INTERVIEW

De praktische uitwerking van een romantisch verlangen

EEN JAAR IN
HET WILD
Om hun band met de natuur aan te halen, sliepen docent Bosen Natuurbeheer Koen Arts en zijn vrouw Gina een jaar lang buiten
in een tipi. In het boek Wild Jaar beschrijft hij het experiment.

H

et was voor Koen Arts,
opgroeiend op het Brabantse
platteland, al heel vroeg duidelijk dat hij later ‘iets met bos
en natuur’ wilde doen. Eigenlijk wilde hij
boswachter worden. Het werd een studie
Bos- en Natuurbeheer in Wageningen.
Sinds 2015 werkt hij er ook. Maar gaandeweg zijn loopbaan werd de band met
de natuur steeds losser. Die constatering
leidde tot een rigoureus medicijn: een
wild jaar. Een jaar lang buiten slapen
en minimaal de helft van de tijd buiten
doorbrengen.
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Was Wild Jaar niet bovenal een
poging om weer dat jongetje te
worden dat graag boswachter
wilde worden?
‘Dat denk ik wel. Er ligt een sterk romantisch verlangen ten grondslag aan
natuurbeleving. Daar kunnen we ons
niet aan onttrekken. Bij mij wordt dat
verlangen gevoed als ik veel binnen ben.
Ik zit 95 procent van mijn werktijd achter
mijn laptop. Veel van onze studenten
hebben het vuur in zich om de natuur
te beschermen, het verlangen om iets
goeds te doen voor de wereld. Zo ben ik

ook begonnen. En ondertussen stond ik
alleen maar te praten over natuur. Dat
was een belangrijke motivatie voor het
experiment.’

Tekst Roelof Kleis

Jij definieert wildheid als het
oncontroleerbare. Was Wild
Jaar wel zo wild?
‘In veel opzichten wel. Door buiten te slapen daag je je grenzen uit. Neem de kou:
kou kleurt de natuurbeleving. Op het
moment dat je het koud hebt, kun je niet
meer genieten. Je bent alleen maar bezig
met je lichaam. Als je veel tijd buiten
doorbrengt, word je geconfronteerd met
de beperkingen van je eigen lichaam. Het
eerste wat je nodig hebt is warmte. En
dus vuur.’

Heb je het vuur herontdekt?
‘Ja. Bij natuur denken we aan biodiversiteit, bomen en bos. Maar vuur is
ook natuur. Vuur is essentieel. Als je
buiten leeft, ben je heel veel tijd met
vuur bezig. Hout verzamelen, splijten,
veerstokjes maken. Vuur structureert je
avond. Vuur verandert bovendien een
donkere en koude plek in een thuis.

Het zorgt voor een psychologische
impuls. Je wordt er warm van, voelt je
er veilig door. Je kijkt er ook voortdurend naar. Met een vuurtje heb je geen
Netflix nodig.’

Voor die wildheid hoef je toch
niet de natuur in?
‘Nee, dat kan ook in de eigen achtertuin.
Daar hoor je ’s nachts ook een uil, vliegen
scholeksters over of komen kikkers op je
pad. Dat is de hoopvolle boodschap van
dit experiment. Dit kun je overal doen.
Ook in de stad, door bijvoorbeeld op je

‘ONDERTUSSEN
STOND IK ALLEEN
MAAR TE PRÁTEN
OVER NATUUR’
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Studenten kunnen mogelijk binnenkort ook ‘wild gaan’ met Koen
Arts. Hij is bezig het vak Anthropology of Basic Nature Skills,
combining theory and practice op
te zetten. ‘Het idee is studenten
mee het bos in te nemen en op
basis van de praktijk te reflecteren
op de antropologische betekenis
van vuur, buitenslapen en andere
natuurvaardigheden. Ik wil daarmee de koppeling leggen naar
het transformatieve leren. Ik denk
dat dat de komende tien jaar veel
belangrijker gaat worden. Die
kruisbestuiving tussen omgeving
en leren werkte bij ons heel goed.
Buiten zijn maakte mij creatiever
en productiever. Het is interessant
om daar onderzoek naar te doen.
Zijn studenten ook productiever
als ze buiten leren? Maken ze zich
de stof dan beter eigen?

Jij oppert in het boek de strikte
scheiding tussen cultuur en
natuur op te heffen. Wat bedoel
je daarmee?
‘Comfort leidt uiteindelijk tot sleur, luiheid en saaiheid.’ Foto Otto Kalkhoven

balkon te slapen, of de ramen wagenwijd
open te zetten. Het experiment was ook
bedoeld om wildheid te vinden in een
land zonder wildernis. Hoe zoek je dat
op? Aan welke knoppen moet je dan
draaien? We zijn juist daarom niet alleen
op de Veluwe gaan staan, maar ook in
achtertuinen en allerlei interessante,
hybride plekken waar natuur en cultuur
bij elkaar komen.’

Voor een wild jaar is dus geen
wildernis nodig. Wat wel?
‘Je moet tegen je eigen grenzen willen

aanduwen. Je moet proberen de natuur
om je heen iets anders te benaderen.
We weten in Nederland precies waar
de natuur is. We zetten er hekken
omheen en plaatsen bordjes met allerlei
regels die daar gelden. Dat is de natuur
waar we op zondagmiddag wandelen.
De daaraan gekoppelde natuurervaring
zit heel erg in een keurslijf. Voor
een andere beleving, moet je op een
andere manier toegang vinden tot de
natuur. Bijvoorbeeld via de schemer of
de nacht.’

‘Die scheiding loopt door de hele
geschiedenis van de natuurbescherming heen. Natuur versus cultuur klinkt
onschuldig, maar dat is het niet. Het is
eigenlijk een heel bloedige scheiding.
De oprichting van de eerste nationale
parken in Amerika in de 18de eeuw ging
ten koste van de inheemse gemeenschappen. Duizenden mensen werden
de parken uitgezet, omdat de opvatting
was dat natuur leeg moest zijn. Dat dualisme is er nog steeds. Zolang de natuur
iets abstracts en romantisch blijft, kan
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