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niet nog twintig jaar doen...

Als ik nu ergens ben, dan laat ik een heel tastbaar spoor achter. 
Ik zie de hei veranderen, omdat ik ermee bezig ben die beter 
te maken. Dat is heel bevredigend. Ik zit niet meer in een hele 
grote molen waarin iets gebeurt, en waarvan je weet dat jij er 
ook wat aan gedaan hebt. Ik lever echt iets dat ik helemaal zelf 
heb bereikt. Dat is veel directer en tastbaarder.” 

NIEUWE VORMEN VAN ZINGEVING
Volgens Robbert van Bruggen is er geen sprake van een trend 
waarbij mensen letterlijk weg willen van de samenleving. 
Van Bruggen is begeleidingskundige, consultant, coach, 
onderzoeker en begeleider van stilte-retraites bij 
‘ineenhutjeopdehei’. “Bij de mensen die ik begeleid gaat het 
veeleer om een behoefte aan zingeving. Voorbij de maalstroom 
van het alledaagse handelen, dat voor een groot deel bepaald 
wordt door systemen, functieprofielen, rollen en plichten.” 
Waar voorheen 

religie een rol speelde, zoeken mensen nu naar nieuwe vormen 
van zingeving. Stilte-retraites en mindfullness zijn voorbeelden 
daarvan. “Mensen hebben er genoeg van om zich te laten 
reduceren tot functioneel onderdeel van een systeem. 
Dat doet vooral een appèl op rationaliteit en minder op de 
wijsheid van je hart. Het is niet voor niets dat er het afgelopen 
decennium zoveel ZZP’ers zijn gestart. Individuen die zich niet 
langer willen laten beperken door systemen, maar die vanuit 
vrijheid willen werken. De tragiek is natuurlijk dat ze zich vaak 
laten inhuren voor (tijdelijke) lege plekken binnen dezelfde 
systemen.” 

Ik had een leuke baan hoor, 
maar ik zag mezelf dat gewoon

Als de kasteelbezoekers na sluitingstijd weg zijn, blijven Tim 
en zijn vrouw alleen op het terrein. De dichtstbijzijnde 
buren wonen vijf kilometer verderop. Maar omdat hij dagelijks 
samenwerkt met collega’s en bezoekers, ziet Tim het wonen 
en werken op Loevestein helemaal niet als een afscheid van de 
samenleving. ”Soms missen we de reuring en het gemak van 
de stad wel. Maar aan de andere kant: we plannen afspraken 
met bijvoorbeeld vrienden - door de afstand - nu veel bewuster. 
Gaan we een dagje naar Antwerpen, dan maken we er meteen 
een weekendje van. Als we afspraken hebben, dan proberen we 
er nog meer dan voorheen echt iets bijzonders van te maken.”

ZELF BEREIKT!
Kees Kromhout is al zestien jaar schaapsherder. Voordat hij 
herder werd, werkte hij in de PR en voorlichting bij een bedrijf 
in de voedselindustrie. “Ik had een leuke baan hoor, maar ik 
zag mezelf dat gewoon niet nog twintig jaar doen”. Hij besloot 
ermee te stoppen, om zich fulltime op het herderschap te 
kunnen richten. Het is hard werken. Het romantische beeld van 
de herder die in de zon over de hei struint is maar een klein deel 
van het verhaal. Kees is altijd beschikbaar voor zijn kudde. 
En zo komt het dat hij – bijvoorbeeld in lammertijd – dikwijls 
midden in de nacht in de stal staat. Toch zou hij voor geen goud 
terug willen naar het regelmatige leven dat hij had toen hij nog 
in de voedselindustrie werkte. “Mijn werk als herder heeft me 
veel vrijheid gebracht. 

26reportage

Verkoop je huis in Nederland, zeg je goedbetaalde baan op en 
wuif je zorgvuldig opgebouwde professionele netwerk gedag 
om een bed-and-breakfast te starten in een rustig bergdorp in 
Frankrijk. Of past het wonen en werken in een stil middeleeuws 
kasteel misschien beter bij je? Het klinkt extreem, maar het lijkt 
of mensen er vaker voor kiezen om zich terug te trekken uit de 
drukke samenleving. Kijk maar naar een televisieprogramma 
zoals ‘Ik vertrek’. 

Of in de krant: de nieuwe schaapsherder-opleiding in Velp 
zat binnen no time vol, en Slot Loevenstein ontving maar 
liefst 1300 cv’s als reactie op de vacature voor een nieuwe 
beheerder. Is hier sprake van een tegentrend bij de 
netwerksamenleving, of is er iets anders aan de hand?

RUST
Als je dag en nacht woont en werkt in een kasteel dan ben 
jeécht op jezelf aangewezen. Samen met zijn vrouw woont 
Tim Schrijver op Slot Loevestein. Sinds april 2014 is hij 
beheerder van het kasteel, en organiseert hij er workshops en 
evenementen. Voor noodgevallen in en om het terrein is hij 
dag en nacht op het kasteel beschikbaar. “Ik vind het 
beheerderschap heerlijk.

Als ik ‘s morgens wakker word en ik loop met de hond langs 
de rivier, dan begint de dag meteen al zo mooi. Ik zie de wilde 
runderen en de wilde paarden. Ik zie de zon opkomen, ik zie de 
mistbanken en ik zie de boten langskomen. En ‘s avonds maak 
ik weer zo’n grote ronde. Door te leven in de natuur krijg je een 
soort rust over je heen, en dat is heel fijn.”

Stel nou dat je het beu bent om altijd deel uit te maken van een groter geheel. 
Stel dat je gewoon op jezelf wilt zijn, autonoom en onafhankelijk. Kan dat wel, nu vrijwel 

iedereen altijd en overal ‘connected’ is? 

het op?

leven zonder
netwerken:

wat levert

tekst: Iris van den Boezem




