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De Pastorale en de Primitieve Verbeelding 
van de Natuur
Jozef Keulartz (emeritus hoogleraar milieufilosofie)

Van oudsher kunnen we drie ‘archetypische’ natuurbeelden 
onderscheiden. Deze bevinden zich op een schaal van 
toenemende menselijke beïnvloeding, met aan het ene 
uiterste de (‘primitieve’) voorstelling van een ongerepte en 
ongetemde natuur, en aan het andere uiterste het ideaal van 
een door en door gecultiveerde natuur. Tussen die uitersten 
vinden we telkens de (‘pastorale’) voorstelling van een 
harmonieuze co-existentie van natuur en cultuur.

Binnen de Nederlandse natuurbeweging heerst er een 
permanente strijd tussen de pastorale en de primitieve 
verbeelding van natuur. 
Frederik van Eeden (1829-1901), plaatst de drie natuurtypen 
in een evolutionair perspectief waarin de relatie van de 
mens tot de natuur centraal staat: De mens is eerst slaaf, 
daarna bondgenoot en tenslotte heerser van de natuur. 
Hiermee corresponderen het romantische, het idyllische en 
het prozaïsche landschap. Zijn voorkeur gaat uit naar het 
idyllische landschap.

In de jaren 30 zien we de opkomst van een primitieve vleugel 
binnen de pastoraal georiënteerde natuurbeweging. Die 
vleugel werd aangevoerd door Theodoor Weevers (1875-
1952). In zijn natuurvisie is geen plaats voor het pastoraal-
idyllische landschap, maar staan het primitief-romantische 
en het gecultiveerd-prozaïsche landschap onbemiddeld 
tegenover elkaar – waar natuur is, kan geen cultuur zijn en 
omgekeerd.

De primitieven zouden tijdelijk het onderspit delven, vooral 
dankzij Victor Westhoff (1916-2001). Er bestaat volgens hem 
in Nederland nauwelijks nog natuur die niet door mensen 
is beïnvloed. Dat is niet per se slecht nieuws: de menselijke 
invloed op de natuur is niet altijd verarmend maar kan ook 
verrijkend zijn. Afhankelijk van de mate van de menselijke 
invloed op de natuur onderscheidt Westhoff nagenoeg-
natuurlijke landschappen, half-natuurlijke landschappen en 
cultuurlandschappen.

Westhoffs benadering, waarin het pastorale, half-natuurlijke 
landschap centraal staat, werd na de Tweede Wereldoorlog 
toonaangevend. Tot de periode 1975-1985, toen Weevers 
streven naar oorspronkelijke natuur een nieuwe impuls kreeg 
in de vorm van ‘natuurontwikkeling’. Die nieuwe primitieve 
natuurvisie staat momenteel onder druk – denk maar aan de 
heibel rond de Oosvaardersplassen.
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De mythe van de ongerepte natuur, Albert Bierstadt, 1868



Het volgend Basteicafé is op donderdag 13 december. 
‘Leve het Landgoed’, over de toekomst van landgoederen 
in Nijmegen e.o. Met als sprekers: Kien van Hövell tot 
Westerflier, Jan van Groenendael en Paul Thissen.

Nieuwe wildernis in een oud landschap
De betekenis van natuurontwikkeling in het
oude cultuurlandschap
Martin Drenthen, Universitair hoofddocent milieufilosofie aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen

Het Nederlandse rivierlandschap laat zich lezen als een 
boek over de geschiedenis van het landschap en haar 
bewoners. Maar dit oude gelaagde landschap is de laatste 
jaren drastisch veranderd. Tegenwoordig loop je vanuit het 
centrum van Nijmegen zo de natuur in: waar eens eentonig 
boerengrasland lag vind je nu een nieuwe wildernis waar je 
kunt struinen tussen wilde paarden en rivierduinen. Maar hoe 
echt is die zogenaamde oernatuur eigenlijk, en hoe past ze in 
het nieuwste verhaal van het landschap?

Natuurontwikkeling in de uiterwaarden verkleint het 
risico op overstromingen, biedt nieuw leefgebied aan de 
bever en otter, en geeft ons een mooi landschap waarin 
we naar hartenlust kunnen wandelen en fietsen. Maar die 
zogenaamde oernatuur ging wel ten koste gegaan van het 
aloude rivierlandschap dat verweven was met de geschiedenis 
van ons land en van wie wij zijn. In het Nederlandse 
rivierlandschap vertellen de verschillende lagen een verhaal 
over de eeuwenoude geschiedenis van het landschap en haar 
bewoners. 
Maar dit oude landschap is de laatste jaren drastisch 
veranderd: waar eens eentonig boerengrasland lag vind 
je nu een nieuwe wildernis waar je kunt struinen tussen 
wilde paarden en rivierduinen. Is die nieuwe wildernis 
daarom fake natuur, of is ze juist een volgende laag in 
ons cultuurlandschap, die onze al-te-menselijke wereld in 
perspectief plaatst? In deze lezing bespreek ik verschillende 
visies op de rol van nieuwe natuur in het oude landschap, en 
laat zien wat die visies vertellen over onszelf en onze relatie 
met het landschap.

In het jaar 2030 verdween het woord 
natuurlijk uit het woordenboek
Thomas van Slobbe, auteur, algemeen directeur Stichting 
wAarde

Het begrip ‘natuurlijk’ speelt een belangrijke rol in de 
discussies over de terugkeer van de wolf en het beleid in de 
Oostvaardersplassen?
Maar … is er straks nog iets natuurlijk?
En als we steeds vaker kunstmatige ingrepen in ons 
eigen lichaam toestaan (van kunstgebit en haarverf tot 
kunstheupen en botox), hoeveel waarde hechten wij dan nog 
aan het begrip ‘natuurlijk’?

Veel van de verwarring binnen het publiek discours over 
ons natuurbeleid is terug te voeren op de vraag of, en 
in hoeverre, onze bossen, de Oostvaarderplassen en de 
terugkeer van de wolf wel of niet natuurlijk zijn?
Vandaag de dag - in tijden van exponentieel toenemende 
maakbaarheid - staat niet alleen natuur, maar ook het 
‘natuurlijke’, sterk onder druk. 

De exponentieel toenemende maakbaarheid manifesteert 
zich op alle niveaus van ons bestaan, van wereldschaal 
(Antropoceen; klimaatverandering) tot diep in ons eigen 
lichaam, waar na de opmars van kunstheupen en plastische 
chirurgie inmiddels zelfs aan onze stamcellen en ons DNA 
gesleuteld kan worden.  
Dit leidt tot een voortschrijdende natuurvervaging op ieder 
vlak, met een toenemende onrust rond de vraag wat nog 
eigenlijk natuurlijk is.

Hoeveel waarde hechten wij, als samenleving, nog aan het 
begrip ‘natuurlijk’?
En …  ‘hoe kun je iets beschermen dat vervaagt?’

De maakbare mens

Brug in de nieuwe Stadswaard bij Nijmegen

„ Ach Sophie, verstehst du 
  mich jetzt endlich?
  Zu meiner Zeit gab es noch
  so etwas wie Natur”


