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afbeelding omslag: 
still uit ‘Mastering Bambi’ 
Broersen en Lukács

Overleven route: bush wacking 
Gids: Arjen Damen (filosoof en wildernisgids)

Inhoud overleven cursus (zie bijlage)

Theorie:

-voorbereiding (hoe kom je in een survival situatie?)
-rampscenario’s (chain of events)
-de ultieme primaire levensbehoeftes

Prioriteitenlijst 4x3: een mens kan 

3 minuten zonder lucht
3 uur zonder shelter
3 dagen zonder water
3 weken zonder eten

Praktisch:

-discomfort
-inleiding navigeren
-shelter bouwen
-vuur maken
-water zuiveren

HUNNIE OVERLEVEN 
zATERdAg 21 SEPTEmbER 21.00 
t/m zONdAg 22 SEPTEmbER 07.00

‘Zonder cultuur kan de mens niet 
overleven’ – onder leiding van 
filosoof en wildernisgids Arjen 
Damen trek je op deze nazomer-
nacht recht door De Bovenlanden
heen, op zoek je eigen innerlijke 
landschap. Hoe leer je op eigen 
kracht leven?

Nodig: volledige buitenuitrusting (bij 
inschrijving ontvang je een gear lijst 
& verzekeringscontract), goed
uithoudingsvermogen, denkkracht

Plaatsen: 15 (vanaf 16 jaar)

Locatie: verzamelpunt Floraweg, 
Noordse Buurt (in de pauze van  
het kassymposium)

Regen is voor de zwaarte heel goed. Je verlaat dan heel snel je comfort zone. Het 
wordt een survival training. Eerst leg ik wat uit over survivallen. Dus het hele verhaal 
dat overleven eigenlijk gaat over dat je moet zorgen dat je niet in die situatie terecht 
komt. En als je er in dan in terecht komt, wat je dan moet doen om eruit te komen in 
plaats van een houten lepel snijden. Waarschijnlijk ben je dan met een rugzak en zo in 
een gebied gelopen en is er iets verkeerd gegaan. Doordat je je spullen kwijt bent 
bijvoorbeeld. Dan komt het erop neer dat je gefocussed blijft en je blijft nadenken om 
levend uit zo’n gebied te komen, terug naar de beschaving. Het gaat er niet om dat je 
in een gebied kan zitten en daar een half jaar kan leven van konijntjes. Of zoiets. 
Overleven is iets heel anders. Het gaat over de weg terug vinden. Letterlijk jezelf in 
leven houden in een onherbergzaam gebied. En als je dan die basiskennis hebt, is het 
grootste deel van wat je doet improviseren. Naar eten op zoek gaan? In de meeste 
gebieden waar je naartoe gaat is dat iets wat je niet nodig hebt. Jagen is een ontzet-
tende energie vretende bezigheid. Met niks een haas vangen is bijzonder moeilijk. 
Sarek in Lapland is één van de grootste wildernis gebieden van Europa: in drie dagen 
uit loop je eruit, of vier. Dat kan dus ook zonder eten. Met een beetje besjes onderweg.
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Everywhere there are strands and networks of revivalisms and reviewings. Ancient 
skills and lores, dilettante survivalism and how-to historicism …”
Fréger captures demons, devils, bears, stags and straw men as well as hybrid figures 
dressed in skins, hides, leaves and antlers, that seem to have arrived out of the darker 
reaches of fairytales. He has photographed the “wild men” in colour in their natural 
habitats, against mountains and blue skies, in misty fields, and on the shores of still lakes. 
Some look strangely forlorn, others otherworldly. A stuffed man from the Basque country 
seems to hark back to Picasso and the Surrealists rather than any older folk archetype.

– Fragment uit The Guardian over Charles Fréger’s antropologisch fotografiebook: 
Wilder Mann, The Image of the Savage.

docunatuur
De natuur die de meeste van ons het beste kennen de docu-natuur van grote productie
maatschappijen (disney, mojo box office, discovery, sony, national geographic en bbc). 
Hoe wordt de natuur afgebeeld in deze documentaires en wat betekent dat voor ons 
beeld en perceptie van natuur?

We vliegen geruisloos over de gigantische kuddes gnoes die naar sappiger gras 
trekken. Een migratie die zich ieder jaar herhaalt en voor veel dieren op de savanne 
van levensbelang is. In de Serengeti van de documentaire zijn geen landrovers en 
zandwegen meer te bekennen. Onzichtbaar staan we alleen, midden in een troep 
leeuwen. We zien van dichtbij hoe zij zich, nog sloom van het zonnebaden, opmaken 
voor de jacht. Een welpje beweegt  gapend zijn oren om een vlieg te verjagen en 
begint te stoeien met zijn ongeinteresseerde moeder. Even verderop verzamelen 
dieren zich bij een drinkplaats. Olifanten blazen zand over hun rug om parasieten 
te verjagen en bavianen buigen zich voorzichtig over het water. Dan gaat de 
enorme Afrikaanse zon onder en maakt plaats voor de enorme Afrikaanse maan. 

– Fragment uit het boek waar Arjen Damen momenteel aan schrijft

Docu-representatie wordt gekenmerkt door drie ingrepen: selectie, vervorming en toe- 
voeging.Docu-natuur is een soort supernatuur: een gecomprimeerde tijd-ruimte waarin 
slechts unieke momenten, adembenemende landschappen en charismatische dieren 
bestaan, met als doel een verpletterende ervaring bij de kijker. De werkelijke natuur is 
stukken saaier (monotoner) en onbenulliger (als je al een dier ziet is het een kleine stip 
ver weg en de kans dat je een dier een prooi ziet vangen of een paring dans doen is zeer 
klein, meestal hangen ze gewoon een beetje rond of schieten ze net weg).

Betekenissen zijn veranderlijk, ook die van het begrip natuur. Formele talen, woorden-
boek definities, metaforen, connotaties hebben ieder een andere viscositeit. Taal is 
door en door contextueel. Onze begrippen liggen dan ook niet vast maar zijn steeds 
anders. DE natuur bestaat niet.

I. Therapeutisch

Overleven heeft iets louterend. Iets therapeutisch. Dat is waarschijnlijk waarom zoveel 
mensen er nu mee bezig zijn. Met het idee van overleven. Dat heeft te maken met de 
fysieke ervaring ervan. 

“Plugged in, neurotically Wi-Fied and 3Ged as we are, we yearn to re-establish contact 
with the actual, the primal, the old … We languish for the non-mechanical and the pre- 
or post-industrial. We are pilgrims seeking the past, the genuine, the individual.” So writes 
the novelist Robert McLiam Wilson in his thought-provoking and polemical introduction to 
Charles Fréger’s fascinating photobook, Wilder Mann: the Image of the Savage.

McLiam Wilson notes that the more connected we become to the here and now in the 
hectic push and pull of the online world, the more we seek out the traditional, the 
ancient, the authentic. “Of course, you can wade through a million websites about Paris 
Hilton,” he continues, “but you can also find an almost equal number of places discussing, 
analysing or promoting extraordinarily old-fashioned or backwards-leaning pursuits: 
pilgrimage, Druidism, shamanism, nomadism, transhumance, land-living … 
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documentaire technieken en - criteria

 – grote afrikaanse zon, grote afrikaanse maan: dmv telelenzen worden afstanden 
gecomprimeerd en verhoudingen uitvergroot, je zit er als kijker bovenop

 – slow motion & fast forward: trage natuurlijke processen worden versneld en snelle 
bewegingen worden vertraagd

 – montage: dmv montage worden menselijke intenties en verhaallijnen gesuggereerd
 – menselijke aanwezigheid worden juist zorgvuldig uitgewist (“man should be as 

invisible as possible”) - je ziet bijna nooit een mens; als hij er is, is hij aanwezig in 
de vorm van industrie (vervuiling), schaduw met geweer (gevaar), of in de vorm 
van een voice over à la david attenborough 

 – echt natuurgeweld wordt vaak uit beeld gelaten - als leeuwen al een prooi uit elkaar 
scheuren wordt ons vertelt dat dit geweld deel is van de troostende circle of life

 – in natuurdocu’s komen ontzettend veel familienormen en waardes voor. Zie de 
blockbuster Oceans (2009) waarin de kijker meegevoerd wordt in ‘the journey of 
three families”

Mastering Bambi van Broersen en Lukács bestaat volledig uit landschap. De film is een 
reconstructie van Walt Disney’s animatieklassieker Bambi uit 1942, die bekendstaat om 
zijn onderscheidende hoofdfiguren - een reeks schattige, antropomorfe dieren.  
Eén belangrijke hoofdrolspeler wordt echter vaak over het hoofd gezien: de natuur 
zelf, de ongerepte wildernis als de hulplijnen waarlangs Disney zijn Bambi structureerde. 
Hier werd een van de eerste virtuele werelden gecreëerd: een bedrieglijk realistische 
en harmonieuze wereld waarin de mens de enige vijand is. Disney streefde ernaar de 
natuur recht te doen, maar gebruikte haar ook als een metafoor voor de menselijke 
maatschappij. Vanuit zijn hevig door de Europese Romantiek beïnvloedde blik wordt 
de wildernis bedreigd door beschaving en technologie. Broersen en Lukács herscheppen 
het model van Disney’s ongerepte visie, maar ontdoen het bos van haar harmonieuze 
bewoners, de dieren. Wat overblijft is een andere realiteit, een geconstrueerde en geman-
keerde wildernis waarin de natuur een spiegel wordt voor onze eigen verbeelding.

Grote Afrikaanse zon Echte Afrikaanse zon

boven: still uit Winged Migration
links: filmposter ‘De Nieuwe Wildernis’ -  
Nederland zoals je nooit eerder zag

Stills uit Mastering Bambi 
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II. Stop sit and think

Het belangrijkst is zitten en nadenken. Eigenlijk is overleven een beetje saai. Het gaat 
erom dat je dingen herhaalt. Je hebt geen eten, je hebt dorst, je wordt moe. En toch 
moet je een taak verrichten.

Hersenen
Het belangrijkste attribuut dat je bij je hebt, zijn je hersenen. Het vervelende is dat je 
hersenen het eerste ding zijn dat gaat, als je het koud hebt of moe bent. Je hersenen 
hebben dan geen zin meer. Dus dat moet je trainen. Navy Seals moeten in koud water 
gaan zitten en raadsel oplossen. Als alles in je lijf zegt ik wil als balletje in een hoekje 
me oprollen, moet je toch nog een taak kunnen verrichten. Dat maakt het verschil. Dat 
is één van de moeilijkste dingen die er is, om de taak waarvan je eigenlijk weet dat die 
moet gebeuren, om die te volbrengen. 

Een scherp stuk ijzer

Hunnie:   Wat heb je nou echt nodig als je gaat overleven? Wat is nou echt   
 onmisbaar – Zo’n waterdichte zak is handig toch..?
Arjen:  Mes. 
H:  Een goed mes.
A:  Nee. Gewoon een scherp stuk ijzer. 
 Mensen kunnen heel erg fetisjistisch over een mes.
H:  Je hebt van die hele dure messen.
A:  Dat heb je niet nodig. Een scherp stuk ijzer, een beetje dik. 
 Vooral omdat – als je aan het survivallen bent, 
 wil je met een steen op een mes kunnen slaan, bijvoorbeeld. 
H:  Met een steen op een mes?
A:  Ja. Dan kun je ‘m als bijl gebruiken. Kun je stukjes hout mee klieven   
 en zo. Voor als je vuur moet maken.
H:  O ja splijten om bij dat droge deel te komen van het hout.
A:  En als mensen een mes van 200 euro hebben 
 zijn ze niet zo snel geneigd dat te doen.



tijdstip: als er iets fout gaat (overleven 
probeer je vooral te voorkomen)
seizoen: onhergbergzaam
temperatuur: barre temperaturen  
(onderkoeling is in Nederland het 
grootste gevaar)

* omdat overleven niet te plannen is  
heeft deze route geen kaart

je moet zorgen dat je niet in die situatie 
terechtkomt  
als je er dan in terecht komt moet je eruit 
zien te komen

het gaat erom dat je gefocussed blijft en 
blijft nadenken om levend uit zo’n gebied 
te komen 
terug naar de beschaving

het gaat om de weg terug vinden
het grootste deel van wat je doet is 
improviseren
het gaat erom dat je dingen herhaalt
de taak waarvan je eigenlijk weet  
dat die moet gebeuren, moet je zien  
te volbrengen

het heeft iets louterends

- wildernisgids A

OVERLEVEN
ROUTE
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Regenjas

 Geen poncho!

Vuur

A:  Is heel belangrijk. Gewoon ècht vuur, bij voorkeur. 
Vuur maken is echt een bitch. 
Als je vuur wilt maken op het moment dat je het 
echt nodig hebt, met een vuurboog, zal ik maar 
zeggen… Dat gaat ècht niet. Zelfs met hout dat ik 
heb gedroogd voor de kachel, dat gaat niet.  
Zo moeilijk is het. Dan moet je je voorstellen dat 
als je er echt iets aan hebt, om niet onderkoeld te 
raken, dat je in de winter, terwijl het zeikt dagen 
lang, dat gaat echt nooit lukken…

H:  In films lukt het altijd.
A:  In films ja. Wat wel weer goed is om te weten is dat je je kleren kan isoleren,

met gras of hooi. Daar vergroot je je kansen mee. Met bladeren en gras als 
voering. Je stopt het onder je t-shirt en je jas totdat je een Michelin mannetje 
bent. Dat isoleert goed. Daar heb je daadwerkelijk wat aan, als je dat weet.

Een pan

Een pan. Best belangrijk. Anders is koken heel erg moeilijk. Van water,  
om te drinken. 

Kennis 

In de jungle heeft het denken vooral een fysieke 
noodzaak, je moet er zien te overleven.

A:  Die cultuur heb je nodig vanwege de 
kennis. Ook het zakje met spullen die 
de indiaan meeneemt als hij de jungle 
in gaat: hij doet het ook niet op 
instinct! 

H:  Hij doet het op ervaring. 
A:  En op kennis die hij heeft verkregen. 

Als je van kinds af aan buiten bent 
leer je veel meer. Je hebt dan ook veel 
meer ‘ter hande kennis’ dan wat je 
hier gewend hebt. Wetenschappelijke 
kennis, waar ik nu voor mijn boek mee 
bezig ben, die bezit niemand. Dat is 
informatie die beschikbaar is. Dat is 
een soort app werkt zo - je kunt het 
erbij halen als je iets wil weten. Dus 
het is iets meer ter hande. Of je hebt 
een boekje, een gidsje die je mee moet nemen het land in. Da’s toch anders 
dat je weet wat je kunt gebruiken. Zo’n veldgids, als je daar planten mee zou 
willen gaan eten, dat zou ik niet doen. Voordat je planten gaat eten moet je 
zeker weten dat je ze kunt eten. Dat weet je niet van een plaatje. 

H:  Hoe test je dat dan?
A:  Je hebt een test, dat kun je op je huid doen. Dat heb ik met monnikskap gedaan. 

Als je die eet dan ga je dood. Het werkt op je hart. Je doet het eerst hier, dan 
onder je oksel, dan op je lip, en dan doe je het een beetje in je mond. Maar 
ik kreeg nergens irritatie. Dus ik had het in mijn mond mogen stoppen om een 
stukje te proberen. Maar dan was je dood dus dat heb ik maar niet gedaan. 

H:  Maar en die test dan…?
A:  Want ik wist dat het monnikskap was. Ik was die test aan het testen, daar 

kwam het op neer. In Canada was dat, tijdens mijn gids opleiding. Het is best 
wel een hele gevaarlijke test. Het is ook niet aan te raden. Dus. Als je het niet 
weet moet je het gewoon niet eten, daar komt het op neer.

H:  Maar en als je honger hebt?
A:  Dieren, die kun je eten. Nee als je wilt overleven als vegetariër zijn je kansen 

sowieso nihil, als je buiten de bewoonde wereld bent…. Bramen daar moet je 
3 kilo van eten op een dag. Of iets meer. Bosbessen daar zitten wat meer 
calorieën in. Daar ben je veel te lang mee bezig, dat kost veel te veel 
energie. En het kan alleen in een bepaald jaargetijde. De grootste kans op 

De complete vuurboogset bestaande uit
1. boog  5. drukblok
2. plankje 6. tondel
3. spindel
4. houtje om kooltje op te vangen

Voor deze vuurboogset is wilgenhout 
gebruikt van één en dezelfde boom;  
het heeft een aantal weken kunnen drogen.
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eten, waar we nu geweest zijn, zijn eenden. Die hebben we van vrij dichtbij 
benaderd. Watervogels kunnen zich sowieso vrij veilig voelen omdat ze in het 
water zitten, en jij niet. Ze hebben zoiets van ‘Ik zit in ‘t water en jij moet komen 
zwemmen, ja daar ben ik beter in. En ik kan ook nog vliegen.’

Caloriëen

De calorien die een mens nodig heeft zijn afhankelijk van je activiteit. Bij normale 
activiteit rond de 2000-2500, wanneer je een trekking doet 3000-3500 en een 
olympische zwemmer heeft 5000 calorieën nodig. Calorietabellen kun je googlen  
(bijv. voedingscentrum).

Als je nou een kadaver vindt

H:  Een plek toe-eigenen, is dat eigenlijk handig als je wilt overleven?
A:  Je wil eigenlijk ergens naar de beschaving terug. Niet te lang ergens blijven 

zitten. Je hebt cultuur nodig om te overleven. Aan de andere kant moet je als 
wilt overleven een stuk wel toe-eigenen in die zin dat je de gewoonten van 
dieren moet weten als je wilt gaan jagen. Jagers weten waar dieren komen en 
daar houden ze rekening mee, met de wind en zo, dan moet je weten, die 
hazen die zitten s’avonds altijd hier. Daar zet je je strik. Alle dieren doen 
rondjes. Een ree loopt elke dag naar hetzelfde veldje waar hij gaat eten, komt 
op dezelfde rustplaats. Daar moet je achter zien te komen. Dan kan je pas 
gaan proberen ze te vangen. 

H:  Dus dat duurt wel een paar dagen. 
A:  Ja vissen kan wat sneller. Maar dan heb je haakjes nodig, en draad. Dat is 

ook niet makkelijk als je niets bij je hebt. Met hennep of zo zou kunnen.  
Maar als je nou een kadaver vindt, dan ben je wel weer een end op weg.  
Dan kun je leren reepjes snijden, botten om haakjes van te maken. Dat worden 
al snel geïmproviseerde dingen.

G
ut Parka

courtesy H
unnie, m

ade by Elisabeth Leersen
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Bronnen:
Dit paspoort is een samenvoeging van persoonlijke gesprekken, krantenknipsels uit het 
nieuws en diverse online bronnen. Met dank aan Arjen Damen.

Charles Freger, Wilder Mann
www.charlesfreger.com

Lobo Loco Expedities
www.lobo-loco.com

Broersen en Lukács, Mastering Bambi, Film Festival Rotterdam

The guardian, Savage, beautiful and surviving: 
photos from the wild side, by Sean O’Hagan
www.theguardian.com/artanddesign/2012/jun/26/charles-freger-wilder-man

www.dutchbushcraft.nl/attachments/Image/vuurboog.jpg?template=generic
www.prepare-and-survive.nl/survivaltechnieken/vuur_maken/vuurboog.htm

Menselijke Natuur, Arjen Damen (boek in wording). De inleiding zet de mens naast 
tegenover of in de natuur. Vervolgens wordt uitgelegd hoe betekenissen gegenereerd 
worden en veranderen (2). Hoofdstuk drie behandelt een aantal domeinen waarbinnen 
het concept natuur steeds op andere manieren gestalte krijgt. (3t/m7) Wat betekent dit 
voor ons alledaags begrip en de natuur als plek? (8) Is er nog een natuur buiten 
culturele conceptualiseringen mogelijk?(9)

Reel Nature: America’s Romance With Wildlife on Film (Weyerhaeuser Environmental 
Classics). Originally published in 1999, “Reel Nature” examines how wildlife filmmaking 
changed in reaction to the struggle between portraying good science and gaining a 
popular audience. Gregg Mitman is professor of the history of medicine at University 
of Wisconsin.

Wildernis Classics
To build a fire, Jack London
Walden; or life in the woods, Henry David Thoreau
Uncommon ground, rethinking the human place in nature (non fictie) onder redactie 
van William Cronon

Colofon
Hunnie is een project van ontwerpers 
Henriëtte Waal & Sophie Krier, ontwikkeld 
in opdracht van Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht (Ella Derksen) en mogelijk gemaakt 
door Programmabureau Utrecht-West / 
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds 
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Hunnie is per 1-1-2013 
ondergebracht bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. Hunnie dankt dit avontuur mede 
aan Zorgboerderij Amstelkade, SBB, 
Museum de Ronde Venen, De Kweektuin 
en alle gidsen.

www.hunnie.nu

grafisch ontwerp: 
hunnie & studio auke triesschijn 

fotografie: 
hunnie & auteurs (zie bronnen)

Eigenlijk valt er niet te overleven  
in de Bovenlanden. Het is hier veels 
te klein.
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D
it paspoort laat je naar de Bovenlanden kijken door de ogen en kennis van een overlever.  

D
oor een andere lens op te zetten ervaar je andere dingen. 

H
unnie legt m

et deze route een vergrootglas op het gebied
om

 het landschap anders te leren lezen.

C
harles Fréger

W
ilder M

ann, The Im
age of the Savage


