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Waarneming komt pas tot le
ven door inleving 
Waamemen en kun st, Ratio en intuitie ,
 
Terugbouding en inleving .
 
Ziedaar de hoofdthema's uit de kunst
 
van bet waarnemen, zoals die al eeu

wenlang wordt beoefend. Een van de
 
beroemdste waamemers aller tijden,
 
Goethe, hamerde in zijn tijd (1749

1832) bij voortduring op de terughou

ding: 'Ich habe mein ganzes Leben die
 
Resignation geubt'. Vrij vertaald: ik
 
heb mijn hele leven de terughouding
 
geoefend. Dat klinkt wat wonderlijk
 
uit de mond van iemand die zich volle

dig kon verplaatsen in de natuur, die
 
zich met een pions kon overgeven aan
 
de genieting van een landschap of een
 
tuin. Maar toch is het Iogisch , want
 
Goethe leefde in de Romantiek, waar
 
gevoelens als woeste rivieren door de
 
inborsten stroomden en iedere waame

ming overspoeld raakte door meesle

pende emoties en buiten verhouding
 
groeiende oordelen. Goethe was in zijn
 
tijd een fabelacbtige NME-er, want hij
 
verstond de kunst om zicb in de volle
 
subjectiviteit van de overgave te ver

Iiezen en tegelijk enige innerlijke af

stand te bewaren om de waamemingen
 
een plaats te geven . Met groot gevoel
 
voor detail en overzicht, voor bet uiter 
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van de achtergrond doorheen stroomt.
 
Ik kan hem afs beweging waarnemen:
 
de stromende aderen aan het klevende
 
kernhout, her zuigen van de wortels.
 
her ademen van de bladeren, een ein

deloos omgaan mel aarde en luciu en
 
het duistere groeien zelf.
 
lk kan de vorm van deze ene boom zo 

zeer loslaten dar ik hem aileen nog er

ken als uitdrukking van wetten, 1'0 1


gens welke tegengestelde krachten ge

stadig Iller elkaar in evenwichi komen
 
of van wetten, vofgen s welke stoffen
 
mengen en scheiden.
 
lk kan hem 1'001' eeuwig laten ver

vtuchtigen in een getal. in een zuivere
 
getalsverhouding.
 
In daralles blijft de boom mijn object
 
en heeft hi) zijn plaats en t ijd, iijn
 
aard en gesteldheid.
 
Her kan echier ook geschieden. tege

fijk uit wil en genade, dat ik bij her be

kijken van de boom in een relatie er

mee wordt opgenomen. en dan is hi)
 
geen Hell/Jeer. De maclu van her uit

sluitende heeft mi] vastgegrepen.
 

Iijke feit en bet onzichtbaar werkende 
levensproces, wist bij aan anderen de 
natuur z6 te presenteren dat er enthou
siasme ontstond, vonken oversprongen 
en ogen werden geopend. 
Goethe begreep dat waameming pas 
tot leven komt door inleving: zodra je 
langere tijd met aandacht naar een 
boom kijkt, ontkom je niet aan enige 
verbondenheid , De vloeiende lijn van 
een bladrand of een perenvrucht leeft 
pas als de waamemer innerlijk meebe
weegt met de uiterlijke vormen . Dit 
subtiele spel van bewegen en bewogen 
worden markeert de wazige grenslijn 
tussen ratio en intuuie. Mooier neg dan 
lange betogen is de kern van deze 
kunst van de waameming verwo ord in 
een tekst van schrijv er en theoloo g 
Martin Buber 0878-1 965): 

Ik bekijk. een boom. 
Ik kan hem als beeld opnemen: een 
stijfoptijzende pijler . waar her licht 
regen op botst. of uiteenspattend 
groen. lvaar her zachte blauwzilver 
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De genade die Buber beschrijft komt
 
niet zomaar aanwaaien, wantje moet
 
er nogal wat voor doen, je moet inner

lijk heel actief zijn.
 

Actieve verwondering
 
In Nederland is er recentelijk een stro

ming ontstaan, die zich in bovenstaan

de zin met de natuur bezighoudt en de
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naarn draagt: Actieve Verwondering. : 
Een werkgroep van biologen en NME
ers beeft zicb gebogen over de vraag 
hoe deze methode ingezet kan worden 
voor de praktijk van de NME (Natuur
en Milieu Educatie), organiseerde 
daartoe dit voorjaar een congres en pu
bliceert binnenkort haar eindrapport. 
Verwondering is de basis van alle na
tuurwaameming. Je steltj e open en 
bent verbaasd, verwonderd, verbijs terd 
soms. Je ziet en boon dingen die na de 
zoveelste keer toch weer nieuw kunnen 
zijn, die je weer diep kunnen raken en 
zelfs ontroeren. Dat kan genoeg zijn, 
teveel zelfs. Je kunt als doel hebben 
om op die manier genietend rond te 10
pen in de natuur. Wie wil cIat niet? 
Maar voor de NME bijvoorbeeld of 
voor de meer onderzoekend ingestelde 
mensen is bet nodig om nog verdere 
stappen te zetten, om met methodes 
van overdracht en onderzoek bezig te 
zijn, teneinde ook anderen in de na
tuurwaameming, -beleving en -genie
ting te betrekken. De actieve verwon
dering is zo'n methode en die werkt 
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met vier stappen om dichter bij de na
tuur te komen: 
1. het waarnemen van de uiterlijke 
feiten . Hierbij kijk je naar een boom 
(of landschap, vlinder, rivierloop, ster
renheme!) met behulp van alle zintui
gen en probeert zo precies mogelijk aI
le verscbijnselen te zien, proeven, rui
ken, voelen en in je op te nemen. De 
grondvraag bij deze stap is eenvoudig: 
wat is bet? 
2. het opsporen van de ontwikkeling 
in de tijd. Je gaat vergelijken met de 
waarnemingen van gisteren en vorige 
week. Je probeert om bet proces van 
groeien en ontwikkelen in de gaten te 
krijgen. De grondvraag hier is: hoe 
ontwikkelt het? 
3. bet benoemen van de betekenis. 
Dit is een lastige stap, want bierbij 
gaat het niet meer om de objectieve be
schrijving van wat je hebt gezien en 
met andere zintuigen waargenomen, 
maar om de vraag: wat zegt het? Je 
laat hierbij op Buberiaanse wijze het 
innerlijk meespreken en je komt zelf in 
het vizier. Van objectieve buitenstaan
der wordt je ineens tot betrokken me
destander met de natuur en je neernt je 
eigen oordeel daarin mee. De vraag is 
nu of je dit zuiver kunt houden, of je in 
staat bent om datgene wat je aan bete
kenis afleest of meent te moeten inter
preteren ook werkelijk iets zegt over 
de boom en niet alleen maar over jou. 
Niemand anders dan de waamemer 
zelf kan overigens dit oordeel vellen 
en het hangt dus af van de moeite die 
je neemt om steeds weer terug te keren 
naar de waarneming, de herhaling van 
het proces van inleving en weer af
stand nemen, van verbinden en weer 
loslaten, of je daarin enige objectiviteit 
kunt bereiken. 
4. bet vinden van de essentie . Hierbij 
laat je eigenlijk alles weer los en wacht 
je op de genade die zicb van de andere 
kant, vanuit de boom, in jou uit kan 
spreken. Hoe actiever en bewuster je 
de vorige drie stappen hebt voltrokken, 
hoe groter de kans op deze genade. Ei
genlijk is het niet juist om over genade 
te spreken, maar over de mogelijkheid 
dat bet 'andere' (de boom, het land
schap) zich in jou uitspreekt. Dat kan 
een flits zijn die de dichter tot zijn poe
zie inspireert, het kan een besef zijn 
hoe je met het landschap om kunt gaan 
in een beheerssituatie, het kan een in-

tens gevoel van verbondenheid zijn 
met de natuur en de schepping om je 
heen. Wat bet kan zijn is niet te voor
spellen, want dat is nu juist het aardige 
van deze methode-met-open-einde. 

Een poging een vergankelijk 
moment te fixeren 
Zo'n tien jaar geleden zag ik een film 
over de Spaanse kunstenaar Antonio 
Lopez, die in een waarnemingswor
steling met een boompje ten onder 
ging. Hij deed een poging om met ul
tieme exactheid een kweeperenboom 
te bestuderen en aile detai ls tot in de 
fijnste nuanceringen van lichtval en 
verkleuring op het schilderdoek vast te 
leggen. Temidden van het stadsru
moer, voorbijrazende treinen, dende
rende vliegtuigen, begroef de kunste
naar zich in zijn achtertuintje, in een 
zee van rust en toewijding om cIage
lijks enige uren door te brengen met 
een boompje, niet veel groter dan hij
zelf. De worsteling duurde 2,5 maand 
en werd door de kunstenaar verloren: 
hij was niet in staat om het boompje te 
'vangen' in zijn blik en adequaat weer 
te geven op het doek. 
'Waarom schilder je niet van een fo
to?', vraagt een vrouw aan Antonio. 
'Omdat ik contact wiThouden met de 
boom' is zijn sobere antwoord. 'Hoe 
kun je de verandering in zo'n levend 
wezen als een boom, die intussen 
maanden ouder wordt, nu vastleggen 
in een tekening?' Geen antwoord. An
tonio's eenzame strijd betreft niet al
leen het boompje maar ook het licht, 
het weer, de tijd. Op zoek naar de per
fecte eenheid tussen gevoelens en or
dening, zeals een bezoeker over het 
schilderij weet op te merken. Want 
Antonio wiT een vergankelijk moment 
fixeren, om te merken dat zijn doel te 
hoog gegrepen is. Het moment laat 
zich net zomin vangen als het proces, 
als je een bijna fotografische precisie 
nastreeft. Hij bedelft zijn boompje on
der de verfstreepjes, merktekens op 
vruchten en bladeren, op takken en 
stam, om er zeker van te zijn dat hij er 
geen millimeter naast zit. De boom 
wordt tot een raster van de waame
ming, zoals de eerste perspectiefschil
ders hun landschappen van achter een 
fijnmazig raamwerk moesten weerge
yen om niet de draad kwijt te raken. 
Hij spant lijntjes tussen merkstokken, 
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trekt een horizonlijn op de achterlig
gende rnuur, plaatst zijn voeten tegen 
twee ijzeren pennen, en bouwt zichzelf 
in een ritueel in, dat dagelijks wordt 
herhaald. Zoals in De Kleine Prins' de 
vos en de prins elkaar tam maken : riten 
moeten er zijn en je bent verantwoor
delijk voor wat je tarn heb t gemaakt. 
De schilder temt zijn boompje, het 
boompje hem . 
Als enigszin s geoefend waarnemer in 
de actieve verwondering heb ik mijn 
bezwaren tegen de gevolgde methode, 
want zij schiet langs het doel heen . Er 
ontbreekt een fase van verinnerlijking. 
De schilder zet direct na de waarne
ming een penseelstreek op het doek, 
met een tussentijd van enkele secon
den . In die seconden moet het totale 
innerlijk van de waarnemer zijn werk 
gedaan bebben: verteren van de WaM

neming, scbeiden van ruis en essentie, 
opsch onen van bet oordeel en andere 
gevoelens. Antoni o mist de 'berusting': 
het opbouwen van een innerlijk beeld 
van het object, zo scherp als maar mo
gelijk is. De dagelijkse herhalin g van 
de waarneming bad bern kunn en bel
pen om dit innerlijke beeld te toetsen 
aan de uiterl ijke realiteit. Pas na enkele 
weken had hij zijn weergave op het 
doek of op papier kunnen maken en 
het resultaat zou dan zijn: een synthese 
tussen fotografis cbe echtheid en per
soonlijke verwerking. Op dat moment 
namelijk krijgt de waarneming er een 
kwaliteit bij, die het essentiele of het 
karakteristieke toevoegt aan de strenge 
en onpersoonlijke objectiviteit. Resul

taat is een boom, die iets meegekregen 
heeft van de waarn emer en je mag ho
pen op de zuiverheid van deze toevoe
ging. Antonio beeft deze Slap niet ge
zet, dat wilde hij oak niet en dat leidt 
tot een ander resultaat, niet meer of 
minder van belang overigens. In de zin 
van de actieve venvondering heeft 
Antonio buitensp orig veel moeite ge
daan voor stap 1 (de exacte waarne
ming van feiten), wat minder moeite, 
maar toch altijd nog veel, voor Slap 2 
(het proces van verandering) en he
lemaal geen moe ite voar de stappen 3 
en 4. Het betrekkelijke echec van zijn 
poging lijkt me toe te schrijven aan een 
methodisch verkeerde inschat ting: de 
kun st sterft als een weten schappelijke 
invloed haar in de greep krijgt. An
dersom kornt mijns inziens de weten
schap tot leven bij de inlijving van een 
kunstzinn ig element, mits er gecn ar
tistieke pretenti es mee worden beoogd. 

Ga naar de den ... 
Nu is er nog een andere kunstenaar, 
die voor mij op heel zuivere wijze uit
drukking geeft aan de essentie van de 
actieve verwondering en dat is de Ja
panse dichter Matsuo Basho (1644
1694): 
Ga naarde denalsje over de den wilt 
leren, 0/naarde bamboe als je over 
de bamboe wilt leren. En wanneerje 
dat doet, laat danje vooringenomen
heid enje subjectieve oordeel achier . 
Anders leg je jezelf op aan het object 
en leerje niets. Je poezie ontstaaials 
vanzelfwanneerjij en het object een 
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Project FENME 
Op 24 apr il J .1. Yond in Driebergen in het 
kader van het project FENME de werk
confer entie "NME en actieve verwonde
ring" plaats. 
De deelnemers werde n in de j uiste stern
ming gebracht door verhalenvertelster 
Anne van Delft. In twee workshops
sessies konden we da arna kort 'snuffelen ' 
aan de mogelijkb eden die de method e 
van actieve verwond ering voor natuur
en milieu -educatie te bieden heeft. 
In oktober verschij nt het e indrapport van 
het proj ect. Daarin wordt de aanleiding 
voor dit proj ect beschreve n, evenals het 
gehele verloop . een diepere inhoudel ijke 
toelichting op actieve verwonde ring, 
verslagen van onderzoek onder NME-ers 
en fenomenologen d.m.v. interviews en 
literatuuronderzoek. verslagen van de 
werkcon ferentie en divers achtergrond
materi aal. Er worden concrete vervolg
stappen aangeg eve n, 0.1.v. een nieuwe 
projectgrc ep met meer NME- ers en er 
zullen gerichte werkplaa tsen voor telkens 
zo'n twintigta l NME-ers en fenomen olo
gen worden aangebod en. Het rapport is 
tot 15 novemb er te bestellen bij: CNME 
Utrecht, tel. 030-2210599 of e-mail 
cnme utrecht@iv n.nl o.v.v. "Eindrapport 
FENME". Het kost j29,90 (incl. verz.) . 

geworden zijn. wanneer je diep ge
noeg in het object bentdoorgedron
gen om daar zoiets als een glans te 
ontwaren. Hoe mooi je je gedichien 
ook formuleert, alsje gevoel niet na
tuurlijk is - alsje object enjijzelf nog 
gescheiden zijn - dan is je poezie geen 
zuivere poezie, maar slechi s je subjec
tieve bedenksel. 

Als je voor het woord poezie invult: 
natuurwaameming , natuurbeleving, 
natuurervarin g, dan zegt Basho precies 
waar het in de actieve verwondering 
om gaat en waar het mijns inziens in 
de N1v1E om zou rnoeten gaan. 

Willem Beekman is bioloog ent ree
lance schrij ver/do cent. Zijn specia
lisme is de mens-natuurrelatie en 
samen mel collega-bioloog Frans 
Olofsen werkt hi)onder de bedrijfs
naam 'Context' aan net verwoorden 
van die relatie. Hi) is o.m. verbon
den aan het Naiuurtlollege van de 
Stichiing Lippe-Biesterveld. 

E-mai l: willembee kman@ holl/1ail.co l/1 
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