandacht en inspiratie. Zo kan het ons, zolang we ons eigen leven maar op orde 
hebben (of denken te krijgen), niet schelen dat de wereld naar de klote gaat (#yolo). Het 
enige dat we nastreven is comfort - zorgeloosheid (letterlijk: zonder ergens voor te zorgen ), 
balans, gemak en rust. Maar comfort is een dure verpakking met weinig inhoud. Alle rijkdom 
- een levenslustige oerkracht - is er uitgeplukt. Het is als dieetboter waar de romige vetten uit 
zijn gehaald en door synthetische stoffen vervangen om het nog een beetje smaak en 
structuur te geven. Het lijkt lekker en gezond, maar als je goed proeft is het slap en 
levenloos.  
 
We missen de ongefilterde echtheid van het leven. Hoe deprimerend en frustrerend dat is, 
zien we zodra we een krant oppakken. We zijn moe en teleurgesteld. Het is niet gek dat er 
steeds meer ontevreden mensen, wereldverbeteraars en fundamentalisten zijn die vastlopen 
in hun eigen overtuigingen. Een permanente oorlog tegen onszelf, geprojecteerd op 
anderen, of de wereld. Het is niet de maatschappij die de aarde vernielt, niet de economie, 
het zijn niet de bedrijven of onze politici, maar het structureel ontkennen van onze eigen 
natuur die het hele circus in stand houdt.  
 
 

Wildernis 

Als we maar even naast de obsessie voor ons eigen leven konden gaan staan dan zouden 
we zien dat al onze menselijke problemen gedeeld worden. We zouden ons realiseren dat 
iedereen om ons heen bang is om te bestaan en nog banger om niet te bestaan, niet gezien 
te worden. We zullen zien dat mensen dag in dag uit bezig zijn om te bewijzen dat ze de 
moeite waard zijn, continue pogingen doen om geaccepteerd te worden. Dan valt ons op dat 
een gebrek aan beheersing nooit de oplossing kan zijn. Meer controle verandert niets aan 
onze angst, het zorgt hoogstens voor tijdelijke, kunstmatige veiligheid.  
 
We hebben een gebrek aan vertrouwen. En dat is goed nieuws! Want in tegenstelling tot 
controle vereist vertrouwen geen speciale vaardigheden, eigenschappen of bezittingen. Het 
enige dat we nodig hebben is onze angst, en die is er al. Dat lijkt gek, maar in angst zit 
precies datgene wat we zoeken: het is een teken van leven. En leven is wat we moeten (en 
willen) doen. Zodra we ons dat realiseren, hebben we ook door dat er niets aan de hand is, 
dat niets of niemand ons bestaansrecht bedreigt. Vertrouwen is overigens niet hetzelfde als 
controle loslaten. Loslaten is het geloof in onze eigen perfecte wereld - onze controledrang 
en angst - afzweren. We zeggen dat de angst en onzekerheid ons niks kunnen schelen 
zodat we vrij zijn. Wat we bij deze strategie doen, is ons opnieuw tegen de wereld verzetten 
en onze menselijke natuur ontkennen. Het is een volgende manier om te doen alsof angst 
fout is en weg moet. Controle en controle loslaten zijn hetzelfde, maar dan in een andere 
vorm. ‘Je moet gewoon loslaten’, is dan ook het stomste advies dat ik ooit gehoord heb. We 
moeten helemaal niks loslaten, we moeten juist iets toelaten: wildernis.  
 
Met wild  kopieer ik de definitie van Gerald May: je natuurlijke staat van zijn. Of zoals 
Chögyam Trungpa het zegt: volledig mens zijn. Onze menselijke natuur zien voor wat hij is, 
laten bestaan, er misschien zelfs om lachen en verruimen door de wereld weer wat groter te 
maken. Blij zijn als je blij bent, bang zijn als je bang bent, boos zijn als je boos bent. Niets 
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negeren maar, let op, het ook zeker niet overdrijven en er een drama van maken. Ja, we zijn 
kwetsbaar, sterfelijk en niet altijd succesvol, maar we kunnen dat hebben. We zijn in staat 
om met onrust en pijn om te gaan zonder onze waarde te verliezen. De angst om niet 
succesvol of niet toereikend te zijn, blijkt een simpele functie van ons menszijn, géén zwakte 
of fout in ons DNA dat we moeten repareren. Er is niets mis als we ons stuurloos en 
kwetsbaar voelen. We mogen menselijk zijn, met een menselijke natuur in een natuurlijke 
wereld. We kunnen de wereld prima aan, iedereen kan de wereld aan, en het kan nog leuk 
en bevredigend zijn ook. 
 
Je hoeft niet in jezelf te keren en op zoek te gaan naar een verborgen wijsheid die je vertelt 
hoe je moet leven. Je hoeft geen andere mensen na te doen. Je hoeft niet eens op reis of 
een andere baan. Je hoeft niet te wachten tot je gelukkig wordt of iemand je gelukkig maakt. 
Het mag allemaal, soms is het heel behulpzaam. Maar het belangrijkste is je te beseffen dat 
je al leeft, je leven heel direct ervaren. Dát is de wildernis binnenlaten. Ik zei het al, je hebt 
daar niets voor nodig dat je nog niet hebt. Toch geef ik toe dat een beetje hulp geen kwaad 
kan. Ik heb veel hulp gehad, en waar ik het meeste aan had waren aandacht, mezelf leuk 
blijven vinden en de natuur. 
 
 

Aandacht 

Je kunt je eigen natuur nooit begrijpen, laat staan waarderen, als je er geen aandacht aan 
besteedt. Ergens aandacht aan besteden kost inspanning en discipline. Je moet, simpelweg, 
de tijd nemen om stil te staan bij wat je doet en denkt. Stil staan betekent ook stil zijn, niet 
praten, geen afleiding, niets doen. Alleen maar observeren. In het begin houd je dat geen 
drie minuten vol, maar oefening baart kunst. 
 
Terwijl je je hersenen traint om aanwezig te zijn, gebeuren er twee dingen. Je wordt je 
bewust van wat je denkt en voelt én je maakt contact met de fysieke wereld om je heen. Je 
leert wie je zelf bent, en je leert de wereld kennen. Het is het tegenovergestelde van 
afleiding zoeken. Je ontdekt dat je jezelf inderdaad gevangen houdt in angst en controle. En 
dat je controledrang niet meer is dan een gedachtefilter dat je tussen jou en de natuur hebt 
geplaatst om je er van af te kunnen scheiden. Als je door dat gedachtefilter heen kunt kijken, 
lijkt de natuur - je eigen natuur - dichterbij te komen. Dan merk je hoe beangstigend hij is, 
dat was precies de reden dat je je er voor afschermde! Maar zolang je aanwezig blijft, zie je 
ook dat dat niet meer nodig is. Je bent doodsbang, maar je wilt die natuur beter leren 
kennen omdat je proeft hoe echt hij is. Als je dat vaker doet, is hij niet langer bedreigend 
maar inspirerend.  
 
Aanwezig zijn wordt vaak mindfulness  genoemd. Er zijn honderden boeken over 
geschreven, en evenzoveel cursussen die je dagelijks en voor weinig tot geen geld wel 
ergens kunt volgen. Het is een simpele mentale training, vaak onderdeel van een 
geloofsovertuiging of levensstijl zoals het boeddhisme of het christendom, maar daar niet 
per definitie aan verbonden. Mindfulness  is de afgelopen jaren razendsnel als trend  ingepakt 
en vermarkt. Aan de ene kant een goede ontwikkeling, want dat maakt het toegankelijk. 
Maar soms wordt het teveel in oosterse mystiek gehuld en slecht onderwezen waardoor het 
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zijn eenvoud kwijtraakt. Daardoor ontstaan er allerlei misverstanden over. Veel mensen 
denken bijvoorbeeld dat je boven de fysieke wereld uitstijgt om een soort almachtige 
wijsheid over de zin van het bestaan te ontdekken. Daarna zou je relaxed en zonder gedoe 
kunnen leven. Een ander misverstand is dat je al je gedachten stopzet en geen emoties 
meer voelt, zodat je nergens meer last van hebt.  
 
Aanwezigheid is heel praktisch en doet precies het tegenovergestelde. Het maakt gedachten 
en emoties levendig en direct. Zo verbindt het je met de fysieke wereld, laat je zien dat je er 
middenin staat. De wereld is ondoorgrondelijk en soms hard of ronduit lelijk. En hij is 
prachtig, levendig, goddelijk en perfect. Zo laat aanwezigheid je keihard, zonder mooie 
woorden, zonder versiering of leugens, zien wie je bent en wat er is. Je bent leuk en slim, 
maar je bent ook gemeen, egoïstisch, arrogant, kinderachtig, noem maar op. Of je stuit op 
een dieper gevoel van zelfverloochening - het vervelende gevoel dat er iets mis met je is. 
Ons afsnijden van de natuur, betekent dat we die praktische wijsheden verbergen. En nu 
wordt je met je neus op de feiten gedrukt en moet je het wel zien. Dat lijkt onaangenaam, 
maar hier begint de bevrijding. 
 
 

Jezelf leuk blijven vinden 

Toch lijkt in eerste instantie het tegenovergestelde te gebeuren. Toen ik met mijn 
aanwezigheidstraining begon, dacht ik dat ik een perfecte versie van mezelf kon mediteren. 
Ik dacht dat ik moest leren om lelijkheid, verdriet en angst mooi te vinden, dat ik er op elk 
moment kalm en wijs mee om moest kunnen gaan. Als ik onbevooroordeeld bleef - niet boos 
of verdrietig werd - zouden vervelende ervaringen vanzelf verdwijnen. Maar ze gingen niet 
weg en ik leed eronder. Ik werd me er pijnlijk bewust van hoe imperfect de wereld was en 
hoe imperfect ik zelf was. Ik kon het niet observeren, laten bestaan en verder gaan met de 
dag. Ik wilde het oplossen. Omdat dat niet lukte, voelde ik me incapabel, waar ik me ook 
weer pijnlijk bewust van was. Ik realiseerde me continu wat er om me heen en in mezelf 
gebeurde, en dat was overweldigend. Het werd verwarrend in plaats van verhelderend, 
benauwend in plaats van bevrijdend. Bewustzijn werd een destructieve gewoonte. 
 
Pas later ontdekte ik dat ik naast aanwezigheid ook compassie moest ontwikkelen. 
Compassie is een soort van mededogen of vriendelijkheid, een ‘ik begrijp wat je doormaakt 
en ik snap je pijn’-gevoel. Niet op een medelijdende, maar op een constructieve, 
liefhebbende manier. Het is het gevoel dat je krijgt als iemand van wie je heel veel houdt een 
fout maakt en zichzelf van alles verwijt: het geeft niet, het is verklaarbaar, iedereen doet wel 
eens iets fout . Een soort vergevingsgezindheid die we onszelf of de buitenwereld vaak niet 
geven, maar die we zo hard nodig hebben als we onszelf willen waarderen en een 
vriendelijkere wereld willen. 
 
Compassie is, net als aanwezigheid, een mentale vaardigheid waarbij je leert van jezelf en 
het leven te houden. Je gedroeg je egoïstisch - en je houdt van jezelf. Je reageerde 
agressief - en je houdt van jezelf. Je houdt van je pijn en schuldgevoel en het zelfverwijt dat 
je egoïsme of agressie veroorzaakt. Het klinkt misschien als een vreemde aanpak. Alsof het 
je slechte gedrag rechtvaardigt. Misschien wordt het zelfs erger? Maar het werkt precies 
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andersom. Compassie helpt je om niet bang te zijn voor negatieve emoties. Het voorkomt 
dat ze in drama ontaarden. Je troost jezelf omdat je iemand pijn hebt gedaan, en door je 
zelfverwijt ook nog jezelf pijn doet. Daardoor hoef je niet allerlei kunstgrepen te bedenken 
om je schuldgevoel (of andere negatieve emoties) te rechtvaardigen en je zelfbeeld te 
herstellen. Vaak zijn we diep verwikkeld in zelfverwijt, maar compassie haalt juist de 
obsessie van onze eigen emoties af. Zodra ons besef van de wereld weer wat groter wordt, 
zullen we geen onnodige pijn meer willen veroorzaken. We gaan voor anderen en de wereld 
om ons heen zorgen.  
 
Zelfwaardering heeft niets te maken met een optimistische levensinstelling of het oppompen 
van je ego. Het is geen trucje, geen briefje op de spiegel met ‘ik ben fantastisch’. Het is 
belangrijk dat je leert zien wat er in je omgaat, hoe je op jezelf en de wereld reageert, dat 
ervaart en waardeert , hoe zwart je gedachten ook zijn. Als je je diep ellendig voelt, dan merk 
je dat op (aanwezigheid) en erken je het, waardeer je het en laat je de ellendigheid zijn 
zonder het jezelf kwalijk te nemen (compassie). Je zorgt voor jezelf omdat je van jezelf 
houdt. Niet op een narcistische manier, maar omdat je je realiseert dat alles wat je doet bij je 
menszijn hoort. Dan maak je contact met je natuur. 
 
Je eigen natuur waarderen en contact met het leven maken klinkt misschien idyllisch of juist 
veel te vaag. Het is moeilijk om te omschrijven hoe het voelt, eerder een intuïtieve 
herkenning: ‘ja, nu leef ik’. En op het moment dat je dat denkt, is het alweer voorbij. Het zijn 
momenten, geen continue staat van extase of onophoudelijk geluk. Maar wel een solide 
basis. Een fundament van vertrouwen: ik mag voelen, ik mag imperfect zijn, ik mag leven. 
Het is de tot cliché gereduceerde realisatie dat je jezelf mag zijn, wat betekent dat je mens 
mag zijn op jouw eigen menselijke manier. 
 
 

Natuur is simpel 

Contact maken met het leven doe je niet alleen tussen de muren van je huiskamer in je 
eigen kleine wereld. Als je je natuur  wilt toelaten, kun je de natuur  niet negeren. Ik heb het 
over de  natuur (de fysieke natuur om ons heen) en je  natuur (de menselijke natuur). Wat ik 
probeer te doen, is die twee aan elkaar verbinden omdat ze niet gescheiden zijn. Als we het 
gevoel willen hebben dat we leven, en de wereld willen helpen, moeten we die 
verbondenheid begrijpen. Nu is er een basisregel in Spiritueel Land die zegt dat niets 
gescheiden is. Dat kunnen we lezen, aannemen of verwerpen, maar het blijft zo’n abstract 
begrip dat je er niks mee kunt. We hebben fysieke, tastbare ervaringen nodig om onze 
menselijkheid, verbondenheid en levendigheid te herkennen. We moeten het voelen, niet 
alleen maar zien of horen. Daarvoor moeten we naar buiten. Ik denk dat de fysieke natuur 
meer aandacht verdient in iedere levensovertuiging, religie en samenleving. De natuur leeft 
en is de basis van ons bestaan. Het is daarom een continue herinnering aan onze eigen 
levendigheid.  
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Natuur laat ons direct zien wie we zijn. Het inspireert door zijn simpelheid - het is er gewoon. 
Het is zoals het is en het werkt precies zoals het zou moeten werken. Een boom probeert 
geen veren te laten groeien zoals een vogel niet probeert om zich in de grond te wortelen. 
Zo kunnen wij ook zijn. Zijn wie we zijn en ophouden met het eindeloze gevecht tegen 
onszelf en al onze overtuigingen. De waanzin die we dagelijks creëren gaat dan niet weg, je 
emotionele reactie erop gaat niet weg, maar je angst voor waanzin verdwijnt. Waanzin is 
waanzin, zoals water water en een mus een mus is.  
 
Als je contact maakt met de natuur, ontdek je er een zekere perfectie of heiligheid in. Als je 
dan naar jezelf kijkt, kun je niet anders dan concluderen dat voor jou, omdat jij ook natuur 
bent, dezelfde regels gelden. Ook wij zijn precies zoals we moeten zijn. Dat vertrouwen 
groeit als we alleen zijn in de natuur, met aandacht voor de omgeving. Zo helpt de fysieke 
natuur ons om onze eigen natuur te begrijpen en accepteren.  
 
 

Zintuigen 

Jammer genoeg is contact maken met de natuur niet echt populair. Dat komt niet alleen door 
angst voor de onvoorspelbaarheid van de natuur, maar ook doordat verbinding met de 
natuur al snel verzandt in wollige liefdesverklaringen aan moeder aarde en de ziel van het 
universum. Voor veel mensen is dat te zweverig. Met recht, want het is nogal betuttelend 
tegenover iets dat zo wild en fundamenteel is. De zondagse boswandeling met 
pannenkoekenrestaurant komt wat mij betreft dichter bij waardering voor de natuur, hoewel 
daar de bewondering vooral naar de pannenkoeken gaat. Hoe brengen we nuchterheid en 
bezieling bij elkaar? 
 
In de basis is contact maken met de natuur niets anders dan je in je aandachts- en 
compassietraining laten leiden door de natuur - naar buiten gaan, observeren en 
nieuwsgierig zijn. Dat kan zo klein zijn als je planten water te geven, of zo groot als 
maandenlang rondtrekken in de wildernis. Het enige dat we hoeven te doen, is onze 
zintuigen aanzetten. We moeten, heel praktisch, in de natuur zijn en voelen, proeven, ruiken, 
horen en zien. Kijken. Doen. Bewegen. In de tuin werken, vuur maken, buiten slapen, 
bergen beklimmen, vogels kijken, diersporen volgen, eten verzamelen, naar een storm 
luisteren. Niet met het doel om simpelweg van A naar B te gaan, een route af te werken of 
snelle plaatjes te schieten, maar om écht aanwezig te zijn en te onderzoeken. 
 
Contact maken met de natuur bestaat uit twee delen: de zintuiglijke ervaring van de fysieke 
natuur en reflectie op onze eigen natuur. Doen en bewustzijn moeten gecombineerd worden. 
Ik denk aan het opnieuw leren van fysieke vaardigheden, zoals werken met natuurlijke 
materialen en overleven in de natuur volgens oude tradities. Aan natuurretraites - alleen of 
met een groep in stilte de wildernis intrekken, gecombineerd met filosofie of meditatie. En 
aan boswachters en natuurgidsen die je niet alleen de naam van een plant of boom leren, 
maar je meenemen in de ingenieuze werkelijkheid van het ecosysteem, en welke rol de 
mens daar in speelt. Het zijn een paar manieren om heel direct onze eigen natuur te 
ervaren. 
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In de praktijk 

De natuur helpt ons om te realiseren dat we voluit leven. Dat we voluit mogen leven. Dat we 
het waard zijn om voluit te leven. Een bekend voorbeeld is het waargebeurde verhaal Into 
the Wild . Hoofdpersoon Chris McCandless had een flinke hoop ellende in zijn jeugd 
verzameld. Zijn droom was om al die ballast achter zich te laten en in de wildernis van 
Alaska een eenvoudig en betekenisvol leven te leiden. De wildernis zou zijn wonden helen. 
Iedereen weet inmiddels dat Alaska zijn einde betekende, maar wie zijn levensverhaal leest 
(opgetekend door Jon Krakauer) ziet dat hij een enorme levensenergie ontdekte. ‘God, wat 
is het fantastisch om te leven!’, schreef hij in zijn dagboek. Precies dat gevoel zijn de meeste 
mensen kwijtgeraakt. Ja, zijn Alaska-avontuur was een vlucht. En nee, het is niet nodig om 
je leven zo drastisch om te gooien. Je hoeft niet verslaafd te raken aan extreme ervaringen 
(ook dat is een vorm van controle). Waar het om gaat is dat je contact maakt met de fysieke 
werkelijkheid.  
 
Gerald May pakte het wat milder aan. Als vader van een volwassen gezin en hardwerkend 
schrijver en psychiater trok hij regelmatig alleen de bergen in om te kamperen. Vanaf het 
moment dat hij de snelweg achter zich liet, vertraagde hij en nam het ritme van de natuur 
aan. Hij hoefde nergens heen en niets te bereiken, hoefde alleen maar te zijn. Zijn meest 
intense momenten beleefde hij als hij de natuur écht zag, zoals het ondergaan van de zon, 
wat uren kon duren. Maar ook toen er een beer rond zijn tent scharrelde en hij zich 
realiseerde dat hij totaal machteloos was. Hij was doodsbang. Zijn pure angst verhinderde 
dat hij allerlei gedachten kon fabriceren over die angst - hoe die er gekomen was en hoe hij 
het zo snel mogelijk weer kwijt kon  - en over zijn reactie op die angst. Het enige wat hij kon 
doen, was liggen, wachten, en aanwezig zijn. Het klinkt verschrikkelijk om zo verlamd te zijn. 
Maar hij concludeerde dat de pure angst die hij ervoer niets anders was dan liefde. Op dat 
moment vielen alle concepten over wie hij was en hoe hij zou moeten zijn van hem af. 
Daarna schreef hij net als Alexander: ‘God, wat is het fantastisch om te leven!’  
 
Een laatste voorbeeld: Arita Baaijens, een Nederlandse ontdekkingsreizigster en biologe, 
trekt jaarlijks zes maanden alleen de wildernis in. Het begon in de woestijn en daarna volgde 
het Altajgebergte dat op de grens ligt met China, Mongolië en Rusland. Beide gebieden zijn 
uitgestrekt, ruig, hard en verlaten. ‘We hebben lege landschappen nodig om weer contact te 
maken en iets te ervaren dat groter is dan onszelf,’ zegt ze. Als ze alleen met de natuur is, 
kan ze zichzelf pas begrijpen, niet puur intellectueel, maar met al haar zintuigen. 
 
 

Systeem aarde 

Niet alleen in onszelf maar ook op wereldschaal zijn ‘je’ natuur en ‘de’ natuur verbonden. De 
fysieke natuur om ons heen zijn organismen, van de kleinste eencelligen tot de medemens, 
bomen, planten, gesteenten en de fysische en chemische processen die deze met elkaar 
verbinden. Kortweg: het hele systeem aarde. Alles in dit systeem heeft zijn functie, en als 
één van de onderdelen niet functioneert, heeft dat invloed op alle andere. Dit wordt ook wel 
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onderlinge afhankelijkheid (interdependence ) genoemd. Als ik een paar nieuwe schoenen 
koop heeft dat, via het klimaatsysteem, het economische systeem, het sociale systeem en 
allerlei andere verbindingen die we vaak niet overzien, invloed op de welvaart in China, het 
levensgeluk van een willekeurige persoon in Afrika, het leefgebied van de orang-oetan en de 
groeiparameters van een landbouwgewas in Brazilië. Via de afhankelijkheidsrelaties komen 
samenlevingen tot stand, die binnen het systeem aarde weer invloed hebben op de 
systemen van andere levende en niet-levende onderdelen. Het lijkt vergezocht en de invloed 
van één enkele persoon is misschien verwaarloosbaar, maar op het niveau van de 
samenleving is het geen gekke gedachte. Dat we een groot deel van de onderlinge 
afhankelijkheid niet zien betekent niet dat hij niet bestaat. 
 
Als je door ervaring leert dat ‘je’ natuur en ‘de’ natuur inderdaad hetzelfde zijn, wordt de 
wereld groter. Het vervangt ons benauwde zelfbeeld door bewondering. Boven ons hangt 
een koepel van lucht, blauw met witte plukken, en onder ons een donkere onzichtbare 
massa waarover we zonder twijfel heen en weer bewegen. Bomen schieten uit een 
schijnbaar ondoordringbare aarde, water komt samen in grote rivieren, meren en zeeën. En 
als we over het strand lopen, kijken we in een onmetelijke diepte waarin het grootste deel 
van het leven op onze planeet zit. We zien niet meer ‘dit is mooi’, ‘dit is lelijk’, ‘dit is groen’ en 
‘dit is grijs’, maar een systeem aarde dat ontzagwekkend ingenieus en mysterieus is. Het is 
overal, in een kikker die de weg oversteekt of de klaver in het grasveld. Als je de details kunt 
waarderen, ga je ook het geheel zien. In het water dat je drinkt, zit de alpengletsjer, en in de 
groenige algenwaas in het zeewater zit de lucht die je inademt. Dan begin je onderlinge 
afhankelijkheid steeds beter te begrijpen. 
 
Zo’n breder begrip geeft een bijzonder soort inspiratie om wat van het leven te maken. Je 
bent op allerlei manieren onderdeel van de natuur en dus nooit alleen. Je hoort er bij, en dat 
maakt je leven de moeite waard. Het geeft een levenslust die niet gebonden is aan onze 
vaak extrinsieke motivatie om bewonderd te worden of succesvol te zijn. Het is de intrinsieke 
behoefte om voor alles wat leeft te zorgen, ongeacht of het mooi, lelijk, zichtbaar of 
onzichtbaar is. Eigenlijk wordt alles wat leeft mooi, omdat het leeft. Hier ligt de basis voor 
een gezonde en empathische wereld. Op dit niveau vinden fundamentele veranderingen 
plaats. 
 
 

Terug naar de natuur? 

Ideeën over verbinding met de natuur zijn van alle tijden. Zo ontstond er rond 1800 een 
beweging van mensen die zich van de geïndustrialiseerde consumentenmaatschappij 
afkeerden. Ze trokken de wildernis in, op zoek naar betekenis buiten de gevestigde religies, 
de zogenaamde ‘back to the land’-movement . Hun doel: terug naar de natuur, naar een 
eenvoudig leven van werken, eten, slapen en bewustzijn. Zo ver mogelijk van de ongeremde 
vooruitgang die niets bracht dan vervuiling, verpaupering en hebzucht.  
 
Het bleef een stil verzet. Het vooruitgangsdenken denderde gestaag door, en sinds die tijd 
lijken natuurwaarden alleen maar verder te degraderen. Wat deze mensen deden blijft 
daarom tot de verbeelding spreken. In de jaren ‘60 kwam er een opleving. Hordes hippies 

 
http://bladzijdeacht.com  

13 

http://bladzijdeacht.com/


 
 

Ideeën over natuur en eenvoud 
 

zegden hun baan of studie op en bouwden zelfvoorzienende gemeenschappen, met 
wisselend succes. Daarbij kreeg het spirituele of religieuze karakter van het ‘terug naar de 
natuur’-idee steeds meer de overhand. Helaas werd met alle goede bedoelingen een 
eenvoudig gedachtegoed over de grenzen van het praktische heen getild, en natuurverering 
werd soft en irrationeel. Het had het ecologisch denken een flinke zet gegeven, maar 
fundamenteel veranderde er weinig.  
 
En nu, anno 2016, worden natuur en eenvoud weer uit de kast gehaald. In een bestaan dat 
steeds meer als leeg ervaren wordt, zijn mensen op zoek naar allerhande vormen van 
betekenis om die leegte op te vullen. Bij gebrek aan een vast geloofskader (wat niet per se 
negatief is) worden alle planken leeggetrokken: yoga, meditatie, new-age, mariaverering, 
paganisme, eco-spiritualiteit. Maar inmiddels is de zoektocht zelf innig verweven met de 
economie en maatschappij waar men zich in eerste instantie tegen af wilde zetten, tot een 
lifestyle  gereduceerd en alleen weggelegd voor selecte groepen.  
 
Terug naar de natuur is een belangrijke tegenbeweging, een roep om aandacht voor die 
grotere wereld van verbondenheid en zorg. Maar het is nog te vaak de andere kant van de 
controlemedaille die ik eerder beschreef: loslaten (of: laat de wereld maar zitten, ik heb de 
maatschappij niet nodig ). Hoe lekker zou het zijn om je terug te trekken in een hut in het 
bos? Een beetje schoffelen in je groentetuin, zo nu en dan een vis aan de haak slaan, 
vuurtjes bouwen in je open haard. En na je supergezonde, zelf verbouwde dus biologische 
avondmaal ontspannen een boek lezen - eíndelijk weer eens tijd om een boek te lezen! - om 
daarna in een diepe slaap te vallen. De volgende dag word je gewekt door de zon. Je hoeft 
niets, je hebt van niemand last en je kunt lekker je eigen gang gaan. En omdat je 
zelfvoorzienend leeft, richt je op aarde niet onnodig veel schade aan. Je karmapunten 
schieten omhoog. 
 
Het is een beetje flauw om het zo te beschrijven, maar dit stellen we ons er vaak bij voor. 
Het is een idyllisch beeld dat, toegegeven, een heleboel elementen bevat waar mensen veel 
baat bij zouden hebben. Maar het gaat voorbij aan de weerbarstige werkelijkheid van het 
leven. Wat we in deze nieuwe overtuiging vergeten, is dat de maatschappij een product van 
onze menselijkheid is, inclusief zijn irritante managementoverleggen, kolencentrales, 
burenruzies en fastfoodketens. Ook dat is natuur. Misschien een gevolg van een verwarde 
natuur, maar evengoed echt en de moeite waard om aandacht aan te besteden. Juíst 
aandacht aan te besteden. Want pas dan zien we het perspectief, kunnen we onszelf 
begrijpen en de wereld veranderen. ‘Terug naar de natuur’ is een fantastische levensstijl met 
een nobel gedachtengoed, maar het is te kortzichtig om alles wat niet groen en rustig is als 
niet-natuur, niet-spiritueel of niet-religieus te beschouwen. Als we de maatschappij 
buitensluiten, missen we een belangrijk deel van onszelf. We moeten de natuur als een 
waardevolle basis en herinnering aan onze levendigheid beschouwen, maar de wereld niet 
de rug toekeren. Als we de natuur in stand willen houden, zullen we steeds terug de 
maatschappij in moeten. 
 
Het is belangrijk om onze zintuigen te gebruiken en op aarde te blijven. Wat er op dit 
moment is, is veel interessanter dan de concepten in ons hoofd en onze verheven 
gedachten over de zin van het bestaan en de perfecte samenleving. We moeten contact 
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maken, de wildernis opzoeken en onze eigen wildernis terugvinden zodat we voor onszelf en 
elkaar leren zorgen. 
 
 

Nieuwe vragen  

Zijn we de natuur kwijtgeraakt? Ja en nee. Onze natuur is er altijd. We kunnen hem 
controleren en afwijzen, of er interesse in tonen en zijn bestaan onderzoeken. Van dat 
laatste worden we, hoewel het veel moed vereist, gelukkiger. Terug naar de natuur betekent 
dat we ons natuurlijke zelf durven zijn door het plastic van de wereld trekken en de wildernis 
toe te laten. Onze natuur heel direct te ervaren. We hoeven niet bang te zijn voor onze 
menselijke angsten en imperfecties. De fysieke natuur buiten kan daarbij een grote 
inspiratiebron zijn. Het geeft ons het besef van simpelweg leven, ontzag voor het bestaan, 
verbondenheid en heel veel lol in ons menszijn.  
 
Een natuurlijke en eenvoudige levensstijl roept direct nieuwe vragen op. Hoe leidt 
bijvoorbeeld het waarderen van onze natuur tot een fundamentele verandering in de wereld? 
Gaat dat vanzelf naarmate ons bewustzijn groeit, of moeten we er meer voor doen? Hoe 
voorkomen we dat contact maken met onze natuur een volgend controlemechanisme wordt 
om angst en problemen te vermijden? En hoe brengen we aandacht, compassie en nuchtere 
natuurverering in de praktijk in de hectiek van het dagelijkse leven? Ik zei het in de inleiding 
al: het is nooit af. 

 
http://bladzijdeacht.com  

15 

http://bladzijdeacht.com/


 
 

Ideeën over natuur en eenvoud 
 

 
http://bladzijdeacht.com  

16 

http://bladzijdeacht.com/


 
 

Ideeën over natuur en eenvoud 
 

Literatuur en Inspiratie  

Hieronder een niet-uitputtende opsomming van mijn inspiratiebronnen. 
 

Doen 

➔ De Wereldfietser, vereniging voor fietsreizigers. Inspirerende mensen en activiteiten 
- http://wereldfietser.nl/  

➔ Survival- en bushcrafttrainingen Raafcraft - http://www.raafcraft.nl/ en 
Wildernisschool Outback - http://www.indeoutback.nl/  

➔ Shambhala meditatiebeoefening en contemplatie - http://shambhala.nl/ 
➔ Lichaamswerk Amsterdam - http://lichaamswerkamsterdam.nl/ 

 

Lezen: natuur, reizen en eenvoud 

➔ J. Krakauer (1996) - Into the Wild 
➔ G. G. May (2006) - The Wisdom of Wilderness: experiencing the healing power of 

nature 
➔ R.K. Gould (2005) -At home in Nature: modern homesteading and spiritual practice 

in America 
➔ H. D. Thoreau (1854) - Walden: Life in the Woods (Lees ook de commentaren op dit 

boek voor een realistisch en compleet beeld!) 
➔ J. O’Donohue (2010) - Four Elements: Reflections on Nature 
➔ Johan van de Gronden (2015) - Wijsgeer in het Wild: essays over mens en natuur 
➔ Katy Bowman (2014) - Move your DNA: natuurlijk bewegen - 

http://nutritiousmovement.com/blog/  
➔ Michael Pollan (2012) - Een pleidooi voor echt eten - http://michaelpollan.com/  

 

Lezen: aanwezigheid en compassie 

➔ Stephen Batchelor (2015) - After Buddhism: rethinking the dharma for a secular age 
- http://www.stephenbatchelor.org/index.php/en/ en http://secularbuddhism.org/ 

➔ Alain de Botton (2012) - Religion for atheists - http://alaindebotton.com/ 
➔ Chögyam Trungpa (1984) - Shambhala: the sacred path of the warrior 
➔ Chögyam Trungpa (2002) - Cutting through spiritual materialism 
➔ Sakyong Mipham (2013) - The Shambhala Principle 
➔ Kristin Neff (2015) - Self-compassion: the proven power of being kind to yourself - 

http://self-compassion.org/  
➔ Elaine Aron (1999) - The highly sensitive person: how to survive and thrive when the 

world overwhelms you - http://hsperson.com/ 
 
 
En altijd Tim. Zonder hem had ik die hele weg nooit gevonden - 
https://hetdwaalspoor.wordpress.com 
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