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toebrengen’, aldus Baaijens. De ken-
nis en ervaring waaruit zij put be-
rust mede op haar bijzondere levens-
verhaal. ‘Ik ben in 1974 begonnen 
met de studie biologie en ben inmid-
dels misschien een beetje opgescho-
ven richting de antropologie. Toch 
vind ik biologie nog steeds een mooi 
vak, ik zou de studie zo weer doen.’ 
Baaijens koos destijds voor milieubi-
ologie. ‘Het was de tijd van de zure 
regen. Ik werkte mee aan milieucam-
pagnes, maar na zeven jaar nam ik 
ontslag als milieuadviseur en heb ik 
het bestaan van ontdekkingsreiziger 
omarmt. Er wachtte iets op mij, het 
was een roep waaraan ik geen weer-
stand kon bieden. De lokroep was 
sterker dan het gevoel om vast te 
houden aan zekerheden en te sette-
len’, aldus Baaijens.
In 1988 sloot zij zich met een kameel 
aan bij een karavaan in de Egypti-
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Sorry
Zo moeilijk is het niet. Even sorry zeggen, zelfs als je in 
Wageningen gevestigd bent. Dat ligt blijkbaar anders 
voor de universiteit, die  – sorry, voor de lelijke contami-
natie en anglicisme  – tegenwoordig het liefst als Wage-
ningen University & Research  door het leven gaat. Dan 
verander je liever vijf keer met alle daaraan verbonden 
kosten van naam – Landbouwhogeschool, Landbouw-
universiteit, Kenniscentrum Wageningen, Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum en Wageningen Uni-
versity & Research – dan dat je even sorry zegt.

De suggestie om een keertje openlijk door het stof te 
gaan komt van hoogleraar bos- en natuurbeleid Esther 
Turnhout, medeopsteller van het Ipbes-rapport over de 
huidige staat van de natuur en biodiversiteit. Zij deed 

haar oproep in universiteitsblad Resource (20 juni) en her-
haalde het in Trouw (26 juni), omdat het volgens haar dui-
delijk is dat het roer nu echt om moet. 

Door jarenlang een nadruk te leggen op de industriële 
landbouw, is roofbouw gepleegd op de omgeving en kan 
zeker achteraf worden vastgesteld dat hierdoor veel 
schade is ontstaan. Wageningen wordt door velen im-
mers gezien als architect van het wereldwonder van de 
Nederlandse landbouw, met flinke nevenschade op het 
gebied van natuur, mest en nutriënten, bestrijdingsmid-
delen en dierenwelzijn. Hierover klopt de universiteit 
zich ook zelf maar al te graag en met grote regelmaat op 
de borst. 

Uit de reactie van het Wageningse bestuur blijkt dat 
hardop uitgesproken excuses er niet inzitten. Er is van-
uit Wageningen ‘voortdurend en consequent gewerkt 
aan het verbeteren van landbouwsystemen en het terug-
dringen van ongewenste neveneffecten’. Sorry, maar 
dan heb je het toch niet helemaal begrepen. Natuurlijk 
waren er in Wageningen ook de nodige tegendraadse 

lichtpuntjes – denk aan het werk aan biologische bestrij-
ding, bodembiologie en natuurbeheer – en ook de bui-
tenwereld heeft een aardig partijtje meegeblazen.

Maar toch, even door het stof gaan en je eigen rol ter dis-
cussie stellen kan heel nuttig zijn. Hierbij bied ik in ieder 
geval mijn welgemeende excuses aan voor alle misver-
standen, halve waarheden en complete misvattingen die 
ik in omloop heb gebracht. Ik vraag ook alvast excuses 
voor de nieuwe klimaatplannen waarmee Nederland 
denkt nu schoon schip te maken. Ik lig al wakker bij de 
enorme aanslag die er gepleegd wordt op mijn antieke 
dieselkampeerbusje: vanaf 2021 komt er maar liefst 1 
cent accijns bij. Nu nog even snel wat bomen planten en 
op vliegvakantie naar Vietnam. Sorry, I beg your pardon.

Sorry, maar dan heb je het toch niet 
helemaal begrepen

‘Met vakanties heb ik niks’
wereldreiziger en bioloog arita baaijens zoekt verbinding met het landschap

‘In essentie is alles en iedereen een 
optelsom van relaties. Daarom ont-
breekt er ook iets als we natuur en 
landschap alleen beschrijven in sta-
tistiek en tabellen. Ik voelde me ei-
genlijk in de steek gelaten door de 
wetenschap toen ik ontdekte dat 
niet-toetsbare zaken minstens zo be-
langrijk zijn. Maar dat terrein is ge-
kaapt door de esoterie en ik heb niets 
met zweverigheid en gekwezel‘, zegt 
bioloog, wereldreiziger en schrijf-
ster Arita Baaijens (1956). Ze vertelt 
op een terras aan de Amstel met 
hartstocht over hoe ze door reiserva-
ringen in Afrikaanse woestijnen en 
Siberische toendra’s tot het inzicht 
kwam dat mensen in het Westen 
hun band met de natuur zijn kwijt-
geraakt. In haar project en boek Para-
dijs in de polder geeft ze handreikin-
gen en oefeningen om die band te 
herstellen: door te struinen en met 
zintuiglijke waarnemingen de es-
sentie van het landschap in kaart te 
brengen.

Verarming
‘Dat wij geen echt contact leggen 
met ons landschap is op zichzelf al 
een verarming, maar we exporteren 
die denkbeelden ook nog eens. Cul-
turen die nog wel een band met de 
natuur hebben, worden geconfron-
teerd met grootschalige mijnbouw-
projecten en andere vormen van ex-
ploitatie die onherstelbare schade 

Alleen in cijfers en ge-
tallen is het landschap 
niet te vangen. Bioloog 
en wereldreiziger Arita 
Baaijens wil westerlingen 
hun band met de natuur 
helpen herstellen. 

■  I N T E R V I E W
Door Gert van Maanen

Bioloog Arita Baaijens (rechts) leerde zichzelf kennen in de leegte van de woestijn: ‘Dat is niet voor iedereen weggelegd.’

sche woestijn. Zo raakte ze jarenlang 
in de greep van het woestijnleven en 
wisselde een sociaal bestaan in Am-
sterdam steeds af met expedities in 
de woestijn. ‘Dat is niet voor ieder-
een weggelegd’, erkent Baaijens. ‘Ik 
reisde echt moederziel alleen en het 

is logistiek ook een bijna militaire 
exercitie. Je moet zorgen voor vol-
doende voorraden, water en voedsel 
voor de kamelen en een route plan-
nen zonder gps. Het is ook niet goed-
koop en vrijheid is niet altijd leuk, 
want je moet zelf alle minuten en 
uren vullen. De ervaringen in het 

niemandsland van de woestijn heb-
ben me voorgoed veranderd. In de 
grote leegte en meedogenloosheid 
van de woestijn leer je echt jezelf 
kennen.’
Baaijens trok zelfs – ditmaal wel in 
gezelschap – door Soedan ten tijde 
van de Darfurcrisis en daar eindigde 
in 2004 haar obsessie met de woes-
tijn. ‘De woestijn was klaar met mij 
en andersom. Het antwoord op de 
vraag wie je bent, had ik doorleefd. 
De obsessie was weg en het heeft me 
drie sombere jaren gekost voor ik 
weer een bestemming had. Dat be-
gon als een noodoplossing: een zoek-
tocht te paard naar Shambahala, het 
mythische koninkrijk in het Altajge-
bergte van Siberië. Eigenlijk zoeken 
naar iets waar ik niet in geloofde’, 
zegt Baaijens. ‘Maar het hield me 
tenminste van de straat.’ Die zeven 
jaar durende ontdekkingsreis resul-

teerde in het boek Zoektocht naar het 
paradijs.
Op die expedities raakt ze geïntri-
geerd door traditionele kennis en de 
banden die lokale bevolking heeft 
met natuur. ‘Geloof in bezielde na-
tuur is een levensfilosofie die mij 
meer aanspreekt dan een heilig ge-
loof in marktwerking en in cijfers en 
getallen. De westerse neiging te den-
ken dat je de werkelijkheid kunnen 
reduceren tot een aantal neutrale 
feitelijkheden is totale onzin’, aldus 
Baaijens.  Zij zet zich nu juist in Ne-
derland in om mensen door oefening 
en ontdekkingsreizen in eigen land 
te laten beseffen dat hun lot verbon-
den is met landschap en er een 
nieuwe taal nodig is om dat bij ieder-
een tussen de oren te krijgen. 
‘Mensen hoeven mij echt niet te vol-
gen. Ik ben geen Messias. Maar pro-
beer eens te luisteren naar  wat land-
schap vertelt. Boeren doen het, ja-
gers en nomaden doen het, dus het 
kan. Landschap bergt kennis en her-
inneringen in zich en verzet over 
veranderingen in de leefomgeving 
gaan altijd over verlies aan beteke-
nis. Dus laten we een betekenislaag 
aan gebiedskaarten toevoegen. Het 
lijkt misschien onhaalbaar, maar 
dat dachten we ooit ook van niet-ro-
ken in de kroeg en vrouwenkies-
recht’, zegt Baaijens. Tips voor va-
kantiegangers heeft ze eigenlijk 
niet. ‘Met vakanties heb ik niks. Het 
valt me wel op dat veel mensen het 
idee hebben dat ze vooral niks mo-
gen missen en dat ze overal een foto 
van moeten maken. Ik zou zeggen, 
neem als je ergens bent ook eens de 
tijd om echt een verbinding met je 
omgeving aan te gaan.’
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‘De woestijn was klaar met 
mij en andersom. Het ant-
woord op de vraag wie je 
bent, had ik doorleefd’
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