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ZEN EN NATUURSTUDIE 
 
 
 
Tekst | Claudia van Orden 
 
 
Ik houd er een enigszins merkwaardige hobby op na: ik ben ‘plantelaar’. Je hebt 
misschien ooit wel eens een groepje, zo op het eerste gezicht normaal ogende 
mensen op hun knieën in een berm zien zitten. Misschien heb je je toen afgevraagd 
wat die in vredesnaam aan het doen waren. Grote kans dat je toen een groepje 
‘plantelaars’ bezig hebt gezien. En als je zo’n groepje in de regio Groningen/Haren 
hebt aangetroffen, dan bestaat er een kans dat ik daar bij was. Gewapend met 
flora’s, loepen en pincetten brengen wij planten op naam en inventariseren we 
welke planten in een bepaald gebiedje voorkomen. Een overigens zeer vredelievende 
bezigheid.  
Tijdens een van mijn sesshins ben ik pas gaan begrijpen waarom ik die activiteit zo 
vreselijk leuk vind. In dit verhaal wil ik proberen een aantal voor mij belangrijke 
aspecten van die hobby te relateren aan (zenboeddhistische) thema’s die onder 
andere in de sesshin behandeld zijn. 
 
Afstand nemen 
Hoewel mijn gezinsleden mijn liefde voor de natuur zeker delen, ga ik er met de 
plantelaars toch alléén op uit. Voor mijn kinderen is determineren simpelweg nog te 
moeilijk en mijn man besteedt zijn vrije tijd liever op een andere manier. Wanneer ik 
een afspraak met de plantenwerkgroep heb, vaak op zaterdagen of zomeravonden, 
verlaat ik dus in mijn eentje het huis, de normale dagelijkse gang van zaken achter 
me latend. Een paar uur later kom ik dan ook weer terug, helemaal enthousiast en 
met een schat aan nieuwe weetjes die ik mijn gezinsleden dan weer kan overdragen. 
Bij het thuiskomen kijk ik ook altijd weer met wat andere ogen naar ons huis en 
erf: wat wonen we toch op een schitterende plek! 
 
Aandacht 
Tijdens het determineren vergeet ik bijna alles en iedereen om me heen, ik ben op 
zo’n moment met mijn volle aandacht bezig met de plant en diens onderdelen. 
Gedachten aan werk, relaties, opvoeden, huis, vakanties of verplichtingen heb ik op 
zo’n moment helemaal niet. Ook de gesprekken met mijn mede-plantelaars gaan 
over het hier-en-nu, over gegroefde stelen, gesteelde bladeren en verder niets… 
 
Eenheidsbewustzijn 
Het is voor mij relatief gemakkelijk om in de natuur eenheidsbewustzijn te ervaren, 
zeker wanneer ik door het veld loop, de zon onder zie gaan en er een meter voor me 
een ree het pad overspringt… Ik voel me dan volmaakt gelukkig en één met de 
kosmos.  
Eenheidsbewustzijn ervaar ik echter ook met mijn mede-plantelaars. Ze zijn 
mensen die ik in het normale sociale leven waarschijnlijk niet zou tegenkomen of 
opzoeken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelfs van slechts een paar werkgroepleden 
weet wat voor werk ze doen. Ik informeer er niet naar, het interesseert me ook niet 
echt. We hebben samen een klus te klaren en daarbij maakt het niet uit welke rol 
we in het normale maatschappelijke leven vervullen. We zijn in het veld voor een 
inventarisatie. Daarbij maakt het niet uit wie de meeste planten op naam weet te 
brengen, of wie het meeste weet, we hebben allemaal onze inbreng. Als we in stilte 
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samen bezig zijn voelt dat enorm vredig. En het delen van ontdekkingen met elkaar 
vormt steeds weer een vreugdemoment. 
 
Leren 
Ik houd er erg van om te leren, dat maakt me gelukkig. Ik leer enorm veel van 
ervaren plantelaars en voorlopig kan ik nog wel even vooruit, want de Nederlandse 
flora kent ongeveer 3500 soorten wilde planten. 
In het leren zit overigens ook altijd een wederzijdsheid. Ik houd als relatieve 
beginner de ervaren rotten scherp, zorg er voor dat ze niet op de automatische 
piloot gaan.  Zo kan een plant in eerste instantie een ‘kleine ooievaarsbek’ lijken, 
maar als bij nader bestuderen de vrucht toch gerimpeld blijk te zijn, dan is het dus 
een ‘zachte ooievaarsbek’! 
 
Het algemene en het bijzondere 
Bij het determineren van wilde planten oefen je jezelf voortdurend in het zien van 
het algemene in het bijzondere. Bij het bestuderen van bijvoorbeeld een heel gewone 
rode klaver zul je bepaalde specifieke kenmerken herkennen die maken dat deze tot 
de familie van de vlinderbloemigen behoort: de bloemen hebben 5 kroonbladen die 
verschillend van vorm zijn; het bovenste kroonblad heet ‘vlag’ , de twee zijdelingse 
heten ‘zwaarden’ en de twee onderste ‘kiel’.  
En andersom leer je voortdurend kijken naar het bijzondere in het algemene. Zo is 
een vergeet-me-niet gemakkelijk te herkennen, maar wèlke is het dan precies? Zo 
bepaalt de lengte van de bladsteel of je van doen hebt met een zomp- of een moeras-
vergeet-me-niet. 
 
Oorzaak en gevolg 
De allereerste plant die ik volgens de regelen der kunst heb leren determineren is 
het vlas(leeuwen)bekje. Een heel veel voorkomende plant, maar als je hem van 
dichtbij bekijkt zie je eigenlijk pas hoe vreselijk mooi die is! De spoor van deze 
bloem, waarin zich de nectar bevindt, is heel lang, tot wel een centimeter. Dit maakt 
dat alleen bepaalde insecten met een lange tong, deze nectar er uit kunnen halen. 
Andere insecten hebben het nakijken. Op het vlasbekje is de vlinder Eupithecia 
linariata, een zogenaamde spanner, gespecialiseerd. Het betekent ook dat het vooral 
déze vlinder is die een bijdrage levert aan de bevruchting.  
Nu kun je je de vraag stellen hoe deze symbiose tot stand is gekomen: had het 
vlasbekje al zo’n lange spoor en heeft de tong van die vlinder zich in de loop der tijd 
hieraan aangepast? Of heeft de spoor zich dankzij de lange tong van die vlinder zich 
kunnen ontwikkelen tot de lengte die hij nu heeft? Oorzaak en gevolgrelaties hierin 
zijn onbekend en ook totaal oninteressant. Het is nu eenmaal zoals het is en we 
genieten van deze bijzonderheid. 
Evenzeer kunnen we bestuderen welke relatie er bestaat tussen grondsoort en 
vegetatie, en deze relatie is er zeker, maar het heeft geen zin ons af te vragen 
waarom die grondsoort nou net daar voorkomt. Veelal is daar ook nog wel een 
antwoord op te geven, refererend aan ijstijden en tropische oerzeeën, maar 
nogmaals: het heeft geen zin om al te diep na te denken over de vraag hoe het nou 
komt dat nou juist een geelhartje het goed doet op arme grond. Dat is nou eenmaal 
zo… 
 
Mededogen 
In de natuur wordt een plant in principe niet veroordeeld. Mensen zullen zelden 
zeggen: “Wat ben jij een rare kleur paars!”, of “Waarom ga je niet een metertje naar 
achteren staan?” Ja, in tuinen of andere cultuurgronden, daar worden wilde 
planten ineens onkruid als ze op plekken staan waar ze niet gewenst zijn. Dan 
kunnen ze ineens verfoeid worden, maar in de natuur in feite nooit.  
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Dood 
Bij wilde planten bestaat er geen angst voor de dood. In het najaar sterven planten 
af en in het voorjaar komen ze gewoon weer op. Vaste planten houden een levende 
kern onder de grond, eenjarigen zaaien zich uit en onder invloed van een beetje licht 
en water heb je binnen een paar maanden weer een overvloedige bloemenzee. Dood 
is niet erg… 
Zelfs moordenaars en ander tuig worden (vaak onbewust) bewonderd. Zo zijn de 
meest schitterende bloemen van de wereld, namelijk orchideeën, wel degelijk 
parasieten. Hun gastheer gaat er weliswaar niet direct aan dood, maar tòch. 
Woekerplanten, die andere planten helemaal overheersen en uitroeien, worden in 
tuinen dan wel niet zo geapprecieerd (denk aan zevenblad), maar in de natuur zal 
nauwelijks iemand zich er om bekommeren als ergens lokaal een monocultuur 
ontstaat.  
En tijdens de sesshin op Zin in Vught zag ik op de gastenparkeerplaats enorme 
zwammen staan, bij een wat schamele Amerikaans eik. Een paddestoel is de 
bloeiwijze van een schimmel. Het feit dat er zo veel zulke grote paddestoelen aan de 
voet van die eik stonden betekent dat die boom al helemaal vergeven is van de 
schimmel en dat ie ten dode opgeschreven is. Waarschijnlijk heeft bijna niemand 
zich dat gerealiseerd bij het bewonderen van die méér dan prachtige paddestoelen. 
 
 
Zo zie je dat in elke bezigheid, en voor mij geldt dat zeker voor mijn wilde planten 
hobby, zen te beoefenen valt. Oók in het schrijven van dit verhaal. 


