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Abstract 
 

Hoe vormt het huis de bewoner? Om het effect van het binnen op het lichaam na te gaan verzamelde 

ik data voor mijn onderzoek door me al wandelreizend voor lange tijd bewegend binnenin het buiten 

te begeven. Zo kon het lichaam zichzelf langzaam loskoppelen van de sedentaire wereld waarin het 

geboren is. Op mijn smartphone die ik als GPS gebruikte installeerde ik een gpx route die de wandelreis 

vanuit het huis in de richting van de Noordkaap leidde. Aan de draagband van mijn rugzak was een 

kleine digitale stemrecorder bevestigd. De opnames in de vorm van gedachten en indrukken die ik 

onderweg insprak, schreef ik om de paar dagen uit. Dat auto-etnografische opzet, het denken en 

voelen over het ervaren van het lichaam, werd begeleid door een post-structureel, post-

human(istisch), new materialist en meer specifiek, agential realist kader.  

Onder de titel ‘Het kader of “wat doet het huis met de bewoner”’ toon ik een onderzoek binnen een 

onderzoek. Ik lees buiten/binnen als geheel/deel en verken via ‘assemblage’ het ‘fenomenon/ 

apparatus’ van agential realisme. Onder ‘De methode of “wat doet de wandelreis met de bewoner”’ 

beschrijf ik de wandelreis aan de hand van patronen die ik uit de data kon filteren. Met ‘De analyse of 

“het huis en de wandelreis worden samen”’ ga ik dieper in op een vraag die tijdens het wandelreizen 

tot een regelmatig terugkerend thema uitgroeit: ‘hoe de wandelreis integreren in het sedentaire 

bestaan?’ of ‘hoe het wilde integreren in het temmende zo dat beide aspecten elkaar versterken?’. Als 

mogelijk antwoord op die vraag presenteer ik het ‘voedselbos’ dat zich van onderuit als een zwam op 

een rottende stam in de wereld plooit. Als performatieve lens concretiseert een voedselbos het 

agential realisme en toont het hoe het ‘wat’ (het fenomenon) en het ‘hoe’ (het apparatus), samen 

(fenomenon/apparatus) worden.  

 

Sleutelwoorden: ethiek, samen-worden, beweging, kritieke zone, agential realisme, voedselbos 

 

Aantal woorden: 28291 
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‘Never send down roots, or plant them, however difficult it may be to avoid reverting to the old 

procedures’ (Deleuze and Guattari 1987, 23). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Inhoudsopgave 

 

Abstract 2 

Dankwoord 4 

Inhoudsopgave 6 

Lijst met afbeeldingen 8 

Voorwoord 10 

1. Het kader of ‘wat doet het huis met de bewoner’ 11 

1.1. Assemblage 11 

1.1.1. Deleuze en Guattari 12 

1.1.2. Michel Foucault 15 

1.2. Agential realisme en fenomenon/apparatus 16 

1.2.1. Anna Tsing 19 

1.2.2 Ouroboros 22 

2. De methode of ‘wat doet de wandelreis met de bewoner’ 25 

2.1. Hoe ben ik hier aanbeland? 26 

2.2. Waar ga ik vanhier uit heen? 28 

2.2.1. Het doel 29 

Plannen en verwachtingen 30 

Langzaamheid 30 

2.2.2. Infrastructuur van het landschap 31 

Welke wegen volg je? 32 

Waar slaap je dan? 33 

Hoe was je je, je kan toch geen douche meenemen? 35 

Koken, dat doe je dan ook zelf of wat? 35 

2.2.3. Infrastructuur van het lichaam 36 

Noden/behoeften 36 

Lichtheid, beweeglijkheid, geen buffers, geen eigendom 36 

Honger/verlangen/langzaamheid 38 

2.2.4. De wandelreis is het gezelschap 39 

2.2.5. Persona 41 

2.2.6. Buiten 42 

3. De analyse of ‘het huis en de wandelreis worden samen met de bewoner’ 45 

3.1. Positie 45 

3.2. Kritieke zone 47 

3.3. Performativiteit: naar ‘show don’t tell’ 48 

3.4. Populaire cultuur 51 

3.5. Voedselbos als lens: globaal/lokaal 52 



7 

 

4. Besluit 56 

Epiloog 57 

Bibliografie 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Lijst met afbeeldingen  
 

Figuur 1. Maquette - wild/temmend 12 

Figuur 2. Maquettes - wild/temmend 16 

Figuur 3. Animatie - wilde/temmende 18 

Figuur 4. Symbool – Ouroboros 22 

Figuur 5. Ouroboros 24 

Figuur 6. Keramiek – Ouroboros (expo samen met Karen Vandenputte 2007) 24 

Figuur 7. Flipboekje - de drempel 26 

Figuur 8. Foto - wandel-tack 28 

Figuur 9. Fotoreeks - boshuizen 30 

Figuur 10. Maquette - wild/temmend 32 

Figuur 11. Video - boswegen 33 

Figuur 12. Tekening – tarp 34 

Figuur 13. Maquette - wild/temmend 38 

Figuur 14. Performance - A house made by walking 3. living room 41 

Figuur 15. Installatie (schets) - een schuine lijn tussen buiten en binnen 43 

Figuur 16. Video - buiten/binnen 44 

Figuur 17. Foto's - 2019/2021 45 

Figuur 18. Animatie - verticaal/horizontaal 48 

Figuur 19. Beeld – copy/paste 50 

Figuur 20. Video - de drempel (eigen expo 2008) 53 

Figuur 21. Maquette - wild/temmend 55 

Figuur 22. Fotoreeks - schuine lijn 60 

Figuur 23. Afbeelding – onderwijs 60 

 

Alle beelden zijn door mezelf gemaakt tenzij anders aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/Mijn%20Drive/thesis/20.%20thesis.docx%23_Toc103291892
file:///G:/Mijn%20Drive/thesis/20.%20thesis.docx%23_Toc103291894
file:///G:/Mijn%20Drive/thesis/20.%20thesis.docx%23_Toc103291897
file:///G:/Mijn%20Drive/thesis/20.%20thesis.docx%23_Toc103291900
file:///G:/Mijn%20Drive/thesis/20.%20thesis.docx%23_Toc103291901


9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Voorwoord 
 

Wanneer ik de mogelijkheid in de barsten die samen het dagdagelijkse worden ontwaar, 

vertrek ik voor langere tijd al wandelend vanuit het huis op reis. Ik hou van het continue binnenin 

beweging zijn en de manier waarop de wandelreis en het lichaam samen-worden1. Tijdens een eerste 

lange wandelreis hield ik in de optrekkende nevels van een vroege ochtend halt en legde mijn rugzak 

af. Terwijl ik aan de rand van een akker tegen een schijnbaar eeuwenoud muurtje van opeengestapelde 

natuurstenen stond te urineren mikte ik van bovenaf op een mier. Totaal onverwacht werd ik 

‘weggeblazen’. Als achttienjarige wilde ik die ervaring toetsen aan bestaande kaders, erover leren en 

dialogeren. Maar het ontbrak me aan termen en beelden om haar te beschrijven. Pas tien jaar en vele 

wandelingen later kon ik eindelijk aan mezelf verklaren wat er daar gebeurd was: ik had het gevoel dat 

ik als een kous binnenstebuiten werd gekeerd. De ervaring laadt het lichaam met een bijzondere 

gevoeligheid voor het buiten/binnen overgaan. Het is die gevoeligheid die mijn vanzelfsprekende 

sedentaire bestaan als bewoner in en om een huis ontwricht. Anders gezegd: de ervaring keerde de 

lens waardoor ik realiteit waarneem binnenstebuiten en installeert de vraag naar de positie van het 

zelf als gesitueerd binnen in een lichaam en haar verhouding tot het andere. Met de onderzoeksvraag 

‘wat doet het huis met de bewoner’ wens ik de binnenstebuiten ervaring in een concreet 

antropologisch onderzoek te plooien. Het voelen/denken van de buiten/binnen verhouding kadert 

mijn doen en laten. Daarom komen bepaalde ideeën en thema ‘s die ik in deze verhandeling aandraag 

ook terug in papers die ik in de loop van de opleiding voor vakken als ‘Etnografisch onderzoek’, 

‘Anthropology of the Anthropocene’, ‘Posthuman Anthropology’, ‘Hedendaagse Schrijvers en Thema 

‘s’, en ‘Onderzoek Seminarie’ schreef. Ik voeg aan deze verhandeling een selectie van eigen beelden 

toe. Ze ontstaan in het wandelreizen en proberen een conceptueel voelen/denken over het 

wilde/temmende te evoceren. De beelden staan meestal niet op een welbepaalde plek in de tekst en 

hebben in de tekst geen verklarende functie. Door een misverstand dacht ik dat deze verhandeling uit 

55.000 woorden diende te bestaan. Zo had ik naast Anna Tsing ook Ingolds denken ingeleid. Daarnaast 

heb ik ook een hoofdstuk waarin ik het doen van het lichaam, het denken/waarnemen/handelen, door 

een agential realist bril analyseer weggelaten. Daardoor zijn er in de tekst sporen van die activiteiten 

achter gebleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ik vertaal het concept ‘becoming-with’ (Haraway 2008, 17), (Haraway 2016, 12) als samen-worden. 
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1. Het kader of ‘wat doet het huis met de bewoner’ 
   

 Ik kijk binnenin het kader dat antropologie is en merk dat de slagzin ‘Antropologie is een 

wetenschap’ als een echo doorheen mijn onzekere hoofd galmt. Die onzekerheid leidt tot een 

onderzoek binnen een onderzoek; een onderzoek naar een geschikte analysemethode die me helpt de 

verzamelde data te kaderen brengt aan het licht dat die methodes verschillen naargelang hun 

interpretatie van de geheel/deel verhouding. De academische literatuur die ik tijdens het 

schrijven/lezen verken wordt langzaam tot een kader waarin het denken dat zich tijdens de wandelreis 

vormt herkent. Zo dialogeert het onderzoek naar een academisch kader bijna voortdurend met de 

onderzoeksvraag.  

 Onder ‘assemblage’ schets ik een paar van de inzichten van Deleuze en Foucault met 

betrekking tot de buiten/binnen of geheel/deel verhouding. Verder gedreven door een moeilijk te 

verklaren passie besteedde ik heel wat tijd aan het verkennen van het performatieve new materialism 

in de vorm van professor Karen Barads agential2 realisme. De concepten waardoor/in deze filosofisch 

wetenschappelijke ethico-onto-epistemologie zich vertaalt maken realiteit als overgaan bespreekbaar 

en vormen krachtige onderzoeksinstrumenten. Met het ‘fenomenon/apparatus’ 3  denkt professor 

Karen Barad het onbepaalde (geheel, buiten) en het bepaalde (deel, binnen) als on/bepaalt4, als 

kwantumfysische superpositie, als overgaan, als ondertunneling en dus immanent. Ik duid deze theorie 

en haar analytische potentieel aan de hand van Tsings etnografie en Ouroboros, één van de chthonic 

wezens die Haraways Chthulucene bevolken5.  

 

1.1. Assemblage  
 

 Het onderzoeken van de menselijke conditie heeft in de loop van de geschiedenis ontstaan 

gegeven aan een amalgaam van religieuze, filosofische, politieke en wetenschappelijke concepten die 

de verhouding van geheel en deel beschrijven. Een daarvan is ‘assemblage’, een concept ontwikkeld 

door Deleuze en Guattari (D&G) in ‘A Thousand Plateaus’ (Deleuze and Guattari 1987). Het boek kan 

onder andere gelezen worden als een assemblage van het bouwplan van wat D&G met ‘assemblage’ 

bedoelen (Deleuze 2007, 177). ‘Assemblage’ is een instrument dat het denken begeleid; het vormt het 

denken en wordt er in eenzelfde bewegen door gevormd; het beschrijft en ontwricht, bepaalt en 

onbepaalt, territorialiseert en deterritorialiseert. En dat maakt het boek als assemblage moeilijk 

leesbaar; de lezer die tracht te kaderen wordt even later ontwricht. Het aspect dat naar mijn gevoel 

het meest doorheen de tijd evolueert is het ‘tussen’ of de ‘verhouding’. Zoals ingevuld door D&G en 

anderen, vooronderstelt dat het bestaan van entiteiten; het tussen is altijd ‘ergens’ tussen. Door de 

manier waarop de delen aan elkaar relateren ontstaat een vermogen, een ‘meer’ dat eigen is aan ‘de’ 

assemblage als som van de delen (en, en, en, …). ‘An assemblage’, schrijft Wise ‘is a becoming that 

brings elements together’ (Wise 2011, 91). Ook die omschrijving lijkt ‘worden’ als een samenbrengen 

 

2 Agency betekent ‘handelingsbekwaamheid’ of ‘vermogen’. De term staat onder andere centraal in de filosofie van bewegen. 

3 Ik hanteer de termen ‘fenomenon’ en ‘apparatus’ om duidelijk te maken dat ik rechtstreeks link aan de invulling van 
‘apparaat’ en ‘fenomeen’ zoals door Karen Barad in haar theorie Agential Realisme.  
4 In ‘Quantum Entanglements and Hauntological Relations of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime Enfoldings, and Justice-
to-Come’ een artikel dat in 2010 verscheen in het academisch tijdschrift ‘Derrida Today’ (Edinburgh University Press) haalt 
Barad drie voorbeelden aan die de definitie van ‘continuiteit’ onderuithalen. De vraag hoe elektronen de wereld ervaren leidt 
tot concepten als kwantum-dis/continuiteit, dis/entangelment of on/bepaaldheid. Zie pagina 15. 
5 Aanvankelijk had ik ook Ingolds materialistische fenomenologie in de zoektocht naar een kader opgenomen. In een artikel 
als ‘Earth, sky, wind, and weather’ refereert hij via een denken over de geheel/deel of de buiten/binnen verhouding, aan 
concepten als ‘levende bodem’ en ‘kritieke zone’ (zie bijvoorbeeld Ingold 2007, 33). Uiteindelijk besluit ik deze concepten, 
die ‘het voedselbos als lens’ inleiden toch enkel via Latour te benaderen.  
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van vooraf bestaande ‘elementen’ te veronderstellen. Cooper benadrukt vooral het uiterst 

dynamische karakter van assemblage: ‘“An assemblage is neither a unity nor a totality but a 

multiplicity. Multiplicity actively resists unification: ‘In a multiplicity what counts are not the terms or 

the elements, but what there is “between”, the between, a set of relations which are not separable 

from each other’” (Deleuze and Parnet, 1987: viii; geciteerd door Cooper 1998, 103). Het in-between 

is ‘a becoming’, het is de ruimte tussen de entiteiten waardoor de entiteiten elkaar continu vormen. 

Om het mechanisme te duiden verwijst Cooper naar Whitehead’s ‘mutual relatedness’: neither the 

parts nor the whole but the active separation-joining [eigen nadruk omdat het linkt met het concept 

cutting together/apart van agential realisme] that goes on between the parts (Cooper 1998, 103). 

Maar het is niet mijn bedoeling om de evolutie van het assemblageconcept nogmaals weer te geven. 

Daarom zal ik de analysemethode kort duiden aan de hand van het Body without Organs (BwO) en het 

gevangenschip van Foucault.  

 

  
Figuur 1. Maquette - wild/temmend 

 

1.1.1. Deleuze en Guattari 
 

 Met conceptparen als territorialiseren/deterritorialiseren, arborescent/rizomatisch en 

bijvoorbeeld sedentair/nomadisch tonen Deleuze en Guattari (D&G) een realiteit uit twee aspecten 

die uit en door elkaar, vanuit het midden dat ze delen, ontstaat. Voor D&G (zoals voor Barad, Van der 

Tuin en anderen) bestaat de buiten/binnen dualiteit niet. Maar het is bijzonder moeilijk om dat denken 

te communiceren omdat het lichamelijke representerende waarnemen, vorm (voorlopig?) als een 

limiet voorspiegelt en woorden (richting, diep, verbinding, …) en concepten (vlak, plooi, tussen, 

omgeving…) op een representatieve opvatting van realiteit gebaseerd zijn. Deleuze merkt op dat ‘… it 

is only when immanence is no longer immanence to anything other than itself that we can speak of a 

plane of immanence’ (Deleuze 2001, 27). D&G geven aan dat het vlak altijd buiten het bereik van het 

doelgerichte denken blijft en dus onnoembaar is. Het bevragen van het vlak, het noemen van het vlak, 

het bepalen, het kaderen ervan, katapulteert het in het andere aspect van realiteit; het plooit het 

Buiten naar zichzelf als verbonden/afgescheiden binnen en creëert ‘the inside as a fold of the outside’ 

(Deleuze 1988, 97). Dus verhoudt het bepaalde aspect zich tot het onbepaalde als plooien op het ‘vlak 

van immanentie’. Niels Bohrs complementariteitsprincipe6 stelt dat het organiseren bepaalt waardoor 

 

6 Centraal in agential realisme staat het debat tussen Heisenberg en Bohr, beide Nobelprijswinnaars en auteurs van de 

‘Kopenhagen’ interpretatie van kwantumfysica. Bohr en Heisenberg werkten allebei rond het probleem van het meten van 

het momentum en de locatie van een elektron; we kunnen weten hoe snel een elektron beweegt of waar het zich bevindt 

maar beide variabelen kunnen niet tegelijk worden bepaald. Heisenberg vat dit probleem samen in zijn onzekerheidsprincipe 

dat stelt dat de experimentele bevindingen de beperkingen van het apparatus en van de menselijke kennis tonen. Voor 

Heisenberg is realiteit zodoende epistemologisch bepaald en (ooit) kenbaar. Bohr daarentegen wijst op een fundamentele 
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het vlak van immanentie als onbepaalde onkenbaar is. Via vraag/antwoord organiseert (bepaalt, 

relateert) het buiten zichzelf als verbonden/afgescheiden binnen. Elke vraag naar het ‘andere’ 

produceert verschil. Met ‘Transcendence is always a product of immanence’ (Deleuze 2001, 31) wordt 

het immanente een soort van machine die het transcendente produceert. Zo schrijf ik in mijn 

veldnota’s: ‘De plooien erop ontstaan als een bevragen, denken en benoemen van het vlak. Het verschil 

tussen de plooien en het vlak is dat het vlak onnoembaar, onkenbaar, ondefinieerbaar en onbereikbaar 

is’. Zonder het goed en wel te beseffen roep ik tijdens het beschrijven twee onderscheiden entiteiten 

in het leven. Het lijkt alsof ik wil aangeven dat de plooien op het vlak wel noembaar, kenbaar, 

definieerbaar en bereikbaar zijn of het noemen, kennen en definiëren zelf zijn. Daardoor ontstaat de 

nood om het verschil dat ik zelf creëer te onderzoeken. Zo leidt het complementariteitsprincipe leidt 

tot een oneindig versplinterende waterval, iteratieve diffractie, die zich als onderzoek, als een spel van 

vraag en antwoord, in wereld plooit. De vraag ‘hoe ontstaat het’ die tot deze verwarring leidt is een 

verkeerde vraag. ‘Ontstaan’ impliceert een oorsprong en een gevolg, een begin en einde en bevraagt 

(en creëert) een causale realiteit waardoor de vraag bij voorbaat kadert en bijdraagt aan de constructie 

van een relationeel ‘binnen’. Een vraag als ‘hoe wordt het?’ opent de mogelijkheid tot een antwoord 

als ‘het wordt als overgaan, als worden’. Dat opent perspectieven wetende dat ook de fenomena 

waartussen de waarnemer bepaalde interacties denkt, overgaan, bewegen, worden.  

 Ook al is het vlak voor het denken onbereikbaar toch stellen D&G in ‘A Thousand Plateaus’ 

diverse manieren voor om ermee in contact te komen. In het hoofdstuk ‘How do You Make Yourself a 

Body Without Organs?’ (Deleuze and Guattari 1987, 147) introduceren ze het Lichaam zonder Organen 

(BwO), een concept dat ze van Antonin Artaud, een schizofrene poëet, kunstenaar en gebruiker van 

het psychelicum peyote overnamen. Met het concept vallen ze het organisme aan. Als organisme 

kadert, organiseert het lichaam de organen waardoor betekenis ontstaat als een verbinden door ten 

opzichte van elkaar relateren. Daarnaast wordt het organisme altijd samen met haar omgeving (Ingold 

2000b, 20). Wanneer Deleuze (Deleuze 1994, 29) schrijft dat ‘Thought “makes” difference’ bedoelt hij 

dat het denken het differentiëren, het verschil als onbepaalde kadert waardoor verschil als diversiteit, 

als onderscheid tussen entiteiten, als bepaalde, als concept, ontstaat. De assemblage, het omvattende, 

overstijgende organisme lijkt onmisbaar en aangezien macht als potestas of omvatten tot doel heeft 

macht te blijven, is dat natuurlijk de manier waarop het zich graag presenteert. En net dat maakt dat 

het, net als eender welk dualisme dat D&G hanteren, onmiddellijk ontwricht moet worden. In 

hetzelfde hoofdstuk schrijven D&G over verlangen, ontbering en seks waarbij ze benadrukken dat het 

om het verlangen zelf gaat en niet om het einddoel (bijvoorbeeld het plezier in de vorm van een 

kortstondig orgasme, het bereiken van het doel van de wandelreis of een verzadigd vol gevoel dat 

opnieuw naar leegte en dus naar vraag/antwoord leidt). Voor D&G is niet het bereiken van het doel 

waarnaar verlangd wordt maar het verlangen en haar intensiteit zelf de motor van het gebeuren; het 

verlangen naar verlangen. Verlangen en plezier, noden en behoeften, lijken zich tot elkaar te 

verhouden als het totaal wilde, het onbepaalde, het buiten (het vlak) tot het temmende, het 

berekende, het bepalende/bepaalde, het binnen (de plooi).  

The field of immanence is not internal to the self, but neither does it come from an external 

self or a nonself. Rather, it is like the absolute Outside that knows no Selves because interior and 

exterior are equally a part of the immanence in which they have fused. (Deleuze and Guattari 1987, 

 

eigenschap van materie zelf: haar ontologische onbepaalbaarheid. Heisenberg argumenteert dat het apparatus de resultaten, 

het gedrag van de elektronen, met enige verstoring weergeeft; Bohr stelt dat het apparatus de eigenschappen, het gedrag 

van de elektronen, niet met meer of minder verstoring weergeeft maar produceert. De ondubbelzinnige eigenschappen 

verschijnen door de verstrengelde relaties van het systeem. (Sheldon 2016, para. 8).  
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156). Met ‘How do You Make Yourself a Body Without Organs?’ formuleren D&G een pertinente vraag 

die ze doorheen het boek op hun kenmerkende ontwrichtende manier beantwoorden. Naast het 

onbepalen van het bepalen formuleren ze weinig antwoorden en conclusies en ontsnappen zo aan de 

causale vraag/antwoord keten gebaseerd op het representerende aspect van realiteit dat ze bevragen. 

Het hoofdstuk vangt aan met poëzie door Antonin Artaud geschreven in 1947 en getiteld ‘To Have 

Done With the Judgement of God’ (verschenen in Semiotexte 1977, 61). 

 

Man is sick because he is badly constructed.  

We must make up our minds to strip him bare in order to scrape  

off that animalcule that itches him mortally,  

god,  

and with god  

his organs.  

For you can tie me up if you wish,  

but there is nothing more useless than an organ.  

When you will have made him a body without organs,  

then you will have delivered him from all his automatic reactions  

and restored him to his true freedom.  

Then you will teach him again to dance wrong side out  

as in the frenzy of dance halls  

and this wrong side out will be his real place.  

 

Als BwO, als kader dat niet kadert, als lichaam dat niet organiseert, is de mens zonder oordeel en vrij 

om alle fenomena in het universum zonder vragen als ‘wat’, ‘wanneer’, ‘waarom’ te benaderen. Zijn 

of haar bestaansvoorwaarde hangt niet af van het vernietigen en gebruiken van andere lichamen van 

mensen of dieren. De schizofrene kunstenaar Artaud vraagt of het lichaam zichzelf ‘wrong side out’ 

kan leren dansen. Kan de mens zich ‘binnenste-buiten’ keren’? Kan de mens afstand nemen van haar 

of zijn biologische gedetermineerdheid, kan het zich loskoppelen van de causale keten die het 

handelen bepaalt en zich opnieuw opbouwen van buiten uit naar binnen toe? Kan het zich decentraal 

denken? Kan het ‘zelf’ met andere woorden in het ‘andere’ kijken en denken ‘ik ben dat!’ en naar dat 

denken/waarnemen, handelen 7 ? Het ganse hoofdstuk leest als een handleiding die deze vraag 

probeert te beantwoorden. Op pagina 150 staat er: ‘You never reach the Body without Organs, you 

can't reach it, you are forever attaining it, it is a limit’. Een pagina verder: ‘Find your body without 

organs. Find out how to make it. It's a question of life and death, youth and old age, sadness and joy’. 

Enkele zinnen later: ‘The BwO is what remains when you take everything away’. Het lijkt wel een zen 

koan. Aan de ene kant wordt het BwO voorgesteld als iets wat onbereikbaar is en aan de andere kant 

wordt het vinden ervan als een kwestie van leven en dood gepostuleerd. Uiteindelijk wordt er een 

methode aangeboden om dat wat onbereikbaar is en gevonden MOET worden eventueel toch te 

ontdekken (Crabbé 2019). De antropocentrische realiteit, het Body with Organs, het kaderende kader, 

is een limiet die steeds verder versplintert, ‘… behind each stratum, encasted in it, there is always 

another stratum’ (Deleuze and Guattari 1987, 159). Voor D&G is de vraag naar de geheel/deel 

verhouding analoog aan de vraag naar de verhouding tussen het immanente en het transcendente. 

 

7 Door een vergissing dacht ik dat deze verhandeling uit 55.000 woorden mocht bestaan. Omdat ik haar tot 25.000 woorden 
diende reduceren heb ik besloten het deel waarbij ik het ‘doen’ van het lichaam, het denken/waarnemen/handelen, via 
agential realisme als overgaan interpreteer, weg te laten en het meer toegepast in ‘Performativiteit: naar ‘show don’t tell’ en 
‘Voedselbos als lens: globaal/lokaal’ weer te geven. Zie ook noot 8 en 13. 
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Maar zoals aangegeven creëert de vraag zelf deze verhouding. Wat er zich ‘tussen’ directe ervaring en 

het subject bevindt, de afstand die het zelf van het andere scheidt, is diezelfde verhouding8.  

 

1.1.2. Michel Foucault  
 

 Foucault, zoals geciteerd en gelezen door Deleuze (Deleuze 1988, 97) gebruikt het beeld van 

een gevangenenschip in de oceaan. De perfecte gevangenis duidt de relatie tussen geheel en deel, hier 

opgevat als buiten en binnen: 

 

The inside as an operation of the outside: in all his work Foucault seems haunted by this theme of an inside 

which is merely the fold of the outside, as if the ship were a folding of the sea. On the subject of the 

Renaissance madman who is put to sea in his boat, Foucault wrote: he is put in the interior of the exterior, 

and inversely [. . .] a prisoner in the midst of what is the freest, the openest of routes: bound fast at the 

infinite crossroads. He is the Passenger par excellence: that is, the prisoner of the passage 8. (Deleuze citeert 

Foucault HM p22) 

 

Een schip als plooi in zee, het binnen als plooi in een buiten. Het schip vormt een wereld, een kader, 

waar de dingen die het bevolken ten opzichte van elkaar, en niet meer in de chaos die de zee is, 

bewegen. De passagier van het schip, de Renaissance gek zit binnenin het schip. Hij voelt de zee die 

het schip draagt, maar is gevangen in het meest vrije, binnenin Bewegen. Hij voelt het oneindige 

wervelen, maar kan dat enkel afgescheiden in het schip ervaren of onderzoeken. Hij is de Passagier bij 

uitstek, degene voor wie overgaan (passage), Bewegen, het continuüm is waarin hij gevangen zit. 

Eenzelfde bewegen scheidt hem af van de zee en verbindt hem binnenin het schip. Hij beseft dat hij 

zijn bestaan aan het gevangenschip te danken heeft. Hij kan er onmogelijk uit ontsnappen zonder zijn 

bestaan op te geven.  

 De renaissance is de periode die de mens als onderzoekend, rationeel wezen kenmerkt; een 

periode die getekend wordt door het ontstaan van een duaal gedachte realiteit. De cartesiaanse 

scheiding tussen dat wat onderzocht wordt en de onderzoeker, tussen object en subject, tussen natuur 

en cultuur, lichaam en geest, is het uitkristalliseren van de ontologische scheiding van zee en schip. De 

vraag naar het onbepaalde die het onderzoek, het denken inleidt, splitst de onderzoeker uit de realiteit 

die het onderzoekt af. Elke vraag leidt naar een antwoord dat op haar beurt onderwerp wordt van de 

vraag die zichzelf zo exponentieel blijft opdelen. Zo wordt niet de aard van realiteit an sich, maar de 

aard van realiteit als dualiteit onderzocht waardoor het denken zich in zichzelf als binnen (het schip als 

antwoord in de vraag als zee) insluit. De Passagier is gevangen in die overgang die zich als een 

arborescente, causale keten diffractief opsplitst en uitdiept; een keten van vraag en antwoord, van 

onbepaald en bepaald, van onderzoek (wetenschappelijk of niet), die de wereld vormt.  

 

This is the central chamber, which one need no longer fear is empty since one fills it with oneself. Here one 

becomes a master of one's speed and, relatively speaking, a master of one's molecules and particular 

features, in this zone of subjectivation: the boat as interior of the exterior (Deleuze 1988, 123). 

 

Het schip als het kaderen van het overgaan dat de kolkende zee is vormt een omvattende binnen-

wereld waar alles ten opzichte van elkaar beweegt, het vormt ‘the interior of the exterior’. Het 

onderscheid tussen buiten en binnen is opmerkelijk: de zee, Buiten, lijkt een vooraf bestaande entiteit 

waarop plooien als ‘an operation of the outside’ verschijnen. Dat verschil, net als de dualiteit ‘tussen’ 

 

8 In ‘Materialist Phenomenology: A Philosophy of Perception’ onderzoekt DeLanda dit overgaan als waarnemen. Zie ook noot 
13.  
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blad en vouw of ‘ground’ en lijn (Ingold 2018, 163) wordt door ‘as long as the outside is folded, an 

inside is coextensive with it’ (Deleuze 1988, 108) nogmaals benadrukt.  

 

             
Figuur 2. Maquettes - wild/temmend 

 

1.2. Agential realisme en fenomenon/apparatus 
 

 Karen Barad is professor ‘Feminist Studies, Philosophy, and History of Consciousness’ aan de 

Universiteit van California, Santa Cruz. Barad heeft een Ph.D. in ‘theoretical particle physics and 

quantum field theocontrolery’ (Barad 2014, 187). Hun onderzoekt de geheel/deel samenstelling vanuit 

een positief wetenschappelijk perspectief door dat perspectief te bevragen. Aan de hand van het 

analyseren van onverklaarbare fysische verschijnselen die duiden op de afwezigheid van vooraf 

bestaande entiteiten, ondergraaft Karen Barad de causale, duale interpretatie van een 

representerende realiteit. ‘Representationalism’ wordt door Barad gedefinieerd als ‘the view that the 

world is composed of individual entities with separately determinate properties’ (Barad 2007, 55). 

Barad analyseert paradoxale fysische verschijnselen zoals de golf/deeltje paradox 9  waarbij een 

elektron zich onder bepaalde omstandigheden als golf voordoet en onder andere als partikel. Op basis 

van deze en andere paradoxale fysische verschijnselen vult agential realisme de geheel/deel 

verhouding op een geheel eigen manier in. Agential realisme is een ethico-onto-epistemologie ‘which 

proposes the ontological inseparability of what are commonly perceived to be pre-existing and distinct 

entities’ (Warfield 2016, 1). Er zijn dus geen vooraf bestaande entiteiten. Eenvoudig uitgedrukt: er is 

geen buiten of binnen, geen geheel of deel, geen organisme of organen. Materie is, entiteiten zijn het 

worden van verschil; niet als diversiteit tussen of binnenin entiteiten, maar als het worden van het 

 

9 The two different apparatuses effect different cuts, that is, draw different distinctions delineating the “measured object” 
from the “measuring instrument.” (Barad 2003, 815–16). ‘Complementarity’, concludeert Barad, ‘is, the play of 
indeterminacy/determinacy’ (Barad 2010, 263). Kwantummechanische verschijnselen kunnen zowel deeltjes -als golfkarakter 
vertonen maar nooit beide tegelijkertijd (Wikimedia 2022). Met de vraag “What do we mean by ‘particle’ or ‘wave’?” stelt 
Bohr voor dat ook concepten gezien worden als specifieke onderdelen van het apparatus. Bijvoorbeeld, “an apparatus with 
fixed parts is needed to make the notion of ‘position’ intelligible; whereas an apparatus with moveable parts is needed for 
‘momentum’ to be intelligible.”. Wanneer ze geen deel uitmaken van een apparatus zijn concepten onbepaald. Maar “Any 
particular experimental arrangement, which gives determinate meaning to a particular concept (for example, ‘position’) will, 
by necessity, always produce its constitutive exclusion (for example, ‘momentum’), that is, an equally necessary, 
‘complementary’ concept which is thereby left outside of the domain of intelligibility”. Dus ‘Every concept is haunted by its 
mutually constituted excluded other’. En dat is, nog steeds volgens Barad, wat Bohr met het concept ‘complementariteit’ 
bedoelt: ‘the objective referent is not some abstract, independently existing entity but rather the phenomenon of light intra-
acting with the apparatus. The first apparatus gives determinate meaning to the notion of “wave,” while the second provides 
determinate meaning to the notion of “particle.” 
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differentiëren. Buiten en binnen, het vlak en de plooien, de zee en het schip, het geheel en de delen 

worden samen. Net als de Passagier van Foucault zit de mens gevangen in overgaan dat worden, 

bewegen is en waarvan Barad de motor binnenin bewegen (het apparatus dat zelf uit fenomena 

bestaat, all the way down/up) situeert. Het kader, het overgaan van Buiten in (zichzelf als) binnen, 

superpositie, is geen kader in de stroom (er zijn geen twee entiteiten) maar een richtingloos stromen 

van kaders, die in eenzelfde bewegen, intra-actie, in en door elkaar worden. Buiten en binnen, het 

immanente en het transcendente, geheel en deel, het vlak en de plooien, vormen dus geen dualiteit, 

geen entiteiten waar realiteit als ‘tussen’ in termen van reactie of interactie bestaat maar een samen 

wordende realiteit; het worden van Buiten in zichzelf (als worden van binnen), het rizoom-als-worden 

van de boom-als-worden; het vlak is het plooien. 

 Om professor Barads eigen stem in dit eindwerk toch enigszins te laten doorklinken besluit ik 

om het elektron, dat dikwijls het voorwerp van hun filosofische beschouwen vormt, op basis van hun 

in 2012 verschenen artikel ‘On Touching - The Inhuman That Therefore I Am’ (Barad 2012) en hun 

lezing in het kader van ‘Hold Me Now - Feel and Touch in an Unreal World’, een conference-festival 

georganiseerd door de Gerrit Rietveld Academie in het Stedelijk Museum Amsterdam in maart 2018 

(Barad 2018) kort voor te stellen. Het elektron is self touch, het is ‘het’ overgaan van het onbepaalde 

in het bepaalde, van Buiten in zichzelf als (verbonden/afgescheiden) binnen; het is niet onbepaald, niet 

Buiten en ook niet bepaald, niet binnen. Het is overgaan: ‘… its identity is the undoing of identity. Its 

very nature is unnatural, not given, not fixed, but forever transitioning and transforming itself’ (Barad 

2018). Het elektron is een voortdurend cutting together/apart, een continu samen-worden van het 

virtuele onbepaalde en het actuele bepaalde. ‘Electrons (re)birth themselves in their engagement with 

all others, not as an act of self-birthing, but in an ongoing re-creating, that is, an un/doing of itself. 

Electrons are always already untimely. It is not that electrons sometimes engage in such perverse 

explorations: these experiments in intra-active trans-material performativity are what an electron is’ 

(Barad 2018, 7). Warfield (Warfield 2016, 4) vat het worden dat het elektron is wordt zo samen: ‘Het 

elektron is een fenomenon dat ontstaat door het botsen van twee onbegrensde oneindigheden. In het 

ogenblik van self-touch dat het bestaan van het elektron als worden is komt de oneindigheid van het 

‘naakte’ partikel in contact met de oneindigheid van de wolk van virtuele partikels’. Dus, en zo creëert 

Barad een link tussen het elektron en materie, ‘Every level of touch, then, is itself touched by all 

possible others. Hence self-touching is an encounter with the infinite alterity of the self. Matter is an 

enfolding, an involution, it cannot help touching itself and in this self-touching it comes in contact with 

the infinite alterity that it is [italic in origineel]’ (Barad 2012, 212). Natuurlijk wordt ook dit fenomenon 

door wetenschap genormaliseerd. De oneindigheid van het naakte elektron wordt namelijk 

afgetrokken van de oneindigheid van de virtuele wolk. Wat overblijft, ‘what comes to ‘matter’, is 

datgene dat de begrensdheid van het fysische elektron toont. Maar, zo schrijft Barad op pagina 213 

‘mathematical operation of subtraction does not effect a conceptual cancellation [italic in origineel]’. 

In het hernormaliseren van de intra-actie focussen wetenschappers op de ‘touch’ zonder rekening te 

houden met wat niet raakt en wat hieruit voort had kunnen komen. Aan het einde van hun lezing 

plaatst Barad haar onto-epistemologie binnenin het handelen en benadrukt zo het ethische aspect van 

haar theorie: 

 

In an important sense, in a breathtakingly intimate sense, touching, sensing, is what matter does, or rather 

what matter is: matter is condensations of responses to the desires/desirings to be in touch, a collective 

responsiveness/responsivity. Each bit of matter is constituted in response-ability; each is constituted as 
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responsible for the other as being in touch with the other. Matter is a matter of untimely and uncanny 

intimacy, condensations of being and times [italics in origineel] (Barad 2018).10 

 

 In plaats van ‘assemblage’ schuift Barad ‘fenomenon/apparatus’ als analytische methode naar 

voren. Zoals alles in hun non-duale realiteit is ook dit een superpositie. Het is onmogelijk het 

fenomenon zonder het apparatus te beschrijven, omdat er niet iets als ‘het ene’ en ‘het andere’ is. 

Barads fenomenon is actie (synoniemen: worden, bewegen, doen, overgaan, handelen). Het apparatus 

als samen-worden vormt het (intra-actie) vermogen, het worden van het fenomenon. ‘Reality is 

composed not of things-in-themselves or things-behind-phenomena but of things-in-phenomena’ 

(Barad 2007, 140), ‘phenomena are the ontological inseparability of agentially intra-acting 

“components”’ (Barad 2003, 815). Fenomena hebben dus een binnen en dat binnen is samen-worden 

als apparatus. Belangrijk hier is dat een apparatus op haar beurt bestaat uit samen-wordende 

fenomena die gedreven worden door apparatuses, all the way down. De mechaniek achter dit 

onvoorstelbare totale overgaan duidt Barad als iteratieve diffractie.  

 Gedreven door de binnenstebuiten ervaring zoekt mijn voelen/denken de ruimte/tijd die de 

wandelreis is sinds die eerste lange reis actief op. Het herkent zichzelf onmiddellijk in deze door Barad 

voorgestelde realiteit. De geheel/deel verhouding die ik in het meer sedentaire bestaan waarin ik 

geboren ben vanzelfsprekend als ander/zelf, cultuur/natuur of eender ander welke duale verhouding 

invul evolueert in de loop van de wandelreis naar ‘direct contact’11. Het complementariteits-principe 

waarin Bohr samenvat dat realiteit als onbepaalde onkenbaar is, dat stelt dat het kaderen, het 

onderzoek (de onderzoekende houding) het onbepaalde bepaalt, dat stelt dat geheel/deel, 

buiten/binnen, natuur/cultuur, ander/zelf en het lichaam als organisme samen met ‘mens’ worden, 

valt waarschijnlijk enkel via poëzie en andere kunstuitingen te ondertunnelen. Een van die uitingen 

plooide zich vele duizenden jaren geleden in de wereld: Ouroboros.  

 

 
Figuur 3. Animatie - wilde/temmende 

Cltr + klik naar video 

 

 

 

10 ‘In haptic visuality, the eyes themselves function like organs of touch’ (Marks 2000, 162).  

11 Al is deze term verwarrend, contact impliceert entiteiten waar-tussen contact mogelijk is. 

https://bert2bert.be/man-in-gras/
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1.2.1. Anna Tsing 
 

 Voordat ik het mythische wezen Ouroboros door agential realisme lees en de theorie op die 

manier visualiseer en meer hanteerbaar maak, probeer ik agentia realisme door Tsings etnografie te 

lezen. Op die manier hoop ik te ontdekken hoe agential realisme in praktijk wordt toegepast. Anna 

Tsing is professor of Anthropology aan de Universiteit van California, Santa Cruz. Tussen 2013 en 2018 

was ze een Niels Bohr professor aan de Aarhus Universiteit (Mitman 2019). Omdat ook Karen Barad 

aan de Universiteit van California, Santa Cruz doceert en hun theorie baseert op inzichten12 van Niels 

Bohr zal het niet verbazen dat de rimpelingen die hun werk veroorzaken elkaar op meer dan één 

manier versterken. Professor Anna Tsing windt er geen doekjes om: de wereld is een ruïne. Haar 

etnografie leest als een assemblage en toont ‘potential histories in the making.’ (Tsing 2015, 22). Tsing 

presenteert haar onderzoek als een lens, als een kader waardoor de lezer binnenin alternatieve 

werelden kijkt en waarbinnen hij/zij zichzelf, het eigen intentionele lichaam als denken/ 

waarnemen/handelen13  kan positioneren. Op die manier maakt Tsing de kennis die ze verzamelt 

performatief. Het onderzoek dat ze als polyfonische assemblage presenteert (Tsing 2015, 28) toont 

levende ecosystemen die met bulldozers, vrachtwagens en legers van bijna zelfwerkende boomzagen 

worden omgetoverd tot volledig uitgebeende ruïnes. De ondertitel van haar boek duidt de vraag 

waarrond de etnografie zichzelf plooit: ‘Is leven in deze ruïnes mogelijk?’. Zoekend naar antwoorden 

reist Tsing naar verschillende plekken waar ze samenwerkt met talloze levenswijzen die samen met de 

levenswijze die de mastsutake paddenstoel bewegen. De onderzoekster volgt de handel en wandel die 

zich rond deze zwam ontwikkeld van Amerika over Europa en Azië en geeft een stem aan het mycelium, 

aan hen die de wouden afstruinen op zoek naar de paddenstoelen, aan handelaars, bosbeheerders, 

het klimaat, consumenten, traditie, bossen, gemeenschappen, bodems, chef-koks, lucht, dieren, 

wetenschappers, dorpelingen, epi-genetica, ... De ontologie van de wereld die ze onderzoekt wordt via 

etnografie als epistemologie omgeplooid in een onto-epistemologische toekomst die zich in het heden 

situeert en haar als vermogen stuwt. Dit doet denken aan Marco Cuevas- Hewitts ‘futurology of the 

present’ zoals Barad in een noot benadrukt: ‘The futurology of the present does not prescribe a single 

monolithic future, but tries instead to articulate the many alternative futures continually emerging in 

the perpetual present’ (Barad 2015, n. 2). The goal of such an endeavor is to make visible the living, 

breathing alternatives all around us’. Zo toont Tsing niet alleen aan dat de mens altijd al door een lens, 

die het handelen in de lens bepaalt, denkt/waarneemt, maar daarbovenop vormt de mens door het 

gedrag dat het stelt die lens zelf, intra-actie van binnenuit. En niet enkel dat: doordat alles deel 

uitmaakt van14, samen wordt met de lens waardoor/in de mens denkt/waarneemt/handelt, vertaalt 

het onderzoek de centrale positie die ethiek in agential realisme inneemt; beter: Tsings lens is 

overgaan als samen-worden.  

 

12 Vooral het inzicht dat de wereld fundamenteel onbepaald is; het meten, het relateren door/in een kader, het onderzoeken, 
bepaalt.  

13 Agential realisme duidt materie als het ‘doen’ van materie; materie als fenomenon is het worden van materie als apparatus. 

Door de term ‘denken/waarnemen/handelen’ geef ik het ‘doen’ van het menselijke lichaam als superpositie weer. In 

‘Materialist Phenomenology: A Philosophy of Perception’ bricoleert DeLanda een filosofie van perceptie aan de hand van 

diverse filosofische theorieën variërend tussen ‘the two extremes of perceiving objectivity directly and being trapped in a 
world of pure subjectivity’ (DeLanda 2021, 5). Aangezien de term ‘interact…’ 116 keer in het boek voorkomt en ‘intra-…’ (een 

concept van agential realisme) geen enkele keer, lijkt me een lezing van DeLandas onderzoek, naar waarnemen als 

ondertunneling, door agential realisme en het verbinden aan Kohns toegepaste semiotiek (de termen ’indices’ en ‘icons’ 

komen resp. 49 en 37 keer in DeLandas boek voor) een interessante uitbreiding van mijn eigen onderzoek naar de menselijke 

conditie.  

14 Ik doorstreep soms termen om het verschil met een agential realist lezing extra te benadrukken. 
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 Tsings ontologie en de door haar gebruikte epistemologie worden op nog andere manieren 

samen. Matsutake zijn mycelium die groeien op de puinhopen die industriële houtkap achterlaat 

wanneer dennen-, sparren- of eikenbossen worden geoogst. Na de oogst kan de mens niets met de 

arme zanderige en geërodeerde bodems aanvangen en neemt het bos samen met de matsutake die in 

mutualistische symbiose met de bomen leeft, opnieuw langzaam haar plaats in. Het mycelium maakt 

voedingsstoffen vrij voor de nog jonge sparren en de zwam krijgt van de sparren suikers toegeleverd. 

Daarnaast toont onderzoek aan dat sparren elkaar onderling steunen door via het mycorrhiza 

informatie en voedingsstoffen uit te wisselen. Tsing toont dat het ondergrondse matsutake-

mycelium/sparren netwerk bij wijze van spreken niet kan bestaan zonder een kapitalistische realiteit 

die enorme ecosystemen omtovert in troosteloze dode vlaktes. Op plekken van totale vernietiging, 

daar waar niks meer te roven valt blijft samenleven mogelijk; het ‘samen’ gebeurt daar blijkbaar zelfs 

spontaan (Crabbé 2020). Het onderzoek vergelijkt verticale, onzichtbare productie -en 

consumptieketens met de eerder kleinschalige handel in matsutake en suggereert dat natuurlijke 

regeneratieprocessen niet ten koste hoeven te gaan van menselijk welzijn. De factor mens in termen 

van verstoring is zelfs een groeivoorwaarde voor de paddenstoel. De ‘wederzijds’ ondersteunende 

processen die zich in de bodem afspelen plooien zich als de vrucht van het mycelium open en tonen 

eenvoudige, korte, bijna horizontale, veerkrachtige, productie -en consumptieketens als het elkaar via 

mutualistische relaties versterken van paddenstoel, spar/eik en mens. Aan de hand van haar etnografie 

toont Tsing dat ‘pines, matsutake, and humans all cultivate each other unintentionally’ (Tsing 2015, 

154). Een gezond eco-systeem is niet enkel een lens waardoor iteratieve diffractie als realiteit gebeurt 

maar het toont, als lens, niet intentioneel samen worden.  

 Doordat ik termen als ‘mutualistisch’, ‘wederzijds’, ‘ketens’ en ‘netwerk’ hanteer lijkt Tsings 

matsutake op de bal als quasi-object in het spel van Serres zoals geciteerd in de introductie van ‘The 

Parasite’ door Cary Wolfe (editor): ‘The laws are written for it, defined relative to it, and we bend to 

these laws. [In fact,] the ball isn’t there for the body; the exact contrary is true: the body is the object 

of the ball; playing is nothing else but making oneself the attribute of the ball as a substance’ (Serres 

2007, 226). Met het concept van het ‘quasi-object’ toont Serres dat objecten sociaal zijn en vermogen 

hebben. Maar deze lens concentreert alle vermogen in de matsutake als dirigent die in het geniep 

diverse matsutake-werelden construeert. Tsings matsutake paddenstoel daarentegen is geen parasiet 

zoals de titel van Serres boek doet vermoeden, maar een symbiont. De zwam is geen samengebald 

vermogen dat diverse werelden doet ontstaan. Het is geen voetbal die ploegen, supporters, makelaars, 

regels, rechters, kantines, wasserijen, spelers en hun gezinnen, managers, onderhoudslieden, 

merchandising, grasmaaiers en hun velden…, kortom hele leefwerelden als een onzichtbare, 

bovengrondse myceliumachtige infrastructuur verbindt en beweegt. Tsings onderzoek toont een 

andere verhouding. Op pagina 28 van haar etnografie (Tsing 2015) verwijst ze naar een voetnoot die 

het verschil tussen de methode die zij toepast en het ANT15 van Latour benadrukt: 

 

Because constitutive encounters are a key for me, my assemblages are what gathers in a place, at whatever 

scale. Other “assemblages” are networks, as in Actor-Network Theory16. A network is a chain of associations 

that structures further associations; my assemblages gather ways of being without assuming that 

interactional structure.  

 

 

15 ANT (Actor Network Theory) is gebaseerd op relationele ontologie. Voor ANT zijn objecten als knooppunten het handelen 
van continu verschuivende netwerken van relaties.  

16 Tsing verwijst naar Bruno Latour, Reassembling the social [Oxford: Oxford University Press, 2007] 



21 

 

Het verschil dat Tsing benadrukt is cruciaal. Het beeld dat mycelium oproept zou de lezer verkeerdelijk 

kunnen doen concluderen dat het vermogen van haar assemblages in een infrastructuur, in het 

verbinden/afscheiden van entiteiten vervat zit. Maar het vermogen van Tsings mycelium bevindt zich 

net als dat van de sparren/eiken niet in het mycelium zelf maar in het samen-worden, in het overgaan 

van het mycelium met de sparren/eiken/verstoring. Het is wat kort door de bocht maar samengevat 

kom het hierop neer: zonder sparren/eiken/verstoring geen mycelium; zonder mycelium/verstoring 

geen sparren/eiken; zonder mycelium/sparren/eiken geen verstoring. Observerend door een 

assemblage lens stelt Tsing zich de vraag ‘How do gatherings sometimes become ‘happenings’, that is, 

greater than the sum of their parts?’ die ze enkele zinnen verder beantwoordt: ‘Assemblages don’t 

just gather lifeways; they make them’ (Tsing 2015, 28). Een landschapsassemblage is meer dan 

ontmoeten, het is een web van polyfonisch samen-wordende entiteiten; de ‘oaks, pines, and 

matsutake’ die de landschappen van haar onderzoek bevolken bestaan niet in een vooraf maar 

‘become themselves in assemblage’ (Tsing 2015, 161), ‘pines, matsutake, and humans all cultivate each 

other unintentionally’ (Tsing 2015, 154). In hun samen-worden cultiveren diverse levenswijzen, als 

volleerde tuinders, elkaar als polyfonische stemmen.  

 Het matsutake-worden is een experimenterende, rizomatische, niet intentionele, tastende, 

nomadische wereld, waar de hiërarchie ‘tussen zij die zichzelf agency toedenken’, ‘zij die agency 

toegedacht krijgen’ en ‘zij die geen agency hebben’ samen met andere dualiteiten oplost in samen-

worden. Dat samen-worden (niet als door de mens bepaalt samen-worden maar door het ‘samen’ 

on/bepaald) is een transformeren van leegte (onbepaald) en opvulling (bepaald) waarbij entiteiten 

(zoals bijvoorbeeld leegte of opvulling) niet op zich bestaan maar omplooien in een bestaan dat 

worden, bewegen, overgaan, is. Als kers op de taart suggereert de vorm van de matsutake 

paddenstoel, als een binnenstebuiten plooien, het vermogen dat intra-actie binnenin bewegen is. 

 Agential realisme situeert vermogen niet in een organisme als omvatter van een verzameling 

organen die het organiseert. Het vermogen is geen ‘meer dan de som der delen’ maar bevindt zich 

binnenin het handelen van het ‘organisme’ fenomenon. Het do-ing, is het samen-worden (het 

apparatus), de ‘gathering’ van de organen, die elk op zich een fenomenon zijn dat gedreven wordt 

door een samen-wordend apparatus; all the way down. Het fenomenon is het worden van het samen-

worden. De samen-wordende levenswijzen die Tsing schetst vormen het apparatus dat het matsutake-

worden als het fenomenon dat ze observeert van binnenuit voedt.  

 Het lijkt een modulerende wereld, die op haar beurt gemoduleerd wordt door haar 

samenstellende delen (en de delen die die delen samenstellen, all the way down) die op dezelfde 

manier functioneren. Al is het woord moduleren hier zonder meer verwarrend. Er zijn geen handen 

die in de klei wroeten waardoor zowel de klei als de handen vorm krijgen; het is bodem die in zich-zelf 

wroet. Zoals het hout zichzelf via de handen van de houtbewerker vormgeeft (Massumi 1992, 10), 

waardoor de vraag naar ‘verschil’ tussen hout en bewerker ontstaat. Een term als ‘samenstellende 

delen’ wekt dezelfde misverstanden in de hand: alsof een geheel ‘de delen’, zoals het blad/plooi of 

zee/schip beeld suggereert, als een container omvat, boven of onder de immanente realiteit staat en 

vandaaruit als een ‘organisme’ de ‘organen’ samen-vat, organiseert en stuurt. Even terzijde: Sheldon 

vergelijkt Massumi's houtbewerker en zijn verwevenheid met het hout met Barad’s kwantum-

verwevenheid: ‘As in Massumi's depiction, meaning for Barad inheres in and is produced by the event. 

Unlike his, however, the productivity of meaning renders determinacy inside of indeterminacy [eigen 

nadruk]’ (Sheldon 2016, para. 7). Opmerkelijk hier is dat Sheldon ‘bepaaldheid’ letterlijk binnenin 

‘onbepaaldheid’ plaatst. Dat verantwoordt de analogie onbepaalt-Buiten, bepaalt-binnen die ik zelf 

gebruik en die de binnenstebuiten ervaring via een Baradiaans concept als bijvoorbeeld on/bepaalt 

linkt aan agential realisme.  
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1.2.2 Ouroboros 
 

 
 

Figuur 4. Symbool – Ouroboros 

Bron: https://es.dreamstime.com 

 

 De titel van haar boek ‘Staying with the Trouble’ (Haraway 2016) toont Haraways intentie: het 

komt erop aan om manieren te zoeken die een samen-werken met ‘dat wat is’ mogelijk maken. Alsof 

het licht betreft dat door een lens breekt tonen de afzonderlijke hoofdstukken en de opbouw van het 

boek de aard van ‘samen-worden’. In die zin lijkt het op ‘A Thousand Plateaus’ dat samengesteld is 

zoals de assemblage die het beschrijft en waarvan de ‘plateaus’ als assemblages opgevat kunnen 

worden (Deleuze 2007, 177). De delen, de organen betekenen en ontwrichten elkaar in eenzelfde 

paradoxaal bewegen. ‘The book as assemblage with the outside, against the book as image of the 

world’ (Deleuze and Guattari 1987, 23). Ook Haraway presenteert een resem figuraties (Braidotti 2017, 

11) en concepten die het denken van een samen-wordende realiteit mogelijk maken. In de introductie 

van haar boek beschrijft Haraway het Chthulucene, een tijdperk dat zichzelf niet in herkauwende, 

dualiserende kritieken insluit maar verder bouwt met dat wat gegeven is. Het Chthulucene zet de 

slogan ‘It matters which ideas we think other ideas with’ (Haraway 2016, 14) om in praktijk. Het is een 

visionaire onto-epistemologische lens die alternatieven aanreikt, de fantasie en verbeelding van de 

lezer prikkelt en uitnodigt om deel te nemen aan het ‘van’ de aarde zijn. Door concrete hedendaagse 

maar evengoed futuristische verhalen toont de schrijfster hoe het zoeken naar antwoorden gebouwd 

op het ‘bekritiseren van wat verkeerd gaat’ kan worden omgebogen tot een, tonen van ‘hoe het anders 

kan’. De chthonic wezens die deze wereld bevolken verhalen over het ‘van’ de aarde zijn: 'Chthonic 

derives from ancient Greek khthonios, of the earth, and from khthōn, earth’ (Haraway 2016, 173, n 4). 

Ouroboros, de mythische slang die zich eeuwigdurend met zichzelf voedt en dus geen schaarste kent, 

is een voorbeeld van zo een chthonic wezen. Ouroboros symboliseert de cyclische aard van de natuur, 

het eeuwige terugkeren en de eenheid van alles. Ouroboros is een van de oudste mythische symbolen 

ter wereld (Wikimedia 2021). Het komt onder andere voor in de Azteekse, Chinese (de Hongshan 

cultuur uit 4700-2200 v.Chr.) en Egyptische (circa 1600 v.Chr.) mythologie, in het Sumerië van 3500 

v.Chr. en vroeger (Haraway 2016, 173). Uit het Oude Egypte werd het symbool overgeleverd aan 

de Feniciërs waar de Griekse filosofen het opnamen. Zij gaven er de naam Ouroborus, staart-eter aan. 

In sommige afbeeldingen is de slang half lichtgekleurd (of wit) en half donkergekleurd (of zwart) 

zoals Yin/Yang (Wikimedia 2021) een cirkelvormige voorstelling die realiteit als samen-worden, het in 

en uit elkaar overgaan van twee aspecten duidt. Ouroboros symboliseert een kannibalistische zichzelf 

voedende/verterende realiteit die Haraway treffend samenvat in de slogan ‘We are all compost’; een 

slogan die Barads iteratief diffractieve samen-worden als ‘an un/doing of itself’ (Barad 2018, 7) 

https://es.dreamstime.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(wereld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythologie
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verbeeldt. ‘Human as humus has potential’, schrijft Haraway (Haraway 2016, 32) en op pagina 55 ‘We 

are humus, not Homo, not anthropos; we are compost, not posthuman’. Door in noot 8 bij hoofdstuk 

8 (Haraway 2016, 217) te refereren aan het dividual van Marilyn Strathern toont Haraway haar visie 

voor de toekomstige compost-mens: ‘Strathern, immersed in Melanesian worlds, proposed that “a 

person is the form relationships take, a composite of relations rather than a proprietary individual”’17. 

Die compost-mens bevolkt een visionair, futuristisch verhaal, ‘The Camille Stories, Children of 

Compost’ (Haraway 2016, chap. 8). Het verhaal toont hoe het samen-worden van technologie, mens 

en niet menselijke wezens zich in genetisch gemodificeerde hybride dier-mensen plooit. Die dier-

mensen reizen samen met hun totemdier tussen gemeenschappen en wisselen op die manier continu 

informatie uit. Transcendent gedachte familiestambomen worden quasi volledig genivelleerd. Het ‘ik 

ben’ gestoeld op ‘ik heb …’ wordt ‘samen-worden’ gestoeld op ‘verbinden’. Niet het causale verbinden 

van vooraf bestaande entiteiten maar het worden van entiteiten (fenomena) in het samen-worden als 

apparatus; ‘sympoietic18, always partnered all the way down19, with no starting and subsequently 

interacting units 12’20 (Haraway 2016, 33).  

 Naast die horizontale, ontologische lezing kan er uit het symbool een verticale, 

epistemologische duiding worden afgeleid. De muil van de slang is de ‘plaats’ waar buiten binnen 

wordt, waar het buiten als Ouroboros zichzelf continu verslindt. Ouroboros toont de verhouding tussen 

het Buiten en zichzelf als binnen, tussen geheel-als-overgaan en deel-als-overgaan. Als superpositie, 

als on/bepaalt, voedt/verteert de slang zichzelf zoals het onbepaalde (het Buiten) zichzelf 

voedt/verteert. Aan de intra-actieve samen-wordende composthoop-wereld die Haraway beschrijft 

neemt al dat vorm heeft deel. Maar ook dat is niet juist uitgedrukt, niets in deze composthoop heeft 

vorm; het assembleren zoals ingevuld door Haraway is vorm als overgaan, als composteren; het 

worden is als een verteringssysteem waar alles zich voedt met elkaar (waarin alles elkaar voedt); een 

apparatus waar buiten binnen wordt en binnen in eenzelfde bewegen buiten, ‘One move - cutting 

together-apart’ (Barad 2014, 176). De rand ‘tussen’ beide ‘entiteiten’, vorm is kader, overgaan, 

superpositie of Ouroboros; ‘Inside/outside is undone’ (Barad 2010, n. 9). ‘The, "what" is the "how."’ 

(Ferrando 2013, 29). Het fenomenon is het apparatus. Ouroboros is de ‘plaats’ waar alles-als-overgaan 

zichzelf continu aanraakt. De mythische slang voedt zich eeuwig met zichzelf en groeit in eenzelfde 

bewegen altijddurend vanuit haar midden. Ouroboros is één wezen, zij is geen tweevoud, zij bestaat 

niet uit twee aspecten maar symboliseert een zich bij zich-zelf naar binnen plooiende realiteit waarbij 

‘elk’ worden, materie, de motor is van worden. De onto-epistemologie die Ouroboros als symbool 

vertaalt beschrijft een fenomenon dat zich-zelf door haar apparatus als een overal en altijd in en uit 

elkaar plooiend wezen bestaan geeft en duidt op die manier de aard van realiteit als de werking ervan. 

Barad toont intra-actie, het binnenin bewegen, het binnenin Buiten als een spookachtig gebeuren: 

‘Deconstruction is not what Man does (it is not a method), it is what the text does, what matter does, 

how mattering performs itself. Matter is never settled but is agentive and continually opens itself up 

to a variety of possible and impossible reconfigurings. Matter is ongoing hauntological transformation.’ 

(Barad 2010, n. 11). Ouroboros heeft naar mijn gevoel nog minstens een andere mogelijke invulling. Is 

het niet zo dat wat zich met zichzelf voedt (en zichzelf verteert) en blijft voeden, vervuld is van een 

onmetelijke honger naar zich-zelf? Is het dat onverzadigbare verlangen dat het on/bepaalde eindeloos 

 

17 Ramberg, “Troubling Kinship,” 666; Strathern, The Gender of the Gift 

18 Sympoetic (samen-werkend) als alternatief voor autopoetic (zelf-werkend) 

19 Het ‘all the way down’ wordt zowel door Barad als Haraway gebruikt om het samen worden uit het denken te trekken. Het 
verbindt het menselijke en niet menselijke ‘doen’ met dat van bijvoorbeeld elektronen, fotonen of gravitonen.  

20 Noot verwijzend naar Anderson, Creatures of Empire 
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in diffractie drijft? Is de onverzadigbare muil van de slang de bodem van bodemloosheid, het 

binnenstebuiten plooien zelf?  

 Meer dan 6000 jaar geleden gaven mensen vorm aan een veranderend bewustzijn en plooide 

Ouroboros zichzelf door hun handelen in (de) wereld. Het verbeelden van Ouroboros symboliseert het 

mens worden. Het toont het verschil tussen iconische tekens, indexen en symbolische tekens (Kohn 

2013), tussen het onbepalen en het bepalen. Iconisch: Ouroboros is realiteit, van het ‘kleinste’ tot het 

‘grootste’, ze affecteert direct zonder mediëren alles wat voor haar open staat: ‘Matter is never a 

settled matter. It is always already radically open’ (Barad 2018). ‘Matter is an enfolding, an involution, 

it cannot help touching itself and in this self-touching it comes in contact with the infinite alterity that 

it is’ (Barad 2012, 2015, 2018). Als symbool: Ouroboros symboliseert realiteit; ze medieert en maakt, 

net als de concepten die agential realisme aanreikt, het spreken over, onderzoeken en bepalen van 

‘een’ realiteit mogelijk.  

 Ouroboros voedt/verteert (en wordt) als Ouroboros niet enkel ‘zichzelf’. Het concept 

iteratieve diffractie toont dat elk orgaan, elke cel, elke molecule, elk atoom, elk elektron van haar 

lichaam Ouroboros is. De onto-epistemologie die ze symboliseert toont, ongeacht de schaal, hoe 

‘agential reality’ het samen-worden als de/construeren is wordt. Ouroboros verbeeldt het waarnemen, 

het toont de werking van de lens die realiteit is. Wat neemt Ouroboros anders waar, wat ziet ze, wat 

voelt ze (wat denkt en doet ze) anders dan haar buiten dat continu binnen wordt en vice versa? 

 

     
Figuur 5. Ouroboros 

bron: https://www.horntorus.com/illustration/standard_horntorus_turns.html 

Figuur 6. Keramiek (expo samen met Karen Vandenputte 2007)  
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2. De methode of ‘wat doet de wandelreis met de bewoner’ 
 

 Sarah Wall (Wall 2006, 42) beschrijft hoe ze als moeder haar eigen adoptie ervaring 

onderzoekt. Ze stelt zich de vraag in welke mate emotie afbreuk doet aan de wetenschappelijke 

waarde van haar auto-etnografische onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is er namelijk op gericht 

om uit realiteit algemeen geldende, repliceerbare wetten, modellen en theorieën af te leiden. Dat 

betekent dat Wall zich emotioneel af moet sluiten van de realiteit die ze beschrijft. Maar wat als de 

positie van de onderzoeker ten opzichte van een omgeving, zoals bij auto-etnografisch onderzoek, zelf 

het onderzoek vormt en de traditionele rol van onderzoeker binnenstebuiten keert? Wall merkt op dat 

wanneer een onderzoeker haar als adopterende moeder over haar ervaring zou hebben geïnterviewd 

en dat interview als data zou hebben gebruikt 'it would have legitimacy as data despite the fact that 

both the interview transcript and my autoethnographic text would be based on the same set of 

memories’ (Wall 2006, 45). Ik bevind me in een gelijkaardige situatie. Als hedendaags antropoloog in 

spe positioneer ik me in het onderzoeksveld en observeer ik van binnenuit (Ghodsee 2016, 18) hoe 

gemeenschappen, groepen, mensen of objecten zich ten opzichte van een groter ‘geheel’ verhouden; 

ik probeer te ontwaren hoe het lokale omgaat met globale problematieken. Ik erken dat ik integraal 

deel uitmaakt van het onderzoek en er niet buiten sta; ‘we are a part of that nature that we seek to 

understand [italics in origineel]’ (Barad 2007, 26). Maar als onderzoeker denk ‘ik’ mezelf net als 

Bateson21 binnen in ‘mijn’ lichaam. Daardoor ontstaat afstand tussen zelf en ander en is de richting 

van het onderzoek, vanuit een binnen in een buiten a priori bepaald. Met de bedoeling gegevens te 

verzamelen over de verhouding tussen buiten en binnen vertrok ik vanuit mijn huis voor een bijna zes 

maanden durende wandelreis. Ik nam me voor continu in het buiten te verblijven en nam geen tent 

mee. Ik hoopte onderweg andere lange afstand wandelreizigers te ontmoeten zodat ik mijn ervaren 

verder zou kunnen aanvullen. Maar de aard van het lange afstand wandelreizen, het gegeven dat de 

meeste reizigers solo en over afgelegen paden wandelen bemoeilijkt het verzamelen van data 

waardoor ik grotendeels op het eigen ervaren terugval. De binnenstebuiten ervaring vormt een 

specifiek perspectief waardoor ik in de wandelreis met een specifiek academisch kader dialogeer.  

Mensen willen weten: ‘wat doet ge dan de ganse dag?’. In de basis is deze vraag een zoveelste 

vertalen van de onderzoeksvraag die dit eindwerk stuwt: ‘Wat doet het huis met de bewoner?’ of ‘Hoe 

organiseert de sedentaire omgeving, als ware het een organisme, de mens en vice-versa?’ of ‘Hoe 

wordt dat lege blad ingevuld wanneer het blad niet meer door de wereld ingevuld wordt en begrippen 

hun relevantie verliezen?’ of ‘Hoe verhoudt zich dat lege blad ten opzichte van het invullen?’. Is er een 

blad dat om plooien vraagt, is er een zee die een schip nodig heeft, een buiten dat binnen creëert, het 

wilde dat zichzelf omrasterd? Blijkbaar wel. Misschien is de motivatie voor het ondernemen van een 

wandelreis dezelfde motivatie die me ertoe brengt dit eindwerk te schrijven: ‘maybe the ongoing 

questioning of itself is what generates, or rather is, the structure of nothingness?' (Barad 2018, 3). 

 

 

21 Intellectually, I can stand here and I can give you a reasoned exposition of this matter; but if I am cutting down a tree, I 

still think “Gregory Bateson” is cutting down the tree. I am cutting down the tree. “Myself” is to me still an excessively 

concrete object, different from the rest of what I have been calling “mind.” (Bateson 1987, 327). 
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Figuur 7. Flipboekje - de drempel 

Ctrl + klik naar video 

 

2.1. Hoe ben ik hier aanbeland? 
 

 Als puber stond ik zo dikwijls als mogelijk aan de kant van de speelplaats. Vanuit de rand keek 

ik naar het binnen van ‘de koer’ en zocht naar een rode draad die mijn observeren verbond. De altijd 

wijzigende groepsdynamiek maakte dat ik onzeker was: zou ik de volgende zijn die door de groep of 

een van de macho’s onderuit werd gehaald, van achteren werd aangevallen of publiekelijk werd 

vernederd? Maar ook mijn positie aan de rand stond onder druk, vanuit het gebeuren op de 

speelplaats was er namelijk een bijna dwingende eis om mee te doen, om me in te schrijven in de 

zichzelf organiserende chaos. Ik deed maar wat en probeerde net als anderen vooral ad rem te zijn; 

misschien deden die anderen ook maar wat en probeerden ze net als ik te kopiëren? Achteraf 

beschouwd keek ik als een leek door/in een abstract schilderij. Nu weet ik dat eerder abstracte kunst 

het concept ‘betekenis’ bevraagt, maar in die tijd voelde ik me verloren als een afgescheiden 

waterdruppel in de oceaan. Ik was niet meteen de voorbeeldigste leerling, het ontbrak me aan 

motivatie. Er werd me regelmatig duidelijk gemaakt dat ik er zonder werken niet zou komen dat 

iedereen moet werken, dat het allemaal niet zo makkelijk is als ik wel dacht, dat de wereld me wel zou 

leren wat het leven is en dergelijke meer. Aangezien er in mijn omgeving geen alternatieven 

beschikbaar waren voelde ik me rebelleren als een gespannen afgietsel in een dwingende mal. 

Ondertussen ben ik me meer bewust van mijn uiterst bevoordeelde positie: ik ben blank, mannelijk, 

en geboren in een rijke regio met een bijzonder sociaal vangnet en uitgebreide medische zorg. Ik ben 

niet op de vlucht voor een militie die me zou kunnen inlijven. Ik bezit een huis dat ik deels verhuur en 

waarin ik samen met een goede vriendin twee zonen grootbracht. Ik leef in Leuven, kan genieten van 

kunst en cultuur, kan wandelen door wouden en aan zoveel cursussen, lezingen en workshops 

deelnemen als ik wens. Mijn nieuwsgierigheid naar de werking van samen-werkende apparaten 

vormde de motivatie om me in het permacultuur 22  ontwerp denken/waarnemen/handelen te 

verdiepen en om een bacheloropleiding als landschap- en tuinarchitect af te ronden. In het verleden 

kreeg ik bovendien de kans om diverse taalopleidingen, een ingenieursopleiding en onder andere ook 

‘digitale mediakunst’ en ‘waarnemingstekenen’ te volgen.   

Het landelijke dorp waarin ik opgroeide was in die tijd de afdruk van een duaal wereldbeeld: 

de staatsschool en het college, de FOScouts en de Katholieke Scouts, de SP en de CVP, de ‘Toekomst’, 

 

22 Permacultuur is een methode voor het ontwerpen van een duurzame wereld. Het baseert zich daarvoor op principes 
afgeleid uit het observeren van gezonde ecologische systemen. Ethiek staat centraal: zorg voor de aarde, zorg voor de mens 
en delen van overvloed. Zie bijvoorbeeld ‘Permaculture: a Designers’ Manual’ (Mollison 1979). 

https://bert2bert.be/man-met-hamer-2/
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de ‘Eendracht’ en de ‘Kring’, wij en de ‘anderen’. De spanning tussen uitersten maakte dat ik me nooit 

helemaal thuis voelde op de plek waar ik opgroeide. Dat veranderde toen ik na schooltijd met mijn 

hond al wandelend de afwisseling van bossen en velden achter het huis begon te verkennen. Hij was 

een jachthond en zijn instinct en verlangen naar buiten kaderde ons bewegen doorheen het landschap. 

We leerden elkaar wandelen. Ik noemde hem Tack. Ik wist dat toen nog niet maar Tack betekent ‘dank 

je wel’ in het Zweeds. Tack bracht me bijna dagelijks in contact met zijn habitat, het ‘wilde’. In zijn 

bijzijn keerde de realiteit na schooltijd binnenstebuiten: stilzitten werd bewegen, elkaar aftastende 

groepjes op de speelplaats werden ‘samen’, ruimte werd steeds meer onbegrensd en tijd werd ‘om 

1830 uur eten we, ziet dat ge tegen dan terug zijt’. De eerste paar dagen wandelden we het veldwegje 

naast ons huis op en neer. Na enkele weken was mijn jonge vriend gewend aan de afstand en begaven 

we ons telkens 300 meter verder. Ik voelde me als een astronaut die via een leeftouw verbonden is 

met zijn shuttle en vrij in de kosmos zweeft. Is dat touw wel sterk genoeg, raak ik nog ooit in de 

beschermende capsule? Tack was gelukkig, hij stelde zich dat soort vragen niet.  

Elke wandeling leek een ontdekkingsreis. Met het verglijden van mijn lichaam in het landschap 

deed het onbewust kennis op die anders was dan wat ik op school of thuis leerde. Aanvankelijk was 

dat landschap, net als de speelplaats, een abstract beeld. Ik had er geen idee van hoe ik dat wat ik 

observeerde kon kaderen. Maar de schrik die me soms vergezelde wanneer ik me op onbekend terrein 

begaf werd gecompenseerd door het altijd dolenthousiaste lichaam van Tack de jachthond. Zijn 

element was het buiten dat door zijn ogen, oren, vel en neus instinctief betekent werd. Hij begeleidde 

me jarenlang bijna dagelijks door minder bepaalde en bepalende landschappen waarin we onszelf 

steeds meer herkenden. Het samen gaan wandelen was zijn bestaansreden, zijn eenvoudige en 

vreugdevolle wezen viel ermee samen. Hij toonde me hoe te verbinden met Aarde: het zoeken van het 

lichaam naar evenwicht, het voelen van hard en zacht, van zompig of stof of kniehoog wegzinken in 

zand of modder; het vermoeden van een regenbui en even later midden in een onweer staan. 

Langzaam maakten we kennis met de bewoners van de buitenwereld, wij wisten waar de patrijzen het 

liefst verbleven, waar de haas woonde, waar er rapen groeiden; de kiekendief, het ree, paddenstoelen, 

de koekoek, het Sint-janskruid, bijvoet en de meer dan een halve eeuw oude populierenrij. Het 

wandelen was als een trekken van lijnen vanuit het huis als centrum. Vragen als ‘raken we op tijd terug 

voor het avondeten’, ‘vinden we de weg ooit nog terug’ en het beperkte uithoudingsvermogen van 

mijn nog jonge vriend bepaalden de lengte van de wandelingen. De horizon verschoof mee met ons 

lichaam en wij zouden altijd verder kunnen stappen. Het leek alsof we een groot elastisch vel 

uittrokken over het onbekende; binnen het vel was onze wereld, erbuiten riep het avontuur. Het 

uitrekken van het vel ging gepaard met een bijna adembenemende intensiteit. Voor het eerst ook 

ondervond ik het verschil tussen actie en reactie. Door het wandelen dat het verlangen van Tack was, 

kon ik me uitdrukken zonder het oordeel of de verwachting van anderen. Wandelen was iets wat uit 

en door ons kwam, het was ons initiatief. Ik was niet afhankelijk van de tijd van anderen of van een 

einddoel, van plannen of een toekomst. Het buiten was zonder verwachtingen, zonder betekenis, 

zonder mensen, stil, langzaam en, door de eigen verantwoordelijkheid, intens. Ik voelde me misbaar, 

het buiten functioneerde prima zonder mij, het eiste niet dat ik meedeed aan haar samen-worden, er 

ging geen druk van uit, geen vraag waarvan verwacht werd dat ik ze zou beantwoorden, het daagde 

niet uit, eiste geen reactie. Het landschap, de rust en verwondering gecombineerd met de intensiteit 

van het ‘raken we nog wel terug thuis’, het ‘waar zijn we hier ergens’ en bijvoorbeeld het ‘komen die 

donkere wolken onze richting uit’ affecteerde me zo dat wandelen als antwoord op de vraag naar het 

functioneren van dat landschap ontstond. Tack en ik vormden een team. Wij waren als een uitbreiding 

van elkaars lichaam; als een augmented-reality-bril bracht hij me in contact met een andere sensoriële 

wereld. Voor het eerst in mijn leven voelde ik wat ‘samen’ betekende. Als uiterst geduldige 

leermeester leerde hij me over opvoeding en communicatie. Ik herinner me hoe weinig moeite het 
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vergde om hem ‘af te richten’. Hij gaf me het gevoel dat ik hem africhtte, maar dat africhten verliep in 

de andere ‘richting’. Zijn geduld met bijvoorbeeld mijn gekopieerde drang om te bepalen (zit, af, lig, 

apport, aan de kant, links, rechts, vooruit, andere kant, …), zijn vreugde en de manier waarop hij erin 

slaagde met mij in contact te treden waren eigenschappen die ik toen al verbazingwekkend vond. Als 

altijd goedgemutste en enthousiaste vriend toonde hij me hoe overvloedig leven kan zijn. Maar onze 

vele wandelingen eisten hun tol. Hij was pas zeven toen er bij hem als gevolg van het wandelen door 

pas met gif bespoten velden leverkanker werd vastgesteld. Ook al ligt hij al lange tijd te rusten in een 

diep gat aan de voet van een boom, Tack is het vermogen van elke stap die ik zet, hij wandelt als het 

geluid van een wandelstok die de bodem raakt altijd en overal mee. Tack, Tack, Tack, …! 

 

‘We all use signs as “canes” that represent parts of the world to us in some way or another. In doing so, signs 

make us what we are’ (Kohn 2013, 9). 

 

 
Figuur 8. Foto - wandel-tack 

 Wanneer er voor het eerst een vakantie van drie maanden aan zat te komen zocht ik naar 

manieren om ook die kloof te overbruggen. Tijdens voorbereidingen voor de laatste examenperiode 

besloot ik om samen met Tack een maandenlange wandelreis aan te vatten. Omdat beweeglijkheid 

omgekeerd evenredig is met het gewicht dat de wandelreiziger meezeult hadden we geen tent mee 

maar een eenvoudig nylon zeiltje. Dat konden we met twee stokken en wat stormkoorden opstellen 

zodat we er net onder konden slapen. Toch waren de eerste paar weken een evenwichtsoefening 

waarbij de inhoud van een veel te zware rugzak werd uitgesmeerd over het pad: een achtergelaten 

mini camerastatief en camera, een zonnebril, een extra broek, twee T-shirts, een fles muggenmelk, 

onderbroeken, een leesboek, een kompas, sandalen, leervet, een regenjas, een pan, een hoed en 

talloze andere spullen vormden een spoor dat getuigde van een groeiend inzicht in het verschil tussen 

behoeften en noden.  

  

2.2. Waar ga ik vanhier uit heen?  
 

 De binnenstebuiten ervaring maakt de buiten/binnen verhouding tot het fundament van mijn 

onderzoek. Om na te gaan hoe het buiten en het binnen het lichaam affecteren formuleerde ik de 

ervaring als ‘wat doet het huis met de bewoner?’. Op 14 april 2019 vertrok ik te voet richting 

Noordkaap en verbleef ongeveer een half jaar bijna continu in het buiten. Door een analyse van het 

onderweg ingesproken denken en voelen werden me een paar dingen duidelijk: ‘binnen is 

verbonden/afgescheiden buiten’; als wandelaar ‘beweeg ik in bewegen’; ik wil zo licht mogelijk reizen 

dus worden noden van behoeften onderscheiden waardoor vervreemding, afstand en abstractie 
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oplossen; doordat ik solo reis merk ik dat vele woorden en concepten23 langzaamaan in onbruik raken; 

het doel is een verre indicatie die ik kan vergeten maar die, als visie op een toekomst, toch elk handelen 

richt; ik voel me nooit alleen maar samen-wordend met het samen-worden dat het doen van de 

wandelreis, is; de bewegende wereld wordt stil, eenvoudig en licht; het waarnemen van het 

bewegende lichaam is minder gefocust, door het voortdurende bewegen hecht de blik of het gehoor 

zich minder en wordt ‘haptic looking’ (Marks 2000, 162); de intentie is de wandelreis zelf, het ‘doen’ is 

het wandelen.  

Omdat ik het wandelreizen als samen-worden ervaar is het niet vanzelfsprekend de ‘delen’ te 

bespreken zonder de wandelreis als entiteit, als geheel te denken; het beschrijven van een specifiek 

onderdeel, het kaderen, reduceert en objectiveert. Maar als methode reikt het wandelreizen data aan. 

Dus probeer ik het samen-worden als wandelreizen van binnenuit te tonen aan de hand van vragen 

die me bij vertrek of onderweg soms gesteld worden. 

 

2.2.1. Het doel 
 

* Hoe bepaal je waar je heen gaat? Gooi je op elk kruispunt een dobbelsteen? Serendipiteit?  

 

 Eerdere experimenten maakten me duidelijk dat het landschap waar door/in ik wandel voor 

mij behoorlijk belangrijk is. Ik wil het verlangen naar het onbepaalde, het onbepalen, niet zo ver drijven 

dat een dobbelsteen me dagenlang in een stedelijke of industriële omgeving rondstuurt. Dus gebeurt 

het dat wanneer bij het lengen van de dagen ook het verlangen om te reizen groeit ik quasi onbewust 

uitkijk naar een wandelbestemming. Tijdens het lezen van een krant, het bekijken van een 

televisieprogramma of in de loop van een gesprek valt het soms voor dat ik denk ‘dat is het’. De 

bestemming is geen doel maar een verre indicatie; het moet niet worden bereikt maar geeft richting. 

Tijdens eerdere wandelreizen wist ik bijvoorbeeld dat de richting zuidoost was en wandelde ik op het 

gevoel, maar die strategie leidde me soms lange tijd over saaie verharde wegen. Andere reizen sleurde 

ik minstens een kilo aan papieren topografische landkaarten mee. Ondertussen gebruik ik een 

computerprogramma24 dat een route op basis van de mooiste wandelwegen berekent. Ik download 

die route op mijn smartphone en kan het onderweg steeds naar wens aanpassen. De wandelreis is dus 

allesbehalve een rechte lijn, het is ook geen doelloos ronddolen maar eerder een aaneenschakeling 

van omwegen die in een welbepaalde richting leiden.  

 

 

23 ‘Subjectivity does not only produce itself through the psychogenetic stages of psychoanalysis or the "mathemes" of the 
Unconscious, but also in the large-scale social machines of language and the mass media- which cannot be described as 
human’ (Guattari 1995, 9). 

24 https://www.graphhopper.com/ 
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Figuur 9. Fotoreeks - boshuizen 

’Boshuizen’ is een fotoreeks waaraan ik soms beelden toevoeg. De reeks toont het spel van kinderen in een bos. 

Ze zetten takken schuin tegen een boomstam en zeggen 'dit is ons kamp'. In de chaos wordt een punt geplaatst, 

ontstaat een plek; iets om van weg te gaan en om naar terug te keren, een oriëntatiepunt, een indicatie, verschil, 

richting en een te overbruggen afstand. Vanuit het boshuis kan worden gewezen naar het bos en omgekeerd. 

Boshuizen beschermen niet tegen de regen of andere invloeden en vergaan ook snel. Ze zijn nooit iemands 

eigendom. 

 

Plannen en verwachtingen 

Bij het dichttrekken van de deur is er het verlangen om zo snel mogelijk in de wandeling te zijn. Maar 

naarmate het besef dat het einddoel absurd veraf is tot het lichaam doordringt nestelt het zich in de 

dag. Omdat het ‘doen’ het worden van de wandelreis ‘is’ ontstaat een vraag als ‘wat doe ik hier nu 

eigenlijk’ onderweg niet. In de loop van de namiddag kijk ik via de topografische kaart enkele uren of 

een paar dagen in de toekomst en stel me vragen als ‘waar vind ik deze avond water’ of ‘kom ik morgen 

een voedingswinkel tegen’. Ik stap door maar aangezien ik nergens verwacht word is er geen gevoel 

van haast.  

De altijd zichtbaar verglijdende, voorspelbare horizon eigen aan vlakke, door monocultuur landbouw 

gedomineerde gebieden verveelt me snel. Daarom houd ik van het wandelen in bergachtig gebied. 

Hoge bergpassen, uitgestrekte dalen, rotsen, rivieren en bossen zorgen voor afwisseling. Contrasten 

tussen de geslotenheid van het dalwoud en een minder begroeide bergflank, bijvoorbeeld, prikkelen 

het lichaam. Het is nieuwsgierig naar de omgeving van een bergtop of naar wat er zich aan de andere 

kant bevindt. Door die nieuwsgierige, verlangende houding is het wandelende lichaam een intens 

lichaam. Die intensiteit wordt versterkt wanneer relaterende begrippen als ‘snel’ of ‘traag’ of ‘aantal 

kilometer’, ‘hoe lang’, ‘hoe zwaar’ of ‘hoe veel’ na ongeveer een maand in de wandelreis samen met 

andere begrippen uit het vocabularium van het denken verdwijnen en het lichaam het eigen ritme 

ontdekt en respecteert. Het raakt nooit nog buiten adem, het leert rusten in de actie van het wandelen, 

het is daar; het is aanwezig in de horizon als overgaan.  

 

Langzaamheid 

Het ontdekken van het eigen ritme, het vertrouwen op langzaamheid vergt geduld. De wandelreis leert 

het lichaam onder andere dat vele kleine stappen leiden naar een doel dat onbereikbaar lijkt, het leert 

vertrouwen op haar vermogen. Voor sommige mensen lijken 5600 kilometer een absurde afstand die 

nooit te voet te overbruggen valt. Maar het ritme van meer dan 40000 stappen die het lichaam 

dagelijks ‘doet’ vormen een bijzonder hoge frequentie met een erg lage amplitude waardoor het 

zichzelf helemaal doorvoelt, anders waarneemt en wakker wordt: bleinen, spieren, ademen, zintuigen; 

alles verscherpt.  
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Het is 14/04/2019, ik kijk nog eens rond in het huis en zeg ‘dankjewel huis, zonder jou zou ik deze wandelreis 

niet maken’. Op de drempel fluister ik tegen mezelf ‘lets go’ en trek de deur achter me dicht. Ik herinner me 

de vraag die me de avond voordien door een familielid werd gesteld: ‘wat voel je als je de deur achter je 

dichttrekt en begint te stappen?’ en probeer haar terwijl ik de straat uitwandel te beantwoorden. Opmerkelijk 

is de enorme drang vooruit, ik wil zo snel mogelijk uit de stad en in de wandelreis, in die ruimte en tijd die zo 

totaal anders is: geen haast, geen drukte, geen stress, geen lawaai, geen verwachting, geen plannen, geen 

vragen, geen to-dolijstjes, geen behoeften, geen leegte die opvulling vraagt. Ik wil zo snel mogelijk uit het 

schip en in de zee. Ik ben een uur verder en heb al ongeveer tien keer tegen mezelf gezegd: ‘rustig maar, wen 

aan het ritme, aan de nieuwe zak op uw rug, aan het gewicht, aan de kleding die je aanhebt, aan de 

tienduizenden stappen, aan het andere landschap, de andere configuratie die je bent tout court’. Ik heb één 

liter water mee, peperkoek, oplossoepjes en noedels voor deze avond; twaalf kilo als basisgewicht is heel ok. 

Veel zwaarder moet het al niet worden. (dagboekfragment) 

 

De eerste weken went het lichaam aan zichzelf, aan het schoeisel, aan het klimaat, aan het gewicht op 

de rug, aan de on/voorspelbaarheid, aan het zo goed als nooit zitten, aan de intensiteit en aan het 

continue bewegen. Het lichaam kan niet sneller of trager wandelen dan zichzelf. Natuurlijk probeert 

het dat eerst nog maar het zoekt voortdurend naar het eigen bewegen, het eigen ritme. Zo brengt de 

onderzoeksmethode me als een soort van doorgedreven experiment bewegend in een bewegende 

omgeving. Het wandelen als bewegen is geen worden van de wandelaar als zijn want de wandelaar is 

op zijn of haar beurt vrijwel continu bewegen. Na enige tijd voelt het lichaam zich niet meer 

afgescheiden van het buiten als bewegen en lijkt het alsof alle verticaliteit verdwijnt. ‘Het worden van 

het zijn’ (Ingold 2018, 167) wordt ‘het worden van het worden’, ‘het bewegen van bewegen’ of ‘het 

overgaan van overgaan’. Het verschil tussen ‘het worden van het zijn’ en het ‘worden van het worden’ 

situeert zich hierin dat het apparatus bestaat uit ‘zijnden’ het samen-worden van fenomena is, die elk 

op hun beurt gedreven worden door apparatuses, all the way down/up. De vraag naar geheel/deel 

(geconcipieerd als buiten/binnen) kan dan worden geherformuleerd als ‘hoe gaat het deel als overgaan 

over in het geheel als overgaan?’ of ‘hoe beweegt het deel als bewegen in het geheel als bewegen?’, 

‘hoe wordt het worden?’.  

 

2.2.2. Infrastructuur van het landschap 
 

 Vrienden en familie verzamelen voor een afscheidsdrink. Men is nieuwsgierig en er worden 

vragen gesteld. De aard van die vragen duidt het aspect van realiteit waarin ze gesteld worden: hoeveel 

kilometer per dag, waar ga je deze keer heen, hoeveel dagen, waar ga je slapen, wat ga je eten, hoeveel 

kilometer in totaal, hoeveel weegt je rugzak, hou je een blog bij, … Het liefst van al zou ik steeds 

opnieuw ‘dat hangt ervan af’ of ‘ik weet het niet’ antwoorden maar de verwachtingen leiden me naar 

het produceren van kwantitatieve data en detail: ongeveer 35, richting Noordkaap, ongeveer 180, 

buiten; muesli, ajuin, look, gedroogde soja en rode linzen; ongeveer 5300, elf en een halve kilo zonder 

voedsel en water, neen. Als naar gewoonte ontploft elk antwoord in een exponentiële veelheid aan 

bijkomende vragen en antwoorden. Vragen als ‘waarom vertrek je van huis uit, je kan evengoed het 

vliegtuig naar Lapland nemen en daar rondwandelen’ of ‘neem je een smartphone met je mee’ tasten 

misschien naar het eerder ontologische aspect van de wandelreis.  
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Figuur 10. Maquette - wild/temmend 

 

Welke wegen volg je? 

Ik neem een smartphone mee voor de gps-, wifi- en camerafunctie. Aangezien ik in het dagelijkse leven 

geen telefoon bij me draag neem ik ook deze reis geen simkaart mee. Als voorbereiding download ik 

alle topografische kaarten die ik onderweg nodig zal hebben en sla ze op in de smartphone. Aan de 

hand van een softwareprogramma dat de meest interessante wandelroutes berekent ontwerp ik voor 

vertrek een route. Die route kan ik via een app en de gps-functie van de smartphone volgen. Het kiezen 

en vastleggen van de route gebeurt vooraf maar dat weerhoudt me er niet van ervan af te wijken. 

Soms wandel ik dagenlang over smalle paden door een woud. Wanneer ik dan plots een wat bredere 

weg oversteek word ik door het contrast geaffecteerd en is er de neiging om in het midden van de weg 

stil te staan: ‘bevind ik me nog in het woud of erbuiten’. Hoe breed moet de weg zijn voordat het 

lichaam zich, bijvoorbeeld in termen van licht/donker of open/gesloten, laag/hoog of meer/minder 

wind, buiten het woud voelt? Hoe ontstaat de vraag naar verschil?  

 

De sporen die menselijke betekeniskaders achterlaten vallen overal uit af te lezen. Ook het pad waarop ik 

wandel is zo een spoor. Ik kruis een groep houthakkers die de diepte van het woud instappen. Er is een gevoel 

van afgunst, zij mogen van het pad afwijken en ik moet erop blijven. Ik zou het pad willen verlaten om naar 

het binnen van het bos te wandelen en te verbinden met de intensiteit die ik daar vermoed, “zou het ‘daar’ 

anders zijn dan ‘hier’?”. De houthakker (speciale zaagbroek, opvallend rode helm met geïntegreerde 

oorkappen en nylon, fijnmazige gezichtsbeschermer, laarzen met stalen tip, lederen handschoenen) die 

tijdens het wandelen de boomzaag nog nonchalant op de schouder liet rusten is ondertussen bij de boom die 

hij volgens plan moet vellen. Het geluid van de gillende, nerveuze eencilindermotor doorbreekt vanuit het 

binnen de stilte van het bos. Het lijkt alsof alles de adem inhoudt en verstart. Alsof de dirigent van alle 

orkesten ter wereld eensklaps het stokje bevriest, stopt het immense krioelen, het zachte bewegen. Het bos 

komt tot stilstand. De kettingzaag mindert vaart. De motor pruttelt. De boom valt. Als een zucht gaat er een 

enorme trilling door het woud. Ook de perfect op maat gezaagde, recht gestapelde houthopen die het decor 

mee bepalen wijzen erop dat vele wandelwegen hun reden van bestaan ontlenen aan het beheren van wat 

niet lang geleden volledig wild was. Veld- en boswegen snijden als messen door het landschap en maken de 

meest afgelegen plekken bereikbaar, inventariseerbaar en controleerbaar. Ik besef dat ik in een decor sta, in 

een ontworpen en aan de hand van diverse statistieken beheerd gebied waarvan bijna alle bruikbare 

informatie ter optimalisatie in databases verzameld wordt. Elke vierkante meter kan bij wijze van spreken 

naar eender waar worden gekopieerd. En terwijl ik daar sta vraag ik me af of het pad door het bos deel 

uitmaakt van het bos of is het een ‘buiten’ het bos? Een buiten vanwaar ik in een ‘binnen’ kijk. 

(dagboekfragment)  
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Ctrl + klik naar video 

 

Ik besef dat mijn vraag verschil creëert. Zonder mijn geheel/deel denken/waarnemen is er geen bos 

als een verzameling van zwammen, planten, klimaat, bodem, dieren en zo meer. Het bos transcendeert 

zichzelf niet als een organiserend organisme, het is het immanente samen-worden van ‘organen’.  

 

Waar slaap je dan?  

* Hoe geen simkaart? Ge moet toch kunnen bellen naar een B&B om te reserveren, allé ge moet dat 

toch plannen of ge staat daar voor een gesloten deur!? Stel dat je iets reserveert en dat je dan niet 

op tijd aankomt, komen ze u dan ophalen?’. 

- Neen, ik slaap altijd buiten, eender waar ik ’s avonds aanbeland; het liefst langs het pad, aan de 

rand van een bos of in een weide; ik moet nergens zijn.  

* Ah, ge neemt dan een tent mee. Amai das nogal een gesleur of is dat zo een hightech lichtgewicht 

ding?  

- Neen ik neem geen tent met me mee.  

* Ge ligt dan gewoon ergens op de grond of wat?!  

- Ja, op een licht mousse matje, in een slaapzak.  

* En wat doe je eens het donker is?  

- Slapen.  

* Jamaar in april is het om 1900 uur donker. Dan zal je wel een vuurtje maken. 

- Neen, ik maak enkel een vuur als ik onderkoeld ben en me moet opwarmen of als er bij valavond 

te veel muggen zijn maar dat valt zelden voor. Eens het donker is val ik vanzelf in slaap en ‘s morgens 

word ik wakker met het eerste licht.  

* En als je ’s nachts wakker wordt van dieren, everzwijnen of mieren of zo?  

- Ik zorg er in eerste instantie altijd voor dat geen mens weet waar ik slaap, ik stel mijn bivak altijd 

quasi onzichtbaar op. Ik gebruik oordopjes, als ik dat niet doe word ik gegarandeerd minstens twee 

keer gewekt door allerhande ‘vreemde’ geluiden. Met die oordopjes heb ik daar geen last van. De 

wilde dieren die hier rondwandelen zoeken ook niet meteen de menselijke geur op en lopen, zo 

veronderstel ik, in een wijde boog om mijn slaapplek heen. Mijn slaapzak zit in een waterdichte hoes 

die ik, indien nodig, volledig dicht kan ritsen. Misschien heeft het gegeven dat ik me veilig voel ook 

met een bepaalde houding te maken.  

* Hoe bedoel je?  

- Tijdens het wandelen visualiseer ik hoe de avond eruit zal zien: ik zal water vinden, een leuke plek 

waar ik welkom ben, een uitzicht, wat beschutting, misschien kom ik ook nog een winkel tegen. 

Omdat ik weinig anders wens dan een vlakke, zachte bodem is er meestal met betrekking tot 

plaatsen die in aanmerking komen om te slapen wel wat keuze, al kan dat ook serieus tegenvallen. 

 Figuur 11. Video - boswegen 

https://bert2bert.be/man-in-bos/
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Het gebeurt wel eens dat het zoeken naar een geschikte plek de wandeldag lang uitrekt en ik meer 

dan twaalf uren onderweg ben. Wanneer ik ‘s avonds op een plek kom waarvan ik denk: ‘hier is het’ 

maak ik even contact. Ik dank voor het feit dat ik er kan slapen. Op een of andere manier schept dat 

een band en ook al bestaat die misschien alleen maar in mijn hoofd, het maakt dat ik geen angst 

ervaar en vertrouwen voel en vanuit dat gevoel handel. Ik ben dan een dier dat net als andere dieren 

neerligt en slaapt.  

[Wenkbrauwen fronsen en uit mijn antwoorden worden andere vragen geboren] 

* Dus ik zou je in het veld hierachter kunnen tegenkomen?  

- Ja dat zou zo maar kunnen.  

* Ik zou niet weten wat ik zou doen mocht ik ’s avonds of ’s morgens zo iemand langs het veldwegje 

zien liggen!  

- Euh, wat bedoel je, waarom zou je niet met die mens gaan praten?  

* Ik zou me bedreigd voelen, ik zou schrik hebben, ik zou denken: wat doet die daar; het laatste 

waaraan ik zou denken is met zo iemand te gaan praten.  

- Wel, ik ben zo iemand. Van mij moet je toch geen angst hebben. Er gaat toch geen enkel bedreiging 

uit van iemand die ergens neerligt en uitrust?  

* Neen, neen, …. Ik denk dat mocht ik een geweer bij me hebben ik, … ik zou niet weten wat ik zou 

doen. 

 

 
Figuur 12. Tekening – tarp 

 

Hoe ziet je wandeldag eruit? 

Ik word wakker rond 07.30 uur. Het keukengerief ligt naast mijn hoofd zo kan ik liggend in mijn slaapzak 

water verwarmen voor een koffie. Omdat de omgeving van mijn bivak ‘s morgens meestal bedauwd is 

kleed ik me liggend aan. Terwijl het 

 zeil dat boven me hangt wat opdroogt drink ik koffie, kijk naar ‘buiten’ en eet ongeveer 200 gram 

droge muesli. Daarna steek ik, nog steeds liggend, al mijn spullen in de waterdichte zak waarin ik ze 

vervoer: een keukenzak, een kledingzak met handdoek, reserve T-shirt, reserve kousen, donsjas, een 

mediazak met schrijf -en tekengerief, een batterij, reservebatterijen voor de digitale opnemer, een 

blok schetspapier; een algemene zak met naaigerief, pijnstillers, ontstekingsremmers, reserve veters, 

antibiotica, waterzuiveringstabletten, en dergelijke meer. Dan sta ik met een rollende beweging 

vanonder het zeil recht. Omdat mijn slaapgerief dat bestaat uit een bivakzak met daarin een slaapzak, 

reiskussen en lakenzak onderaan de rugzak komt prop ik dat er als eerste in, de rest komt hier bovenop. 

Als laatste ruim ik het zeil op en duw het in een hoes en in de rugzak. Tijdens de zomer wandel ik tien 

tot maximaal twaalf uren en plof op het einde van de dag meestal vermoeid en volledig voldaan neer. 

In de namiddag probeer ik me voor te stellen waar ik tussen zeven en acht uur ongeveer zal zijn. 
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Wanneer de weg me bijvoorbeeld door een stad leidt dan zorg ik ervoor dat ik ’s avonds een paar 

kilometer voor de stad bivak opzet zodat ik er tijdens de volgende dag zeker door kan stappen en er 

niet in hoef te overnachten. Maar het gebeurt dat ik me dien aan te passen aan de grillen van het 

toeval en mijn bed moet uitrollen in een bushokje of onder een brug. 

 

Hoe was je je, je kan toch geen douche meenemen? 

In de loop van de namiddag probeer ik aan de hand van de landkaart op mijn smartphone te 

voorspellen waar ik ’s avonds mijn bivak ga maken. Dan weet ik ook waar ik ongeveer het laatste 

waterpunt mag verwachten. Omdat ik liever niet al te lang sleur aan drie liter water vraag ik een paar 

kilometer voordat de wandeldag eindigt aan de bewoner van een huis langs het pad om mijn twee 

plastieken waterflessen te vullen. Met wat geluk zet ik dan even verder bivak op. Twee liter water 

gebruik ik om te koken en te drinken, ook het ochtendlijke koffietje en water om minstens een 

voormiddag mee door te komen zit daarbij. De andere liter dient om me wat te verfrissen. Zeep, 

shampoo of tandpasta gebruik ik nooit tijdens een wandelreis. Dat maakt de lading alweer wat lichter 

en mijn lichaam heeft er geen nood aan. Het is opmerkelijk dat ik me al wandelreizend in de natuur 

nooit vuil of vies voel. Dat contrasteert erg met mijn sedentaire bestaan, wanneer ik door een stad 

wandel ontstaat het gevoel mijn handen te moeten wassen bij het minste dat ik aanraak. Mijn haar 

gedraagt zich in de wandelreis ook helemaal anders, het voelt dan veel dikker aan. Terug thuis, in de 

stad, wordt het pluiziger en lijkt het dunner.  

 

Koken, dat doe je dan ook zelf of wat? 

Ongeveer 25 jaar geleden schakelden mijn partner en ik over op vegetarische en liefst ook lokale en 

biologische voeding. Het is daarom opmerkelijk dat ik tijdens vroegere wandelreizen soms terugviel op 

vlees. Het gebeurde bijvoorbeeld dat ik ’s avonds bij het passeren van een voedingswinkel zes eieren, 

een tomaat, een ajuin en een droge worst kocht. Heeft het te maken met de fysieke noden of toont 

zich hier de onwrikbaarheid van een ingelepelde, geprogrammeerde overtuiging? Vanuit de 

wandelreis geobserveerd lijkt het sedentaire een informatiestroom waarin het lichaam meedrijft en 

dat het beweegt: reclamepanelen, schreeuwende, aandacht eisende verpakkingen, verkeer- en andere 

codes, afspraken, het biep/biep/biep dat warenhuizen bevolkt, … Wanneer ik na drie dagen in de 

wandeling een voedingswinkel betreed voel ik hoe miljoenen aan elkaar gerelateerde beelden, 

geluiden en geuren het lichaam bestoken. Op zoek naar de ingrediënten voor mijn specifieke dieet op 

basis van muesli, gedroogde soja, ajuin, look, rode linzen aangevuld met bananen en appels - liefst ook 

in bio uitvoering - word ik verplicht zo goed als alle rekken af te speuren. Ik neem elke verpakking waar. 

Het enige dat in deze omgeving muisstil is de mens die langs een vooraf bepaalde weg tussen de dingen 

lijkt te vloeien. En toch verstomd ook de geluidsstroom, het gezoem van de neonverlichting, de 

pieptoon van de scanner, het rollen van kleine wieltjes, het ijzer van een karretje dat botst met iets, 

ventilatoren, … in het enorme vermogen dat uitgaat van tienduizenden verpakkingen. Ik voel hen mijn 

‘vrije’ keuze maken. De helverlichte winkelruimte lijkt de aars van een wezen waarlangs het excrement 

van ontelbare, onmogelijk te reconstrueren productieketens in de monden van mensen en hun 

huisdieren spuit en het over vloeren, douchekoppen, ramen, tapijten, auto’s en muren van gebouwen 

uitsmeert. Ik voel me omvat door een eisende mal die me tot consumptie dwingt. Maar aangezien ik 

mijn rugzak vooral licht wil houden zet ik de verschillende lekkernijen die mijn hand naar zich 

toetrekken in eenzelfde bewegen weer op hun plaats. Mijn ideale voedingswinkel krimpt tot een legger 

van een rekje waarop af en toe ook één enkele wc-rol staat.  

 

* Ge gaat toch eens op restaurant? Of ge eet onderweg ne friet of hoe doet ge dat?  
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- Neen nooit. Mijn budget is beperkt tot ongeveer 10 euro per dag. Ik draag een piepklein, ultralicht, 

zelfgemaakt spiritusvuurtje met me mee. Met de inhoud van het vuurtje kan ik twee à drie dagen 

koken en ‘s morgens water voor thee of koffie opwarmen. Als reserve draag ik een plastiek flesje 

van 33cl spiritus mee. Daarmee kom ik een week toe. Het vuurtje zit samen met een vork, een mes, 

een lepel, een aansteker en wat zout en bouillonblokjes in een aluminium kookpotje met deksel; 

alles wordt samengehouden met een elastiek. Dat is mijn keuken. Aangezien ik me veganistisch 

voed, en als ik wandelreis nooit met olie kook, is er geen nood aan afwasmiddel, een sponsje of een 

vaatdoek. Dat wat dat ik in de vorm van voedsel meedraag is gedroogd: rode linzen, muesli, tarwe, 

soja. Een gemiddelde maaltijd weegt 200 gram. Wanneer ik een winkel tegenkom eet ik meteen 

minstens vier bananen en twee appels; soms drink ik dan ook een liter ingedikt bessensap. In mijn 

broekzak zitten altijd kardemom zaden of stukjes rauwe cacao waarop ik onderweg knabbel. Het 

gebeurt dat ik langer dan een week geen winkel of huis tegenkom. In dat geval moet ik redelijk wat 

voedsel meedragen waardoor mijn rugzak zeventien kilo weegt. Dat is voor het lichaam eigenlijk al 

te zwaar om dragen.  

* Jamaar je moet je toch ook af en toe es verwennen!? 

- Eens in de wandeling verliest dat woord, samen met duizenden andere woorden, alle betekenis. 

Het vereenvoudigen laat zich ook op het semiotische vlak voelen.  

 

2.2.3. Infrastructuur van het lichaam  
 

Noden/behoeften 

 

* Waarom doe je dat, wat levert dat nu op? 

 

Met de vraag doorboort de vraagsteller de vanzelfsprekendheid van de eigen leefwereld: ‘wat doe 

ikzelf eigenlijk de ganse dag?’. Het beantwoorden van die vraag op zich lijkt me een ideale bezigheid 

om tijdens een wandelreis creatief mee aan de slag te gaan. De enkele andere lange afstand 

wandelreizigers die ik onderweg ontmoet vertellen me dat er een hercalibreren plaatsvindt. In de 

wandelreis kan de reiziger het verschil tussen de eigen noden en de behoeften die de wereld naar het 

lichaam projecteert namelijk dagelijks ervaren. De functie en het nut van elk voorwerp die de reiziger 

meedraagt en van de voeding die hij of zij tot zich neemt worden door de nood aan maximale 

beweeglijkheid continu bevraagd tot uiteindelijk enkel het noodzakelijke overblijft. Het nieuwe 

referentiekader toont ook de aard van het neoliberaal economische systeem als schaarste; wat 

overvloedig aanwezig is wordt snel vanzelfsprekend en verliest alle waarde. In de wandelreis is er op 

een overvloed aan tijd en ruimte na, niets vanzelfsprekend.  

 

Lichtheid, beweeglijkheid, geen buffers, geen eigendom 

Het vermogen van het lichaam om een redelijk gewicht gedurende lange tijd over soms moeilijk 

begaanbare paden te dragen is een beperkende factor die maakt dat het keuzes moet maken. 

Gedurende de paar weken voor het vertrek verzamel ik alles wat ik denk nodig te hebben en stal het 

in mijn kamer uit. Dagelijks voeg ik items toe en verwijder ik andere. Maar ook al gebeurt de selectie 

(door het gegeven dat ik meer dan een kilo aan media-apparatuur, papier en tekengerief meedraag) 

rigoureus, wanneer de eerste blein ontstaat wil het lichaam vooral nog lichter zijn. Gedurende de 

eerste paar weken in de wandeling overloop ik dan ook regelmatig de inhoud van mijn rugzak en vraag 

me net als tijdens de voorbereiding bij elk object af of ik het al dan niet nodig heb. Ooit zeulde ik met 

een camera en bijhorend ministatief of bijvoorbeeld een leesboek en vormde een deel van de inhoud 

van mijn bijna achttien kilo wegende rugzak een spoor dat de eerste wandelweek met het huis 
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verbond. Nu gebeurt het dat ik de helft van een flesje zonnecrème leegspuit, een stuk van een 

schetsblok scheur, een keukenhanddoek achterlaat, de mouwen van een T-shirt scheur of na lang 

overwegen uiteindelijk toch beslis mijn waterdichte ultra-mini-zaklampje weg te geven. De 

wandelreiziger als fenomenon, de keuzes die hij of zij maakt, zijn het samen-worden van de wandelreis 

als apparatus. Het beslissingsproces dat de materiaalselectie, maar bijvoorbeeld ook aan het te volgen 

pad voorafgaat is gebaseerd op een ontwerpproces en doorloopt fases als observatie, analyse, 

ontwerp en uitvoering. De tot het uiterste doorgedreven en steeds herhaalde selectie toont noden als 

dat waar het bewegende lichaam moeilijk zonder kan bestaan: water, voedsel, warmte, lucht, 

energierijke en lichte voeding, licht, beweging, veiligheid, ... Merleau-Ponty (Merleau-Ponty 2012, 143) 

toont aan de hand van het voorbeeld van een blinde met een blindenstok het concept ‘bodily auxiliary’. 

De blinde ervaart de stok niet als een object maar als een uitbreiding van het lichaam. Analoog 

daarmee breidt het lichaam van de wandelreiziger uit met datgene dat werkelijk noodzakelijk is tijdens 

de reis en dat het in een rugzak of als wandelstok meedraagt. Tijdens de eerste weken van de 

wandelreis moet het dus niet enkel wennen aan het continue al wandelend bewegen en aan het slapen 

op een dun matje, maar zeker ook aan het extra gewicht dat het in een rugzak meezeult. Het handelen 

van de wandelreis toont zich in de materiële en fysieke beperkingen die als nood aan lichtheid, 

alertheid en beweeglijkheid het bewegen van het lichaam van binnenuit bewegen. Een maand lang 

affecteert de wandelreis het lichaam en kleedt het uit. De masserende, verzachtende, ritmische 

werking van de wandelreis, de absurd lange afstand gecombineerd met de aan het lichaam inherente 

langzaamheid lost de drang om ‘ergens’ te zijn geleidelijk op. Ook de landschappen veranderen. 

Ongeveer 1000 kilometer van huis bevind ik me meestal gedurende langere tijd in levende en gezonde 

ecosystemen. De wandelreis is geen processie van het lichaam door een landschap van objecten die 

verlangen verlangd te worden. De omgeving in termen van verwachtingen, plannen, afspraken en 

andere toekomstprojecties plooit niet langer continu bij het lichaam naar binnen. Het land waar ik 

door wandel is niet mijn eigendom, er is geen nood om het te bezitten. Ik scheid me er niet op die 

manier uit af. Er is geen ‘ik die bezit’ en dus vermogen heeft en ‘iets dat door mij als bezit wordt gezien’ 

en door mij met minder vermogen wordt toegedacht. Daardoor is er geen schepper/creatie relatie 

waardoor het transcendente denken in termen van bijvoorbeeld geheel/deel, buiten/binnen, 

omvatten/omvat-worden, organisme/omgeving niet onmiddellijk aan de orde is. Het overgaan van de 

ene geprogrammeerdheid in een andere is lichamelijk voelbaar. Wat tot dan nog twee verschillende 

entiteiten waren, de wandelaar en de wandeling, voelt als een samen-worden, een plastisch bewegen 

in bewegen. Het minder intentionele lichaam opent waardoor de vanzelfsprekende richting van 

waarneming vanuit een binnen verandert.  
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Honger/verlangen/langzaamheid 

In tegenstelling tot andere reizen zou ik ditmaal geen dierlijke producten eten en kiezen voor voedsel 

dat minimaal machinaal bewerkt is. Twee weken voor het vertrek deed ik een vastenkuur waardoor 

het overgaan van een vegetarisch naar een veganistisch dieet bijna vanzelfsprekend was. Natuurlijk 

voelt het lichaam op het einde van een wandeldag het effect van verpakkingen, van foto’s van vlees, 

van chips, van escargots-in-look, van een versgebakken wafel-met-slagroom-en-aardbeien, van een 

fris bier. Het is niet ongevoelig voor de geoptimaliseerde beelden, smaken en geuren. De eerste paar 

weken echoot het op het einde van een lange wandeldag (het telt dan nog de kilometers) de slogan 

waarmee het opgroeide tegen zichzelf: ‘je bent het waard’, ‘verwen jezelf’, ‘waarom niet?’, ‘je hebt 

ervoor gewerkt!’. Maar door ervaring weet het ‘waarom niet’ en weet het dat het verwennen zich aan 

de andere kant van het door de slogan beoogde doel bevindt. Het overgaan in de wandelreis vergt tijd. 

Aanvankelijk voel ik het verlangen het lichaam bewegen. Wanneer het enkele dagen geen dorp heeft 

gezien, geen winkel, geen mens, … dan wil het opnieuw ‘daar’ zijn. Het wil even aan een tafel zitten 

om makkelijker te kunnen schrijven, het verlangt naar een wifi connectie om het weerbericht te 

controleren, het wil een liter bosbessensap aan zich in gieten, vier bananen en drie appels eten om 

suikers aan te vullen, even praten met een winkelbediende. Het kijkt steeds uit naar het andere, naar 

verandering binnen verandering, beweging binnenin bewegen. Tot het de winkel betreedt en zich in 

die beweging onmiddellijk de vraag stelt of dit het nu was waarnaar het verlangde.  

Het nomadische bevindt zich steeds in een sedentaire context waardoor het samen-worden van het 

wilde en het temmende me dagelijks duidelijk wordt. In de wandelreis wordt het lichaam veel 

gevoeliger, het is als een bewegend zintuig. Maar dat is niet bepaald een voordeel wanneer het een 

voedingswinkel betreedt. De meeste voedingswinkels zijn zo ingericht dat je ze bijna volledig moet 

doorlopen. De bio versie van ‘rode linzen’ of ‘gedroogde soja’ staat dan ook nog eens op de meest 

afgelegen plek waardoor mijn ogen in contact komen met duizenden verpakkingen. Het lijkt wel een 

Spartaanse bezigheid: ik kies er bewust voor om begrippen als ‘droge worst’, ‘pindanootjes’, 

‘suikerwafel’ en rekken vol objecten niet langer meer tot de realiteit waarmee/door/in ik beweeg toe 

te laten; ik schrap ze uit de lens waardoor ik waarneem. De moeite die dat kost en het gegeven dat ik 

me na een maand in de reis nog steeds dien af te schermen van objecten die als het gaat om smaak, 

verpakking, vorm, geur, zodanig ontworpen zijn dat ze bijna automatisch bij het lichaam naar binnen 

kunnen, toont me hoe geconditioneerd ik me door de eerder sedentaire wereld beweeg. Ik beschouw 

 SEQ Figure \* ARABIC 13. 
maquette - wild/temmend 
Figuur 13. Maquette - wild/temmend 
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het dan ook als een vorm van vrijheid en overvloed dat ik de mogelijkheid heb om zelf te kunnen kiezen 

voor honger, koude of dorst. Het maakt dat mijn Westerse lichaam haar weinige noden herkent en ze 

leert onderscheiden van scheepsladingen vol behoeften. In het overgaan in de wandelreis wordt het 

langzaamaan duidelijk wat het lichaam doet; het schip wordt almaar minder bevolkt. Waar het 

voordien nog zwaar in de zee lag danst het samen met het wateroppervlak. De wandelreis leert het 

lichaam dat verlangen geen leegte is die opvulling eist. Verlangen kan bestaan als verlangen naar 

verlangen. 

 

* En wat als er zich problemen voordoen, met wie kan je dan praten, op wie val je dan terug? 

- Er doen zich geen problemen voor. 

* Nooit? 

- Niet dat ik me kan herinneren. 

 

Het begrip ‘probleem’ is een van de vele concepten die samen met andere termen die de relatie van 

het lichaam met de wereld beschrijven verdampen. Het lichaam heeft doorheen het wandelen 

proactief leren inspelen op veranderingen in het landschap: geuren, geluiden, wolkenformaties, reliëf, 

een ondergaande zon, de horizon, … kondigen meestal een erg nabije toekomst aan.  

 

2.2.4. De wandelreis is het gezelschap 
 

 Wandelen moet zowat de enige activiteit zijn waarvan ik overtuigd ben dat het best ‘alleen’ 

kan gebeuren. Maar alleen is nooit alleen. Het ‘zonder andere mensen’ zijn, bereidt het lichaam voor 

op het ‘samen met het andere’ zijn. Het lichaam dat niet gefocust is op een menselijke stem of niet het 

gevoel heeft te moeten praten omdat het kan praten, en zich zo in interpretatie/betekenis 

verbindt/afzondert, wordt toegankelijk voor andere geluiden. De intentie, de gerichtheid neemt af 

waardoor ook de afstand tot het ‘andere’ verminderd. Het lichaam opent zich langzaam en laat zich 

doordrenken met informatie: het breken van een tak, het zoemen van een vlieg, een donderslag in de 

verte, aanwakkerende wind in de boomkruinen, een opspringende vis, lucht die van het ene op het 

andere moment vochtig aanvoelt, de penetrante geur van een vos, …  

 

It is in a house that one is alone. Not outside it, but inside. Outside, in the garden, there are birds and cats. 

And also, once, a squirrel, and a ferret. One isn’t alone in a garden (Duras 2011, 1). 

 

Er dienen geen werelden van verwachtingen en plannen op elkaar te worden afgesteld, er zijn geen 

lichamen waarvan de verschillende ritmes, patronen en voorkeuren rekening met elkaar houden. De 

wandelreis wordt een woordeloze, onbepaalde en onbepalende wereld die communicatie is. Ook in 

het sedentaire zindert de wandelreis door. Omdat ik bijvoorbeeld de mogelijkheid tot wandelreizen 

open wil houden en dus relatief ongebonden met het leven mee probeer te bewegen kaderden de 

keuzes die mijn eerder sedentaire bestaan mee vorm geven bijvoorbeeld binnen ‘wat het meest 

eenvoud brengt’ of ‘hoe ik mezelf optimaal misbaar kan maken’.  

 Haraway beschrijft de manier van omgaan met het andere, die Viviane Despret als 

onderzoekster beoefent en die ze samenvat als ‘bezoeken’. Despret gedraagt zich als een bezoeker 

van een wereld die het huis is van hetgene dat ze observeert: ‘it demands the ability to find others 

actively interesting, even or especially others most people already claim to know all too completely, 

to ask questions that one’s interlocutors truly find interesting, to cultivate the wild virtue of curiosity, 

to retune one’s ability to sense and respond - and to do all this politely!’ (Haraway 2016, 127). In dit 

beschrijven herken ik de wandelreis. Met de intentie het buiten niet meer enkel van buitenaf, vanuit 
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een binnen, te onderzoeken besluit ik me erin te begeven. De eerste paar weken vroeg ik ’s avonds 

bijvoorbeeld toestemming aan de plek en de gemeenschappen die er leefden om er te slapen. Maar 

het gevoel ergens op bezoek te zijn is inherent aan het onderscheid tussen het zelf en het andere en 

bevestigt het verschil dat door het verbindende/afscheidende kaderen ontstaat. Na een paar weken 

in de wandelreis voelt het lichaam zich veilig en vertrouwd in het buiten, het wordt door het bewegen 

geaffecteerd en opent zich langzaam. Het kan vreemd klinken maar soms praat ik met de wind, met 

de Aarde, de regen, een naderend onweer, bedenk ik al wandelend een plek waar ik ’s avonds wens te 

slapen of praat ik meer specifiek met de spin die me ‘s morgens vroeg, vanaf de draad waaraan ze 

hangt, recht in de ogen kijkt. In meer bergachtig gebied werd het lichaam zich bewust van het eigen 

ritme, van haar stappen, haar ademhalen of bijvoorbeeld haar pezen, botten en spieren. Die 

verandering houdt voor mij in dat waarnemen verandert van eerder visueel naar meer gevoelsmatig. 

Het lichaam is uiterst alert, het weet dat er eender wanneer, eender wat kan gebeuren. ‘Despret’s sort 

of politeness’, zo observeert Haraway, ‘does the energetic work of holding open the possibility that 

surprises are in store, that something interesting is about to happen, but only if one cultivates the 

virtue of letting those one visits intra-actively shape what occurs. They are not who/what we expected 

to visit, and we are not who/what were anticipated either. Visiting is a subject -and object-making 

dance, and the choreographer is a trickster’ (Haraway 2016, 127). Maar anders dan het ‘bezoeken’ dat 

Despret voorstelt verandert de ingesteldheid van de wandelreiziger naarmate de reis vordert. Waar 

die aanvankelijk als een bezoeker inspeelde op bepaalde situaties die zich buiten het lichaam 

voordoen, evolueert de wandelreis als improvisatie naar een meespelen, naar een (bijna) samen-

worden, als ‘a convoluted multispecies affair’ (Haraway 2016, 124). Na een paar maanden in het buiten 

is er voor de wandelreiziger geen ‘andere’ meer dat wordt bezocht. Het lichaam is affect omdat ‘het 

buiten’ intensiteit is.  

‘Wat was er eerst, direct contact of het open, beweeglijke lichaam?’ is een vraag naar het 

ontstaan van de mens als zelf, als entiteit, als ‘mijn’ lichaam. Het samen-worden voorkomt die vraag 

naar ontstaan. Er gaat van gezonde bewegende ecosystemen, hompen mos, bossen, heggen, plukken 

gras, … (de schaal doet er niet toe) een enorm vermogen uit waarin ik me als bewegende wandelaar 

na enige tijd opgenomen voel. Ik ben niet langer een bezoeker, ik voel me geen deel van een geheel, 

er is geen ‘ik’ en ‘ander’. Het continue verblijf in het buiten toont me binnen als verbonden/ 

afgescheiden buiten. De schijnbare dualiteit tussen beide aspecten van realiteit lost op in hun overgaan 

in elkaar: binnen is binnenin buiten. Maar ook dat is verkeerd voorgesteld. Binnen en buiten bestaan 

niet als entiteiten, ze worden samen in hun overgaan door en in elkaar; alsof elke materie of groepering 

ervan een zwart gat is waar Buiten bij zichzelf naar binnen plooit. In casu affecteert het wandelen in 

het woud het lichaam in die mate dat het na enige tijd door het woud als lens denkt/waarneemt en er 

tegelijkertijd in beweegt; het woud is tegelijk de lens die de aard van het woud waarin de wandelaar 

beweegt toont. Maar wanneer de intentie focust en het waarnemen een stuk uit het woud isoleert, 

het woud reduceert, wanneer de wandelaar door een verbindend/afscheidend kader in de lens die het 

woud is kijkt, dan gebeurt het dat hij of zij in geheel/deel denken/waarnemen/handelen overgaat; dat 

de wandelaar dat geheel/deel denken/waarnemen/handelen wordt. Hetzelfde geldt voor de 

wandelreis als overgaan, als bewegen, als samen-worden: langzaamheid, eenvoud, lichtheid, 

bewegen, ritme, buiten, solo, verlangen, het minder doelgerichte, zijn geen delen van de wandelreis 

als geheel maar vormen het samen-worden dat het doen van de wandelreis, als lens aan de wandelaar 

die erdoor/erin/ermee beweegt, toont.  
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Figuur 14. Performance - A house made by walking 3. living room 

Ctrl + klik naar video 

 

   
  

‘A House made by Walking’ is een project naar analogie met ‘A Line made by Walking’ 1967, Richard Long. Soms 

voeg ik er een luik aan toe. Na ‘carpet’ (2007) en ‘cupboard’ (2008) sleurde ik ‘living room’ (2015) naar een 

exporuimte waar het werd tentoongesteld.  

 

2.2.5. Persona  
 

 Voor mij vat ‘on/bepaald’ (het concept dat Karen Barad hanteert om overgaan als superpositie 

te duiden) het reizen samen. Ik ben trots wanneer ik op de vraag van mensen langs de weg ‘waar ga je 

deze avond slapen?’, ‘ik weet het niet’ kan antwoorden (en tegelijk weet dat ik ergens veilig en warm 

zal liggen). Anders dan het ‘ik weet het niet’ dat ik ooit op de speelplaats ervoer getuigt het ‘ik weet 

het niet’ als antwoord op de vraag ‘wanneer denk je op je bestemming aan te komen?’ voor mij van 

een vorm van vrijheid. Maar voor sommige mensen is het wandelreizen en het ‘ik weet het niet’ totaal 

absurd.  

 

* Waar ben jij in godsnaam mee bezig; terwijl iedereen werkt zijt gij helemaal niks aan het doen! 

Wat moet ik tegen de mensen die me vragen wat gij ‘doet’ zeggen? 

- Ik weet het niet.  

 

De aard van het antwoord op de vraag toont aan dat ik ook in het eerder sedentaire bestaan niet 

overloop van de nood om me naar buiten toe te profileren. In de wandelreis loop ik dezelfde mens 

nooit twee keer tegen het lijf waardoor er geen verwachting naar mij toe of omgekeerd ontstaat. In 

mijn eerder sedentaire bestaan daarentegen is het interessant om vast te stellen dat mensen zich ook 

door mij betekenen. Er is de verwachting dat ik met het wandelreizen en andere creatieve bezigheden 

naar buiten treed. Maar dat doe ik zelden.  

https://bert2bert.be/a-house/
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 Tijdens het wandelen door delen van Nederland en Duitsland, streken die niet als 

wandelgebieden bekend staan, voelde ik de inwoners dezelfde vragen denken: ‘wat doet die hier?’, 

‘moet die niet werken?’ of ‘wat een tijdverlies’. De conceptie van mijn persoon door het 

denken/waarnemen en gedrag van het andere bepaalt me. Wanneer dat andere het immer 

bewegende samen-worden van bomen, insecten, water, bodem, klimaat, stilte, … is gebeurd dat 

bepalen anders dan wanneer dat andere het samen-worden met omvattende gebouwen, media, 

medemensen, infrastructuur en bijvoorbeeld politiek is. Het grootste verschil met het sedentaire 

bestaan is het wegvallen van die meestal onuitgesproken maar in de vorm van een ‘normaal’ 

heersende modulerende mal. Een dwang als onderdeel van een apparatus dat zich intra-actief in 

vragen, handelingen en blikken plooit en waardoor we elkaar als vanzelfsprekend inschrijven in het 

grote vooruitgangsproject dat ons als een transcendent wezen penetreert. Door de aard van de 

wandelreis valt die dwang weg waardoor het lichaam zich niet meer hoeft te verantwoorden voor het 

eigen, bijna doelloze bewegen en werkelijk rust. Maar ook al vallen alle muren weg, ontstaan er minder 

vragen, is het bewegen minder re-ageren en wordt het waarnemen tot ‘a painters gaze’ (Merleau-

Ponty 1964, 13) of een haptisch zien (Marks 2000, 162) toch blijf ik me-zelf ook in het wandelreizen 

binnen in een lichaam denken en kijk ik vandaar uit in een buiten.  

 

2.2.6. Buiten 
 

 Ik draag nooit een tent mee maar heb een nylon regenponcho die ik over mezelf en mijn rugzak 

trek als het regent. Het ding is voldoende groot om als zeil met koorden op te spannen (als een trap) 

en om onder te slapen en koken als de weersomstandigheden dat vereisen. Wanneer ik ’s ochtends 

onder de tarp ontwaak is de eerste gedachte of ik me buiten of binnen voel. Wanneer de tarp zich als 

een afdakje boven me bevindt en ik zowel naar links als naar rechts een vrij gezichtsveld heb voel ik 

me niet binnen. De stormopstelling is anders: ik zet het zeil dan tegen de windrichting in zodat het de 

door de wind gedreven slagregen tegenhoudt. Het lichaam ligt dan met het zeil mee waardoor het, 

aangezien er aan de andere kant het zeil is, maar in één richting kan kijken en dus gericht wordt. Het 

gegeven dat de tarp maar een klein zeil is en dat de wind ’s nachts kan keren en slagregen ‘binnen’ kan 

blazen maakt dat het ‘binnen’ behoorlijk georganiseerd is. Mijn rugzak ligt bijvoorbeeld altijd aan m’n 

voeten, mijn schoenen staan aan de zijkant tegen het zeil, mijn kookgerief staat aan het hoofdeinde 

klaar om ’s morgens vanuit mijn slaapzak koffie te maken; een fles water staat altijd in de buurt, mijn 

metalen drinkbeker houd ik dicht bij me voor het geval ik ’s nachts moet urineren of voor het geval het 

regent en ik in het midden van de nacht in een plas wakker word en het regenwater moet beginnen 

wegscheppen; een washandje dient om de condensatiedruppels ’s morgens van de binnenkant van 

het zeil af te wrijven; mijn broek steek ik onder mij hoofd en de rest van mijn kledij neem ik mee in de 

slaapzak. Door die organisatie is er het gevoel van ergens uit te kijken. Liggend onder een licht schuin 

opgespannen zeil voel ik me op de rand tussen binnen en buiten. Hoe schuin moet het zeil boven het 

liggende lichaam hangen voor het zich ‘binnen’ voelt?  
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Figuur 15. Installatie (schets) - een schuine lijn tussen buiten en binnen 

 

 Een wezen dat het bestaan in het buiten doorbrengt heeft geen conceptie van verschil als 

buiten/binnen, geheel/deel, ander/zelf, natuur/cultuur: ‘in the open world there are no insides and 

outsides’ maar net als het in- en uitademen of het wandelen ‘only comings and goings’ (Ingold 2007, 

31). Het worden van dat wezen is differentiëren als overgaan. Toch ziet het lichaam zichzelf als lichaam, 

als ‘mijn’ lichaam. Hoe ontstaan de concepten buiten en binnen? Hoe ontstond verschil tussen een 

‘zelf’ dat zich binnen situeert en het ‘andere’ dat daarbuiten is? Ik merk dat elke vraag met ‘ontstaan’ 

erin me doet stilstaan en me tot herformuleren dwingt. ‘Hoe worden buiten en binnen samen’, is de 

vraag die ik wil stellen; ‘wat doet het wandelreizen’? Wat doet de combinatie van meer dan zes uren 

sneeuw, regen, koude en striemende wind met het lichaam? Hoe ga ik om met het onbepaalde? 

Hoelang gaat dat duren? Kan ik mijn zeiltje dat doorweekt rond mijn lichaam hangt opzetten in 

striemende regen? Stopt dat gedoe als de avond valt of gaat het de ganse nacht door? Hoe zal ik mezelf 

straks in dit doorweekte landschap kunnen verwarmen? Trekt de wind tijdens de nacht het zeiltje met 

haringen en al uit de doorweekte bodem? Zal het morgen nog regenen? Krijg ik mijn spullen nog ooit 

droog? Tijdens een storm in het hooggebergte ontdekken dat het aanraakscherm van een smartphone 

op hol slaat door de dikke regendruppels die erop vallen waardoor het onmogelijk is om locatie of 

route te bepalen. Weerbaarheid veranderd in intensiteit naarmate de ijskoude wind langzaam tot in 

het beenmerg doordringt; een bijzonder alert zijn en eraan herinnerd worden dat het anders kan 

aflopen. Vermoeidheid ook, ergens willen uitrusten maar geen plek vinden waar het niet regent en 

urenlang blijven stappen om toch enigszins in beweging te blijven en niet volledig onderkoeld te raken. 
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Het meer ervaren wandelreizende lichaam is een en al zintuig. Het weet dat het onbepaalde de 

intensiteit is waarin het wandelt. Al wat even afwijkt, een brekende tak, opvliegende vogels in de verte, 

een kwetterende eend, gestommel in het donker, naderend onweer, creëert intentie, focus, aandacht, 

kippenvel, … en de vraag ‘wat is er daar gaande’; ‘It is the element of auditory attention that converts 

vision into watchfulness’ (Ingold 2000a, 277). In een fractie van een seconde verandert het lichaam 

van een open en alert samen-worden in een gesloten, intentionele, bevragende entiteit. Samen met 

de vraag ontstaat het onderzoekende lichaam en het gene dat onderzocht wordt. Samen met het 

‘daar’ is er een ‘hier’. Van het ene ogenblik in het andere wordt het gevoel van ‘samen-worden’, van 

direct contact tot ‘bewust-zijn’ van een ‘positie’ in een ‘omgeving’: waar, wat, wanneer, hoe, waarom, 

… wie?  

 Vanuit het buiten stap ik een voedingswinkel binnen en het wordt me duidelijk dat elk binnen 

op haar beurt bestaat uit een oneindig plooien van buiten in zichzelf als binnen. Natuurlijk is die 

cascade voor mij als consument begrensd, ‘genormaliseerd’; ik kan op de verpakking nagaan welke 

ingrediënten in de paprikachips zitten maar ik kan nooit achterhalen waar de maïs voor de olie vandaan 

komt, wie die maïs verzorgd heeft en hoe de bodem waarop de planten groeide gevoed werd, of er 

een autoweg naast het perceel liep, of het al dan niet mechanisch bewaterd werd, waar de zaden 

vandaan kwamen, hoe lang de maïskorrels opgeslagen geweest zijn, en zo meer. Naar analogie met 

het Berber huis zoals beschreven door Bourdieu (Bourdieu 1970) plooit het buiten zich op de drempel 

niet enkel naar binnen maar bestaat elk binnen uit een oneindigheid (all the way down) van 

buiten/binnen overgangen. Dat beeld zou kunnen leiden tot een duale, matrouskja-achtige, 

voorstelling van realiteit waar elk buiten geconcipieerd wordt als een entiteit die binnen omvat. Karen 

Barad daarentegen vertaalt het overgaan als iteratieve diffractie. Met de uitspraak ‘matter is doing’ 

verduidelijkt Barad het concept intra-actie als het binnenin bewegen, het bewegen-in-bewegen, het 

binnen-in-Buiten. Het lichaam in de wandelreis is zoals alle materie bewegen-in-bewegen, een 

thuiskomen in continu overgaan. Buiten en binnen (binnen als verbonden/afgescheiden buiten), 

geheel en deel zijn geen vooraf bestaande categorieën, maar worden door/in hun overgaan.  

 

But is there an inside that lies deeper than any internal world, just as the outside is farther away than any 

external world? The outside is not a fixed limit but a moving matter animated by peristaltic movements, folds 

and foldings, that together make up an inside: they are not something other than the outside, but precisely 

the inside of the outside (Deleuze 1988, 96–97). 

 

Onwillekeurig combineer ik dit citaat met ‘The inside as an operation of the outside’ (Deleuze 1988, 

97) waardoor plooien als binnen, het handelen van het Buiten zijn.  

Ctrl + klik naar video 

Figuur 16. Video - buiten/binnen 

https://bert2bert.be/prop-in-prop/
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3. De analyse of ‘het huis en de wandelreis worden samen met de bewoner’  
 

 De vraag ‘wat doet het huis met de bewoner’ creëert in eenzelfde bewegen (afstand tussen) 

mij en het andere en dus richting. Het proces zadelt me op met een dubbele binding geformuleerd als 

het complementariteitprincipe van Bohr: het onderzoek, het proberen vatten, reduceert en bepaalt 

realiteit waardoor het als onbepaald onkenbaar is. Of nog: dualiteit wordt samen met de vraag, het 

bevragen van ‘iets’ door ‘iemand’. Zo doet het onderzoek me stilstaan bij mijn positie als onderzoeker.  

Daarnaast stel ik mezelf de vraag of het mogelijk is om het handelen van de wandelreis in het 

sedentaire te integreren. Maar om het wilde in het temmende te ontwerpen dien ik haar te kaderen 

en dus te temmen. Dat hoeft niet meteen een probleem te zijn. Het ontwerpproces kan namelijk, zoals 

het schrijven van dit eindwerk dat zichzelf bijna voortdurend door de samen-wordende zeef die het is 

blijft gieten, een continue verkenning worden. Via Latours concept ‘kritieke zone’ en de manier waarop 

hij kennis performatief maakt plooi ik een voedselbos in deze verhandeling. Het fenomenon 

voedselbos is een samen-wordend apparatus dat ‘mens’ (Kohn 2013, 6) opent en zo de categorieën 

‘bos’, ‘opbrengst’ en ‘voedsel’ ondertunnelt. Het voedselbos vormt een antwoord op vragen als ‘Kan 

de mens zichzelf als samen-worden denken/waarnemen/handelen?’ en ‘Kan de mens organiseren 

vanuit het samen-worden?’. 

 

  
Figuur 17. Foto's - 2019/2021 

 

3.1. Positie  
 

 Het overgaan van het sedentaire geheel/deel als omvatten/omvat-worden naar het eerder 

nomadische samen-worden verloopt in de wandelreis geleidelijk. In de wandelreis wandelt het 

sedentaire als infrastructuur, als technische uitrusting, in de vorm van landkaarten, geld, 

richtingaanwijzers of als onderzoeksvraag die de gevoeligheid van het lichaam voor het onderscheid 

tussen buiten en binnen vertaalt, mee. Ik kan het lichaam niet ontdoen van de kennis en ervaring die 

het in het verleden, bijvoorbeeld tijdens eerdere wandelreizen, opvoeding of opleidingen opgedaan 

heeft of die het als genetische informatie meedraagt. Ook mijn bevoorrechte positie wandelt mee: 

hetero, blank, een huis, een gezin, man, een vast inkomen, diploma’s, talenkennis. In de wandelreis zal 

het lichaam, geaffecteerd door en geboren in het sedentaire, realiteit interpreteren aan de hand van 

concepten en categorieën als richting, doel, snelheid, afstand, geheel, binnen, uur, samenleving, 

gewicht, werk, gemeenschap, verbinding, omgeving; concepten die een positie en dus een duale 

verhouding tot het ‘andere’ in het leven roepen en bestendigen. Daardoor is het menselijke, 

intentionele samen-worden, het denken/waarnemen/handelen altijd een samen-worden met het 

omvattende. Waardoor een onderzoek naar de verhouding geheel/deel voor mij een onderzoek is naar 
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denken/waarnemen/handelen. Gelezen door agential realisme is het denken/waarnemen/handelen 

superpositie of ondertunnelen.  

 Het reizen in de andere richting ontwricht. Een hypergevoelig lichaam dat maandenlang 

continu in het bewegende buiten beweegt, scheidt zich-zelf opnieuw af van het samen-worden 

waarmee het wordt en verbindt zich de wereld-als-binnen. Het wordt als een steenmarter in een 

overvol café totaal anders geaffecteerd. Het voelt zich omvat door een strakke en controlerende 

constructie. Het staat opnieuw aan de rand van de speelplaats, staart in het binnen van het kader en 

denkt ‘wat gebeurt hier eigenlijk, wat is mijn functie in dit geheel’. Een vraag die het niet alleen maar 

zichzelf stelt, maar die bijvoorbeeld als ‘wat ga je nu doen’ ook door anderen wordt geformuleerd. In 

de wandelreis voel ik het wezen van de wandelreis goed aan, word ik er als het ware mee samen; in 

het sedentaire daarentegen is er de nood aan een kader waarbinnen ik mijn ontwerpmatige keuzes 

kan relateren. Door/in het vraag/antwoord zoekt een ‘deel’ naar verbinding en scheidt het zich in 

eenzelfde bewegen af uit een ‘geheel’ en vice versa waardoor het duale denken opnieuw voet aan 

grond krijgt. Met de vraag naar het ‘doen’, een vraag die in de wandelreis niet van toepassing en zelfs 

absurd is, scheidt het lichaam zich af. Als onderzoeker ben ik van de wereld. Barads uitspraak ‘We do 

not obtain knowledge by standing outside of the world; we know because “we” are of the world. We 

are part of the world in its differential becoming’ (Barad 2003, 829) wordt door Johncock via Merleau-

Ponty25 vertaald in fenomenologische termen: ‘…embodied perception is only possible because it is of 

the world, whereby “he who sees cannot possess the visible unless he is possessed by it, unless he is 

of it’ (Johncock 2011, 142). Ik ben door/in de wereld geboren en word er samen mee: In mijn schouder 

zit een titanium plaat, tand nummer 37 is getrokken en 16 is geplombeerd; het trommelvlies in mijn 

linkeroor is geperforeerd en deels gereconstrueerd; ik ben ingeënt tegen tetanus, bof, mazelen, 

rodehond, gele koorts, difterie en hepatitis. Braidotti herinnert me er met Paul Gilroy en Celia Lury aan 

dat ik de globale economie continu consumeer: ‘we [also] wear it, listen to it and watch it on our many 

screens, on a daily basis’ (Braidotti 2013, 59).  

In ‘Steps to an Ecology of Mind’ (Bateson 1987) denkt Bateson de geheel/deel verhouding als 

een ecosysteem. Verder redenerend met het voorbeeld van de ‘dubbele binding’ tussen paard en gras, 

waarbij beiden voor hun voortbestaan op elkaar aangewezen zijn, stelt hij op pagina 244 dat 'The 

relative constancy - the survival - of the relationship between animals and grass is maintained by 

changes in both relata’. Wanneer het aanpassen van het ene niet gecorrigeerd wordt door een 

verandering in het andere dan komt de relatie tussen hen onder druk te staan. Dus beide relata vormen 

elkaar voortdurend. Maar dat aanpassen is geen aanpassen van het individuele paard aan de 

omstandigheden op de grasvlaktes; het aanpassen is een constante in de relatie tussen paard en 

omgeving. Maar natuurlijk haalt Bateson de vormende relatie tussen paard en gras slechts als 

voorbeeld aan, met ‘It is the ecology which survives and slowly evolves’ toont hij zijn interpretatie van 

de werking van realiteit. Met betrekking tot de mens vormt het aanpassen, als denken/waarnemen en 

handelen, de relata. Zo is de ‘dubbele binding’ geen individueel, beperkend gebeuren, maar wordt 

‘part of the ecology of ideas in systems or “minds” whose boundaries no longer coincide with the skins 

of the participant individuals’. Van de wereld zijn betekent ermee bewegen en erdoor bewogen 

worden.  

 

 

 

 

25 The visible and the invisible, 1968, p. 134 



47 

 

3.2. Kritieke zone  
 

 In een artikel voor le Monde ‘Le retour de l'utopie’ (Truong 2020) haalt Nicolas Truong de door 

agro-ecoloog Pierre Rabhi gepopulariseerde term ‘Oase’ aan. ‘Het is’, zo schrijft hij, ‘een kleurrijkere 

geografische term, maar ook een poëtisch, filosofisch en politiek symbool dat het object verder zou 

kunnen definiëren. De oase is het leven dat zich in de woestijn verzet en zich in stand houdt. Het beeld 

is eenvoudig en sterk: binnen de moderniserende dorheid die hulpbronnen opdroogt en planetaire 

‘verlatenheid’ accentueert, is de oase een schuilplaats, een decor. Want het echte gevaar, schrijft 

Hannah Arendt (1906-1975), bestaat erin ‘dat we echte woestijnbewoners worden en dat we ons thuis 

goed voelen’, terwijl de ‘oases’ juist ‘fonteinen zijn die leven schenken’. ‘Oases zijn geen 

paradijzen. Maar elk op zijn eigen manier mislukte of geslaagde pogingen om te ontsnappen aan de 

hel van onze woestijn.’ Het beeld van de oase, zoals hier geschetst, lijkt op een wandelreis waardoor/in 

de wandelaar aan de hel van het sedentaire bestaan ontsnapt. Maar net die dualiteit inherent aan het 

concept ‘oase’ maakt het tot een modernistische bouwsteen. Het groots opgezette ‘Inquiry into Modes 

of Existence’ (Latour 2013) onderzoekt dat modernisme van binnenuit. Door na te gaan waar diverse 

levenswijzen, door hun oordelende houding schokken veroorzaken houdt Latour de modernen de door 

hen gehanteerde spiegel voor. Het negatief definiëren van de eigen identiteit, het woestijn/oase, 

natuur/cultuur of globaal/lokaal met de daaraan inherente ander/zelf dualiteit, is namelijk wat de 

modernen typeert. Voor Latour zijn deze categorieën geen gegeven maar ontstaan ze samen met het 

zoeken van de mens naar zijn of haar plek in de wereld (Latour 1993). ‘The Inquiry into Modes of 

Existence’ mondt onder andere uit in een vertalen van de globaal/lokaal verhouding in het concept 

‘kritieke zone’. Het concept biedt een alternatief voor de wereld van de modernen die volgens Latour 

uit twee werelden bestaat: de wereld waarin ze leven 'is where they have their habits, the protection 

of law, their deeds of property, the support of their state’ en een tweede wereld waarvan ze leven ‘a 

ghostly one, often far remote in time and space, that benefits from no legal protection, no clear 

delineation of properties, and no state to defend its rights’. Uit de tweede wereld hebben de modernen 

altijd de grondstoffen geput die hen in staat stelde de illusie dat ze alleen maar in de eerste wereld 

leven hoog te houden (Latour and Weibel 2020, 13). ‘The task is,’ zo schrijft Latour even verder, ‘to 

reconcile two definitions of territories that have been diverging wildly’. Met ‘kritieke zone’ maakt 

Latour duidelijk dat het erop aankomt het globale als ethische toekomstvisie, als indicatie, als richting, 

in het lokale handelen te integreren want ‘Responsibility (…) is always already integral to the world’s 

intra-active becoming’ (Hinton, Mehrabi, and Barla 2015, 8).  

Latour keert het proces dat wetenschappers doorlopen alvorens enigszins overeen te komen 

om. In plaats van ‘to try to get the facts right first and only then to formulate a policy about it’ (Latour 

2014, 54) stelt hij dat het ondertussen wel duidelijk is wat de feiten zijn en dat onderzoek in functie 

dient te staan van Gaia. De onbepaalde term ‘zone’ slingert het subject uit een antropocentrische 

realiteit, het ‘is exactly what you need to redirect attention away from "territory", "Heimat", "land", 

"soil", "homeland" or "landscape"; and above all, from the Earth viewed from the outside as can be 

seen in countless atlases’ (Latour and Weibel 2020, 11). Netwerken van kritieke zones hebben geen 

vast centrum maar delen naast het decentrale een visie en ethiek die geformuleerd wordt in termen 

van het ‘kritieke’. In het oog springend is de manier waarop Latour het concept naar een ruimer publiek 

toe vertaalt. Hij stelt het zowel in bepaalde als in onbepaalde zin voor en verbindt zo het globale en 

het lokale. ‘De’ kritieke zone is de dunne levensvatbare laag, ‘the biofilm’ (Latour and Weibel 2020, 14) 

het vel van Gaia. Dat vel vormt letterlijk het overgaan van heelal, het naar buiten toe onbegrensde, en 

aarde, het naar binnen toe onbegrensde. ‘Een’ kritieke zone staat voor het lokale bepalen van de 

immer onbepaalde kritieke zone. Kritieke zones zijn patches (Tsing 2015, 161) die door verschillen in 

klimaat en geologie vooral heterogeen zijn; maar kritieke zones kunnen evengoed lichamen zijn of 
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bosecosystemen, gebouwen, leefgemeenschappen, velden, hagen, steden, bodem, ... Op die manier 

verbeeldt het concept ‘kritieke zone’ het monisme zoals dat door Karen Barad als superpositie of 

on/bepaald wordt voorgesteld. Het gaat daarbij niet om het reproduceren van het ‘ene’ in het ‘andere’ 

maar om lokale regeneratie door en in het samen-worden van kritieke zones, als lokale 

leefgemeenschappen van menselijke en niet-menselijke wezens. ‘De champignons’, zo zegt Latour in 

een interview, ‘waar Anna Tsing het over heeft, zijn globaal verspreide wezens, maar je vindt ze enkel 

op specifieke plaatsen, zoals bossen in het westen van de VS.’ (van Baarle and Hendrickx 2018); in 

Tsings eigen woorden: ‘ways of being are emergent effects of encounters. Thinking about humans 

makes this clear. Foraging for mushrooms is a way of life - but not a common characteristic of all 

humans. The issue is the same for other species.’ (Tsing 2015, 23). Het komt er dus op aan om binnen 

de gegeven geologische, klimatologische, sociale, biologische, politieke en andere steeds wijzigende 

omstandigheden, patronen te observeren die het samen-worden mogelijk maken, die het zelfs 

automatisch, ‘unintentionally’ (Tsing 2015, 23, 154) doen gebeuren. Allemaal goed en wel moet Bruno 

Latour gedacht hebben, maar hoe vertalen we het idee van het lokale dat als een zichzelf 

voedende/verterende komposthoop van kritieke zones (all the way down) het globale wordt, naar een 

ruimer publiek? Welke methode gebruiken we om het samen worden van het lokale (het apparatus) 

als het worden van het globale (als fenomenon) te ontwerpen?  

 

 
Figuur 18. Animatie - verticaal/horizontaal 

Cltr + klik naar video 

 

3.3. Performativiteit: naar ‘show don’t tell’ 
 

 Bateson (Bateson 1987) stelde dat het denken, anders dan natuurlijke processen, lineair en 

doelgericht is. De ecologische crisis die daaruit voortvloeit is een crisis van ‘the ecology of the mind’. 

Het denken/waarnemen/handelen in termen van de kortste, snelste, efficiëntste weg naar het doel, 

plooit zich in een machinale, vervreemde, afstandelijke, onvoorspelbare en door schaarste vooruit 

gedreven wereld. Beelden van mooie auto’s, luxe zeilschepen en allerhande andere blinkende 

objecten, als cadeaus voor wie hard mee-‘werkt’ aan vooruitgang, appelleren aan de menselijke 

behoefte zichzelf gewaardeerd te voelen. Maar met het nastreven van symbolen die overvloed 

representeren verwordt de wereld tot een metasymbool, een bodemloze huls. Die constatatie leidt 

tot anti-humanistische duidingen als Foucaults ‘Death of Man’ (Foucault 1971) of Jean-François 

Lyotards ‘inhuman’ die het modernisme een modernistische spiegel voorhouden. Maar net zoals de 

kolonist al zijn verwezenlijkingen in het spotlicht zet (en dankbaarheid en respect eist) en de 

https://bert2bert.be/man-in-aarde/
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gekoloniseerde aandacht vraagt voor het spoor van vernietigingen versterkt kritiek het duale 

denken/waarnemen/handelen. Hoe dan dialogeren met het doelgerichte, met de rechte lijn?  

 Anna Tsing, Bruno Latour en bijvoorbeeld ook Donna Haraway horen tot de onderzoekers die 

verder bouwen op de ruïnes van de wereld. Hun posthumane denken ‘whose aim is to "elevate the 

human condition”’ door de mens decentraal te denken (Ferrando 2013, 32) verenigt in eenzelfde 

bewegen het observeren en analyseren van de huidige situatie (power as potestas or entrapment) en 

het aanreiken van alternatieven die uit onderzoek als kennis ontstaan (power as potentia or 

empowerment) (Braidotti 2017, 11). Het zoeken naar manieren om die kennis performant te maken 

mondt uit in figuraties. Sciencefiction verhalen, concepten, performances en etnografieën doen dienst 

als lenzen waardoor/in ethische toekomsten zich mede door het denken/waarnemen/ handelen in het 

binnen plooien. Tsings etnografie en de diverse manieren waarop Haraway het samen-worden 

communiceert zijn voorbeelden van zulke performatieve figuraties.  

 

Zich baserend op een uitspraak van Marilyn Starthern schrijft Haraway: ‘It matters what matters we use to 

think other matters with; it matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what knots knot 

knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It matters 

what stories make worlds, what worlds make stories’ (Haraway 2016, 12) .  

 

Ook de manier waarop professor Bruno Latour en zijn team het concept ‘kritieke zone’ vanuit het 

academische discours in het denken/waarnemen en handelen van zoveel mogelijk mensen 

katapulteren inspireert. Uit het antwoord op een vraag in een interview naar aanleiding van hun expo 

‘Critical Zones’ in Karlsruhe (Latour et al. 2020) blijkt dat Latour en zijn team het waarnemen zelf willen 

veranderen. ‘De geschiedenis en architectuur van het theater’, zo zegt Latour, ‘zijn sterk beïnvloed 

door een “speculair kijkregime”, een blik die spiegelend werkt: de scène is een spiegel voor het publiek. 

Nochtans vereist het niet erg veel wijzigingen in de hele architectuur om een andere lezing te 

suggereren’ (van Baarle and Hendrickx 2018). Wat zij bedoelen met ‘wijzigingen’ toonden Latour en 

Aït-Touati onder andere in het Kaaitheater met de performance/lezing INSIDE (Latour and Aït-Touati 

2018). In de agenda van het Kaaitheater staat te lezen:  

 

Kunnen we onze manier om naar de aarde te kijken veranderen? Niet meer vanop verre afstand, als een 

blauwe knikker in de ruimte, maar van binnenuit, als een doorsnede van die kritieke zone? Wat betekent het 

om niet ‘op’ de aardbol te leven maar ‘erin’? (Kaaitheater 2018).  

 

De insteek is eenvoudig. Het beeld van de aarde als vanuit de ruimte gezien toont een blauwe bol. 

Maar de meeste mensen leven op Aarde en niet in de ruimte waardoor bijna niemand de voorstelling 

die iedere aardbewoner ondertussen kent ooit echt gezien heeft. (Latour and Weibel 2020). Met de 

blauwe bol heeft het globalisme zich als een omvattend beeld in ons brein gevestigd. Het worden van 

Aarde als object, als radertje in een machinaal geheel, bereikt een hoogtepunt in haar verbeelden 

vanuit de ruimte. De blauwe knikker symboliseert de zichzelf verheffende mens die in gedachten en 

handelen de aarde al verlaten heeft en er vanuit het heelal op neer kijkt maar ‘Nobody lives 

everywhere; everybody lives somewhere’ (Haraway 2016, 31). Het abstracte beeld, de aarde-als-

knikker, toont het handelingsvermogen van Ouroboros-als-symbool. Door het symbool Ouroboros 

plooit Ouroboros zich-zelf als fenomenon/apparatus binnenstebuiten. Ouroboros als symbool wordt 

samen met het lichaam als ‘mijn’ lichaam, met geheel en deel, met buiten en binnen, met ander en 

zelf. Het vanzelfsprekende samen-worden wordt als door een ‘geheel’ van bovenaf, van buitenaf, 

georganiseerd, gepland, gecomponeerd, geconstrueerd. De muil vreet zich een weg door de aardkorst 

en plooit het plooien dat de zichzelf voedende/verterende composthoop die realiteit in de vorm van 

Aarde of Gaia is, letterlijk totaal binnenste buiten om het als bepaald/gesloten Object in een fel 
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verlichtte, kille, dagelijks volledig ontsmette, geventileerde, gehydrateerde, geklimatiseerde machine-

wereld uit te scheiden. Het principe van overvloed wordt met conceptuele instrumenten als ‘werk’, 

‘afval’, ‘geld’, ‘vooruit’, ‘proper’, … binnenste buiten geplooid tot het principe van schaarste. De wereld 

als kopie-roboros lijkt een simulacrum26, een hyperrealiteit waarin werkelijkheid vervangen is door 

haar voorstelling. Maar ook dat proces is, aangezien Ouroboros een onto-epistemologische realiteit 

verbeeldt, haar aard. 

 

Bron:https://www.qmanual.com/pic/printer/hp/ColorLaserJet/HP_ColorLaserJet_Pro-

MFP_M176_M176n_M177_M177fw_Parts_and_Service_Manual_[sm,pm]_201310_1_Qmanual.com-6.png 

 

 Met INSIDE vervangen Latour en Aït-Touati het beeld van de blauwe knikker langzaamaan door 

dat van de vele wriemelingen die het binnen van de Aarde als kritieke zone, als ‘levende bodem’ 

(Banwart Steve 2021) bevolken. De performance snijdt het symbool Ouroboros met chirurgische 

precisie uit het oog van de toeschouwer en plant het iconische, naar zichzelf verwijzende, Ouroboros 

als lens in. Met de perfomance plooit Latour het binnenstebuiten plooien dat Ouroboros-als-symbool 

omvat, opnieuw binnenstebuiten tot het binnen van levende Aarde. Het objectiverende, abstracte, 

vervreemdende symbool wordt tot een lens die het samen-worden, het overgaan (van buiten in 

zichzelf als binnen) is. Zo wordt de toeschouwer/deelnemer niet enkel uit het centrum gehaald, maar 

wordt het begrip ‘mens’ uitgebreid door het niet-menselijke erin mee te nemen (van Baarle and 

Hendrickx 2018). Het verwilderen is dus geen regressie maar een inclusie. Het onderscheid tussen 

decor en toeschouwer, tussen verbinden en object, tussen bal en spelers, tussen geheel en deel, tussen 

voeden en verteren lost op in het overgaan of in het verhaal genaamd ‘compost’. Het beeld van 

 

26 Als toepassing van Beaudrillards simulacrumtheorie weet iedereen hoe de aarde eruitziet, maar dat ‘weten’ is gebaseerd 
op wat we in de media zien. Het kennen van het beeld van de aarde is dus niet gebaseerd op het eigen weten maar op de 
waarheid zoals gepresenteerd in de media. Het simulacrum is een kopie zonder origineel.  

De actie: het kopieerapparaat dat de eigen reparatie handleiding voortdurend 

kopieert. Het werk: het continu repareren van het kopieerapparaat. 

 

    
FIGUUR 19. BEELD – COPY/PASTE 

 SEQ Figure \* ARABIC 19. beeld - kopie-roboros 
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wriemelingen dat INSIDE toont blijft een abstract gebeuren dat misschien enkel voor ervaren tuinders 

begrijpelijk is, maar als denkinstrument is het krachtig. Het helpt me bij het vormen van een antwoord 

op de vraag hoe ik het niet-intentionele denken/waarnemen/handelen van de wandelreis als een 

performatieve lens in het sedentaire kan plooien.  

 

3.4. Populaire cultuur 
 

 Het structuralisme van Lévi Strauss denkt cultuur als structuur. Onderliggend aan de ‘parole’, 

de gesproken taal, is er een ahistorische, sturende ‘langue’ gebaseerd op tegenstellingen. De echte 

taal is een doel dat je eventueel kunt bereiken als je de ‘langue’ perfect toepast. Maar voor Fabian is 

de ‘parole’ niet een afwijken van de norm maar het worden van cultuur zelf. Tijdens de cursus 

‘Anthropology and Popular Culture’ van professor Katrien Pype werd me duidelijk dat de verhouding 

tussen populaire cultuur (als plek van creativiteit en onafhankelijkheid) en de dominante cultuur 

analoog is aan het wilde en het temmende. Populaire cultuur toont het experimenterende, zoekende, 

wilde worden van de wereld. Tijdens de cursus noteerde ik onder andere het volgende: 

 

PC spreek tot macht en is altijd in dialoog met het dominante in termen van bijvoorbeeld religie, economie 

of politiek. PC staat toe ervaringen die niet in de dominante cultuur uitgedrukt kunnen worden uit te drukken. 

Populaire cultuur roept een bewustzijn in het leven, het is een plek van culturele creativiteit en culturele 

onafhankelijkheid en is ingebed in menselijk handelen als reactie tegen, als uitdrukken van, ideeën rond de 

gevestigde macht. Populaire cultuur is altijd in verandering, het toont hoe de wereld, hoe leefwerelden van 

‘binnenuit’ worden. Populaire cultuur is altijd ingebed in politieke relaties, is altijd weerstand, een wapen, 

een instrument van de zwakken. Met de titel van zijn boek ‘Moments of Freedom’ (Fabian 1998) refereert 

Fabian naar het gegeven dat populaire cultuur andere vormen van uitdrukking creëert en toont. Het maakt 

geen nieuwe regimes, het zijn momenten van expressie, momenten van rebellie. Bij terugkeer naar Kongo 

vraagt Fabian aan Swahili vrienden wat ‘Le pouvoir se mange entier’ in hun taal betekent maar die slagen er 

niet in dat in woorden uit te leggen. Hieruit ontstaat een theatervoorstelling waarin de vrienden hun 

interpretatie tonen: ‘als je kijkt dan zul je het begrijpen’ (Fabian 1990). Populaire cultuur lijkt een performance 

van meningen en waarden die moeilijk te vertalen zijn (Haanstad 2014). 

 

Antropologie van populaire cultuur duidt hoe een wereld zichzelf van binnenuit, van onderuit, vormt 

door het omvattende als macht in vraag te stellen; het legt het worden van de wereld bloot door het 

schijnbaar dagdagelijkse te observeren. Ook Tsings assemblages ‘are sites for watching how political 

economy works’ (Tsing 2015, 23). De veranderingen die Tsing en Fabian observeren groeien van 

onderuit, ‘there is no overall master plan, because there is no master’ (Latour 2014, 62). In die context 

verhaalt de al wat oudere professor K. als milieueconoom over het gegeven dat hij het leslokaal inruilt 

voor het geboortedorp en de studenten daar onderwijst. De professor 'remembered his visits as a boy 

to his grandparents’ village: how alive he felt as he explored the countryside! That landscape sustained 

people rather than sapping their strength. So he turned his professional work toward restoring Japan’s 

peasant landscape’. De terugkeer naar het dorp wordt niet gedreven door een romantisch of 

reactionair ideaal. Ook al komen ze tegemoet aan een nood van de professor als opvoeder, het zijn 

niet de herinneringen aan het geboortedorp die hem tot deze radicale wending in zijn loopbaan 

aanzetten. In tegendeel, zijn studenten ‘had lost touch with questions that mattered’ (Tsing 2015, 138). 

Het leren observeren/analyseren is geëvolueerd naar een copy-paste mentaliteit gedreven door het 

echoën van kennis over ‘iets’ dat is ‘sapping our strenghts’. Door de studenten naar het platteland te 

leiden en hen in contact te brengen met het fenomenon ‘dorp’ als samen-wordend apparatus toont 

de professor hen een lens waardoor/in ze het quasi automatische samen-worden van binnenuit 

kunnen observeren, herwaarderen, ‘salvage’ (Tsing 2015, 79), versterken, regenereren en door/in het 
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eigen handelen kunnen integreren. De professor praat geen waterval aan woorden over eeuwenoude 

technologieën en patronen, maar toont de studenten het dorp van zijn voorouders. Als een 

hoogtechnologisch sciencefiction apparatus verbindt het de noden van het globale en de functies van 

het lokale en omgekeerd. Het slaat koolstof, biomassa en water in haar bodems op en produceert 

zuurstof en fysieke en sociale voeding in termen van fruit, noten, groenten, granen, feest, verbinding, 

insecten, ontspanning, gelijkheid, microklimaat, gedragenheid, paddenstoelen, habitat en voeding 

voor niet menselijke levenswijzen. De professor lijkt de vleesgeworden stem van miljoenen mensen 

die een ander, minder koloniserend, minder omvattend, organiseren (wensen te) leven.  

 

3.5. Voedselbos als lens: globaal/lokaal 
 

‘Overheating’ een onderzoek aan het departement Sociale Antropologie aan de universiteit 

van Oslo (Eriksen 2018) toont aan dat globalisatie tot drie wereldwijde crisissen leidt. Een eerste is de 

financieel/economische, een tweede heeft te maken met klimaat en omgeving en een derde globale 

crisis is die van cultuur en identiteit die tot reactionair denken en verrechtsing leidt. ‘De’ wereldwijde 

crisis vraagt om alternatieve manieren van denken/waarnemen en handelen maar diezelfde wereld is 

mateloos beperkend waardoor het individu zich machteloos voelt tegenover het gebeuren. Deze 

‘dubbele binding’ leidt tot frustratie, je m’en foutisme of een gevoel van laissez faire. Ondertussen zijn 

de ogen van de wereld gericht op het Amazonewoud dat met bijna zelfwerkende kettingzagen wordt 

omgetoverd tot een reusachtige soja- en palmolieplantage. Maar diezelfde evolutie heeft zich ook in 

mijn geboortedorp in het Hageland voorgedaan. In de loop van een paar honderd jaar heeft het op 

efficiëntie en controle gebaseerde denken/waarnemen en handelen zich ook daar in de vorm van een 

gritpatroon geïnstalleerd. De valleibossen zijn omgeplooid tot populierenplantages, appelen- en 

perenplantages doorrasteren de hoger gelegen gronden. Ook de maïs, gerst, tarwe of andere 

schijnbaar oneindige grasvelden, waarvan de halmen exact even hoog reiken en de wortels exact even 

diep, staan op exact dezelfde afstand van elkaar. Ondertussen is de ooit van leven krioelende bodem 

verworden tot dood substraat. De meeste eeuwenoude meidoornhagen die het landschap 

verbonden/afscheidden en habitat en richting vormden voor miljarden niet menselijke wezens zijn de 

voorbije decennia vervangen door een combinatie van Bekaert-, prikkel- en schrikdraad. 

Het wilde lijkt totaal getemd. Het merendeel van de appels zwermen over heel Europa uit, de 

peren gaan naar Rusland en China, ook het populierenhout wordt door China massaal opgekocht; een 

belangrijk deel van wat op de akkers geteeld wordt is bestemd voor dierenvoeding, de landbouwsector 

verkeert al jarenlang in crisis; aanhoudende droogte, nachtvorst of overvloedige regenval wordt met 

de regelmaat van een klok als ramp erkend en vruchtbare bodems eroderen. Ondertussen scheert het 

aandeel van Bekaert hoge toppen op de beurs. Terwijl de werkloosheid in het landbouwgebied 

bovengemiddeld hoog is en de inkomenskloof steeds verder uitdiept zwermen de lokale grondstoffen 

over de ganse wereld uit. De vragen die aan de uitbaters van het Amazonewoud worden gesteld zijn 

de vragen die we aan onszelf moeten stellen: wat zijn de werkelijke opbrengsten van deze globale 

monocultuur handel voor het lokale? Hoeveel mensen zijn hierin betrokken en hoeveel van de 

geproduceerde voeding komt bij lokale bewoners en niet menselijke levensvormen terecht? Kort 

samengevat: wat ‘voeding’ kan zijn wordt ingevuld als etenswaar, ‘opbrengst’ is louter en alleen 

persoonlijk financieel gewin en wat een bos zou kunnen ‘doen’ wordt met begrippen als ‘proper’, 

‘recht’, ‘efficiënt’ en dergelijke meer gereduceerd tot het uiterst kwetsbare, gesloten en steriele 

‘plantage’. Maar de plantage-wereld (Tsing 2016) verandert steeds sneller en raakt oververhit. Er doet 

zich een vreemde verschuiving voor: het antropocentrisch organiserende denken/waarnemen/ 

handelen leidt tot globale crisissen die niet meer controleerbaar zijn maar op hun beurt het 

denken/waarnemen en handelen bepalen; de wereld overstijgt het antropocentrische overstijgen. 
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Met andere woorden, de mens heeft het wilde getemd maar die getemde wereld breekt uit haar 

halster waardoor het temmende genoodzaakt wordt om zich in het wilde te proberen integreren. Wat 

is het alternatief voor het denkende/waarnemende/ handelende lichaam dat een koloniserend 

verleden in het heden kopieert? Hoe kan de mens dialogeren met een steeds sneller veranderende 

wereld zonder zichzelf als controlerend en van bovenuit, als een radertje in een omvattende machine 

te blijven denken/waarnemen/handelen?  

 

Ctrl + klik naar video 

 

Met haar ‘theory of haptic visuality’ toont Laura Marks (Marks 2000, 162) dat het lichaam en 

het beeld geen onderscheiden entiteiten zijn; in het ‘doen’ van het lichaam, haar denken/waarnemen/ 

handelen, worden het lichaam en het beeld samen. Het komt erop aan lenzen te ontwikkelen die het 

mogelijk maken om door/in ethische toekomsten als bril te denken/waarnemen/handelen. Het 

voedselbos is zo een lens. Naast bijvoorbeeld het CSA 27  (Community Supported Argiculture) 

landbouwmodel dat vooral rond steden als Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel aan populariteit wint 

ontstaan ‘voedselbossen’. Een voedselbos toont een dynamiek die al sinds mensenheugenis bestaat. 

Het opzet is niet nieuw, het is geen revolutie maar een herontdekken van hoe samen-worden tot 

overvloed leidt. De menselijke aanwezigheid in de oerwouden van Indonesië (Tsing 2005) bijvoorbeeld 

wordt nog steeds gekenmerkt door patches van fruit en ander menselijk voedsel. Net als het 

symbiotische matsutake samen-worden versterken de menselijke nood aan voeding, het bos en de 

wereld elkaar wederzijds. Het idee ontstond in het Westen als een verwilderde boomgaard die 

‘unintentional’ tot een voedend, onderhoudsvrij fruit- en kruidenbos evolueerde. Sinds een paar 

decennia vertaalt het observeren van de werking van die zones zich als het voorbeeld bij uitstek voor 

minder-intentioneel ontwerp. Het voedende bos bestaat net als een ‘echt’ bos uit een gelaagdheid van 

mycorrhiza, mossen, kruiden, struiken, bomen en klimplanten die met voor mens en andere levende 

wezens, eetbare, meerjarige soorten (fruitbomen, kruiden, artisjok, asperge, kleinfruit, …) worden 

ingeplant. De planten in een voedselbos zijn vooral meerjarig waardoor de mens er als jager-

 

27  CSA-netwerk (Community Supported Agriculture) is een vereniging van boeren die hun groenten, fruit en dierlijke 

producten via de korte keten aan de man brengen. Door zijn ecologische manier van werken, zorgt de CSA-boer(in) voor jouw 

gezondheid en voor de gezondheid van het milieu en de bodem. (“CSA-Netwerk Gezonde Landbouw Voor Een Betrokken 

Buurt” n.d.) 

Figuur 20. Video - de drempel (eigen expo 2008) 

https://bert2bert.be/de-drempel/
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verzamelaar door/in beweegt. Doordat het samen-wordende vermogen met de tijd exponentieel blijft 

toenemen daalt de nood aan menselijke input in de vorm van arbeid navenant. Planten zaaien zichzelf 

uit, zaailingen kunnen worden verkocht of uitgedeeld. Het apparatus kopieert zichzelf dus eenvoudig 

naar eender waar. Een voedselbos is een enorme hefboom: twee initiatiefnemers kunnen op twee 

hectare minstens 200 mensen en miljarden andere wezens van fruit, groenten, noten, paddenstoelen, 

hout, geneeskrachtige kruiden, bloemen, geuren, geluiden, honing en zuurstof voorzien en 

daarbovenop ook nog een behoorlijk loon verdienen. De levende bodem (Banwart Steve 2021) buffert 

water, voedingsstoffen, methaan en CO2. Ook het beheren van het voedende bos kan als opbrengst 

worden geïnterpreteerd. Het samen-werken maakt dat volwassenen en kinderen zich verenigen rond 

een gemeenschappelijke lokale/globale visie, elkaar samen (op)voeden aan elkaars aanwezigheid en 

vaardigheden. Het samen planten van bomen of het samen oogsten bijvoorbeeld, wordt een 

rechtstreeks dialogeren met, handelen in toekomsten. Het is geen intellectuele, elitaire, moeilijk te 

vertalen constructie en kan bijna eender waar worden toegepast. ‘Korte keten’ staat centraal in de 

visie. Distributieketens die het globale geheel dooraderen worden omgeplooid tot lokale voeding en 

verbinding. Onontwarbare, vervreemdende, totaal abstracte knopen van industriële productie -en 

consumptieketens worden direct waarneembare fenomena/apparatuses. Het voedselbos is educatie. 

In een steeds meer onvoorspelbare en chaotische wereld toont het samen-werkende apparatus een 

woordeloos antwoord op vragen als ‘wat levert dat nu op’ of ‘wat is de bedoeling hiervan’ en 

katapulteert de vraag in het oog van de mens die ze stelt. Het vertaalt zich-zelf als samen-worden van 

‘wat’ en ‘hoe’ aan zoveel mogelijk mensen. Fruit, noten, groenten en ontelbare andere opbrengsten 

scheppen een composthoop-achtige dynamiek die de omgeving direct en van onderuit, vanuit een 

levende bodem, activeert. Eventuele klanten oogsten (samen met kinderen) zelf groenten en fruit 

waardoor de beheerders worden ontlast en verpakking wordt vermeden; scholen komen zelf hun 

appels plukken, een vrijwilliger houdt een informatieve website up-to-date, een feestcomité verzorgt 

een oogstfeest, iemand geeft workshops of begeleid wandelingen. Het is niets nieuws, het leidt niet 

tot een revolutie, maar vormt een antwoord op de vraag wat een bos, als het wilde in het temmende, 

als overvloed in schaarste kan ‘doen’. Het groeit van onderuit, als handen die opnieuw contact maken 

met een levende bodem en bouwt verder op een controlerende, transcendente wereld die haar 

vermogen put uit schaarste. Het voedselbos als fenomenon/ apparatus, het wat/hoe, is voorbeeld van 

een lens die samen-worden performatief maak. Als ‘een’ kritieke zone die ‘de’ kritieke zone van 

binnenuit besmet biedt het de intentioneel handelende mens een inkijk in een ethisch kader dat lokale 

overvloed in termen van ontmoeting, fysieke en sociale voeding combineert. Een voedselbos gedacht 

als kritieke zone komt aan bijna alle uitdagingen die ‘oververhitting’ door globalisering met zich 

meebrengt tegemoet.  

Het toont niet enkel het ‘wat’ in termen van voedende oplossingen en mogelijke toekomsten 

maar is in eenzelfde bewegen het ‘hoe’: ‘In fact, diffraction not only brings the reality of entanglements 

to light, it is itself an entangled phenomenon’ (Barad 2007, 73). Het voedselbos als fenomenon/ 

apparatus lijkt op het verblijven binnenin het ‘ecosystems engineering’ waarover Ting schrijft: ‘A tree 

holds boulders in its roots that otherwise might be swept away by a stream; an earthworm enriches 

the soil. Each of these is an example of ecosystems engineering.’ Volgens Tsing kunnen we uit het 

handelen van het ‘ecosysteem engineering’ patronen afleiden die assemblages organiseren en die 

patronen duiden het niet-intentionele ontwerp. ‘This is the sum of the biotic and abiotic ecosystems 

engineering – intended and unintended; beneficial, harmful, and of no account – within a patch.’ (Tsing 

2015, 161). Net als Latours kritieke zone of verbeeldt als Haraways touwfiguurtje28 evolueert het 

 

28 Haraway gebruikt het doorgeven van en verder bouwen op touwfiguurtjes van kinderen onder elkaar op de speelplaats 
als figuratie voor het samen-worden. (Haraway 2016, 3) 
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‘ecosystems engineering’, het samen-worden zonder mens, niet-intentioneel, als Aarde, als Gaia. Maar 

met mens als intentionele speler veranderen de regels. Op een dag merk je bijvoorbeeld dat het 

groepje reeën dat regelmatig in de rand van het voedselbos overnacht de schors rond pas aangeplante 

appelbomen eet, dat muizen de wortels van een jonge kerselaar aanvreten of dat een paar hazen zich 

tegoed doen aan kolen. Hoe ga je om met lokale plantengemeenschappen, met invasieve soorten, met 

plagen, met ziektes, met diefstallen, met grenzen? Stel dat je samen met Latour landt op Aarde, hoe 

kader je jouw keuzes? Hoe richt je de landingszone in? Op basis waarvan neem je beslissingen? Hoe 

kader je je eigen intentionele gedrag dat meestal een reageren is? Kopieer je het gedrag dat ervoor 

zorgde dat je Aarde verliet in je handelen? Kan een mens leren ‘bossen’? 

 

  
  
Figuur 21. Maquette - wild/temmend 
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4. Besluit 
 

… het woord alleen al lijkt op het definitieve einde van een eeuwigdurende wandelreis maar 

het is allerminst mijn bedoeling mijn onderzoek af te sluiten. In mijn eindwerk doe ik verslag van het 

beklimmen van een plateau. Het vormt de beknopte neerslag van een wandelreis door/in een 

academische wereld en de door haar gehanteerde begrippen, theorieën en toepassingen.  

Met de vraag ‘wat doet het huis met de bewoner’ ga ik na hoe mens en wereld samen 

domesticeren. Door me voor langere tijd al wandelend in het buiten te begeven leerde ik hoe ik mezelf 

als temmende en controlerende mens in een steeds meer onvoorspelbare, chaotische en wilde wereld 

kan integreren. Bij thuiskomst plooide de wandelreis door/in het buiten zich in een wandelreis door/in 

een academisch discours. Tijdens het lezen/schrijven maakte ik kennis met de manier waarop Bruno 

Latour, Donna Haraway, Anna Ting, Tim Ingold en Karen Barad het temmende in het wilde integreren 

en het samen-worden performatief maken. Zij slagen erin om in eenzelfde bewegen het onderzoek, 

de lens en de presentatie samen naar een lezer toe te communiceren; door hun onto-epistemologische 

benadering lost de vervreemdende afstand tussen het ‘hoe’ en het ‘wat’ op; zo wordt het doen van 

het lichaam, het denken/waarnemen en handelen, geen overbruggen van afstand tussen entiteiten, 

maar wordt het tot ondertunnelen, overgaan, samen-worden.   

Op basis van de inzichten die ik al doende verwerf kijk ik in de eigen omgeving en observeer 

het ontstaan van voedselbossen die zich als zwammen op een rottende stam in de wereld plooien. Via 

diverse bezoeken aan bestaande voedselbossen en de eigen ervaring met het aanleggen en beheren 

ervan presenteer ik het voedselbos als een samen-wordende lens. Het ‘voedsel-bossen’ is een 

educatieve lens die de afstand tussen ‘wat’ en ‘hoe’ ondertunnelt en de temmende mens toont hoe 

hij/zij samen met een steeds wilder wordende wereld kan worden. 

Door/in het voedselbos kan het lichaam contact maken met een vroegere manier van 

denken/waarnemen en handelen waardoor dat verleden zich in mogelijke toekomsten plooit. In die 

zin is het voedselbos een geheugen dat het geheugen van het lichaam rechtstreeks aanspreekt. Anders 

dan het bewegen in een stad evoceert het samen-bos-worden een ultra fijn trillen, dat het geheugen 

van elke cel van het lichaam raakt. De frequentie herinnert het lichaam aan haar oorsprong, aan het 

aanraken, de ‘touch’, aan het samen-worden, aan het compost dat het is. Het lichaam komt thuis in 

het wilde. Het voedende-samen-worden-als-bos toont hoe overvloed ‘niet-intentioneel’ gebeurt; het 

voedende bos is een lens die de moderne mens een spiegel voorhoudt en hem toont hoe het niet-

intentionele en het intentionele, het gekoloniseerde en het koloniserende, samen-overvloed-worden. 
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Epiloog  
 

 ‘Stel je eens voor dat de grens tussen je verbeelding en de echte wereld er niet was. 

Met augmented reality is dat niet alleen mogelijk, het is de werkelijkheid’ (“Augmented Reality” 2022). 

Ik lees deze slagzin op de website van Apple en haal me alle lenzen die in de loop van deze verhandeling 

de revue zijn gepasseerd voor de geest. Het ‘stel je eens voor’ doet een beroep op de verbeelding die 

de kijk op werkelijkheid mee bepaalt en het menselijke bewegen bijvoorbeeld als toekomstvisie richt. 

In haar etnografie ‘A Space on the Side of the Road’ (Stewart 1996) past Kathleen Stewart het 

verbeelden op een onnavolgbare manier toe. Haar representeren van ‘het leven aan de kant van de 

weg’ spreekt met termen als ‘imagine’ (69 keer) en ‘picture’ (78 keer) de verbeeldingskracht aan 

waardoor de diverse situaties die ze uiterst gedetailleerd beschrijft zich als een performance in het 

hoofd van de lezer afspelen en een wereld evoceren. Op het eind van het boek heeft die lezer zich het 

leven zoals zich dat in het Amerikaanse binnenland afspeelt, zo dikwijls verbeeld dat het boek als een 

‘augmented reality’ aan het geestesoog verschijnt.  

 Wandelreizend mag ik telkens weer ervaren hoe het lichaam zichzelf steeds minder als deel 

van een geheel denkt/waarneemt/handelt. Wat ook opvalt is dat het verbeelden van een verleden, 

een heden en een toekomst meer en meer samenvalt in direct contact overgaan. Om dat overgaan, 

dat samen-worden als manier van mens-worden in het sedentaire te experimenteren kocht ik enkele 

jaren geleden een perceel grond aan. Daarop plantte ik tijdens het schrijven van deze verhandeling 

samen met anderen meer dan 800 fruit- en andere loofbomen. Omdat ik een inkijk wil geven in het 

voedselbos als proces, geef ik mijn eigen ervaren in een aantal uitspraken weer. Misschien kan ik zo 

het verbeeldende vermogen van een eventuele lezer aanspreken.  

 

Het omvattende denken weet niet wat aan te vangen met het samen-worden dat het bos of een 

schijnbaar verwaarloosde houtkant is. Het staat voor een verwilderde houtkant en ‘weet het niet’. De 

mens die door een kapitalistische lens speurt ziet enkel economische opbrengst. Maar het wilde heeft 

geen economische waarde (en het is ook niet ‘proper of ‘netjes’). Het ‘niet weten’ herleidt het wilde 

tot een ruïne. Dat lege blad, dat tabula rasa wordt copy/paste ingevuld met een beheersbaar grid dat 

als plantage alleen maar op houtproductie gericht is. De geordende bomenrijen spiegelen het op 

controle gerichte, afrasterende denken/waarnemen/handelen. Tegenover die manier van mens-

worden staat een ethisch kader dat het samen-worden in een duurzame toekomstvisie vertaalt. Het is 

dat verlangen naar een duurzame toekomst dat een leefbaar heden construeert (Braidotti 2013). Het 

bos als fenomenon/apparatus, als manier van handelen, als toegepaste onto-epistemologie richt het 

intentionele handelen van een buiten-dat-omvat naar een binnen-dat-samen-wordt, van duaal naar 

monist, van elitair en transcendent naar gewoon en immanent.  

 

Grenzend aan het voedselbos is er een perceel van 100 meter op 100 meter dat verwildert; behalve 

op een smal paadje dat erdoor loopt komt hier nooit een mens. Het is een educatieve ruimte 

waardoor/in je voorzichtig Tsings ‘patterns of unintentional coördination’ kunt observeren. Die 

patronen ontwikkelen zich als assemblages, ‘to notice such patterns means watching the interplay of 

temporal rhythms and scales in the divergent lifeways that gather’ (Tsing 2015, 23).  

 

Stel je een levende bodem voor; bodem is geen geobjectiveerd substraat maar een levend wezen dat 

net als andere levende wezens het samen-worden van biotische en abiotische componenten, ‘the sum 

of the biotic and abiotic ecosystems engineering’ (Tsing 2015, 161) wordt. Wanneer je van dichtbij 

observeert, zie je het krioelen van een BwO dat als fenomenon/apparatus, water, CO2, 

voedingsstoffen, biomassa en leven buffert. Levende bodem toont je Ouroboros als een zichzelf 
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voedende/verterende realiteit, een composthoop van wriemelingen, de habitat van miljarden insecten 

die bladeren verteren en op hun beurt verteerd worden door vogels; in elke koffielepel ‘bodem’ huizen 

meer dan vijf biljoen levende bacteriën. Met een levende, zichzelf voedende/ verterende bodem 

neemt de weerbaarheid van planten en dieren tegen allerhande ziektes en plagen exponentieel toe.  

 

Stel je voor dat je als een bij door het voedselbos zweeft. Je merkt dat noten en kastanjes zichzelf 

uitzaaien en op de bodem ontspruiten waardoor het bos zonder veel menselijke intentie maar met 

geduld, een plantenkwekerij wordt. Je merkt dat wanneer je in de winterperiode twijgen van de zwarte 

bes of kruisbes snoeit en in de grond steekt, die twijgen van-zelf tot struiken ontwikkelen. Het bos 

wordt een broedplaats vanwaar uit het meer immanente samen-worden ‘zich-zelf’ over de wereld 

verspreidt.  

 

Stel je voor dat er in het voedselbos openluchtklassen of schoolkampen doorgaan. Kinderen uit de 

buurt krijgen de kans om de voedende levenswijze die het bos (als bron van allerhande fysieke maar 

ook sociale, spirituele en andere voeding) is, te leren. Zo doorbreekt de lens de enge, vanzelfsprekende 

Westerse invulling van ‘bos’ als plantage-voor-houtproductie. Het gaat niet om snelle korte termijn 

financiële winst maar om een veelheid aan duurzame opbrengsten zoals feest, gezelligheid, 

ontmoeting, menselijkheid en andere vormen van overvloed. Voedsel is dan geen object, maar het 

proces van samen-worden met menselijke en niet menselijke wezens over generaties heen.  

 

Beeld je in dat er koks van heinde en verre naar ‘het’ bos komen omdat deze fijnproevers de smaak 

van wild fruit en groenten ook economisch waarderen. Eventuele klanten oogsten zelf. Zo verhoogt de 

mogelijkheid tot contact, wordt het project door meerdere mensen gedragen, verlaagt de kost die 

samengaat met verpakking en vermarkting en wordt de arbeid die met het oogsten samengaat op een 

aangename manier verdeeld. 

 

Stel je het voedselbos voor als een eindeloos lange wandeling door een woud. Je komt nooit twee keer 

op dezelfde plaats waardoor er geen vergelijken ontstaat, geen verwachting. Er is geen centrum van 

waaruit jou denken/waarnemen/handelen vertrekt en waarnaar het terugkeert. Maar als beheerder 

van een sedentair voedselbos besef je al snel dat jij samen-wordt met een omgeving. Het bos wordt 

bevraagd. En die vragen worden samen met het handelen van een deel in een geheel. Ook 

verwachtingen en plannen ontstaan door en met jouw positie. Zo zijn je buren bijvoorbeeld boeren 

die op grootschalige manier aan landbouw doen. De ene ploegt jaarlijks een halve meter van het bos 

om en voegt het zo toe aan zijn of haar akker, de andere stelt zijn sproeimachine niet goed af waardoor 

verdelgingsmiddelen of meststoffen ook in het bos hun werk doen. Stel je voor dat je op een dag besluit 

het gesprek aan te gaan. Hoe pak je dat aan? Welke relaties ontstaan daar? Hoe ga je om met grenzen? 

De rand van het bos, de overgang wordt gevormd door een heg bestaande uit meidoorn, sleedoorn, 

wilg, zomereik, hondsroos en bijvoorbeeld Gelderse roos. Omdat het met rust gelaten wordt is die 

rand een uiting van een wilde bodem. Tegen die heg aan staan op anderhalve meter van elkaar twee 

rijen wintereiken. Die eiken worden in een hakhoutcyclus van negen jaar geoogst en voorzien de 

beheerders (en andere mensen) van palen en constructiehout. De overgang groeit samen met kruiden 

die jaarlijks afsterven en bodem vormen. De meer dan een halve kilometer lange, meer dan tien meter 

brede heg slaat actief CO2 op in de bodem en biedt met haar stekelige, bessendragende struiken 

habitat en voeding aan allerhande niet-menselijke wezens. De rand biedt bescherming tegen de 

strakke wind die ongehinderd van over de omringende vlaktes aan komt blazen en keert inwaaiende 

meststoffen en verdelgingsmiddelen.  
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Na een plant- en opstartfase waarin invasieve kruiden en gras rond jonge bomen weggehouden 

worden is er geen verder onderhoud nodig. Het bos wordt steeds minder afhankelijk van arbeid. Net 

als sommige bewoners van de wouden rond de evenaar werk je na vijftien jaar nog ongeveer drie uur 

per dag. Eens de opstart gebeurt kan het in principe oneindig functioneren. Beeld je in wat je met de 

rest van je tijd gaat doen. Misschien heb je kleinkinderen, een grote familie, gezellige buren of leg je je 

nog meer toe op het samen-worden met het niet-menselijke leven, misschien geef je workshops, leg 

je toe op het maken van muziek, het houden van bijen of schrijf je een boek.  

 

Stel je voor dat het voedende bos leest als een enorme bibliotheek die mensen leert hoe voor zichzelf 

en elkaar zorg te dragen zonder daarvoor in de afgrondelijke diepte van een wereld te moeten reiken. 

Het opwekkende Sint-janskruid, de rustgevende valeriaan, de tijm, de salie en tientallen andere 

kruiden groeien ongestoord waar het hen uitkomt. Meerjarige groenten zoals artisjok, asperge, 

mierikswortel, oerprei, look, … hebben weinig of bijna geen zorg nodig. Zaden van spinazie, pastinaak, 

veldsla, pompoen, tomaat … blijven in de bodem achter en schieten wanneer de tijd ervoor rijp is 

opnieuw uit.  

 

Beeld je een voedselbos in als een bos met open plekken waar mensen die het moeilijk hebben om 

met de snelheid van samenleving mee te kunnen, samen (met) voedsel (te) groeien, rusten, telen. Het 

voedende bos biedt ruimte aan het denken als een bos, aan het waarnemen en handelen als een bos; 

het is een samen-wordend immanent apparatus waar mensen los van een opzwepende globale markt 

de mogelijkheid krijgen het eigen ritme te ontdekken. Het is een plek waar ceremonie verbindt met 

het dagelijkse handelen, waar vervreemdende afstanden verdwijnen in de fenomena zoals ze zijn; een 

plaats waar het pre-objectieve zonder al te ver in de abstracte, bodemloze afgrond van een 

symbolische wereld te vallen, kan en mag bestaan.  

 

Beeld je in dat de visie die het voedselbos evoceert niets anders is dan het voedende bos zelf; dat het 

samen worden als apparatus naar niets anders verwijst dan naar zichzelf als fenomenon; dat er geen 

vraag is naar het doel van het voedselbos maar dat het zichzelf als samen-leven toont; dat het 

voedende bos als lens niet enkel de aard van het licht dat erdoor gaat toont maar in eenzelfde bewegen 

ook de aard van de lens. 

 

Een voedselbos is een voortdurend ontmoeten van Abel en Kaïn. De strijd tussen het wandelende, 

zoekende lichaam en het territorialiserende lichaam komt thuis in een voedselbos. 

 

Beeld je in dat er in het bos een boom omvalt, een kruid verdort of een vogel sterft. Lichamen worden 

bijna onmiddellijk deel van een levende bodem en voeden samen het andere. De barst in een 

verzakkende muur toont dat ook de muur langzaam opnieuw in de bodem zinkt en verteerd wordt, 

voeding/vertering ‘is’. De verhouding, de schuine lijn, verbeeldt het samen worden van horizontaal en 

verticaal, immanent en transcendent, het wilde en het temmende. In de schuine lijn, in het vallen van 

de boom, worden het immanente (het horizontale) en het transcendente samen. 
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Figuur 22. Fotoreeks - schuine lijn 

 

Natuurlijk is het voedende bos geen oplossing voor wereldproblemen. Maar beeld je in dat jongeren 

die zich vragen stellen bij het functioneren van de wereld en geen alternatieven ontdekken, in levende 

voorbeelden zoals het voedselbos, een manier van samen-worden ontwaren die toont hoe het 

eventueel anders kan.  

 

Lillard is professor psychologie aan de ‘University of Virginia’ en voorvechter van Montessori, 

praktijkgericht, speels en dynamisch onderwijs. Uit haar onderzoek blijkt dat het brein het best 

functioneert in een dynamische omgeving (Bennett 2013). Stel je een voedselbos voor als een 

openluchtschool: kinderen en volwassenen zouden door/in het apparatus bijvoorbeeld leren over hoe 

een bos ‘als vanzelf’ samen met voeding wordt en observeren dat ‘schaarste’ een kapitalistisch 

construct is waarmee mensen elkaar via ‘omgeving’ onderdrukken. Het voedselbos als ‘out of the box’ 

leren stimuleert creativiteit (Leung et al. 2012). Het samen-wordende apparatus vormt de mens die 

ermee/door/in verblijft eventueel tot een persoon waarvoor samen-worden meer vanzelfsprekend is.  

 

 
Figuur 23. Afbeelding – onderwijs 

Bron: https://montessoripublic.org/2021/11/angeline-lillard-on-montessori-and-play/ 

 

Stel je voor dat je denken/waarnemen/handelen samen met het bos vertraagd en dat je lokale 

leefgemeenschappen ontwaart: het koppel torenvalken, de mierennesten, de zwammen die soms in 

cirkels verschijnen, het roodborstje dat je overal vergezeld, de bijenvolken die onderdak vinden in een 

eenvoudige korf, de koninginnenpages, de mussen die zich altijd in een zwerm verplaatsen, de haas 

die ergens stilzit en luistert, de reeën die van de rand van het bos hun thuis maken, de miljarden 

bodemorganismen die je hoort krioelen. Stel je voor dat het bos de wereld is van deze wezens en dat 

ze je uitnodigen tot hun gemeenschap. Hier kun je het verschil tussen het machine-denken dat 

plantages inricht en het apparatus dat jou (unintentional) inricht letterlijk ruiken, proeven, tasten, 

https://montessoripublic.org/2021/11/angeline-lillard-on-montessori-and-play/
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voelen en horen. Alles beweegt, het ganse bewegen beweegt! ‘Het bos’, als proces, als ‘bossen’ nodigt 

uit om mee te bewegen; het lichaam wordt net als het lichaam van alle mogelijke niet menselijk wezens 

samen als bos. Er is geen haast.  

 

Net als de Tsings ‘patches’ van ‘unintentional design’ heeft het fenomenon geen ander doel dan 

zichzelf, het doen van het bos, het handelen van het bos, het ‘bossen’, het samen-worden van het bos, 

lijkt een machine die speciaal ontworpen is om tegemoet te komen aan de noden van de wereld, maar 

dat is het niet. Er ontstaat een levend denken dat geen samenstelling is van ten opzichte van aan elkaar 

gerelateerde beelden 'by someone bracketed out of the picture’ (Kohn 2013, 90). Het voedselbos is 

een apparatus waaraan de waarnemer en zijn/haar waarnemen integraal ‘deel’nemen. 

 

In een onvoorspelbare, vrijwel totaal abstracte, steeds sneller veranderende wereld is het bos een 

zeldzame plek die naar zichzelf verwijst. Voor het bos bestaat de wereld of ‘het bos’ niet, de wereld 

laat het bos koud, het kan er makkelijk zonder bestaan. Het bos is geen middel tot een doel; het bestaat 

niet uit onderdelen die als radertjes in elkaar passen en een geheel vormen; het bos is samen-worden. 

Een bos heeft geen ander doel dan haar overvloed als bos te ‘doen’. Er kan niets verkeerd gaan, het is 

niet gevaarlijk, het vormt geen probleem.  

 

Stel je voor dat omgeving je als een speer vooruit trekt, je bent erin opgegroeid, je hanteert de 

concepten, je denkt ‘dat’ denken. Het lichaam voelt de roep om zich in te schrijven in de honderden 

mogelijkheden die dagelijks de revue passeren: koop je een tractor of niet? Boor je een waterput of 

niet? Leg je zonnepanelen of niet? Welke bomen plant je? Waar? Wanneer? Hoe diep en waarom? 

Waaraan relateer je de keuzes die je maakt? Hoe houd je je denken in een snel veranderende wereld 

dicht bij je lichaam? Het is allesbehalve eenvoudig om eenvoud zichzelf te laten tonen. De 

manifestatiedrang van het organisme, het zich willen tonen, het willen serieus genomen worden, de 

keuzes willen verantwoorden, willen zeggen ‘ziehier EINDELIJK het voedselbos!’; het willen tonen van 

een resultaat, van het doel, van het object ‘voedselbos’ ondergraaft de extreem langzame samen-

wordende vlakte die het is. Hoe weerhoud je jezelf ervan een spade op te nemen en die vlakte om te 

plooien? Hoe maak je jezelf misbaar? Hoe vertraag je?  

 

Stel je voor dat er geen entiteiten zijn, alles wordt samen als een composthoop. De minste verandering 

trilt door in het trillen. Het bos stelt geen vragen, maar toont zichzelf als antwoord en verwacht niets. 

Omdat je door/in het bos waarneemt en handelt, grijp je na enige tijd in jezelf en omgekeerd.  

 

Het koloniserende denken verspreidt zich controlerend, dwingend en eisend door en met generaties 

als copy/paste over de wereld. Wat verstaat iemand onder ‘bodem’, ‘bos’, ‘voeding’ of ‘opbrengst’? 

Zijn niet zo goed als alle bossen in Vlaanderen plantages: proper, recht, opgeruimd en omrasterd? Zijn 

niet zo goed als alle landbouwbodems herleid tot substraat?  

 

Ouroboros?! Ook al praat je met anderen over samen-wordende apparatuses, het blijft een verwijzen 

naar, een aanspreken van de verbeelding van de ander. Het blijft een abstractie. Beeld je in dat je 

bomen plant en dat je kruiden zaait. ‘Plots’ sta je midden in je woorden, midden in je visie. Het 

voedselbos is geen decor, geen achtergrond waartegen jouw leven zich afspeelt maar een intens direct 

contact met toekomsten waarin mens, niet-menselijke wezens, materie en technologie samen-

worden. 
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Je beseft dat de wereld doordrongen is van technologie; je schoenen, de spade, kleding, de wagen en 

de fiets waarmee je je verplaatst; elke kleinste vijs is een spoor dat het in elkaar plooien, het samen 

worden van technologie en mens verbeeldt. Je positie is een door en door technologische positie. Het 

voedselbos is geen teruggrijpen naar voorouderlijke tijden, het is een herdenken van de relatie 

technologie/mens. Is het mogelijk om op een niet-hiërarchische, niet controlerende, omvattende 

manier samen met technologie te worden? Een voedselbos is de ideale plaats om die vraag te 

experimenteren. Het is een oefening, een spel. Het is geen rechtlijnig kader, geen ‘tien geboden’, geen 

bepalen van ‘zo moet het zijn’, maar een uitnodiging om tastend, experimenterend en zoekend wereld 

te maken. Het begrip ‘fout’ lost op in het mogen experimenteren.  

 

Hoe kom je tegemoet aan je verlangen om samen met het wilde te ontwerpen? Moet dat verlangen 

worden ingevuld? Beeld je in dat het wilde daar huist en tot rust komt waar verlangen naar verlangen 

mag bestaan.  

 

Mocht het voedselbos als manier van denken/waarnemen/handelen niet al sinds mensenheugnis 

bestaan en op diverse plaatsen op de wereld in diverse vormen voorkomen dan lijkt het een utopie. 

Maar dat is het niet.  
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