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De natuur: het beste fundament 

voor de herbronning van het christendom

Stef Hublou Solfrian

TUINEN VOOR MORGEN
DOSS IER

Was ik genetisch voorbestemd om mateloos te genieten van wat de groene, 
natuurlijke ruimte te bieden heeft? Allicht. Twee grootooms van mij werkten 
als parkwachter bij het kasteel van de Belgische tak van de adellijke hertogen-
familie van Arenberg, en een oom groeide op in het mediterrane gebied dat zo 
rijk is aan fijne natuurlijke impulsen voor de zintuigen en de geest: olijfbomen, 
bloemen, zon, zee, bergen, wilde dieren en een uitgebreide neerhoffauna.  
Ik kon me dan ook van kindsbeen af gemakkelijk identificeren met de (vele!) 
grote figuren van het christendom, die volgens de bronnen geregeld de drukte 
van de mensenwereld achter zich lieten en de boomgaard, de kloostertuin, de 
woestijn, het meer of de bergen gingen opzoeken om er te rusten en inspiratie 
op te doen: van Jezus zelf, David, Elia en Mozes tot de woestijnvaders en van 
een natuurkenner als Albertus de Grote tot mystici als Hildegard von Bingen, 
Jan van Ruusbroec, Hadewijch en de ecologische patroonheilige bij uitstek, 
Sint Franciscus. De eerste studiebijbel, die ik me in 2003 aanschafte, was niet 
toevallig de vertaling en inleiding van André Chouraqui (1917-2007), een man 
die opgroeide met een opmerkzaam oog voor het landschap in Algerije en 
Frankrijk. De fraaie uitgave van die studiebijbel is getooid met een foto van de 
woestijnige heuvels in het Heilige Land.1 

Ik heb het altijd een beetje betreurd dat theologen de blijde boodschap op 
de eerste plaats benaderen vanuit de woorden van profeten, evangelisten en 
kerkvaders, en doorgaans veel minder aandacht hebben voor de maximes en 
de concrete levenswandel die deze grote, krachtige spirituele figuren huldig-
den. Misschien dienen wij, zoals kinderen spontaan doen in het ouderlijke 
huis, toch wat minder te gaan luisteren naar de preciese woorden, en wat meer 
naar de daden en de levenswandel van onze gidsen te kijken. Daarbij mogen 
wij ervan uitgaan dat uit de persoon zelf veel betekenis valt af te leiden, 
indachtig het elegante Engelse gezegde: the messenger is the message. 

Vele profetische zielen hebben grote aandacht voor het maken van wande-
lingen in groene oorden, overdag of in de stilte van de nacht. Met blijde ver-
wondering nam ik tijdens mijn studies in de moderne geschiedenis in dit 
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Canopy walkway in 
het Amazonewoud. 
© foto: &Beyond. 

verband kennis van het feit dat voor de middeleeuwse mens het geloof te 
vinden was in twee boeken: de Bijbel, maar in de eerste plaats in wat zij 
noemden ‘het Grote Boek van de Natuur’. Dat laatste boek staat ongetwijfeld 
garant voor een door velen gewenste en verhoopte update van het christelijk 
geloof – een update die in ecologische zin moet gebeuren. Of om het met een 
parafrase van een gevleugeld woord van Chouraqui te zeggen: “Voorwaarts, 
wij moeten terug!”

De natuur: mystieke spil van onze religie2

Het boek van de profeet Jesaja bevat wervende passages over het wonder van 
de natuur. Ik herlees ze graag, omdat ze me doen stilstaan bij het onuit-
puttelijke weefsel van de biosfeer, en zelfs iets oproepen van die grote  
tv-documentaires gemaakt door sir David Attenborough (°1926), de man die  
de beelden met zijn warme, verwonderde en verstandige stem van treffend 
commentaar weet te voorzien. 

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel,  
en daarheen niet terugkeert  
zonder eerst de aarde te doordrenken,  
haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –  
zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar mij terug, 
niet zonder eerst te doen wat ik wil 
en te volbrengen wat ik gebied. (Jes. 55,10-11)

Dit brokje bijbelse literatuur is voorwaar niet minder dan een dichterlijke 
beschrijving van de complete cyclus van het water in de natuur en in de men-
senwereld, zoals die recent door de wetenschap werd ontsluierd.
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Het wonder van de natuur is een thema dat ook kardinaal Godfried Dan-
neels (1933-2019) na aan het hart lag. Danneels wees erop dat de mooiste 
natuurbeschrijvingen – met vermelding van een hele rits dieren, van de wilde 
ezel en de struisvogel tot leeuwen, raven en klipdassen – in de Bijbel te vinden 
zijn, meer bepaald in de laatste hoofdstukken van het boek Job. In dit aangrij-
pende verhaal over de integere man die door groot onheil en een gevaarlijke 
ziekte wordt getroffen (volgens de in de psychologie beslagen Lytta Basset was 
Job ook getekend door wat wij een depressie zouden noemen), biedt de stem 
van God de ultieme troost door in detail te beschrijven hoe de natuur ons 
overstijgt, geweldig is en groots. Anders gezegd, dit bijbelboek attendeert zijn 
lezer op het feit dat er onzettend veel inspiratie schuilt in de erkenning van 
God als Schepper. Is het dan niet vreemd en verontrustend te noemen  
dat sommigen ervoor pleiten dit facet van God los te laten, zogezegd om 
gemakkelijker de synthese van het traditionele katholieke geloof met de natuur-
wetenschap te kunnen maken? 

Ornithologie en Shinrin yoku: bronnen van zen-ervaring en gebed
God weer erkennen als de Schepper van de natuur, is een theologisch accent 
leggen dat goed aansluit bij de positieve bevindingen van de hedendaagse 
liefhebbers van Shinrin yoku, een Japanse vorm van natuurtherapie die stress 
en sombere gevoelens doet verminderen. In ons taalgebied zijn wel twee dozijn 
boeken verschenen over deze levensstijl die kiest voor een geregelde onder-
dompeling in de open groene ruimte – Shinrin yoku betekent letterlijk: een bad 
nemen in het bos. Maar nog voor ik daar één boek over kon lezen, was ik al 
een onbewuste beoefenaar van de Shirin yoku. Als achttienjarige die opgroeide 
in niet altijd even gemakkelijke omstandigheden, ontwikkelde ik de gewoonte 
om de herbergzame natuur op te zoeken. Vooral na een oefensessie in Aikido, 
een martiale sport met wortels in Japan, trok ik steevast, bij het begin van de 
nacht, nog even de stilte van de groene ruimte in, ofwel in de eigen tuin, ofwel 
in het voormalige kerkhof tussen het Arenbergpark en de Sint-Lambertuskerk 
in Heverlee. Het enthousiasme waarmee ik dat deed, zorgde bij mijn moeder 
niet zelden voor een diepe voorhoofdfrons van oprechte bezorgdheid.

In het jaar 1976 kreeg mijn leven een nieuwe oriëntatie, toen ik de veld-
ornithologie (vogelkunde) leerde kennen en die levensstijl – dat is het immers 
ook! – tot mijn hobby maakte. Ik was aangesloten bij de Wielewaaljongeren, 
de latere Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Dat lidmaatschap bood volop kan-
sen om, gewapend met een wetenschappelijk handboek zoals Peterson’s vogel-
gids3, aan exploratie te doen en dag na dag nieuwe vogelsoorten te ontdekken. 
De verslagen van die exploraties vormden tevens uitstekend materiaal tot com-
municatie met de buitenwacht, zowel in gesprekken als in publicaties die leef-
tijdsgenoten en experten kunnen aanspreken. De observatie van vogelsoorten 
als de visarend (pandion haliaetus), de vrolijk roepende wintertaling (anas 
crecca) of het roodborstje (erithacus rubecula) met zijn lyrisch klaterende zang, 
bezorgen mij sinds die tijd welkome kansen tot verwondering en, meer nog, 
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tot een vorm van meditatie, gebed en mystieke ervaring! Ik leerde bidden in 
de natuur door alle zintuigen open te zetten. 

Het verband tussen empirische observatie en spirituele meditatie ging ik 
begrijpen, niet zozeer door reflectie op eigen bezigheden, maar dankzij een 
mededeling van Frank De Waele (°1957), hoofd van de Zen Community in 
België. Die kwam op een dag eind jaren tien op uitnodiging van de Universi-
taire Parochie van Leuven over meditatie spreken. Hij getuigde over een 
gesprek met een bevriend ornitholoog die hem de ogen deed openen voor de 
vergelijkbare aard en dito effecten van meditatie enerzijds en aandachtige 
observatie van allerlei creaturen in hun – vaak seizoensgebonden – habitat 
anderzijds. 

Natuurcontact: een vorm van ‘besmetting’ met levenslust
In datzelfde voorjaar van 1976 legde ik mij toe op de herkenning van geluiden, 
daarbij steunend op het didactisch materiaal van Mark Herremans, een aan-
komend talent in de ornithologie. De meeste vogelaars houden het bij visuele 
waarnemingen met veldkijker of telescoop. Misschien had ik, vanuit mijn jeug-
dige interesse in alles wat diepgang leek te beloven, en dus als onbewuste 
godzoeker, al begrepen dat je de essentie van de schepping en de bron van 
alles wat bestaat, God-JHWH, nog het best op het spoor kunt komen met 
behulp van je oren, eerder dan met je ogen. Dat inzicht hadden de Hebreeën 
ook al, zoals blijkt uit menige passage in het Eerste Testament. 

Shinrin-yoku-sessie in een bos in Kinrooi. © foto: Joke Custers.
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Algauw bereikte ik toppen van genot bij het thuisbrengen van de vogelgelui-
den en bij de studie van de soort die de mooiste liederen of dierlijke roepgeluiden 
ten beste gaf. Ik leerde de geluiden kennen van de tjiftjaf, de vink, de groenling, 
de lijster, de zwarte roodstaart, de koperwiek, de nachtegaal, de mantelmeeuw, 
de blauwe reiger, de kauw, de roek en de raaf. Ik bootste ze geregeld na, om in 
dialoog te gaan, om vrolijkheid uit te wisselen. Of was het een spel van man-
nelijke rivaliteit? In de Alpen boven Innsbruck werd ik ooit tot in de ziel geraakt 
door de diepe tonen van een sonoor en krachtig roepende raaf (corvus corax), 
maar ook door het subtiele maar fenomenale geruis van de grote vleugels van 
deze vliegende aristocraat der kraaiachtigen. Ook het moment waarop ik, liggend 
in mijn tentje aan de voet van het fransicanerklooster van La Foresta in het 
 Meerdaalwoud, plots de zuivere en zielenprikkelende roep van een voorbijtrek-
kende houtsnip (scolopax rusticola) hoorde, vergeet ik nooit meer. Ik besefte 
meteen dat die ervaring mij maandenlange woordenloze inspiratie zou opleve-
ren. Misschien was het dat wel wat de Duitse filosoof, historicus en auteur 
Rüdiger Safranski (°1945) graag betitelt als “het heilzame mysterie van de 
ondoordringbare natuur die wij uit onze steden hebben gebannen”. De roep 
waarnemen van een eenzame vogel, heeft inderdaad een zuiverend effect. Een 
dieptepsycholoog, van wie ik me de naam niet meer herinner maar die ik las in 
Le Monde Dipomatique, stelde zelfs dat dergelijke natuurgeluiden in ons bewust-
zijn overkomen als de stemmen van de voorouders. Niet eens zo’n gek idee. 

Een vergelijkbaar revitaliserend effect ervoer ik als jonge stagiair-grofwild-
jager in september 1994 na het invallen van de schemering. Plots hoorde ik het 
grootse, machtige burlen, de bronstige roep van de mannelijke herten (cervus 
elaphus) in het Hertogenwald, een bos in de Hoge Venen. Dat prehistorisch, 
breed en sonoor galmende geluid, dat van diep in het hart van het hert komt, 
trof mij zeven jaar later nogmaals in de oude wouden bij het stadje Bialowièza, 
in het uiterste oosten van Polen. Dit is een regio die bekend is bij alle natuur-
liefhebbers door de aanwezigheid van de laatste Europese bizons, de wisenten 
(bison bonasus). 

Rien Poortvliet, Hert in bos & Bizon, aquarellen, s.d.
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De natuur als onmisbare spiegel voor de mens

Naast de reeds aangehaalde bijbelse figuren met een groot hart voor de natuur, 
zijn er ook in onze tijd nog tal van iconische mannen en vrouwen die zich tot 
taak stellen ons mensbeeld helder te krijgen door in tuin en jungle de fellow 
creatures te observeren en te contempleren. (Van kardinaal Godfried Danneels 
leerde ik dat het woord ‘contempleren’ etymologisch betekent: rondom een 
voorwerp stappen en het je volle aandacht geven.) Charles Darwin (1809-1882) 
is natuurlijk de grootste onder hen. Met zijn evolutietheorie, een van de meest 
succesvolle wetenschappelijke hypotheses aller tijden, wist hij het grootste 
aantal feiten in één groot kader onder te brengen. De mosterd hiervoor haalde 
hij uit zijn bijna vier jaar durende wereldreis met het zeilschip de Beagle.  
Meer dan eens verkeerde Darwin in extase tijdens bezoeken aan wouden, 
woestijnen en bergen, zoals uit zijn reisverslag blijkt. 

In zijn tweede levenshelft, zo vertelt zijn biografe Janet Browne (een uit-
stekende historica en biologe), werkte Darwin zijn observaties uit tot hypothe-
sen. Dat gebeurde tijdens zijn vrijwillige ballingschap in een landhuis in 
Downe, ten oosten van Londen. Darwin had in die tijd de gewoonte zijn 
gedachtegangen te ontwikkelen tijdens wandelingen in het bos. Hij stapte een 
zorgvuldig nageteld aantal keren het lusvormige traject af onder de bomen in 
het stukje land dat grensde aan zijn tuin, een pad dat hij onder vrienden the 
Sandwalk noemde. Verder kweekte de gentleman-bioloog in de kassen van zijn 
tuin allerlei plantjes waarvan hij met behulp van experimenten de geheimen 
trachtte te ontfutselen. Darwins leer werd later tot de ‘status van evidentie’ 
gevoerd door de Boheemse augustijner monnik Gregor Mendel (1822-1884),  
die de basiswetten van de erfelijkheid deduceerde met behulp van een kweek-
programma met erwten in de kloostertuin in Brno. 

Een andere grote geleerde die zijn inspiratie putte uit reizen en bezoeken 
aan natuurgebieden, was de Pruisische Alexander von Humboldt (1769-1859). 
Recent zagen prachtige geïllustreerde uitgaven over zijn avonturen het licht.4 
Op vergelijkbare wijze gingen ook twintigste-eeuwse zoölogen te werk bij  
hun onderzoek naar de homo sapiens door de fellow creatures te bestuderen. 
Zo gebruikte Desmond Morris (°1928), tevens tv-maker en kunstschilder, zijn 
kennis van de dieren als referentiekader om naar het gedrag van de mens te 
kijken. Die aanpak maakte hem populair, zoals het essay The naked ape (1967) 
wel bewijst.5 

Ethologen ‘lezen’ de natuur

Even belangrijk voor het besef hoe de Grote Natuur ons overstijgt en hoe wij 
onszelf moeten begrijpen in haar context, zijn de bijdragen van vier onder-
zoekers die bekend staan onder de naam ‘the Leakey girls’. Louis Leakey (1903-
1972) was de Britse archeoloog en paleo-antropoloog die de missing link tussen 
de mens en zijn dierlijke historische voorouders vond door onderzoek te doen 
op Lucy, de vrouwelijke prehistorische mens die hij opgroef in de Olduvai 
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Kloof in Tanzania. Hij gaf zijn visie en zijn enthousiasme door aan vier onder-
zoeksters die hij elk een mensaap-species te bestuderen gaf. 

De beroemdste van het kwartet is Jane Goodall, die als eerste onderzoeker 
zelf in de Tanzaniaanse rimboe van het Gombe reservaat ging wonen om de 
chimpansee te bestuderen. Haar observaties maakten onder meer duidelijk dat 
onze soort in zijn gedrag niet alleen gekenmerkt wordt door competitie en 
eigenbelang, maar ook door sociale dienstvaardigheid (vergelijkbaar met de 
christelijke naastenliefde) en empathie. Goodall treedt sinds decennia op als 
ambassadeur van natuurbescherming en milieubeleid, en geeft bijna dagelijks 
een lezing, nu hier, dan daar. In de lente van 2019 was er haar gerucht-
makende ontmoeting met de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg in Brussel. 
De andere drie ethologen zijn Biruté Galdikas, die de oran-oetang bestudeerde 
op Kalimantan (Borneo), Diane Fossey, die actief is in het Virunga massief en 
bekend is van het (verfilmde) boek Gorilla’s in de mist, en Francine Patterson. 
Deze laatste academica bracht in een chalet op het terrein van Stanford 
 University de laaglandgorilla Hanabiko met engelengeduld vijfhonderd tekens 
bij in de Amerikaanse gebarentaal Ameslan. De wereld der taalkundigen en 
antropologen werd door deze nieuwe kennis op zijn kop gezet. Hopelijk mogen 
die inzichten ook doordringen in de theologie. 

Dankzij deze vier pioniers krijgen wij een unieke inkijk in de werking van 
de geest van dieren die het tropische regenwoud als natuurlijke habitat kennen. 
Het baanbrekende werk van de vrouwen wordt vandaag met gezag voortgezet 
door de Amerikaanse Nederlander Frans De Waal (°1948). Zijn inzichten 

Jane Goodall observeert chimpansees in het Gombe Stream National Park in Tanzania, 1990.  
© foto: Michael Nichols.
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 bundelde De Waal in een boek met als titel Een tijd voor empathie. Wat de 
natuur ons leert over een betere samenleving (2009).6 Hierin brengt de weten-
schapper een pleidooi dat als ondersteuning kan gelden voor de boodschap die 
Barack Obama graag uitdroeg over het grote belang van empathie. Uit Obama’s 
boeken, waaronder de autobiografie Dromen van mijn vader (1995), spreekt 
grote waardering voor het mentale talent van het inlevingsvermogen. “Empa-
thie is volgens mij nog een belangrijker principe voor de mensheid dan de 
gulden regel die in vele religies gehuldigd wordt, ‘Doe de andere niet aan wat 
je zelf niet wilt meemaken’”, schrijft de voormalige president van de USA.7 

Abdijtuinen
Dat toppolitici en wereldleiders een behoorlijke stressbestendigheid dienen te 
ontwikkelen en daarnaast ook voldoende inspiratie horen op te doen om nieuwe 
stappen te kunnen zetten, zal niemand verbazen. Sommigen vonden en vinden 
hun ‘bagage’ door solitaire wandelingen in parken en groengebieden in hun 
drukke agenda in te plannen. Zowel generaal en staatsleider Charles De Gaulle 
(1890-1970) als president François Mitterand (1916-1996) mochten graag deze 
toer opgaan. Of ze daarbij “het bos als boek van God”8 konden zien, laat ik 
hier in het midden. Maar in mijn eigen bestaan van wandelende en denkende 
mens, beschouw ik elke mooie groene zone wel degelijk als een inspirerende 
‘bladzijde’ in dat ‘goddelijke boek’.9 De natuur rond abdijen als die van de 
benedictijnen van Keizersberg in Leuven of die van de trappisten van Orval in 
de Ardennen is in mijn ogen zelfs een prachtig ‘verluchte bladzijde’. 

De monniken van Keizersberg stelden hun grote tuin enige tijd geleden 
open voor de bewoners van de stad. Sinds ik in de buurt woon, ben ik er 
dagelijks te vinden, soms vanaf de openstelling om zeven uur ’s  ochtends, 
vaak midden in de dag, en soms naar sluitingstijd toe, zelfs na zonsondergang 
in de winter. Sommige bomen zijn me heel vertrouwd geworden, zoals de 
cluster van drie zomereiken, de twee gigantische sequoia’s, de taxussen, de 
kanjers van kastanjelaars, de beuken en de lindes die een mooie dreef afzo-
men. Die ‘reuzen’ stellen mij op existentieel niveau gerust. En dan bedenk ik: 
“Zo groot zal je nooit (moeten) worden, ook al ben je nu al zelf ouder dan deze 
merkwaardige, vredige en absoluut sedentaire schepselen.” 

Tijdens mijn verblijven bij de cisterciënzers van de abdij van Orval, laafde 
ik mij telkens aan een persoonlijk onderhoud met de toenmalige abt Lode Van 
Hecke osco; wij studeerden beiden af in 
1988 en blijken gelijklopende interesses te 
koesteren en heel wat gemeenschappelijke 
vrienden te hebben. Maar in Orval zocht ik 
vooral ook rust, uitzicht en inzicht in de 
bossen die de mooie abdij met haar statige 
wandelgangen, vijvertuin, kruidentuin  
en ruïnes omringen. Fascinerend en zeer 
kalmerend – maar dan op een mystiek Zentuin in Orval. © foto: Stef Hublou.
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niveau – is de zentuin die de trappisten aanlegden met een ‘zee’ van witte 
kiezels. Die massa van duizenden witte steentjes wordt van tijd tot tijd,  
zoals de Japanse traditie het voorschrijft, met behulp van brede gritsels in de 
vorm van golven ‘geharkt’. Verder is de tuin met onbewerkte rotsen bezaaid, 
als eilanden in een ‘oceaan van tijd en ruimte’. Alsof het een kunstwerk is  
dat de eeuwen zal trotseren.

Laudato si’
De cisterciënzer en kerkhervormer Bernardus van Clairvaux (1090-1153) stelde 
onomwonden: “Ik heb geen andere leermeesters dan de eiken en de beuken.” 
Ook de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda (1904-1973) was 
de vaste overtuiging toegedaan dat de natuur een geopende poort op geeste-
lijke diepgang is. Hij sprak van “de les verborgen in elk blad en in elk toefje 
mos”. In dezelfde zin publiceerde kardinaal Godfried Danneels in december 
2008 een brochure onder de titel De mens in zijn tuin. Over ecologie en schep-
ping. Maar de kardinaal attendeerde zijn (christelijke) lezers niet alleen op de 
waardvolle inspiratie die de natuur in zich bergt, hij wilde hen ook de ogen 
openen voor de ecologische uitdagingen van deze tijd.10 En hiermee werd zijn 
boekje zowaar een kleine Belgische voorloper van de encycliek Laudato si’ 
(2015) van paus Franciscus.11 

De promulgatie van de rondzendbrief Laudato si’ kwam niet als een bliksem-
schicht bij heldere hemel. Verschillende pausen hadden zich al enkele decennia 
daarvoor uitgelaten over de beschermwaardigheid van de aarde en over de 
 milieuproblematiek. Zo had paus Benedictus XVI in 2007 een lijst met ‘ecologi-
sche zonden’ uitgevaardigd, waarbij hij onder andere de ontbossing, de roof-
bouw en het overdreven autogebruik aan de kaak stelde. De auto, die ‘heilige 
koe van vandaag’, heeft inderdaad in grote mate bijgedragen tot het ontrafelen 
van het sociale weefsel, en tot vroegtijdige sterfte wegens luchtvervuiling. Dat 
de omgang met machines het ‘heldere licht’ verdringt, dat vele religies sinds 
eeuwen gelijkstellen met grote spirituele verworvenheden, valt overigens al te 
lezen in de Zuang Zi, een van de drie oeroude geschriften van het taoïsme!12 

Toch was het wachten tot de eenentwintigste eeuw vooraleer een paus de 
zoektocht naar een goed ecologisch fundament voor de herbronning van het 
christendom in een encycliek wist te gieten, die niet alleen aan de gemeen-
schap van christenen maar aan de hele wereld is gericht. Het incipit van die 
encycliek is ontleend aan het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi: 
Laudato si’, Signore! – Loof de Heer! In dat beroemde loflied van de Toscaanse 
Speelman valt het grote enthousiasme op voor de gehele schepping en voor  
de nobele, wondere zinnelijkheid ervan. Franciscus prijst het water om haar 
“precieuze en maagdelijke karakter”. Maar ook over het vuur, en zelfs over  
de dood liet de natuurliefhebber uit Assisi zich enthousiast uit – hij noemde 
hen evengoed broer en zuster. 

Dat rauwe kantje van het Zonnelied is trouwens heel typerend voor de 
echte natuurmens. Ik herken het in de Spartaanse, lichtjes martiaal gekleurde 
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wijsheden van mijn grootvader, maar ook in graphic novels zoals de reeks 
Buddy Longway die we te danken hebben aan tekenaar en scenarist Derib, een 
man die in de beboste bergen van Zwitserland opgroeide en de levensvisie van 
Indiaanse prairiejagers van de Lakota deelt.13 

Liefde als natuurlijke en allesbehalve softe sacraliteit
De moderne mens hecht veel belang aan een sterk arbeidsethos. Kan hij dan 
nog de natuur als bron van levenswijsheid nemen? Het hangt ervan af wat je 
onder een goed arbeidsethos verstaat. Met zijn beroemde uitspraak over de 
vogels die niet zaaien en maaien, en met het beeld van de prachtige lelies in 
het veld, wees Jezus al op het gevaar van een werkverslaving. In tijden van 
pandemie en bijhorende dood, worden wij er ook aan herinnerd dat we fout 
bezig zijn als we alle zintuiglijke genoegens, sociale ervaringen en verstillende 
of meditatieve activiteiten uitstellen tot na onze pensionering. 

Vandaag klinken de stemmen van eco-psychologen met vernieuwd gezag; 
ze houden pleidooien, niet voor een rigied arbeidsethos maar voor een levens-
stijl die in overeenstemming is met de situatie waarin de geest en het lichaam 
van de mens gedurende vele duizenden jaren tot ontwikkeling kwam. Wij 
werden wie we ten diepste zijn in relatief stille en eerder desolate landschap-
pen waarin we veel wandelden en omringd werden door warme, solidaire en 
dienstbare medemensen in kleine dorpen. Bij dit bestaan hoorde natuurlijk ook 
af en toe een strijd op leven en dood. Tegen vijanden, hongerige dieren en… 
virussen (ook al kon onze voorvader die nog niet benoemen). Het geluk een 
en ander te mogen overleven, maakte juist de oude dag vreugdevol. 

Zelf heb ik als kind zeer bewust de immense voldoening mogen ervaren 
die een leven van sociale en lijfelijke interactie oplevert. De liefde leek mij het 
hoogste goed of toch minstens even waardevol als de (innerlijke) vrijheid en 
de charme van het dierenrijk in het Grote Huis van de Natuur. Geen enkele 
grote denker zou mij op dit punt kunnen overtuigen van het tegendeel, 

The Cuillin Mountains in Schotland. © foto: Andrew McKie.
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 vermoedde ik. Ik dacht volstrekt niet verkeerd. Als tiener ontwikkelde ik de 
reflex om de soms onrustige of schelle stemmen van de volwassenen in het huis 
te ontvluchten; ik vond soelaas in een hutje in de tuin, of in een bezoek aan park 
of bos. De bevestiging van de juistheid van die reflex, kreeg ik pas vele jaren 
later toen ik een lezing van de Noorse ecofilosoof en groene profeet Arne Naess 
(1912-2009) aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven bijwoonde.  
Ook Naes had naar verluidt vergelijkbare uitdagingen ervaren in zijn jeugd,  
en ook hij ontdekte dat de remedie gelegen is in een combinatie van warme 
koestering op het thuisfront en onderdompeling in de nietsontziende natuur. 

Gezonde zinnelijkheid gecombineerd met een tijdsbesteding die veel aan-
dacht schenkt aan de exploratie van de natuur, draagt volgens de vermaarde 
therapeut en filosoof Piet Nijs (°1937) ook bij tot duurzaam echtelijk geluk en 
seksuele gezondheid. Hij spreekt in zijn publicaties dan ook geregeld een door-
dacht en waakzaam ‘j’accuse’ uit, zoals in de boutade: “Onze tijd hecht teveel 
belang aan effectiviteit en mensen gaan daardoor gebukt onder een tekort aan 
affectiviteit.”14 Maar nogmaals, die affectiviteit is bij voorkeur heel natuur-
gebonden, want precies dat ‘naturel’ ademt een soort zelfreinigend vermogen 
dat je nooit bekomt door te zwelgen in vroom gezweem. 

Misschien moeten we daarom psalm 23 ook eens anders durven te bekijken. 
Het lijdt geen twijfel dat dit lied door een ruige, nuchtere herder werd geschreven. 

Tijdeloze God, U bent mijn herder, 
U laat mij rusten in grazige, groene weiden,  
U voert mij langs vredig water,  
U geeft mij nieuwe kracht. 
U leidt mij langs rechte paden tot eer van uw naam 
en tot bij de cirkels van mijn rechtvaardiging.  
Uw wandelstok en uw scepter,  
zij geven mij moed en troost.  
U geeft mij te eten voor het oog van de vijand,  
U zalft mijn hoofd met geurige olie,  
mijn nap is vol voedsel en drank.15

De beelden die in deze psalm voorkomen, zijn bijzonder krachtig, sensueel en 
natuurverbonden, maar ze hebben ook weet van de hardheid van het leven.16 
Ze zijn geciseleerd onder ‘het oog van de vijand’.

Geestelijke gezondheid, vrees en heilzame strijd
We trappen een open deur in, als we zeggen dat de geestelijke gezondheid van 
de hedendaagse mens onder druk staat. Toch hadden ‘profeten’ uit de seculiere 
wereld de mensheid ruim op voorhand waarschuwingen gestuurd. De Brit 
Aldous Huxley (1894-1963) was zo een profeet. Al in de jaren vijftig voorspelde 
hij de komst van een age of anxiety – een tijdperk van de angst. En inderdaad, 
het onveiligheidsgevoel ging pieken, nog jaren voor de pandemie van SARS-
CoV-2 toesloeg. 
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De oorzaken van die onbestemde vrees zijn minstens even endogeen als 
exogeen. We kunnen wel stellen elk evolutionair wezen ‘ingebouwde meet-
latten’ bezit, die ontregeld raken als zich gedurende een te lange tijd geen 
tastbare, ernstige gevaren en bedreigingen vanwege gemeenschappelijke vijan-
den voordoen. Zelfs in kerkelijke middens is men het erover eens dat de mens 
leeft van de ‘afwisseling van strijd en inkeer’. Een van de remedies die het 
christendom voorstelt, is de ‘vreze des Heren’ te cultiveren, waardoor de huiver 
voor minder wezenlijke bronnen van angst afneemt. Daarom mogen we aan-
nemen dat de pandemie en de lockdown, naast veel last en verlies, ook heel 
wat kansen in zich bergen. Het is immers bekend dat de mens in crisistijd er 
veel gemakkelijker in slaagt om op een doeltreffende manier van spoor te ver-
anderen. De natuur – de grondlaag onder elke cultuur (afgeleid van het Latijnse 
‘colere’: bewerken van de natuur) – vormt daarbij de grootste inspiratiebron. 

De verveling als poort naar het wezen binnenin 
De ontdekking van de zin van het leven vergt een permanente pelgrimstocht. 
Als er iets is wat de mens opnieuw leert in tijden van verhevigde en door 
pandemie deels stilvallende consumptie, dan is het juist dat! De zin van het 
leven is gelegen in het zoeken zelf van die zin en betekenis, en dus in de 
inspanning om stil te staan, rond te kijken en te reflecteren. De mens van de 
moderniteit leefde bijna volledig in een zelfgeconstrueerd universum waaruit 
het levengevende mysterie van de natuur was verwijderd. Het contact met het 
(desolate) landschap en met de natuurelementen is nochtans een ervaring die 
onmisbaar is om ‘thuis te komen’ in dit ondermaanse. 

De mens luistert naar de soortnaam homo sapiens. De etymologie van die 
soortnaam leert dat hij van oudsher een ‘voeler’ is, een ‘proever met de zin-
tuigen’. De stap naar buiten, in de (klooster)tuin, het park of het bos, is boven-
dien een activiteit die als geen andere kan helpen bij het overwinnen van  
de ervaring van de verveling – of beter: bij het benutten van de verveling. De 
bewering dat de mens ongelukkig wordt, als hij niet in staat is om te gaan met 
de verveling, komt al voor in een Frans literair werk uit 1795: Voyage autour 
de ma chambre van Xavier de Maistre. Frans Cerulus (°1927), emeritus hoog-
leraar in de theoretische fysica, las het boek in zijn jonge jaren en onthield 
daaruit vooral het aforisme: “Tout le malheur de l’homme provient de ce qu’il 
ne peut pas se tenir tranquille dans une chambre.” De bekende psycholoog en 
schrijver Paul Verhaeghe (°1955) wijst er met zijn boek Intimiteit eveneens op 
dat mensen vandaag nog geen vier minuten op een stoel kunnen blijven zitten, 
en hij stelt zich de bezorgde vraag: “Hoe komt dit toch?”17 

Jongeren worstelen wellicht vaker met verveling, maar ze begrijpen blijk-
baar niet dat de ‘ophoktijd’ van de pandemie een gedroomde kans biedt om 
deze natuurlijke uitdaging tot een goed einde te brengen. In de worsteling met 
de verveling kan je nochtans ontdekken dat en hoe je kunt tevreden zijn met 
wat je hebt, in het beperkte hier en nu, beweert ook filosoof en publicist Peter 
De Graeve (°1959). Gedwongen thuis blijven, het kan oppervlakkige verlangens 
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ontmaskeren en ruimte scheppen om de beweging naar het ‘intieme binnen-
huis’ te maken. Wie zich met vasthoudendheid en met creativiteit weet te 
vervelen, leert op den duur waar de gevoelens en gedachten werkelijk reside-
ren: in het hart, op de plek waar zelfkennis als een onvermoede schat te vin-
den is. En waar je met wat geluk ook God kunt ontmoeten, de bron van alle 
(kosmische) verbinding. 

Verveling leidt tot ‘innerlijke voeling’ en ‘mentale wendbaarheid’. Dat en 
nog zoveel meer ontdekten ook vele heiligen en mystici. Denken we maar aan 
Etty Hillesum (1914-1943), de geleerde jodin en mystica die tijdens de nazi-
bezetting op haar kamertje in Amsterdam leerde knielen en ‘naar binnen 
horen’.18 Na het ruimen van het puin in die ‘doorgang naar binnen’ vond zij 
God zelf. De eenzaamheid bleek een vriend te zijn die haar naar zichzelf  
en de Ander voerde, zodat een trialoog mogelijk werd. En al bleef het voor 
Hillesum een zware klap toen zij vernam dat ze uit veiligheidsoverwegingen 
beter niet meer in de parken ging wandelen, de winst was toch nog groter dan 
het verlies. 

Natuurcontact als kracht en bron van oriëntatie
Maar we moeten het toegeven: de mogelijkheid om al wandelend van de stilte 
in de wijdse natuur te genieten, biedt een meerwaarde voor wie vreest de 
 trappers kwijt te raken. Alleen al het ritmische stappen, het benenwerk zelf, 
helpt. De mens die stapt, beleeft in feite duizenden keer een moment van 
 on-evenwicht, dat met de grootste souplesse wordt overwonnen. Stappen is  
per slot van rekening een primaire, meest natuurlijke activiteit. Van in den 
beginne ging de mens op weg om voedsel te zoeken en anderen te ontmoeten. 
Geen wonder dus, dat wij ook vandaag uit excursies en wandeltochten kracht 
en standvastigheid putten. Gebeuren die tochten in de natuur, dan bezorgen 
ze bovendien keer op keer een ervaring van oriëntatie, tegelijk geografisch  
én van spirituele aard. 

De Indisch-Spaanse fysicus en theoloog Raimon Panikkar (1918-2010) 
getuigde graag van die ervaring. Panikkar trok zich in de herfst van zijn leven 
terug in een huisje in de Pyreneeën om er “een zuiver hart te ontwikkelen en 
te bewaren”, zoals hij zijn ideaal zelf verwoordde. Zijn geluksrecept luidde ook 
heel simpel: “Luister naar de zang van de vogels!” Een stil landschap heeft 
inderdaad een heilzaam effect op de menselijke geest, omdat het altijd door-
weven is van een muzikale textuur waarin vele natuurelementen hun aandeel 
hebben: de wind die hoorbaar wordt in het gras, in de bladeren van de strui-
ken en de bomen of rechtstreeks in de oorschelpen; de vogelstemmen; de roep 
van zoogdieren; het gezoem van insecten; de dof klinkende stap van een paard 
of een ree; het ruisen van de regen en de rivier; het pakkende gedaver van de 
donder; de uiterst zachte plof van een sneeuwvlok of het huilen van de storm.

Maar je kunt ook een actieve deelnemer zijn in die grote tuin van de 
natuur. Zo is er bijvoorbeeld sinds enkele jaren een bijzonder gebeuren volgens 
de formule van bushcraft: natuurliefhebbers leren hoe ze survivaltechnieken 
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en -vaardigheden onder de knie krijgen en voeren daarbij het respect voor de 
natuur hoog in het vaandel. De workshops hebben tot doel dicht bij de natuur 
eten te vinden, vuur te maken en het materiaal goed en veilig te gebruiken, 
kortom: leven van wat de natuur te bieden heeft. Met nostalgie heeft dit weinig 
te maken, maar wel alles met het verlangen om uiting te geven aan de ziel van 
de mens als soort – een mens die genoeg heeft van de hedendaagse levensstijl 
en naar herbronning snakt. 

Natuurlijk, de natuurmens leeft van een paradox: geregeld afstand nemen 
van de geliefde medemens door je terug te trekken in het paradijselijke terrein 
van de natuur, om naderhand diezelfde medemens op een goede manier terug 
te vinden. Maar hoevelen hebben de beleving van die paradox niet als een 
zalige en vreugdevolle ervaring – zelfs christelijke emotie! – mogen meemaken 
als ze in een tuin, park of groene ruimte de weg vinden naar hun diepe 
bestemming en roeping? Het komt er dus op aan in deze tijd de minst arti-
ficiële en zeldzame habitats te bewaren en te waarderen als klare bronnen van 
evenwicht, kracht en inspiratie. Tot te-vrede-nheid van de geoefende wandelaar 
en meditatieve mens.

Honingbij bezoekt bloeiende distel. © foto: Wikimedia. 

Stef Hublou Solfrian (°1962) studeerde geschiedenis, was leraar, bezinningsbegeleider, ambtenaar en tuinman,  
en schrijft als freelancer voor kranten en tijdschriften. Natuurcontact en dierenvriendschap typeren hem ten voeten uit. 
Sinds 2004 omarmt hij het christelijk geloof. 
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