BOEKBESPREKING
Topografische
Dubbelatlas
Onlangs is bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn de
Topografische Dubbelatlas verschenen. Op ingenieuze wijze zijn de "Topografische Atlas van het
Koninkrijk der Nederlanden 1868" en de huidige
"SmuldersKompas-cartografie" in één band uitgegeven. Beide bevatten 19 kaartbladen op schaal 1:
200.000, die tegenover elkaar openslaan. Zo kan
de topografie (én de cartografie) van het Nederland
van het midden van de 19e eeuw naast die van het
begin van de 21e eeuw worden gelegd. Een toelichtende tekst koppelt de geschiedenis van de topografische cartografie aan de opkomst van het
toerisme.
De idee achter de dubbelatlas is lovenswaardig, In
één oogopslag zijn de verstedelijking en het veranderende landschap te zien. Helaas wordt meteen
duidelijk dat de oude cartografie nogal te wensen
overlaat. Door het ontbreken van kleuren in combinatie met de gebruikte kaartschaal is de oude atlas
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zeer onoverzichtelijk, vooral in dichtbebouwde gebieden, Vergelijking met de huidige topografie is
daardoor niet gemakkelijk. Dit geldt jammer genoeg
ook voor de vergelijking van het areaal bos en
woeste grond. Wie toch de moeite neemt, kan behalve de grote toename van het areaal bos ook nog
zien dat er na 1868 nog heel wat bosjes plaats hebben moeten maken voor landbouwgrond.
Titel: Topografische Dubbelatlas
Uitgever: Buijten & Schipperheijn
ISBN: 90 5881 034
Prijs: f 95,Rino Jans
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BOEKBESPREKING
Cathrien de Pater (werkzaam bij het Expertisecentrum LNV; geschreven op persoonlijke titel)

"De Natuur als beeld in
religie, kunst en filosofie"
door Matthijs Schouten
In het stadhuis van Utrecht werd op 14 juni van dit
jaar een opmerkelijk boek ten doop gehouden: "De
Natuur als beeld in religie, kunst en filosofie", van de
hand van Prof. Matthijs Schouten. Op het eerste gezicht lijkt het een salontafelboek dat uitnodigt tot
doorbladeren: Veel platen - we verwachten natuurlijk niet anders gezien de titel - prachtig uitgevoerd,
van zeer uiteenlopende onderwerpen, en desondanks mooi samenhangend met de tekst. De afbeeldingen geven vooral weer hoe mensen de natuur wereldwijd door de eeuwen heen hebben
gezien, en illustreren daarmee perfect het verhaal.
We komen natuurfoto's tegen en ook veel kunstreproducties; maar ook de literaire kunst, zowel proza
als gedichten, is plezierig weergegeven in evenwichtige combinatie met de rest. En doordat het merendeel van de platen groot is uitgevoerd, en kleinschalige detailfoto's ontbreken, gaat er een zekere
rust van het boek uit.
Als plaatjesboek dus al heel geslaagd, maar het
gaat natuurlijk om de tekst, en deze heeft ook veel te
bieden. In de eerste plaats 'leest' ze 'lekker weg',
maar niet alleen dat. We krijgen een helder overzicht aangeboden van de verschillende cultuurperioden der mensheid en hoe de natuur daarin werd
gezien. Hierin worden godsdienstwetenschap,
kunstgeschiedenis en filosofie moeiteloos door elkaar geroerd. Maar in plaats van een onoverzichtelijke verzameling van op zichzelf interessante details die iedereen deels al wel kent, komt daarbij een
duidelijke 'rode raad' tevoorschijn die hij door het
hele werk heen weet vast te houden. Het is uitermate boeiend om die weg samen met de schrijver te
volgen. Hij geeft als het ware een rondleiding door
een groot museum vol objecten die hij stuk voor stuk
kent, en de toeschouwers vaak ook. Bij vele daarvan blijft hij stilstaan voor een toelichting. Dan blijkt
steeds weer dat die voorwerpen niet zomaar willekeurig gekozen zijn, maar verrassend 'raak' de essentie van het natuurbeeld in de betreffende periode presenteren. En hierdoor alleen al overstijgt het
boek verre het niveau van 'praatje bij plaatje'.
Bosbouwkundigen of aanverwante vakgenoten worden waarschijnlijk plezierig verrast door de veelvormige presentaties in het boek van bomen en bossen
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als elementen van cultuur en religie. De wereldboom komt natuurlijk aan de orde, evenals de Boom
des Levens, de heilige bossen, de mythische slang
en dergelijke. Ook Martin Bubers treffende passage over de boom als 'gij', d.w.z. als wederkerig subject in relatie tot 'ik', heeft een plaats gekregen. En
bomen en bossen blijven natuurlijk ook bij veel andere natuurbeelden een prominent element.
Gelukkig beperkt Schouten zich als Staatsbosbeheermederwerker hierin niet. De natuur wordt
door hem net zo breed opgevat als voor zijn verhaal
nodig is, tot en met de gehele planeet. De beroemde foto van onze aarde vanaf de maan ontbreekt
dan ook evenmin. Verder vond ik tot mijn vreugde
de heldere en diepzinnige uitleg terug van de bekende Zenleraar Tich Nath Hanh over de Lotus
Sutra - 'Vorm is leegte, leegte is vorm' - over de samenhang der dingen. Waar nodig komen zelfs obligate modeverschijnselen als de toespraak van
Indianenopperhoofd 'Seattle' aan bod, echter niet
zonder gezond kritisch commentaar. En al deze 'oude bekenden' zijn ingebed in een goedlopend verhaal over de geschiedenis van het natuurbeeld in
onze cultuur, zowel in onze rationele ontwikkeling
(natuurfilosofie, technologie) als in onze emotionele,
kunstzinnige uitingen. Steeds weer slingert dat
beeld - en daarmee samenhangend 's mensen
waardering van de natuur - heen en weer tussen
'wildernis en 'Arcadië', het fascinerende ongetemde, en het lieflijke schone. In het driekhoeksraamwerk religie-filosofie-kunst die de schrijver daarbij
hanteert ligt de nadruk daarbij, naarmate hij dichter
bij de huidige tijd komt, sterker op de laatste twee.
Maar hij eindigt toch weer religieus (als je Zenboeddhisme zo kunt noemen) met een onnavolgbare Japanse haiku waaruit de lezer, zoals altijd bij
haiku, zelf de betekenis kan halen.
Toch een paar kanttekeningen. Ten eerste: Bij de indeling is deels de gebruikelijke cultuurhistorische
systematiek gevolgd, maar met enkele bevreemdende uitzonderingen en omissies. Zo suggereert
het eerste deel van het boek een wereldwijde aanpak, getuige de behandeling van de schriftloze volken en het boeddhisme, maar daarna gaat het al
snel via het hebreeuws-joodse, griekse en christelijke denken over op de westerse cultuurgeschiedenis tot op heden. Dit joods-grieks-christelijke deel
neemt zo'n driekwart van het boek in beslag. Het
opvallendst ontbreekt de islam (in het voorwoord
vermeld maar zonder opgaaf van redenen): waarom
dan wel het boeddhisme, hoe aansprekend ook, en
niets over het natuurbeeld van onze veel talrijkere
islamitische landgenoten? Ook de cultuurgebieden
van het hindoeïsme, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië ,
Rusland en Siberië, en het merendeel van Oost-
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Europa ontbreken. Ongetwijfeld geldt het begrijpelijke excuus dat zo'n veelomvattend onderwerp
nooit in al zijn volledigheid behandeld kan worden,
maar nu ligt de nadruk wel erg op het Noordwestelijke deel van de wereld.
Verder wordt in het laatste hoofdstuk de westerse
cultuurgeschiedenis nog eens dunnetjes overgedaan ten behoeve van het hedendaagse debat over
'Arcadië versus wildernis'. Hoe boeiend ook, dit
deel blijft nog te beschrijvend, en daardoor bekruipt
de lezer snel een déja~vu-gevoel. Nu zegt het voorwoord weliswaar dat dit boek geen 'studie' is, en het
is ook nooit zo heel erg om een goed verhaal twee
keer te horen, maar door de op zich interessante
beschrijvingen duurt dit hoofdstuk net iets te lang.
Verder ziet iedere lezer natuurlijk wel zaken ontbreken of minder goed weergegeven in een zo uitgebreid boek als dit. Toch wil ik er een aantal noemen
die mij opvallen:
• Ik mis het werk van de 'vader' van de vergelijkende mythologie, Joseph Campbell, dat mythische interpretatie van wereld- en natuurbeelden als belangrijk thema heeft. Zijn gedachtengoed klinkt wel
door. Hij had bijvoorbeeld al opgemerkt hoe belangrijk de foto van de blauwe aarde vanaf de maan
was voor ons nieuwe wereldbeeld, hetgeen
Schouten (zonder bronopgave) ook vermeldt (blz.
181). Hij stelde verder dat de moderne mens een
'nieuwe mythe' nodig heeft willen we psychisch
overleven, en zag daarvoor onder andere een aanknopingspunt in het 'ruimteschip aarde'-concept.
• De congresserie 'Religion and Ecology' (www.environment.harvard.edu/religion/lnformation/home,
html) van het Harvard University Centre for the
Study of World Religions (eind jaren 90) wordt niet
genoemd, hoewel twee publicaties ervan in de literatuurlijst voorkomen. Deze serie ging na hoe de afzonderlijke wereldgodsdiensten tegen de natuur
aankijken. De algemene conclusie was dat alle denominaties in de grond van de zaak hetzelfde voorschrijven, namelijk respectvol en verantwoordelijk
gedrag van de mens ten aanzien van de natuur. In
samenwerking met het UN Environmental Programme (UNEP) wordt momenteel een tweede congresronde voorbereid. Dit en andere initiatieven levert
dus best wel stof voor een doorkijkje naar de toekomst op het einde van het boek, waardoor het misschien nog iets meer perspectief had gekregen. En
al wordt de lijn van natuurbeeld naar menselijk handelen terecht niet doorgetrokken - dan was het einde zoek -, zo'n perspectief is hard nodig in een wereld die steeds kleiner en mondialer wordt en waar
al die natuurbeelden elkaar steeds meer tegenko-

men. De nog steeds stroef lopende internationale
onderhandelingen over het duurzaam gebruik van
bossen bijvoorbeeld, zijn naar mijn ervaring althans
deels terug te voeren op tegenstrijdige beelden die
men van de natuur c.q. bossen heeft.
• De beschrijving van de schriftloze volken is uitermate boeiend, maar er wordt weinig gezegd over
het feit dat deze vrijwel allemaal in transitie zijn. Hoe
veranderen de natuurbeelden dan en hoe gaat men
daarmee om?
• Er is geen uitgesproken 'gender-perspectief'
aanwezig. Weliswaar komen er vrouwen in het verhaal voor: Hildegard von Bingen, Laura van
Petrarca, de Engelse dichteressen, de ecofeministen, etc., maar er wordt geen woord meer over gezegd dan nodig. Dat hoeft in de meeste gevallen
ook niet, maar soms gaat de 'gender-neutraliteit' te
ver. Met name mis ik sympathie voor vrouwen bij de
beschrijving van de vroege kerkvaders en hun opvolgers. Die legden toch de basis voor de latere
'vermaterialisering' van het natuurbeeld en stelden
vrouwen in allerlei toonaarden - meestal in negatieve zin - gelijk aan de natuur. Mede hierdoor, en door
de opkomende macht van de kerk, werden vrouwen
steeds meer achtergesteld. In latere eeuwen droeg
dezelfde gelijkstelling van vrouwen met de natuur
mede bij tot de gruwelijke heksenvervolgingen, als
we een complex proces kort samenvatten (zie bijv.
Carolyn Merchant, aangehaald door Margaret
Wertheim (Wertheim, Margaret, 1997. De broek van
Pythagoras; God, fysica en de strijd tussen de seksen, Anthos, Amsterdam, p. 39-59, 81 e.v,) ). Van
een zo ingrijpend historisch proces in samenhang
met de ontwikkeling van natuurbeelden zou je toch
een melding verwachten,
• Bij de moderne stromingen van de 20e eeuw worden wel Carlos Casta eda, de Beatniks en Deep
Ecology genoemd, maar de antroposofen en andere voorstanders van een 'nieuw natuurbewustzijn'
(Von Lippe Biesterfeld, Kooistra, Pogacnik) ontbreken. Je hoeft het natuurlijk niet met hen eens te zijn,
maar ze vertegenwoordigen, net als de 'makers van
wildernis', wel een heel nieuwe natuurvisie.
Afgezien van deze opmerkingen is 'De natuur als
beeld' een zeer lezenswaardig en informatief boek.
Ik heb het misschien nog te weinig gehad over alle
informatie die er wel in staat, want dat is heel veel. En
doet naar meer smaken. Misschien valt een deel 2 te
ovenwegen voor de aanvullende cultuurgebieden?
En volgende delen waarin meer op operationele vragen wordt ingegaan? Want daar is het Staatsbosbeheer, neem ik aan, uiteindelijk toch om te doen.
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