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Gied Jaspars is al ruim twintig táar tv- eii
radiomakeÍ. ln de laren'7o maakte hij samen

" met Wim T. Schippers Íurore in VPRO-pro'
gramma's als de Fred Haché Show en de

Barend Servet Show.
Na een groot aantal geruchtmakende proiec-
ten streek hii neeÍ aan het stille riviertte het

Gein, onder de rook van Amsterdam.
Sindsdien stopt hii steeds meer natuur in ziin
programma's. Als dichterlilke wandelaar weet
hij de spannendste dingen te vertellen oveÍ zo
iêts simpels als een boterbloem. Ziekte kluis'

teÍt hem de laatste tild aan ziin geliefde
molen, maar ook daar is hil een en al enthou-

siasme ovêr wat hem omÍingt.
Frank zocht hem op en luisterdê ademloos.

Gesprek met een tevreden mens.
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'ilF a maar lopen , z<gr Gred al.
' -ffi rk hcm lrtl oo hcr starron.

4w- ë u", is schiricrcnd weer
*/ waar,rm zou ic tlan Ln drc auto
van mij gaan zittenl'Met plezier
volg ik zirn aJvie'. Llke .tap rrchting
zijn huis vocrt mij dieper een idylle
brnnen. Overal groeien wilde bloe-
men. Een stralende vooriaarszon
umsl\anr her uitbortenJe Sroen en ln
hct ncr langs het water rcnnen kui-
kens ritselend rond. Zo slingert het
Gein door een puntgaaf polderland-
schap en ik slinger mee, totdat ik áls
vanzelÍ de tuin van Gied binnenstap.
De tv'maker zit prinsheerlijk onder
een parasol middenin de bloemenzee
rond zr;n huis. Portoioon en koekies
binnen handbereik, lurkt hij tevre-
den aan een kartonnetje druivesap.
Mct cen brede armzwaat nodrgr hii
ne uit plaats te nemen.

. 'lk heb niets teveel gezegd, hèl'
glundert hij.'Het mooiste plekle van
Nederland!'
In zijn meest recente pennevrucht,
een boekje met Íraaie natuurgedich-
ten, bezingt hij de charmes van een-
voudige dingen als vlinders en wet-
debloemen. Nieuwe leden van
Natuurmonumenten ontvangen het
gatis. Gied laspars: 'Ach, dat ziin
maar een paar tekstel, slaat netgens
op...' Liever heeft hij het over zijn
films: 'Ik maakte vooÍ Natuurmonu-
menten met veel plezier een serie
natuurÍilmpjes van vijÍ minuten, bij
wi,ze van dagsluiting op de Vara.

Iedere donderdagavond rond twaalf
uur, zesenveertig aÍleveringen. Ik
maakte ze samen met Menno
Loohuizen van Natuurmonumenten.
Ik trok ervoor door heel Nederland.
Het is alweer anderhalf jaar geleden,

maar ze werden zo succesvol, dat ze

dde tot vieÍ keer herhaald zijn.'
Mer Wim T. Schippers maakte hit een

hele serie geruchtmakende shows:
'Ik ben een mateloos bewonderaar
rrn Wim zijn werk. Met zijn tweeën
hebben we ai die shows in elkaar
gezet. lk Íungeerde daarbri als ziin
klankbord, zoals dat heet. Na 1980

zei ik de televisie vaaruel, want na
zoveel iaar en zoveel honderden pro-
grdmma's had ik het wel zo'n beetje
gezien. Ik wilde weer eens wat
anders en dook toen in de uitvindin-
genwereld. Ik wilde ook eens wat
geld verdienen, want bi i de televisie
word je nooit rijk als je geen produ-
cer oÍ presentator bent. Samen met
een vriend heb ik roen de Roli-kit op
de markt gebracht. Dat is zo'n zes-

kantig doosie dat uitrolt en oprolt,
wat ie nu in een hobby-zaak kunt
krijgen... Ik deed allemaal verschil-
lende dingen, hoor, ik heb een leven
geleid als een idioot.
Met Wim Schippers naakte ik daar'
na nog wat pÍoiecten, bijvoorbeeld
het kerktorentje in de vijver voor de

TH in Twente. Die steekt daar net
boven het water uit, alsoÍ er net een

enorme klap een hele kerk in die vii-
ver is gedonderd. Maar er staat
alleen een toÍentje...'

Klaprozen
Vrienden van mij reageren verbaasd
op mijn liefde voor de natuur. fa, dat
was niet aan de orde toen. Wij leef-
den een leven van pletmaken en
ambitie. lVe wilden taboes doorbre-
ien, alles op zijn kop zetten. Àls ik

toen tegen Wim T. Schippers over
klaprozen was begonnen, dan had hij
me aangekeken of ik gek was gewor-
den. Toch was ik altijd al gevoelig
voor de natuur. AIs ik een keuze
moest makcn uit wat ik leuk vond,
waar je hartie van gaat kloppen, dan
waren dat bij mij altiid foto's van de

natuur. Pas de laatste tiid heeft zich
dat verder ontwikkeld. Ik las als

kind wel veel gedichten, onder meer
van Guido Gezelle. Die bezóng de
natuur. Over vliegen, muggen, kik-
kers, knotwilgen, ie kunt het zo gek

niet bedenken of hij heeÍt er een
gedicht over. Dat vond ik als kind
het mooiste wat eÍ te lezen viel.
Daarna ontdekte ik Nescio. Ik kocht
het boekje De Uitvreter, en
Titáantie, en Dichtertje, en Mene
Tekel, een bundeltje van Nescio in
de Nimmer Dralend-reeks. Daar was

ik toch zo door geÍrappeerd.

Zijn dagboekÍragmenten spelen zich
regelmatig hier aÍ, want aan het
Gein ging hij altijd wandelen.
Nescio beschrijft daarin ook deze
molen. Toen ik drieëntwintjg was,

las ik dat en dacht: het Cein, waar is

dat? Daar ga ik ook eens kijken. Zo
kwam ik hier voor let eerst. Ik ben
et altijd terug bliiven komen, en nu
wóón ik er! Êigenlijk woon ik hier
door Nescio. En iedere dag, in mijn
herinnering, fietst Nescio hier nog
een keer langs, een oudere man oP

zo'n ouderuetse herenÍiets. Als ik
het silhouet van zo'n man voorbij
zie komen, denk ik: daar heb je

Nescio. Zo is miin iongensdroom
uitgekomen.
Een andere droom is deze. Vroeger, in
de iaren viifLig, had Eddy Chrrstiani
een liedje; kleine Greetje uit de pol-
der'. Zingend: 'Ik weet in de Polder
een huisie te staan, verborgen door
bloemen en struiker. Het slootje
eruoor met een stoepte eraan, met
vensters met Íoodwitte luiken. En

dan gaar het jn het reÍrein zo: Kleine
Greetje uit de polder, kind van 't lage

Iand, blond van haar en blauw van
ogen, gee{ me toch je hand.
Ik was zestien iaar toen ik dat liedie
hoorde. En ik woonde in Zuid-
Limburg, toch ook een heel mooie
omgeving. Maar ik dacht altiid: als
ik later groot ben, wil ik in een Pol-
der wonen in een huis met roodwit'
te luiken. Ën met een meisie
getrouwd zijn die op GÍeetje lijkt. En
die.heb ie net ontmoet: Nou, dat is
toch sprekend Creetlel'lk volg ziin
blik. Àan de waterkant, met haar rug
naaÍ ons toe/ begiet zijn vrouw de
planren en inderdaad, ze past zo in
het liedie.
'waarom nu iuist dat Cein, is moei-
lijk uit te leggen aan mensen die
weer een andere Íavodete plek heb'

ben. fe hebt elders ook watertjes,
maar die zijn het niet. Dat is nou
precies het verschil. Die boerderijen
staan net niet goed en dat riviertie is
net iets te breed. Of net iets te smal.
Vergelilk het maar met ie vrouw.
Dan denk je ook: waarom die andere
niet? |a, die is iets te groot. En die
andere is iets te klein. Terwijl een

ander weer van jou denkt: wat zou
die nou zien in die vrouw?'

Bandrecordertie
Ik heb het geluk dat een aantal dro-
men van mii werkelijkheid is gewor-
den. Er zijn niet zoveel mensen die
dat kunnen zeggen. OÍ ze hebben
zich teveel voorgesteld van het
leven. In mijn puberteit was ik heel
anders dan nu. Ik kon het met nie-
mand vinden, i.k was een heel stil
iemand. Ik heb op een gegeven

mometrt 'meine Sache auf Nichts
gestellt'. Dit leven is te veruaarlo-
zen. Het wordt niets meer en het
moet maar zo gauw mogelijk zijn
aÍgelopen. Met als gevolg dat mij
ontzettend veel dingen zijn toebe-
deeld, waar ik geen rekening mee

had gehouden. Ze ziin mij in de

schoot geworpen. Dus hier zit een

dankbaa nens voor je. Die veel
meer gekregen heeft vm het leven
dan waar hij ooit van droomde.
Ik woon hier onder de look van
ÀmsteÍdam. Het moest voor mit
beslist vlakbij een grote stad liggen.
Want ik ben niet iemand voor
Drente, oÍ voor de Sahaa. Eerder

iemand die vanuit een gehucht pro-
beert een warme hand in het cultu-
reel gebeuren te houden, in het
kroeggebeuren, in de ambitie. En
hier kan dat ideaal. Wij wonen op
een kwartier van Amsterdam, en

dan zitten we midden tussen de

schreeuwleliikerds, de kapsoneslilers
en de gribus. En op het moment dat
je dat heel vervelend gaat vinden,
rijd je terug en kom je hier. In
Drente zou dat niet kunen, die
geweldige, Ievende stad daar vlak biy
je. fe zit hier in een paradijsje, maar
je kunt de srad met je ogen aanra-
ken. Dat is ideaal. Want ik ben
iemmd die de publiciteit zoekt.
Mijn vak is radio- en televisiemaker.
Het moet of uitgezonden worden, of
zeer serieus genomen worden.
Anders zeg ik het niet, bedenk ik
het niet, doe ik het niet. Vergelitk
mij maar met eeÍ aut€ur. Wat hij te
zeggen heeÍt, schriiÍt hij op. Als hii
dat niet zou opschrijven, dan zou het
verdwijnen. Als ik ga wandelen,
neem ik een bandrecordertje mee.

Dan spreek ik steekwoorden in van
wat ik ondeMeg zie. Naderhand, in
de studio, doe ik die vertelling met
mijn ogen dicht en loop ik die wan-

deling weer helenaal na. Door die
steekwoorden vergeet ik niks cn
recapituleer zo'n wandeiing. Maar
altitd als ik wandel mer dat micro-
foontje en dat bandrecordertie, denk
ik: ik wou dat ik eens gewoon kon
wandelen. Altiyd die plicht om er

iets van te maken. Maar als ik ga

wandelen zonder bandrecordertje,
dcnk ik: had ik het maar bij me.

Want het is all,emaal zo mooi, en ik
vergeet dat.

Gewillig
Ik kan mij goed laten imponeren,
intimideren, overrompelen door de

naruur. Daar ben ik heel gewillig in.
Zo'n klein boteÍbloempje kriigt zo'n
man als ik van twee meter drie, al

gauw plat. Dat heb ik altrld gehad.

Misschien is het een beetje belache'
lijk, maar als ik van die eenvoudige
weidebloemen zie, paardebloemen,
boterbloemen, en weet ik veel wat
daar tussen zit, dan krijg ik een
sreek in miin harr van emorie. Als ie

geconfronteerd wordt met die eigen

identiteit van de natuur, die volko-
men haar eigen gang gaat. Dat als-

maar weer omhoog komend, zich
oprichtend. Opnieuw gaan bloeien
regen beter weten in. Dat onuitroei-
baÍe, dat onvezettelijke van de

natuuÍ. Het maakt op mij altijd een

diepe indruk. Daarom ben ik geen

wandelaar die veel kan wandelen,
anders zou ik gek worden. fe moet
het een beetje doseren. Niet dat ik
ondemeg in tranen uitbarst, maaÍ
wel bii het herkauwen, bii her herin-
neren vaD de natuur. Ik heb er grote
€motionele moeite mee om voor te
lezen, zonder dat erbij gejankt
wordt.' Met zijn diepe vertellersstem
Ieest Gied mij een van zijn beleve'
nissen voor:
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Lyrisch
'Als mijn vrouw mij aan het huilen
wil krijgen, dan zegt ze'. ga iii maar
even Nescio lezen. Dan begin ik na

twee pagina's al te huilen. Daar hoef
ik geen druppel drank voor oP te
hebben. Die woorden die daar
gespeld worden, ziin zo wezenliik
voor mijn hart..'
Ik word er volkomen lyrisch van.

Nescio beschrijÍt een hekie, een.paar

lammetjes eÍvoor, wat water/ molen-
tie in de veÍte en een beetie zonlicht
over het rorenhaantle van de kerk.
Dat is voldoende. Dat is waar de

natuur zich maximaal openbaart aan

mensen als Nescio en mij. Nescio
had de pest aan reizen. Eenmaal
maakte hii een reic naar lndta of
zoicts, naár de Canges. In een van
die dagboeken schrijft hij, 'ik sta
hier aan de rivier de Ganges. Cee{
mi j maar het Cein.'
Zclf ben ik ook nict zo'n reizigcr. fe
hoeft niet ver te gaan, ik ben net als
de kippcn hier op het erf en de dui-
vcn. Al hondcrdcn kcrcn hcb ik
tegen ze gezegd: |ongens, ga nu eens
een boerderij verder kiiken. Vlieg
eens naar die kantL Want wat ze

doen is tussen het duivenhok en de

kap van de molen viiegen en terug.
Nou, als ik toch duif was! |e hebt
eindelijk vleugels en dan doe je er zo
weinig mogelijk mee. Maar zo ben
rk zelt ergenliik ook. lk loop hier rn

de tuin het pad aÍ, en dan houdt het
weÍeldje al bijná op. Dan kom ik al
bijna aan grenzen. Ik denk dan: zal
ik ooit mijn huis nog terugvinden?
Ik bcn zó gehecht aán deze plek.
Ik ben een dankbare wandelaar,
want ik vind alles mooi. Of het nu
de Veluwe is, de Achterhoek oÍ
Zuid-Limburg, op het moment dat
ik wandei, vind ik alles mooi. Op de
een of andere manter ben ik haast
kritiekloos. Misschien is dat wel urt
angst on je het plezier van het wan-
delen te laten vergallen. )e kunt
jezelf tijdens het wandelen in trance
brengen. Ik doe dat en kom in hoge-
re sÍeren. Dan iijkt zo'n wandeling
ook niet lang. In de loop van de wan-
deling worden je ogen hoe langer hoe
mccr een closc-uP camera. Aan de

ene kant het weidse uitzicht, het
geweldige van sloten, gras en zo,
maar opeens ook het detail. Ineens

zie je in close-up iets waar je hart bij
stilstaat. Bijvoorbeeld een dode knot'
wilg, zo'n ding net een puist er
bovenop. Er viel een zaadje op die
knot, en nu bloeit er een hele mooje.
grote paardebloem die buigt in de

wind. En die staat daar te kijken naar
de zon. Her is of die knotwrlg een

sokkel vormt voor die eenvoudige
paardebloem. Dat die knotwilg hem
als het ware naar het licht troont:
kijk, wat een mooie paardebloem heb

ik hier. Wat ik hier zeg is misschien

idioterie. Maar als je er gevoel voor
hebt, begrijp je wat ik bedoel.
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lndruk
Wat op mij tijdens het wandelen
indruk maakt, is mijn persoonlijke
geschiedenis die ik heb met die bloe-
men, die plantgn en die beesten. Het
lieÍst wandel ik, waar ik vaker heb
gewandeld. Als ik naar een nieuwe
plek ga, denkt de natuur: Gied

Jaspan, wát kom jij hier doen? En
dan denk ik: wat zoeken jÉllie hier?
We kennen elkaar toch niet? Moet je

weer opnieuw gddn kenniSmaken.

Daarom hou ik van mensen die veer-
tig jaar lang dezelfde wandeling
máken. Je hebt dan een relatie opge-

bouwd met ie omgeving. Zeven jaar
geleden was die boom nog maaÍ
klein, en nu is-ie groot. Je komt
jezelf tegen tiidens die wandeling. fe
ziet opeens jezel{ weer vier jaar gele-

den. Toen srond ik hier bit dat hekic,
en toen dacht ik dat. Dat gaat tot
aan het uiterst intieme toe.
De grote kracht van wandelen is:
door het om je heen kijken in jezelf

kijken. De reflectie van de natuur
ontwapent ie geest. Niets kan dat zo
goed als de natuut. Ceen toneeistuk,
geen muziek, geen architectuur.
Want die zijn door mensen gemaakt,
maar een bloem niet. Wie dat
gemaakt heeft, is nog maar de grote
vraag. Een bloem is een totaal eigen
wereld waar je niet eens aan kan
komen. De natuur is vervuld van het
sacrale. De natuur heeft een eigen
godsdienst en een eigen bestaan. Leg
je hand maar eens om een bloem,
dan zie je dat die daar niet thuis
hoort. Wmdel maar eens in een bos,
dan voel je onmiddellijk dat je daar

slechts te gast bent. Daar hoor je als
mens ejgenliik niet thujs. Als bloe-
men konden vluchten vooÍ mensen,

dan waren er al heel wat gevlucht en
zag het er somber vooÍ ons uit.
Gelukkig doen bloemen dat niet.
Dieren wel, die hebben het goed door
gekregen. Die denken: wegwezen.
Al voel ik mij in de natuur een bui-
tenstaander, ik spiegel mij er wel
aan. En ik heb daar wat aan. Terwijl
ik nu zo aan het praten ben, voel ik
hoe het weer gaat stijgen in mijn
kop. Dat komt omdat ik steeds naar
dat bloemetje zit te kijken in het
gras daar naast je. Daar kijk ik naar
en dan springcn die woorden in mitn
hoofd omhoog. Maar ik kan de

bloem nicr benaderen. De natuur t.
een groot, imponerend mysterie
waarbij ik moet zeggen dat ik abso-
Iuut niet aan het uitzoeken ben wie
dat gemaakt heeft. Tot mijn drieën-
twintigste had ik een soort godsbe-

sef, wat dat ook mocht zijn. Maar op
een dag werd ik wakker en toen was
God weg. Dat godsbesef heb ik niet

A

nodig om te leven. Maar de gÍote
r-"-frtfi* cuia" c"zelle korit vrij- '
wel altiid uit op God als hij de

natuur beschiliÍt. Kijk maar naar Êgo

Ilos, zijn allerberoemdste gedicht: ilc-
ben een blomme, en bloeie voor uw
ogen. Ik heb dat helemaal niet.
Waarom moet je je afuragen wie dat
gemaakt heeft oÍ hoe dat er gekomen
is? De aÍgelopen milioen jaar hee{t
de mens geen enkel antwoord op
werkeliik fundamentele vragen
gekregen en dat krrjgen ze de

komende miljoen jaar ook niet. Dan
moet je daar dus mee ophouden, dan

zul je zien dat er een hoop ruimte
vrilkomt. Dar 1e heerlrrk kunt gcn..
ten van de natuur zonder al die
domme vragen. Mensen naken het o

zichzelÍ veel te moeilijk.'
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Restáuránt-cefé De Rustende Já8eÍ,
aan de rand van het natuurgebied
Loonse en Drunense Duinen, is zo

oud als mensenheugenis. Dat weet
meneer Pijnenburg, die het café met
zijn vrouw Íunt, mij te vertellen.
Wanneer ik hem vraag hoe oud dat
dan precies is, kijkt hij me met grote
ogen aan en herhaalt:
'Tja, zo oud als mensenheugenis,
dus'.
Hij toont mc de foto's in het caÍé;
heel oude foto's van De Rustende
)ager die uit de vorige eeuw stam-
men/ maar ook portretten van opa

en oma, en oom en
tánte. De
Rustende Jager
wordt nu
gerund door de
derde generatie
van de Íamilie
Klijn, Pijnen-
burgs vrouw.
Het café stamt uit
de tijd dat de weg
van's-Hertogen-
bosch naar Breda,

en de weg van Oirschot naar
Heusden langs De Rustende fager
liep. Dat was nog voordat de

Rijksweg er was en die is aangelegd
door Napoleon. Zo oud dus.
PijnenbuÍg en zijn vrouw hebben het
familiebedrij{ 23 jaar geleden overge-
nomen en toen was De Rustende

|ager niet meer dan een schuul zon-
der terras. Nu is het café aanlegpunt
voor veel Íietsers en wandelaars die"
er een drankje oÍ een kleine snack
nuttigen. Specialiteit van De
Rustende Jager is de Udenhoutse
Broeder, een krentenkoek met
honing, kaneel en brulne suiker. Er
zijn mensen die alleen al daarvoor
een bezoek brengen aan dit café. En
wanneer je er vriendeiijk om vraagt,
is de familie Pijnenburg-Klijn zeer
wel bereid om enkele stukken van
de zoete koek in te pakken voor
ondemeg.

Restaurant'De Rustende f ager'
OudeBosschebaanll 'í
Udenhout,
tel. 04241-1269
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