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1 : Even voorstellen. 

* De eerste drie blogs op deze site stonden oorspronkelijk op de website 

van Stichting Blootgewoon, die sinds augustus 2017 niet meer bestaat. * 

  

Mijn eerste column. En dan gelijk bij een stichting die zich dagelijks inzet voor 

het naturisme. Laat ik eerst wat over mijzelf vertellen, voor ik bij deze bijzondere 

samenwerking kom. 
 

Ik ben Harmen Pordon, op het moment van schrijven 28 lentes jong. Vader van 

2 prachtige kinderen, mijn dochter Hanne die in juli 2 jaar wordt en mijn zoon 

Jaxson die 1 mei van dit jaar geboren is. Ik woon samen met mijn vriendin 

Santana in Emmeloord. Mijn beroep is internationaal vrachtwagenchauffeur, iets 

wat ik dit jaar alweer 10 jaar doe. 

Ik kwam op mijn 18e voor het eerst echt in contact met naturisme. Natuurlijk 

ben ik als kind wel eens bloot een gracht of vaart in gesprongen, maar van 

naturisme had ik nog nooit gehoord. Sterker nog, ik denk als ik er wel van had 

gehoord, ik het mezelf nooit had zien doen. Dit omdat ik als kind veel en langdurig gepest ben om m’n uiterlijk. Dit duurde zo’n 14 jaar. Toen was ik op 
een punt gekomen, na lang met mezelf bezig te zijn geweest, dat het me allemaal 

niet meer kon schelen, dat ik de pesters liet voor wat ze waren en dat ik mezelf 

accepteerde voor wie ik was. Zowel de binnenkant als de buitenkant. De eerste 

stap richting zelfacceptatie was gezet en het beviel me goed. Ik begon van mezelf 

te houden en had geen hekel meer aan die jongen in de spiegel. Ik besefte dat 

iedereen mooi is op zijn of haar eigen manier. 
  

Aangezien deze denkwijze mij zeer beviel en ik mezelf er heel goed bij voelde, 

vroeg ik mezelf af of meer mensen zo dachten. Ik dook het internet op en na wat 

research kwam ik uit bij naturisme. Ik begon me in te lezen en merkte dat de 

principes waar naturisten naar leven zich heel erg in mijn straatje bevonden. Dat 

ze bloot waren vond ik nog niet eens zo shocking. Als je naar het totaalplaatje 

kijkt van wat naturisme inhoudt, is dat namelijk maar een zeer klein aspect. Het 

respect, de harmonie en het bewustzijn dat naturisten hanteren is veel groter 

dan dat. Ik wilde dit ervaren. En een paar maanden later was het ook zover. Met 

een bevriend echtpaar ben ik toen naar Flevonatuur gegaan, waar zij een caravan 

hadden staan. Een betere plek om naturisme te ontdekken is er niet. Flevonatuur 

is inmiddels mijn favoriete hotspot als het over naturisme in Nederland gaat. 

Deze plek zal dus zonder twijfel in andere columns vaak besproken worden. 

In ieder geval was ik na dat bezoek helemaal om. Naturisme was het missende 

puzzelstukje waar ik al die jaren onbewust naar zocht. Er was geen weg meer 

terug, ik besloot er volledig in te duiken, voor zover de omstandigheden dat 

toelieten. Ik woonde nog bij mijn ouders en was er op dat moment ook nog niet 

zo open over als vandaag de dag. In de 10 jaar dat ik naturist ben heb ik een hoop 
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pogingen gedaan mensen erbij te betrekken. Voornamelijk begon het met 

mensen in mijn eigen omgeving erover te vertellen. Sommigen ketsten het af, 

anderen luisterden met volle interesse. Ook heb ik er diverse mensen kennis mee 

kunnen laten maken. In 2015 ben ik een webshop begonnen, waarin ik 

naturismegerelateerde producten verkocht om meer naamsbekendheid te 

bereiken, vooroordelen uit de lucht te klaren en om het meer bespreekbaar te 

maken onder verschillende doelgroepen. Dit liep op zich vrij goed en het groeide 

al snel uit naar 8 webshops wereldwijd. 
  

Totdat ik in augustus van 2016 een lang Engelstalig bericht op mijn persoonlijke 

Facebook pagina plaatste over wat naturisme voor mij had betekend.  De reacties 

waren overweldigend en het bericht werd door meerdere grote 

naturistenfederaties gedeeld. Een bekende Canadese blogger vertelde me dat ik 

hier iets mee moest doen en eens een blog moest proberen. Ondanks dat ik 

mezelf dat totaal niet zag doen, heb ik het toch gedaan. En blijkbaar zat het 

schrijven in me, want het ging heel soepel en vanzelf. Het ene blog kwam na het 

andere en in het begin plaatste ik bijna elke dag wel een blog. Inmiddels zit de 

teller al ruim boven de 40 en heeft zelfs Santana daarvan 3 blogs geschreven over 

hoe zij het ervaart. Door het grote succes van het blog - de boodschap werd nog 

beter verspreid dan met de webshops - heb ik vorig jaar besloten de webshops 

te sluiten en mij volledig op de blogs te richten. Het gaat immers om de 

boodschap. 

Ook stichting Blootgewoon pikte die blogs op en we kwamen met elkaar in contact. Op een gegeven moment kwamen we op het idee dat, naast m’n blogs op 
WordPress, een Nederlandstalig column op deze website misschien een idee 

was. Aangezien mijn blogs vrijwel allemaal Engelstalig zijn en niet elke 

Nederlander een ster is in Engels. En zo is de samenwerking ontstaan. In dit 

terugkerende column zal ik meerdere malen mijn kijk op de wereld bespreken 

en hoe ik dat combineer met naturisme, voor zover dat mogelijk is. Ook zal ik af 

en toe een kijkje in ons eigen leven geven, met name hoe wij het naturisme 

toepassen in ons leven als jong gezin. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in 

hebben als ik. Veel leesplezier en tot de volgende column! 

Groetjes Harmen. 

  


