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Natuur in Mensenland las ik voor het eerst op een zeer uitgelezen plek, met uit
zicht op cultuur én gevlechte topnatuur, op De Bastei in Nijmegen, waar natuur 
en cultuur museaal samen komen en waar de nieuwe wildernis het nieuwe cul
tuurlandschap blijkt te zijn. Dit laatste is de belangrijkste conclusie van Martin 
Drenthen, zonder zo specifiek te zijn over die mooie Spiegelwaal aan de borden 
van onze oudste stad, met een voor hem spannende uitloop in de Ooijpolder, 
met haar vele typen landschappen, van alle tijden. 

Het gaat hier om meer dan een bundel filosofische essays, het is een van 
de belangrijkste natuurfilosofische boeken van de afgelopen decennia. Bij 
"Mensenwensen en de natuur als het andere" maakte mijn hart een spron
getje, net als destijds lezend in "Ik en de ander" van Levinas. De parallel is 
overduidelijk. 

Een centraal thema wordt gevormd door "Plaatsverbondenheid en het lees
bare landschap", waarbij de "nieuwe natuur" een dialectisch dansje doet tussen 
"natuurverbetering of landschapsverlies". Wat natuurlijk van alle tijden is. Kort 
na de oorlog moeten natuurbeschermers met behulp van kennis van de oude, 
deels verloren gegane landschappen proberen te bewerkstelligen dat er in te ont
ginnen of verwoeste streken een "nieuw landschap van enige schoonheid" wordt 
opgebouwd. In 1947 al probeert Jonkheer Van der Goes, dan net bekomen van 
zijn Duitse detentie, deze verrassend moderne zienswijze bij de andere, meer do
minante natuurbeschermers zoals Victor Westhoff onder de aandacht te krijgen. 
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Zonder succes1 (Saris 2018), eerst moet enigszins noodgedwongen gedurende
enige decennia uitsluitend het klassieke pad worden bewandeld. 

Pas rond het natuurbeschermingsjaar 1970 worden de eerste tegenvragen 
gesteld, over het leren van haar eigen geschiedenis en om van hieruit moderne 
duurzame oer-Hollandse landschappen te maken. 

Natuurlijk komen de bekende drie strategieën van natuurbescherming langs: 
de klassieke aanpak, behoud van mensgemaakte natuur en landschap noodzake
lijk om de basis, de pareltjes van biodiversiteit vast te houden; natuurontwikke

ling, noodzakelijk om de natuurlijke dynamiek er weer in te krijgen; en de func

tionele richting, van strategisch belang om aan te sluiten bij de maatschappelijke 
dynamiek. Mede dankzij dit debat is er over alle relevante landschapstypen/na
tuur, misschien met uitzondering van de 'moderne' cultuurlandschapppen een 
grote diversiteit aan kennis en ervaring om een duurzame natuur te ontwikkelen 
en te houden. De makkelijke roep om "meer onderzoek" is inmiddels vooral een 
teken van onwil om de bewezen kennis nu eindelijk toe te passen. 

Vertalend naar het concrete landschap van bijvoorbeeld de Ooijpolder zie 
je vanaf de dijk richting Duitsland aan de rivierzijde het natuurontwikkelland
schap, met de hotspot Millingerwaard. De rivierdijk en omgeving is een duide
lijk functioneel landschap, geregeerd door de harde technische normen van de 
ingenieurs en tenslotte binnendijks het klassieke landschap. Deels is het na
tuurontwikkellandschap een reactie op de klassieke wals van de ruilverkaveling 
binnendijks, gescheiden door de harde functionele grens van de dijken, met haar 
eigen soorten begrazing en eigen biodiversiteit. En het klassieke landschap is 
tenslotte het kind van de rekening, met de dominante krachten vanuit in dit 
geval de landbouw (in 70% van ons land), waar desnoods het water van beneden 
naar boven dient te stromen, met een dientengevolge ongeëvenaard verlies aan 
biodiversiteit. 

'Natuurbehoud' is geen term meer die past bij de huidige tijd. Het moet vol
gens Drenthen gaan om ontwikkeling van voorwaarden, inspelend op de toe
komst, in een "wild verband". Er kan meer aandacht komen voor de dynamische 
aspecten van de natuur, voor maatregelen als klimaatbuffers, voor beheer dat 
rekening houdt met soorten waarvan het areaal opschuift door klimaatveran
dering. Voor "Stromende landschappen", met uitgestrekte vloeiweidenstelsels, 
waar met middeleeuwse technieken gewerkt wordt met het water ook buiten 
de rivierdijken, tot een oer-Hollands geheel, zonder het land omlaag te pom
pen (maar juist omhoog), een echte uitdaging voor jonge moderne, vooral mi
lieuvriendelijke cultuurtechnici. Met voor de boeren die inmiddels emissieloos 
weten te produceren in een ideaal ingericht landschap, op basis van bewezen 
moderne technieken, waar de beken in vrije loop én klimaatbestendig doorheen 

1 Frank Saris, Natuurbescherming als toevluchtsoord (Leusden: ISVW-uitgevers, 2018, 
handelseditie dissertatie 2018). 
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siepelen, op hun rug gewenste migranten verplaatsend, van het ene natuurge
bied naar het andere. En nergens meer verdroging, vermesting en verzuring. 

De landschappen waar Drenthen affiniteit mee heeft of die hij recent heeft 
bezocht schemeren door zijn hoofdstukken heen, met zonder uitzondering di
rect herkenbare titels als "Herwildering in gelaagde landschappen als uitdaging 
voor plaatsidentiteit", "Landschappen als teksten die moeten worden geïnter
preteerd" en "Herwildering als cultuurkritiek". En inspirerende als "Nieuwe 
wildernis als poging om onze ontheemding van betekenis te voorzien?" of "Het 
leesbare landschap als voedsel voor de geest". Bij "Hechting en onthechting in 
de nieuwe natuur" dwalen mijn gedachten onontkoombaar naar de "paarden
meisjes van de Oostvaardersplassen" en hun strijd tegen de verhongering op het 
knekelveld, als steen des aanstoots. 

De jaartallen 1905, 1945 en 1975 markeren de Thijsse-generatie, de Westhoff-ge
neratie en ten slotte de protestgeneratie. Het is steeds de jongere generatie die 
wat wil én daarna daadwerkelijk een verrijking voor elkaar krijgt: het is net als 
elders in de maatschappij. Vernieuwing binnen de natuur- en landschapsbe
scherming gaat steeds samen met de klassieke strijd tussen jong en oud, tussen 
bevlogen en bezadigd, al dan niet pensioengerechtigd. De natuurbescherming 
maakt zich nu al enige tijd zorgen over het toekomstig draagvlak, de jeugd. Het 
gaat er ook om de jeugd haar dromen terug te geven, hun eigen speel- en onder
zoeksterreinen, niet alleen als een marketinginstrument voor ledengroei, maar 
als een verbinding naar de natuur van hun toekomst. In de hoop dat er een nieu
we jeugdige stroming komt die de vormers van het landschap gaan zeggen hoe 
hun klimaatbestendige duurzame omgeving er in de 21e eeuw uit moet zien. Is 

kortom - een beetje laat - eindelijk met Drenthen de milieufilosoof van de pro
testgeneratie opgestaan? Of toch meer van de nieuwe eeuw? 

In de lijn van het betoog van de filosoof Drenthen mis ik tenslotte nog wel een 
essentiële schakel, over hoe al die deels filosofische uitgangspunten vorm moe
ten krijgen in typisch Nederlandse agrarische landschappen. O.a. in Nijmegen 

noemen ze dat tegenwoordig "healthy landscapes", de titel van een ambitieus 
nieuw onderzoeksgebied. 

Ook verstandige boeren zouden zich in zijn filosofie moeteri kunnen herken
nen. Zij voelen zich momenteel in het natuur-cultuur debat nogal alleen staan, 
alleen gesteund door de Rabobank en andere grootverdieners. Zo worden 'de 
boeren' makkelijk over één kant weggezet. Hoe kijkt Martin Drenthen als biodi

verse natuurboer met visie tegen die ander aan? 
Als sommige landschappen zich met mooie teksten laten vergelijken, dan is 

het begrijpelijk dat ze voor grote groepen mensen "extra dierbaar kunnen zijn 
en ten diepste verweven met hen zelf zijn". Maar hoe werkt dat landschap dan 
in op bijvoorbeeld de grote groepen Afrikaanse medeburgers, met heel andere 
verhalen als referentie. 
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Drenthen ontwikkelt een "systematisch perspectief" over de relatie met onze 
omgeving, op verschillende aspecten van die betrekking tussen onszelf en de 
natuur, waarbij hij steeds met overduidelijke voorbeelden laat zien hoe in onze 
ervaring tot en relatie met natuur en landschap interpretatie steeds een sleutel
rol speelt. In een aantal essays, zoals hij zelf aan het begin aankondigt, maar die 
hij wel zodanig rangschikt in achtereenvolgende hoofdstukken en denklijnen, 
dat het tegelijk een historisch én wetenschappelijk verantwoord betoog blijkt, 
het meest inspirerende natuur(en milieu-)filoso:fisch boek van het afgelopen de
cennium. 
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