
N R C  H A N D E L S B L A D 1 0  D E C E M B E R  2 0 0 3

afuezig in het landschap. land is in bezit, heeft een bcstem-

op één geheime plaats na, Ë'iit ;i,à'.1ï,T"fi:"ïioJ"1.!ï';"J::
onlangs 'onteigend' door 1 kend_land, zelfs geen naruur dle
idealisten, ,,Niemand kan er nlet door mensen wordt bchecrd'

komen, niemand kan het hïlït"'.3t'*iïi3"ï{,ul?#iï*
bestemmen.r, Slobbe. ,,Er is behoefte aan een

Nergens is de mens meer beleid. Elk srukje grond in Neder- doende om delen van het land-
scnap ,,terug te gevcn aan de na-
tuut'', zoals de Ooswaardersplas-
sen op Flevoland eu dc Millinger-
waa_rd bU NUmegen. Zelfs deze ge-
Dledcn kunnen zidr nler ontuek-
ken aan demens, n.let alleEn omdat
ei boswachters lopen, maar ook
omdat her gebied iich onvermij de-
ujk zel voegen naar de wensen van
dc recreantcn. ,;Ik ben ervan over-

zien, of cen groep bevers, dan zul-
len dic er ulteindel k ook komen.
En zelfs hetbeleven van,,magische
momenten" in de na$ur wordt
volgens Van Slobbe en De ceus ál
hapklaar aangeboden in e<cursies
die welbiJzondcrzijnmaar die ook
stecds op tlid eindigen.

Van Slobber ,,Mensen durven
zidr nlet weÍkelijk te binden aan
de natuur. In dc aóttiende eeuw
lieten passagiers van rijtuigen zich
blindaloekên. didens een tochr
door de Alpen om de wrede natuur
rnaar ni.et te hocven zlen. We zun
het o!,tzag en dc angst voor de

Doo( onzeredacteur
ARJEN ScHRBUDER
BAARN, 1o DEc. ,,De perfecte dief-
stal." Zo omschrijft Thomas van
Slobbe zijn actie om Nederland te
herinneren aan echte, niet door
mensen gekende natuur. Negen
maanden geleden tlok hU ,,een
beede stiekem" met een kruiwa-
gen vol stririken naar een nlet na-
det te noemen rerrein ergens inhet
land, waar hij een ,,lege plelC,
maakre door een sru$e landschap
te omheÍnen met een cirkelvorml-
ge, ondoordringbare heg. ,,Ik heb
het on$rolen van de bezittet',)
ze$ van Slobbe, diÍecreur v'an de
kleine natuurorganisatle Sdchting
Waarde.

Met de actie wil Van Slobbe ecn
debat op gang brengen over de
grondslagen van het lanalschaps-

nooduirgang," HU wil niet zeggcn
wa3r zijn vruplaats llgt. Wel dar
deze nl.et opvalt cn dat zelfs men-
scn die er ln de buuft wonen, er
vermoedeliJk geen adrt op slaan.
,,Zc worden lettcrlljk om de ruin
geleid.'r

Ook zelf probeert Van Stobbe tc
vergetcg waarhetis, zodatdc,,lcge
plelC' zich waerliJk aan lède;c
waarneming onttrckt als ,,{ikpunr
tegen dc mcnscliJkc hoogmacd,,.
Dat dejuridische eigenaar niet van
de acrie op de hoogte is, doer vol-
gens Van Slobbe aàn de realirel$-
waarde van de ,,on$temmind'
nicis af, ,,Het gebied is ontrro]<kérr
aan de daadkrachtvan de mensen.
Niemand kan er komen, nlemand
kan het bcstemmcn en niemand
kan het ermren."

Van Slobbe prescnteerde gtsrc-
ren in Baarn zijn plannen. samen
met . politlek filosoof Marius de

Geus schreef hU een essay waalin
dc ideeën zUn uitgewerkr, We le-
ven ln cen djdpcrk met als grond-
slag de ldec van de Engelsc filosoof
John Locke dat land in bezlt kan
wordcn genomen om daarnatebe-
palen wat er mee gebeurt. Toch be.
gint dit systeem te kraken, menen
deauteurs. Er zljn middelen die dc
vÍUheid van. grondelgenaren be-

De natuurwordt
nuhapklaar
aangeboden

I
perken, al was het maar de rechter
dle bepaalt dat zU hun buren nlet
mogen hi.nderen. Maar er ook in
het algemeen e€n groêlehde be-
ho€fte van burgers en overheid om
het lanalschàp zeker te stellc.n,
stoelend op de gedachte dat natuur
een elgen, intrinslek€ waardc
heeft.

,,Natuur is een consumDtlcard-
kel geworden", zeggen Van Slobbe
en De Geus, Het is nlct meer vol-

groorheid van de naruur kwiiree-
raakt." Een oplosslng om de Áás
weer dichter,bij de natuur re bren-
gen, is sinds gisteren onderverp
van een reeks debatten eeorsani
seerd door de Sdchting tiaruIr en
Milieu. De ene deskundige oppert
om meer ,Jege plekken" aan te
brcngen, ,,gaatjes in de landkaaft.
waar niemand ooit komt.en waar-
over mensen kunnen fantaseren
om alleen al het idee dat.er noswil-
dernis bestaat in zichzelf levÀd te
houden. ,,Ook al beleefje he! nier
zelf', zegtMarlus de Geus,

Andelen menen dat het vooÍal
aankomt om een nieuwe, duurza-
me relatie tussen mens en natuur
in bijvoorbeeld de biolosische
landbouw. Van Slobber ,,Ik weet de
oplossing niet Maar.iÀruïtief weet
ik wel dat als je nooit lmeer kunt
verdwalen in de na$ur, dar danje
ziel als het waÍe sterft en ie een
soort ééndimensionale 

- 
mens

wordt, Ik heb een diepd behoefte
om ldelner te zijn dan de naruur,
een verlangen dat er meer is dan al-
leen wij menscn, Als we dat gevoel
nlet meer kenncn, dan hee--ft het
werken aan een duutzame samen-
lcvlng geen zln, De ziel moer oD
een kieÍ staan."


