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W
at is het meest karak-
teristieke Nederland-
se landschap? Zijn dat
strand en duin, wei-
land, moeras of veen-
gebied? Natuurken-

ner en wandelaar Koos Dijksterhuis vindt
de keuze moeilijk, daarom beschrijft hij
in zijn boek Handboek voor natuurwande-
linge n al onze twaalf landschappen. Van
akkerland tot heide, van kwelder en
beekdal tot de stad. De aanleiding van
zijn wandelboek is het thema van de Boe-
kenweek die deze zaterdag begint: na-
t u u r.

We gaan op pad en kiezen uiteindelijk
voor de duinen bij Katwijk in Zuid-Hol-
land, met het geruis van de zee op de ach-
tergrond en fraaie landgoederen vol rijke
natuur vlak achter de duinstrook.

Het letterkundig wandelen door de na-
tuur kent een lange traditie. In de negen-
tiende eeuw legde dominee Jacobus
Craandijk zijn natuurwandelingen vast.
Ook Jac. P. Thijsse wist van wandelen en
van recenter datum is het John Jansen
van Galen die al decennia natuurwandelt.
Van hem is vorige maand Wa n d el p a ra d i j s
Nede rland ve r s c h e n e n .

Lezen over wandelen is aanstekelijk.
Waar Van Galen ons wijst op de kunst van
het wandelen en de verrassingen die elke
wandeling biedt, zo beschrijft Dijkster-
huis juist de wetenswaardigheden vanuit
biologisch oogpunt. Wat komen we zoal
tegen aan flora en fauna? Wat Wa n d el -
paradijs Nederland en Handboek voor
natuurwandelingen met elkaar verbindt,
is enthousiasme voor de natuur. Van Ga-
len weerlegt de opmerking dat er steeds
minder ruimte is voor de wandelaar: „He t
tegendeel is waar! Bekijk het eens op lan-
ge termijn, bijvoorbeeld over de periode
van ruim zes decennia waarin ik door Ne-
derland gewandeld heb. Dan besef je wel
dat de wandelaar in Nederland allengs
meer ruimte kreeg!”

Dat ervaren we ook als we met Dijkster-
huis eropuit gaan, zowel in zijn boek als
d a a d we r ke l i j k .

Enigszins lukraak
In dit Katwijkse duingebied komen strand,
weiland, landgoed, hooiland, waterpartij
en parkachtige bebossing prachtig samen.
„Het mooie van wandelen is dat jezelf het
ritme bepaalt”, zegt Dijksterhuis. „Ik wan-
del graag in het wilde weg om ook te kun-

nen verdwalen. In mijn boek zijn kaarten
opgenomen, zodat de wandelaar toch enig
houvast heeft.” Ook Van Galen bepleit in
zijn boek „de kunst van het verdwalen”.

We volgen enigszins lukraak een route
die toepasselijk Trage Tocht De Pan heet
door het Panbos, eens het jachtgebied
van de heren Persijn uit Wassenaar. Dui-
nen zijn geliefde natuurgebieden van
Dijksterhuis. De streek bij het Noord-Hol-
landse Bergen is een van de in zijn boek
beschreven landschappen. „In de natuur
is altijd wat te beleven”, aldus Dijkster-
huis, „er schuilt een Thijsse-achtige
schoolmeester in me. Als kind was ik al
opmerkzaam, en nog steeds is opmerk-
zaamheid het mooiste om mee te nemen
in de natuur. Die zit echt stampvol verha-
l e n .” Ook voor Thijsse vormen de Neder-
landse duinen een van zijn favoriete plek-
ken. In Waar wij wonen (1937) schrijft hij:
„De zee en het zand, de wind en de plan-
ten bouwen samen de duinen. Dat ge-
beurt nog dag aan dag, ieder ogenblik. Elk
golfje, dat tegen het strand oploopt, doet
er het zijne toe, laat bij het teruglopen
een klein kronkellijntje van zand achter.”
Dat ‘l i j nt j e’ kan het begin zijn van nieuw
duin, zoals Thijsse vertelt. Nauwelijks
zijn we in het gebied of Dijksterhuis wijst
op de witte korstzwam op een dode tak.
Het lijkt of deze zwam het hout doet ade-
men: „Als het net onder het vriespunt is
en de zwam waterdamp uit het dode hout
perst, dan verschijnt er een bosje ragfijne
ijspluimpjes, als sneeuwwitte haardos.”

Altijd en overal kijken
Tot de vaste uitrusting van de natuur-
wandelaar behoren een verrekijker, een
rugzak met daarin kaarten, regenjas voor
als het weer omslaat, kompas, fles water,
zakmes, telefoon met stappenteller en
brood. We volgen het pad door heuvel-
achtig bosgebied en langs oude strand-
wallen, waar in vroeger tijden de land-
goederen verrezen. Als we een open gras-
veld naderen, vermoedelijk een hooi-
landje van vroeger, ziet Dijksterhuis een
eind verderop, onder wat duindoorn-
struiken, een groene specht. Zijn camou-
flage maakt hem bijna onzichtbaar.
„Mensen verwachten geen spechten op
de grond, maar tegen de boomstam. De
groene vormt een uitzondering: die leeft
van mieren en hakt nesten open.”

De natuurwandelaar kijkt overal en al-
door om zich heen, nu eens naar de
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N�AT�U�U�RWA�N�D�E�L�E�N�Het thema van de Boekenweek is
‘natuur ’. Reden om met schrijver en natuurliefhebber
Koos Dijksterhuis te gaan wandelen in de duinen.
Tekst�Kester Freriks� Fo�t�o’sKoos�Dijksterhuis

Sla het boek
dicht en lo op!
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Waar leefden kunstenaars? Op reis naar de
plekken waar zij hun stempel drukten. Deze week
Villa Santo Sospir in St. Jean Cap Ferrat

Met dank aan een uit de hand
gelopen logeerpartijtje

J
ean Cocteau (1889-1963) kon van al-
les een beetje: schrijven, tekenen, to-
neelspelen, regisseren, ontwerpen,
choreograferen, dichten. Nergens
blonk hij echt in uit, of was hij toon-
aangevend. Zelfs heulen met het

Vichy-regime tijdens de Tweede Wereld-
oorlog deed hij een beetje. De vermaard ge-
worden halfslachtige toost die hij uitbracht
op de samenwerking tussen de nazi’s en het
Vichy-regime verwoordt dat precies: „Long li-
ve this shameful peace”. Toen het Vichy-re-
gime zich later tegen hem keerde zocht hij
zijn heil niet bij het verzet, maar bij Arno
Brecker, Hitlers favoriete beeldhouwer die hij
nog van vroeger kende. Beetje vreemd ook
dus.

Waar hij wel goed in was, was verslaafd zijn
aan verdovende middelen van divers pluima-
ge (absint, opium), zich omringen met be-
langrijke, beroemde en invloedrijke vrien-
den, homoseksueel zijn (zijn verhouding met
de beroemdste Franse filmacteur uit zijn tijd,
Jean Marais, droeg in hoge mate bij tot zijn
faam; hij genoot van de controverse die het
teweegbracht), klaplopen, uitvreten en loge-
re n .

Aan dat laatste danken wij de villa Santo
Sospir. In 1950 draaide Cocteau zijn film En-
fants Terribles met in de hoofdrol een meisje
Rothschild, niet zozeer door Cocteau gekozen
vanwege haar acteertalent als wel voor haar
centen. Zij introduceerde hem bij haar even-
eens schatrijke nicht Francine Weisweiller die
in St. Jean Cap Ferrat de villa Santo Sospir be-
zat. Na de opnames (die zij medefinancierde
toen Cocteau weer eens blut was) vroeg ze
hem daar een weekje te komen logeren sa-
men met zijn als adoptief aangenomen zoon
slash liefdesvriend Édouard. Dat weekje werd
een maand, toen een jaar en uiteindelijk elf
j a a r.

O p een landerige zondag, toen Franci-
ne en hij zich weer ’s grondig verveel-
den (in de diverse biografieën om-

schreven als ‘e n n u i’, zijnde een moeilijk te
vertalen chique vorm van vervelen) vroeg
Cocteau of hij een tekening mocht maken op

de witte muur boven de schoorsteen. Dat
mocht. Net als zijn logeerpartij groeide die
tekening gestaag verder in de ene muur-
schildering na de andere: van de schoor-
steen naar de deur, de gang in, de trap op,
kamer in, kamer uit, in de loop der jaren
schilderde hij alle muren vol, voegde hier en
daar mozaïeken toe, maakte wandkleden en
hing die daartussen op, bakte potten en
schalen en beschilderde ook die en zette ze
her en der neer en toen dat allemaal gedaan
was, richtte hij zich op de vloeren en de pla-
fo n d s .

De voorstellingen zijn een combinatie van
mythische figuren (hij was dol op de zogehe-
ten Griekse profielen), eenhoorns, de maan,
de zon en de sterren, stoere boerenjongens
met broden, zee-egels en schelpen en meer
van de dingen die hij zijn leven lang uitbeeld-
de. Hij gebruikte een beperkt en gedempt
kleurenpalet zoals die bij tatoeages gebruikt
worden, want hij zag de muren niet als muren
maar als ‘de huid van het huis’ en noemde de
beschilderde villa niet een beschilderde villa,
maar een ‘villa tatouée’, een getatoeëerde vil-
la.

Greta Garbo, Marlene Dietrich, Pablo
Picasso, Coco Chanel, ze kwamen allemaal
op bezoek, niet zozeer om al het moois te
aanschouwen, als wel om te drinken en te
feesten. Toen Francine een nieuwe liefde
kreeg en hij Cocteau sommeerde het huis te
verlaten, verbrak Cocteau de vriendschap
met Francine. Ze zouden elkaar nooit
meer zien. Gelukkig hield de nieuwe liefde
wel van Cocteau’s werk, dus dat bleef be-
w a a rd .

In 2003 erfde Francine’s dochter Caroline
de villa die – door het gesamtkunstwerk dat
het was geworden– door de belastingdienst
torenhoog werd getaxeerd (schattingen lie-
pen toen tot 40.000 euro per vierkante me-
ter). Francine stierf berooid, dus geld voor de
erfbelasting was er niet. Om die te ontlopen
werd de villa gekwalificeerd als een nationaal
historisch monument en is ze nu het hele jaar
door op afspraak te bezoeken.

Ivo�Weyel

boomkruinen en dan naar de grond. Hij
zegt: „Ik houd van dit mozaïeklandschap,
waarin bloeiend speenkruid even belang-
rijk is als een reusachtige, eeuwenoude
b e u k .” Het valt op dat sommige stukken
duin helemaal kaal zijn, als zandverstui-
vingen. Dijksterhuis: „N at u u r b e h e e rd e r s
zijn onophoudelijk in de weer met veran-
dering. Ik heb in de loop van de tijd open
gebieden zien verbossen en nu is het de
trend om verboste gebieden, vooral met
oudere dennen, weer open te gooien en
het zand te laten stuiven.”

Het bijzondere aan natuurwandelboe-
ken is dat weersgesteldheid een wezen-
lijk onderdeel is. „Roze wolken in laag
zonlicht kondigen de avond aan”, noteert
Jansen van Galen ergens tussen Deventer
en Diepenveen. Ook de seizoenen spelen
in Dijksterhuis’ natuurwandelingen een
grote rol. Hij vecht zich door sneeuwstor-
men en raakt bevangen door hitte. Een
vergelijkbare tocht die wij nu maken, liep
hij eens in de winter bij Bergen aan Zee:
„De wolken zijn zwaarder geworden”,
schrijft hij, „de zon die zich erachter ver-
stopt staat lager, het lijkt al te schemeren.
De sneeuwstorm zwelt aan, de vlokken
worden groter en zijn met meer. Ze zwie-
pen horizontaal in mijn gezicht.”

Minuscule wereld
Nu, in het vroege voorjaar, is de natuur
milder. Dijksterhuis bukt zich en wijst op
een minuscule wereld die aan onze voe-
ten ligt, zo dichtbij dat de gemiddelde
wandelaar eraan voorbijgaat. Maar niet
als Dijksterhuis je gezelschap vormt: ren-
diermos en varens krijgen evenveel aan-
dacht als een reusachtige, woekerende
klimop rondom oude bomen. We bege-
ven ons door geaccidenteerd landschap
met heuvels en glooiingen, hier ooit aan-
gebracht door de krachten van de zee met
zijn ‘k ro n ke l l i j nt j e s ’. „Dit landschap mag
gerust glooien”, aldus Dijksterhuis, „d at
is uitzonderlijk en maakt me blij. Op het
platteland schrik ik ervan hoe platgewalst
het daar is. Dat klopt niet met zoals het
vroeger was.”

Stemt het lot van de natuur Koos Dijk-
sterhuis somber? „Als ik terugkijk op de
tijd dat ik werkte aan dit Ha n d b o ek en al-
les beschreef wat ik tegenkwam, dan zou
je denken dat Nederland een enorme rijk-
dom biedt. Ik noem geelbuikschildpad en
duivelsbroodrussula, vogelwikke en
zwenkgras, gentiaanblauwtje en dennen-
orchis. Ik ben al die pracht tegengekomen
en dat verheugt me. Maar door al die
wandelingen zie ik ook de schaduwzijde.
Laten we vooral goed voor onze natuur
zorgen en niet uitsluitend aan nuttigheid
denken, maar vooral aan natuurschoon.”
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