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Wat verbindt ons met natuur? 

Moderne cultuur en liefde voor 

het leven  <=> Contre Nature

CSA (Kris) van Koppen

Universitair hoofddocent Milieubeleid,

Wageningen Universiteit

kris.vankoppen@wur.nl

Een verhaal in drie delen

� Natuur en cultuur: een geschiedenis in vogelvlucht

� Natuur en moderne kunst: vervreemding en verbinding

� Liefde voor het leven: waar komt die vandaan?
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Natuurbescherming in Nederland: "De 

Levende Natuur" 1896

"De redactie, waarde lezer, wil zich beijveren om de levende natuur tot een 

bron van algemeen genoegen te maken. De tijden schijnen haar streven niet 
ongunstig. Reeds zijn er dieren- en plantentuinen, bloemmarkten en een 
steeds vermeerderend aantal bloemwinkels. Ook trekken bosch en hei, rivier 
en zee des zomers gedurig meer bezoekers, waaronder vele stellig niet 
ongevoelig zijn voor de schoonheden der levende natuur (...) Dan zijn daar 
nog fraai aangelegde buitenplaatsen, kleine stadstuintjes, bloemenplanken 
voor de ramen van misdeelde stedelingen, die op bovenkamers wonen, - Azor, 
Minet en de kanarievogel als huisgenooten, de goudvischkom, de 
meikeversport onzer jongens... . Lach niet om den laatsten term dezer 
afdalende reeks. Juist het schijnbaar nietige zouden wij zoo gaarne tot iets 
belangrijks verheffen, overtuigd, dat dit de manier is om natuurgenot meer 
tot het eigendom des volks te maken."  (Heimans, Jaspers & Thijsse).

Vereniging tot 

Behoud van 

Natuurmonumenten, 

1906
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Natuurbeleving in 

schilderijen – een 

geschiedenis in 

vogelvlucht

Les Très Riches Heures
du Duc de Berry, 

Maand Augustus

Gebroeders Van Limburg, 
1412-1416

Salvator Rosa, Wooded Landscape, ca. 1650

De her-ontdekking van Arcadië in 

Renaissance en Barok
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Ideaalbeelden van natuur: cultuurlandschap
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Ideaalbeelden van natuur: wildernis

B
ie
rs
ta
d
t,
 Y
o
se
m
it
e
 V
a
lle
y,
 c
a
. 
1
8
7
0



25/06/2012

5

Caspar David Friedrich, Berglandschap met regenboog, 1809-1810

“Arcadische traditie” van culturele 

waardering voor natuur

� Cultuur (esthetiek, ethiek, cultuurhistorie) en 
natuur gaan hand in hand

Simon Schama in Landscape & Memory: 
“Landscapes are culture before they are 
nature”

� Culturele waardering voor natuur verspreidt
zich van de elite in stad en hof naar grote
groepen van de bevolking (die ook welvarend
zijn geworden en niet langer werken in de 
natuur) 
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Culturele verschillen en overeenkomsten

� Verschillen: cultuurlandschap of wildernis

� Overeenkomsten in het arcadische landschap: 

� mooie en diverse flora en fauna; 

� afwisseling tussen open en gesloten ruimte, tussen 
toegankelijkheid en mysterie, 

� aanwezigheid van water,

� afwezigheid van industrialisatie en urbanisatie

Overeenkomsten in onderliggende 

betekenissen van natuur

Door hele geschiedenis heen: 

� Afhankelijkheid: onderdak, voedsel, genezing, geboorte 
en dood

� Verwantschap: animals = wezens met een ziel; broeder 
zon, moeder aarde, voorouders

� Genieten & ontzag: “beautiful & sublime”, fascinatie, 
inspiratie, recreatie, angst voor natuur  
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Differentatie van betekenissen: van Frankrijk 

in de prehistorie...

� afhankelijkheid

� verwantschap

� genieten & ontzag

“De Tovenaar" 
rotsschildering in de Trois 
Freres grot,  reconstructie 
door H Breuil

...tot Nederland anno nu.

afhankelijkheid

verwantschap

genieten & ontzag
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Natuur en 

moderne kunst: 

vervreemding 

en verbinding

Celine van den Boorn, 
Barcode 8, 2010. 
Colour pencil on MDF panel. 
12 x 20 cm. Private collection.

Celine van den Boorn, Natural ordening 11, 2008. 
Colour pencil, gouache on MDF panel. 60 x 80 cm. Private collection.
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Celine van den Boorn, 
Natural ordening 13, 2009. 
Colour pencil on MDF panel. 75 x 165 
cm. 

Celine van den Boorn, New Romanticism 1, 2010. 
Acrylic, colour pencil, ink, graphite on MDF panel. 20 x 12 cm. 
Private collection.
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Foucault: de moderne manier van kennen 

(moderne epistèmè)

� van natuur als 
tableau 

naar natuur als een 
spontaan 
levensproces...

� ...waarin menselijk 
kennen (ordenen) 
een onuitwisbare rol 
speelt.

Natuur als tableau?
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Ordening en beleving

Hij telt op Tessel en hij turft in Tanger
Hij vangt de fauna in een formulier
Hij reist allang niet meer voor zijn plezier
Hij houdt een lijst bij en die lijst moet langer.

Tweehonderdnegentien: de lammergier
Tweehonderdzeventig: de krekelzanger
Driehonderdvijf: de kleine vliegenvanger
Driehonderdzes: de morinelplevier.

Soms komt hij thuis om in zijn dikke boeken
De onbetrapte soorten op te zoeken
Voortdurend in de ban van het getal.

Dan komt er voor zijn raam in de seringen
Een merel ongeschreven liedjes zingen
Hij hoort het niet: de merel heeft hij al.

VOGELVRIEND

Ivo de Wijs

Natuur als 

spontaan 

levensproces
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Een uitdaging voor moderne kunst? 

Dichter bij natuur door... 

� de rol van de mens te ondervragen

� en opnieuw verwondering op te roepen over de 
spontaniteit van natuurlijke processen.

Verbinding door vervreemding? 

Contre Nature?

Biophilia = liefde voor het leven

� Waarom verlangt de moderne mens naar natuur?

� Waarom zien we zoveel overeenkomst in wat mensen 
mooi vinden in natuur?

� Waarom blijven kunstenaars geboeid door natuur?

� Natuur zit ons onder de huid, ondanks alle 
cultuurverschillen!
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De biophilia-hypothese

� Edward Wilson (bioloog) en 
Stephen Kellert (socioloog) 
veronderstellen dat onze 
voorkeur voor natuur en 
landschap voor een flink deel 
is aangeboren.

� Dat zie je bijvoorbeeld in 
voorkeuren voor landschap 
(zie de overeenkomsten in 
arcadische landschappen)

Natuurlijke aanleg en culturele verschillen?

� Vergelijk taal: allerlei talen, maar ook sterke aanleg

� Kinderen leren snel een taal, maar hebben wel 
taalervaringen nodig, met name in hun vroege jeugd.

� Betrokkenheid bij natuur ontwikkelt zich bij veel 
natuurliefhebbers al op jonge leeftijd (Louise Chawla, 
Significant Life Experiences)

� Voor veel pubers is er een tijdelijke dip.

� Niet alle kinderen zijn hetzelfde: er zijn niet alleen 
cultuurverschillen maar ook individuele verschillen in 
belangstelling voor natuur.
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Contact van kinderen met natuur: van belang 

voor de toekomst

� Door nieuwe media, bebouwing, en bezorgdheid van ouders 
besteden kinderen veel minder tijd aan vrij spelen in een 
groene omgeving

� Belang van natuurbelevingsprogramma’s

Inkcubeko Nendalo, Zuid Afrika Het Bewaarde Land, NL

Neem je kinderen / kleinkinderen / 

neefjes en nichtjes / buurkinderen 

mee de natuur in!

Bron: 
http://www.daisysophie.nl/
2010/10/pannestoelen/


