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Dewaag van Willem Bieedveld

Hoe te leven
met de natuur?
een ldnd dat nooit verulft
naar een fladderende vlinder
rent. Schrijft Thomas van
Slobbevan de Stichting
wAarde in Trouwvan 5 apriJ..
En in de weèk daarvoor legde prinsesIrene van Lippe Biesterfeldin
mínstenszulke beeldijl(e taal uit
waaróm kinderen dat doen. Wij zijn
natuur, stelde zij in haar Raiffeisenlezing.ÁIles in ons zoekt daarom
naar verbinding met de natuur,
Terug naar de natuur dus, luidt de
boodschap.Opdat,zegtVan Slobbe,
de werlelij l(heid weer aansluit bij de
dromen, de angsteDen verlangens
die ieder mens r.roeg of laat in zichzelfontmoet. want alleen dan is er
toekomstvoor de mens, de natuur
en het milieu in Nederland. Of, zoals
de prinseshet zegt: zolangwij de
natuur als afgescheidenzien, zullen
onzeproblemen zich opstapelen.Er
zal duseen verbinding moeten worden gemaakt.

Het is een aloude poging de kloof
tussen cultuur en natuur te overbruggen en zo de mens terug te voeren naar het paradijs, Is de veÍbiÍrding met de eigen natuur en de natuur in haar geheel eenmaal gelegd,
dan zullen duuËaamheid en echt
leven ons deeLzijn. Dan is er gelijkwaardigheidontstaaDtusseD'u en
uw werk. tussen u en de wereld'.
aldusde prinses.Ja,amen,ben ik
geneigdte zeggen.Maar hoe zit het
dan met de zondeval? Prozaïscher
gezegd:waarom neigt de mens er
toch vooral ook toe zich voortdurend met de verkeerde zalcn te verbinden?
En wat de natuur zelfbebeft, de
dichrer Klooswist het al:de natuuris
mooi, zolangje ermaareenglas wijn
bii kunt drinken. Dat is meteen ook
dé reden waarorn er aan de MiddellaÍrdse-Zeekustgeen rustige plek
meer is te vinden en stilteg€bieden
stil blijven, omdat gewone burgers

zich daar te pletter vervelen. Trouwens, zijn er iiberhaupt nog mensen
te vinden die in de echte natuuÍ
larger dan een dag kunnen overleven?
Kortom, is er een weg terug naar
het verloren gewaandeparadijs?Van
Slobbe denld vaD wel en zijn oplossing is eenvoudig: sloop alle bordjes
met verboden toegang, zodat een regelwije natuurbeleving weer tot de
mogelijkhedenbehoort.
En lrene's oplossingis al even eenvoudig: we zullen ons moeten verbinden met het grotere geheel, door
'ons
uit te sprel(en over misstanden,
ons rn te zeften voor vormen en organisaties waarin we beter met elkaar omgaanen door actiesen transacties die anderen sterler en mondi
ger maken, die de aarde laten bloeien.' Ik besef: we kunnen niet zonder
de natuur leven. maar ook niet met
de natuur, Vandaar mijn waag: hoe
te leven met de natuuÍ?
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