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‘Everything you see exists together in a delicate balance. 
As king, you need to understand that balance and respect all 
the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope.’

Mufasa – Lion King

Disclaimer: Deze verhalen zijn met liefde geschreven. Tijdens 
deze avonturen stond de natuur altijd 100 procent centraal en 
is zij niet (opzettelijk) verstoord. De meeste verhalen speelden 
zich af op plekken waar bivakkeren is toegestaan, zoals privé
terrein, eilanden, natuurcampings en een enkele keer het bos 
zelf. Tijdens het leven met de natuur heeft de schrijver altijd 
met vol respect gehandeld en de regels van leven in de natuur 
in acht genomen, door geen sporen achter te laten en de natuur 
te danken voor wat zij ons geeft. De natuur vormt de hoofd
rolspeler en het decor in mijn verhalen, en leert mij dat je nooit 
bent uitgeleerd.
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EIGEN CIRKEL

‘It has been said that something as small as the flutter of a 
butterfly’s wing can ultimately cause a typhoon halfway 

around the world.’
– Chaos Theory –

Beste lezer en natuurliefhebber. Je hebt een stukje natuur in 
handen, ga er zorgvuldig mee om. Lang heb ik getwijfeld of ik 
mijn boodschap op papier wilde zetten. Tenslotte kost het 
drukken van een boek ook weer veel papier. Maar er gaat niets 
boven het lezen van een écht boek. Een boek om in je handen te 
hebben, heeft voor mij nog altijd de voorkeur boven een ebook. 
Zeker omdat de boodschap in dit boek ook gaat om de verbin
ding met de natuur buiten je beeldscherm.

Als natuurliefhebber herken je het wellicht wel dat je het 
liefst de hele natuur op je schouders wilt nemen om haar te 
beschermen, maar de vele veranderingen zijn in een rap tempo 
gaande en je kunt niet de hele wereld op je schouders nemen. 
De natuur is het thuis van ons allemaal, maar helaas zijn zaken 
als massale bomenkap, windmolenparken, afval en milieuver
vuiling en sterfte en bedreiging van diersoorten de alledaagse 
werkelijkheid geworden. De klok tikt door. Om die reden advi
seer ik iedereen om te strijden voor de natuur binnen zijn of 
haar eigen (bebouwde) cirkel, of dit nu de bebouwde kom, het 
dorp, de stad of een natuurgebied is. Streef slechts naar dat
gene waar je écht verandering in kunt aanbrengen. Kies de 
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onderwerpen waar je écht voor wilt strijden, en blijf vooral 
binnen je eigen cirkel werken en leven.

Ik wil niet zeggen dat de bosbranden, bomenkap in het 
regenwoud, extreme droogte of natuurrampen op andere con
tinenten niet belangrijk zijn voor ons, integendeel. Wij verge
ten vaak dat we maar een beperkt aantal taken op ons kunnen 
nemen, ondanks dat we een intelligente diersoort zijn. Je kunt 
zelf heel veel bereiken en anderen bewust maken binnen je 
eigen cirkel. Om een bijdrage te leveren aan de natuur, de 
gedrukte exemplaren van dit boek te kunnen compenseren en 
onze eigen cirkel een stuk groener te maken, zal ik jonge ber
kenboompjes kweken met gecertificeerd zaad van Staatsbos
beheer en op zoek gaan naar plekken waar ik deze bomen kan 
planten. Je kunt via mijn site zelf ook een zakje bestellen zolang 
de voorraad strekt. Het zou mooi zijn als iedere lezer van dit 
boek de zaden opkweekt tot boompjes en die met elkaar plant. 
Zo creëren we samen het ‘vlindereffect’ en kun je iets goeds 
doen voor de natuur binnen je eigen cirkel. De complete 
zaaiinstructies zijn te vinden op mijn website. 
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VOORWOORD 1

‘… Treat all men alike. Give them all the same law. Give them 
all an even chance to live and grow … Let me be a free man, 
free to travel, free to stop, free to work, free to trade where 
I choose, free to choose my own teachers, free to follow the 

religion of my fathers, free to talk, think and act for myself – 
and I will obey every law or submit to the penalty.’

– Chief Joseph –

Thuiskomen is voor mij in al mijn ‘zijn’ het buiten leven. Hier
mee bedoel ik niet zomaar een dagelijks ommetje in de wijk of 
stad, maar dat oergevoel ervaren dat naar boven komt wan
neer ik buiten ben en leef met de natuur, de elementen: vuur 
maken, koken op vuur, hier en daar snoepen uit de natuur en 
zonder al te veel spullen kunnen ontspannen en in de buiten
lucht slapen. Elke vrucht die ik pluk, is een sappig geschenk, 
elk kruid dat ik oogst, streelt mijn zintuigen, ieder zaadje dat ik 
plant, voedt mij.

Voor mij voelt leven in mijn sociale huurwoning meer als 
een verplichting. Er is in mijn beleving weinig sociaals aan om 
tussen buren met stenen tuinen te wonen. Een woning hebben 
wordt gezien als iets vanzelfsprekends, maar het is een luxe. 
Een adres, een telefoonnummer, een emailadres en een docu
ment met foto dat aangeeft wie ik ben. Het hoort er nu een
maal bij, wanneer ik wil leven in deze samenleving, want 
anders ben ik een vrijbuiter. Het vertelt echter niets over wie ik 
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werkelijk ben of wie we werkelijk zijn. ‘Run my name through 
your computer (…) but you’ll still know nothing ’bout me’, zingt 
Sting in Nothing ’Bout Me.

Zonder documenten mag ik niets en kan ik niets. Dit zijn de 
regels die al eeuwen oud zijn. Zo is het leven nu eenmaal 
geworden. Maar gelukkig zijn er plekken waar niemand oor
deelt en waar je gratis heen mag reizen. Er zal niemand oorde
len, simpelweg omdat alles gelijk is op deze plekken. Dat die 
reis eenzaam kan zijn, ervaar je pas als je zelf de reis zult gaan 
maken. Soms is dat niet letterlijk eenzaamheid omdat je alleen 
bent, maar omdat je jezelf onbegrepen voelt. Juist daar begint 
mijn reis. De reis naar mijn eigen natuur.

In dit boek laat ik mijn telefoon en IDkaart thuis en trek ik 
de deur regelmatig achter mij dicht om te pionieren. Tijdens 
de wandelingen in mijn eigen dorp realiseer ik mij dat we niets 
moeten en alles al hebben als mens, maar dat we niet beschik
ken over het vermogen om dit in te kunnen zien, omdat we 
denken met ons ego. We missen vaak een heel belangrijke 
vriend: de natuur. Het is wellicht een cliché, maar hoeveel 
mensen zijn dwalende op hun levensweg? Tot amper een jaar 
terug wilde ook ik de wereld gaan ontdekken en daarvoor naar 
de mooiste plekken reizen, maar ik ontdekte dat leven met een 
groente en bloementuin mij niet alleen mijn dagelijkse kost 
gaf, de tuin werd naast mijn supermarkt ook een onuitputte
lijke bron vol wijsheden, verhalen en vriendschappen.

Een allesomvattende quote komt van de Senegalese milieu
beschermer Baba Dioum: ‘Wij mensen zullen uiteindelijk alleen 
datgene behoeden wat we liefhebben, we zullen alleen datgene 
liefhebben wat we begrijpen, en we zullen alleen datgene begrij-
pen wat ons wordt geleerd.’

Met dit boek hoop ik bij jou de liefde op te wekken voor al 
die kleine details in de natuur. Struin mee en verwonder jezelf. 
Zodat je als mens nooit meer alleen hoeft te zijn, waar je ook 
bent op de wereld. Je hebt altijd de natuur om je heen. Deze reis 
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begint gewoon in je eigen tuin, maar gaat heel ver terug naar 
verhalen die onze voorouders al vertelden, naar kennis die 
door de technische wereld in een rap tempo verloren is gegaan. 
Hoe ver staan we inmiddels van de wildernis af?


