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Landschap als spiegel
van de cultuur

Uit de wijze waarop schilders als vertegen-

woordigers van de cultuur door de eeuwen

heen het landschap hebben benaderd, zijn veel

wijze lessen te trekken voor onze eigen hou-

fing ten opzichte van het landschap, meent

Sim Visser, landschapsarchitect en beeldend

kunstenaar en werkzaam bij de

Landinrichtingsdienst. Volgens hem leidt de

hoofdrichting in de hedendaagpe cultuur tot

een abstract landschap, een landschap van de

tekentafel, en dat mist de betrokkenheid van

de gebruikers en de realiteit van de tastbare

voorwerpen. Die trend verdient een correctie

en daarvoor kan de landschapsarchitect te

rade gaan bij Cézanne, die heeft getoond dat

afstand en nabijheid niet onverenigb aar zijn.
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In de rubrieh Arena' is plaats aoor

opiniërende bij dragen uan rnaximaal

2000 woorden or)er een actueel

ondzrwerp ouer landschapsontwihhe-

ling en stedebouw.

Auteurs hunnen contact o?nemen

met de redactie.

Boaendien is er ruimte toor hortere

op iniërende bij dragen of re ac ties.

Welke positie nemen we als ontwerper in tegen-

over ons object, het landschap, als we geconfron-

teerd worden met veranderingen. Proberen we

boven alles de schoonheid van het bestaande

Iandschap te handhaven? Ofbenutten we de

noodzakelijke veranderingen om nieuwe land-

schappen te creëren?

Dit dilemma wordt in de discussies meestal

behandeld op grond van technische, natuurwe-

tenschappelijke, of economische overwegingen.

Ik zal daarentegen de cultuur als context nemen

en te rade gaan bij de schilderkunst,

De 
'menselijke 

blik', ofwel het bewustzijn van

waaruit we het landschap aanschouwen, vinden

we weerspiegeld in de geschilderde landschappen.

Door de ogen van de kunstenaar zien we het

landschap van de Middeleeuwen, de Renaissance

en al die andere belangrijke fasen die onze cul-

tuur tot de dag van vandaag heeft gekend. Wat

valt op te maken uit de wijze waarop schilders

door de eeulryen heen het landschap hebben

benaderd, genterpreteerd en weergegeven?

Begaven ze zich in het landschap om het van

nabij te ervaren en te registreren oÊ namen ze

afstand om de universele dimensies te ontdek-

ken? Ofdeden ze beide? En wat betekent dat

voor het landschap van vandaag en zaken als de
'Ecologische 

Hoofdstrucruur' en het casco-con-

cept?

Tirssenspel
De landschapschilderkunst is een rijke bron,
waaruit we kunnen putten wanneer we ons

bezinnen op onze omgang met het landschap.

In de Middeleeuwen wordt het bestaan op aarde

beschouwd als niet meer dan een armoedig tus-

senspel. De zinnenprikkelende omgeving mag de

mens niet afleiden van zijn hogere roeping.
'Buiten 

de ziel is niets de moeite waard om

bewonderd te worden', aldus Petrarca. Daarom is

het landschap in de middeleeuwse schilderkunst

slechts summier aangeduid.

In de Renaissance opent de besloten middeleeuw-

se ruimte zich. Naast God schept de mens zijn

wereld. Door terug te grijpen naar de klassieke

oudheid hervindt de mens het vertrouwen in

eigen kunnen. Kunstenaars hebben weer een

naam, geportrerreerden weer een gezicht.

Een van de belangrijkste vindingen die getuigen

van een nieuwe verhouding tussen de mens en de

wereld, en tussen de mens en het landschap, is

die van het wetenschappelijk perspectief. De

wereld wordt afgebeeld vanuit het standpunt van

de beschouwer. De relatie tussen de mens en de

wereld is individueel geworden.

Battista Sforza,

Hertogin van Urbino (114ó0),

Piero del la Francesca.

In het zeventiende-eeuwse Holland heeft het

landschap zich onrwikkeld tot een zelfstandig

genre. Het toont de omgeving van zelfrerzekerde ,
protestantse burgers: een realistisch en materialis-

tisch landschap, waarin de mens door zijn daden

goddelijke genade kan vinden.

Hoe anders is dat in de Romantiek. In de ruim

honderd jaar die dan zijn verlopen sinds de

Gouden Eeuw heeft zich een fundamentele ver-

andering voorgedaan in de houding van de mens

tegenover zijn omgeving. De schilderijen tonen

een gedramatiseerde natuur, waar tegenover de

mens eenzaam en in aanbidding is afgebeeld.
rWat is er gebeurd?

Aan het eind van de achttiende eeuw komt in

Engeland de industriële revolutie op gang.

Voortaan kent de natuur twee componenten: de
'dode, 

frsieke' natuur, die door de mens ten

nutte kan worden gemaakt, en de verheven

natuur, waarin God zich als het ware heeft terug-

getrokken.

Tijdens de Romantiek keert de kunstenaar zich

met zijn rug naar de verdorven stad en zoekt hij

troost in een verheven natuur (en dat is in de lite-

ratuur nog sterker dan in de schilderkunst).

Maar tijdens het impressionisme wenden de

schilders zich weer naar de wereld. En plein air is

de hele wereld het waard te worden afgebeeld:

moderne fenomenen als treinen en stations, de

grauwe buitenwijken, de industrieën, de bouie-

vards met hun drukte, en natuurlijk het landelilk

gebied. Bij de impressionisten is alles landschap

geworden. Binnen een schilderij krijgen de leven-

de en de dode natuur evenveel aandacht. Alles

wordt met dezelfde losse en kleurige toets aange-

raakt. De zo nadrukkelijke tegenstelling tussen de



Der Wanderer i iber dem

Nebe lmeer  (11818) ,

C.D. Friedrich.
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stad en de verheven natuur is opgehe-

Conflict
De wonderbaarlijke vitaliteit en harmonie van

het impressionisme als toonaangevende stroming

is slechts van korte duur. Het onderliggende con-

flict tussen de levende, verheven natuur enerzijds

en haar wetenschappelijke aanwending, haar

opsplitsing anderzijds gaat onverminderd voort.

Aan het eind van de negentiende eeuw is dit con-

flict heel goed te volgen bij een aantal schilders

dat ooit begon in de periode van het impressio-

nisme. Cézanne onderzoekt de onderliggende

structuur van het landschap en Seurat maakt de

verwetenschappelijking van de wereld voelbaar

met zijn rigide toepassing van de kleurenleer van

het pointillisme. Gauguin tracht te onrsnappen

aan de verdorven westerse wereld door zijn heil te

zoeken bij primitieve volken, eersr in Bretagne,

later op Tahiti. En in het werk van Van Gogh

krijgen de natuur en het landschap een persoon-

lijke, we zouden nu zeggenJ psychotische lading.

De doorbraken van deze kunstenaars krijgen alle-

Mont 5t.  Victoire (1904-190ó), Cézanne.

maal een extremer vervolg in de twintigste eeuw
in stromingen zoals het kubisme, het fauvisme,

het expressionisme, het surrealisme en de abstrac-

t ie.

Delen

Na 1900 kunnen we niet meer spreken over de
'eenheid 

met de wereld', die in het impressionis-

me tot een extreem hoogtepunt werd gebracht.

Voortaan wordt de wereld nog slechts in delen

beschouwd. En de kunstenaars beschouwen zo'n

deel vaak als essentie van het leven. Denk bij-

voorbeeld aan de theosofische verklaringen die
Mondriaan aan zijn abstracte kunst meegaf.

Lemaire noemt dit 
'een 

onderzoek naar de ver-

borgen dimensie van de dingen, naar de diepte of

de wortels van het landschap, van waaruir zi jn

oppervlak pas begrijpelijk wordt'.

In het kubisme gaat het om de structuur van her

landschap. In het expressionisme om de emotie

die het landschap in ons oproept. In de abstractie

om ritme en verhoudingen - je zou ook kunnen

zeggen om de patronen in het landschap.

In het surrealisme wordt de dieote van de mens.
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die is blootgelegd door de psycho-analyseJ ver-

werkt tot droomlandschappen. Deze droomland-

schappen hebben bijna altijd het karakter van een

nachtmerrie. De vrijmaking van God en de

beheersing van de natuur heeft een schaduwkant

die de middeleeuwse voorstellingen van de hel in

herinnering brengt. \íeliswaar onrbreekr nu de

religieuze verwijzing, maar het thema schuld is

niet verdwenen, nee, die komt zelfs in verhevigde

mate terug. Aangrijpend is wat dat betreft de

reeks schilderijen van Armando met de titel
'Schuldig 

landschap'. God is er nier meer om

getuige te zïjnvan onze schuld. Het landschap is

dat wel en wordt daardoor medeschuldig: het is

een spiegel van onze cultuur.

Snel gewin

De cultuur van onze eigen tijd wordt gekenmerkt

door fragmentatie. Maatschappelijke bindingen,

bi jvoorbeeld binnen kerk en verenigingen, ver-

dwijnen. Het individu blijft over. De individuali-

sering van de samenleving wordt niet alleen

geconstateerd, maar ook bevorderd.

De individualisering bevordert een gerichtheid
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op het nu en de nabije toekomst. Snel gewin en

consumptie zijn de belangrijkste drijÊ'eren, door

Koos van Zomeren in 
'NRC 

Handelsblad' als
'het 

zegevierende BMV-denken' gerypeerd.

Bindingen met het verleden worden minder

gevoeld en als ballast ervaren. Op geschiedenis-

onderwijs kunnen we bezuinigen.

In deze wereld wordt de discussie over de toe-

komst van het landschap niet meer gevoerd op

basis van de betekenis die dat landschap voor ons

heeft, maar op basis van het nut.

Het casco-concept is een rypische uiting van de

cultuur van onze tijd. Het landschap wordt voor-

gesteld als constructie. Het is op en top maakbaar

en dient onze consumptieve behoeften. In de

gebruiksruimte mag de landbouw zijn gang gaan.

Veranderbaarheid is het kenmerk. Een maximaal

bedrijfseconomisch resultaat is het doel.

In het raamwerk komt een nieuwe natuur die op

eigen benen kan staan. Dat is veel goedkoper. De

nieuwe natuur is fris, dynamisch en vol avontuur.

Zijleent zich uitstekend als reclame-object. \le

kri jgen heel veel zonder er enige moeite voor te

hoeven doen. Zo'n consumptie-artikel is een

hapklare brok voor RTL-4 en de ANWB.

Milieu
Dat we nog wel wat aan het milieu moeten doen,

weten we wel, maar we zoeken naar een weg om

ook daar makkelijk van af te komen. Dus schrij-

ven we op dat er - geheel tegen de vrijheidsge-

dachte van de gebruiksruimte in - wèl milieuhy-

giënische randvoorwaarden gelden. Als we zin

hebben gaan we even kijken in het raamwerk. Op

een vri je middag zoeven we in onze'schone' auto

naar de Veluwe om daar een lynx in de vrije

natuur te kunnen zien. Lucienne van Elk ver-

woordde dit verschijnsel twee jaar geleden in het

blad 
'Natuurbehoud': 'Vandaag 

waren ze hele-

maal naar de Veluwe gereden, want het jongetje

wilde bosbeesten zien.'

Lemaire typeert de Romantiek als een periode

waarin de natuur gesplitst wordt in een $'sische
natuur, die door de natuurwetenschapper wordt

verkend, en een verheven, bewandelbare natuur,

die het domein van de kunst en het gevoel wordt.

In onze tijd hebben we God niet meer nodig. \íe

kunnen geheel vertrouwen op de kennis die ons

door de wetenschap wordt geleverd. In onze tijd,

en in de kunst is dat zichtbaar, is het totale land-

schap verwetenschappelijkt. Onze visie op de

gebruiksruimte en het raamwerk is wetenschap-

pelijk gefundeerd. Er klinkt nog een echo door

van de verheven natuur uit de Romantiek voor

zover de nieuwe natuur van het raamwerk als

compleet en dus als beter aan ons wordt voorge-

steld.

Als ik het landschap van het casco-concept wil

typeren, is het als een landschap van afstand. W'e

kiezen ervoor de nieuwe natuur vrij te laten. We

besluiten afstand te nemen. In de gebruiksruimte

kiezen we voor de snelle aanpassing aan verande-

ringen die ons door de economie worden gedic-

teerd. Síe kiezen ervoor afstand te doen van de

binding met het verleden, van onze collectieve

herinnering. tWe kiezen voor de afstandelijkheid

van.de tekenkamer. 
'tfi/ie 

in de tekenkamer blijFt

hangen, vernielt het verleden en verspeelt zijn

toekomst', aldus Gerrit Noordzij.

Nuancering

Het landschap van de afstand is het landschap

van de cultuur van onze tijd. Wat dat betreft zou

ik mijn verhaal hier kunnen beëindigen. Ik doe

dat niet. Onze cultuur is niet zo eenduidig te

plaatsen als ik hiervoor deed. Fragmentatie, indi-

vidualisering, afstand nemen, het zijn sterke

krachten in onze samenl eving. Ze hebben een

proces op gang gebracht dat het beleid ertoe heeft

gebracht het casco-concept te introduceren als
'de 

nieuwe, constructieve aanpak in de land-

schapsplanning'.

Daar is op zich niets verkeerds mee, want het

speelt zeker adequaat in op belangrijke tendensen

in onze samenleving. Maar is dit wat we werke-

lijk willen, is deze ontwikkeling onvermijdelijk?

Ik betwijfel het sterk. Ik baseer me daarbij op

gefundeerde opvattingen in de samenleving die

tot een andere benadering van het landschap lei-

den. Ik wil niet zeggen dat deze opvattingen tot

een andere culruur leiden. maar ze geven er mijns

inziens wel een belangrijke nuancering aan. Zo

heeft Van der Ploeg de laatste jaren met zi jn

bedrijfsstijlenonderzoek aangetoond dat de land-

bouw heel wat gedifferentieerder is dan in het

officiele beleid wordt verondersteld. Slechts een

deel van de boeren houdt er doelstellingen op na

die leiden tot het rationele landschap van de

gebruiksruimte. Er blijken heel andere strategieën

mogelijk te zijn, strategieën waarmee veel beter

kan worden ingespeeld op het karakter van het

bestaande landschap. Bij boeren is daar veel inte-

resse voor. Ik citeer één van de 
'bedaarde 

boeren'

uit het onderzoek van Van der Ploeg in de Friese

wouden en het Zuidelilk Westerkwartier: 
'lk 

voel

me een echte \íàldpyk. Ik ken de beperkingen

van het gebied, maar omdat ik eraan gehecht ben

pas ik mijn bedrijf erbij aan.'

Berekeningen laten zien dat het beleid dat Van

Schuf dig landschap ( 9e2r,

Armando.



der Ploeg voorstaat in financieel-economisch

opzicht voordeliger kan zijn voor de overheid.

Overigens zijn de voorstellen van Van der Ploeg

inmiddels uitgewerkt in een 
'Voorbeeldplan'

voor het Friese Oostermeer.

Overkill
Daarnaast leidt ook het belevingsonderzoek dat

Coeterier nu al twintig jaar lang uitvoert in

diverse gebieden van Nederland tot de conclusie

dat de betrokkenheid van bewoners en gebruikers

bij hun gebied groot is. Hoewel het Coeterier

vaak wordt verweten, is het fascinerende van zijn

werk juist dat het aantoont dat belevingsonder-

zoek niet gelijk staat aan het vergaren van argu-

menten voor'behoud van het bestaande'. lVant,

zo concludeerde Coeterier al in zijn proefschrift,
'mensen 

hebben geen weerstand tegen verande-

ring. Integendeel: zij hebben weerstand tegen

verlies van waarden. zonder dat er voor hen nieu'

we waarden voor in de plaats komen.'
'Waarom 

noem ik hier de onderzoeken van Van

der Ploeg en Coeterier? Ik denk, omdat ik me

gedwongen voel om tegenover de overkill aan

wetenschappelijke en technocratische argumen-

ten van de pleitbezorgers van het landschap van

de afstand, een vergelijkbare argumenrarie re

plaatsen. Misschien is dat wel een zwaktebod. Ik

had bijvoorbeeld kunnen volstaan met het citeren

van een aantal NRC-stukjes van Koos van

Zomeren. Als geen ander in Nederland is hij in

staat te beschrijven wat de waarde en betekenis is

van wat in planologen-jargon 
'dagelijkse 

leefom-

geving' heet. Ik ben nog nooit op de 
'Hollandse

kade' geweest, maar het is alsof ik er al vele wan-

delingen heb gemaakc. De 
'Hollandse 

kade' heeft

een universeel karakter. Het is de verwoording

van de liefde die we voelen voor het gegroeide

landschap. Het landschap dat verandert, zeker,

maar dat ons de kans biedt een binding aan te

met verleden, heden en toekomst. Een land-

schap dat ons verzoent met de tijdelijkheid van

ons bestaan. Een landschap van nabijheid.

heb getracht in onze omgang met het land-

schap de cultuur van deze tijd aan te wijzen. Ik

heb uiteengezet dat de overheersende richting in

onze cultuur leidt tot een landschap van afstand.

Maar ik heb ook willen betogen dat er alle reden

is correcties aan te brengen in deze hoofdrich-

ting.

werpers van het landschap? Om op een goede

wijze in te spelen op veranderingen, moeren we

afstand nemen. De principes van het casco-con-

cept zijn daarbij van grote waarde. 
'Síe 

moeren

omgaan met verschillen in dynamiek. We moe-

ten voorwaarden creëren voor de stabiliteit van

laag-dynamische functies. \íe moeten zoeken

naar mogelijkheden voor een bundeling van deze

functies.'We moeten zelfs accepteren dat de

samenleving harder, grover en gevoellozer wordt.

Maar we moeten ook nabij z1jn, we moeten lui-

steren naar de mensen die wonen en werken in

hun landschap.'We moeten hun wensen op een

goede manier vertalen. \We moeten zorgen voor

binding en continuïteit.

Hoe? Cézanne heeft, met uitzondering van korre

periodes in Parijs, zi.jn gehele leven gewerkt in en

rond zijn geboorteplaats Aix en Provence.

Hardnekkig en koppig heeft hij daar gewerkt aan

zijn doel: 
'lk 

wil van het impressionisme iets blij-

vends maken, kunst voor de musea.'

Nadat Cézanne zich de principes van het impres-

sionisme had eigen gemaakt, heeft hij inderdaad

gezocht naar 
'het 

blijvende', heeft hij geprobeerd

verder te komen dan het vluchtige van het

impressionisme. De zoektocht en het resultaat

daarvan is prachtig te illustreren met de reeks

schilderijen van de Mont St. Victoire. Het resul-

taat is verbluffend. In de veranderlijkheid van het

impressionisme is ordening aangebracht.
'Cézanne's 

landschappen doen denken aan stille-

vens: de levende en dode natuur naderen elkaar

hier. Of beter gezegd: de dode natuur ('narure

morte') is de sleutel tot de levende natuur van het

beleefde landschap', aldus Lemarre.

De abstracte schilderkunst vangt aan bij

Cézanne. De kubisten beriepen zich op een door

Bernard geciteerde uitspraak van Cézanne: 
'Kijk

naar de natuur alsofdeze opgebouwd is uit een-

voudige, bekende vormen, dat wil zeggen cilin-

ders, kegels en bollen.'

Maar de letterlijke verbeelding van de kubisten

was niet datgene wat Cézanne ermee bedoelde.

Hij probeerde de jonge schilder Bernard te inst-

rueren om gemakkelijker vat te krijgen op het

totaal van indrukken.

Een schilder in wiens oeuvre het hele traject van

naturalisme naar abstractie prachtig is te volgen is

Mondriaan. En fascinerend zijn de schilderijen

waarin hij deze overgang tot uitdrukking brengt.

Je kunt pendelen tussen de realiteit van de rastba-
re voorwerpen en de abstractie van een composi-

tie van vlakken, kleuren en lilnen.

'De schilderkunst
van Cézanne
openbaart het
wezenl,jke van
de meedogenloze
natuuL waarin
de mens zich
een woonplaats
maakt.'

Merleau-Ponty

\felke positie moeten wij nu innemen als ont-



volg op de constatering (van nabij) dat de ver-

snipperde natuur het loodje legt als er niets

wordt gedaan, is het onwverpen (op afstand) van

een groot raamwerk, een casco, een prachtig idee.

Maar hoe dit concept vervolgens in de praktijk in

te vuilen? Frans Vera heeft het over de ecologi-

sche referentie: de natuur die bestond vóór er

sprake was van menselijke aanwezigheid. Zeker

voor de Nederlandse situatie vind ik die visie,

zachr gezegd, ver verwijderd van de werkelijk-

heid. Nee, voor binding, voor nabijheid, moeten

we ziin bii \flouter Helmer en de mensen van

bureau Stroming en stichting De Ark. Zij stellen

zich de nieuwe natuur voor als in principe toe-

gankelijk voor mensen en brengen die visie ook

in praktijk 
'De 

natuur moet er niet voor de

natuurbeschermers zijn, maar voor de mensen.

Dan liever wat minder orchideeën en wat meer

betrokkenheid', aldus Helmer.

Procédé
En hoe dan verder met ons oude cultuurland?

Volgens mij zou het casco-conceptzrjn naam eer

aan moeten doen en zou het zich moeten ont-

houden van uitspraken over de wijze waarop de

gebruiksruimte moet worden ingevuld. Laat de

formulering van die wensen maar over aan de

samenleving.

-

En wat de samenleving wenst, komen we pas te

weten als we achter onze tekentafel vandaan

komen en met een streek in gesprek raken. Eerst

figuurlijk door persoonlijk te ervaren wat een

gebied te bieden heeft: wandel, fiets en maak

schetsen. Vervolgens lenerlijk door samen met

bewoners en gebruikers de ontwerpen te maken.

Het is toch verwonderlijk dat in de stadsvernieu-

wing al jaren wordt gewerkt volgens dit procédé,

maar in het landelijk gebied nauwelijks of niet.

En natuurlilk blilft overeind dat er meer te ont-

weÍpen valt dan alleen het wensenpakket van de

streek (nabij). De samenleving als geheel heeft

ook haar wensen (afstand).

Sim Visser
De auteur is landschapsarchitect en beeldend kunstenaar en
werkzaam bij de Landinrichtingsdienst

Dit artikel is een verkorte versie van de lezing die Sim Visser

op 25 februari heeft gehouden tijdens het symposium
'Landschap, spiegel ofwerkelijkheid' in kasteel Groeneveld in

Baarn. De integrale tekst van de lezing wordt door het IKC-

NBLF uitgegeven als werkdocument,
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Omdat we het hele traject van Mondriaan ken-

nen, van zijn landschappen tot zijn Newyorkse

abstracties, illustreert zijn werk uitstekend her

werkterrein van de landschapsarchitect: van nabij

tot veraf. Bij planvormingzal de landschapsarchi-

tect dit hele terrein moeten benutten. Niet in één

richting: van naturalisme naar abstractie (zoals bij

Mondriaan), of omgekeerd, van abstractie naar

naturalisme (zoals bij \íillink). Nee, het zal in

een beweging als van een slinger moeten gebeu-

ren, waarbij het hele traject herhaaldelijk wordt

doorlopen. En de landschapsarchitect moet mijns

inziens in negen van de tien gevallen uitkomen

op de overgang tussen naturalisme en abstractie.

Synthese
Zoals het werk van Mondriaan het pendelen illu-

streeft, zo illustreert het werk van Cézanne de

synthese. Terwijl bij Mondriaan de overgang van

naturalisme naar abstractie is te beschouwen als

een overgangsfase, is bij Cézanne de synthese het

nagestreefde doel: de combinatie van het tijdelij-

ke en het eeuwige. Daarom beschouw ik het werk

van Cézanne als dé verbeelding van datgene waar

het in de landschapsplanning om moet gaan.

Voor de praktijk van de landschapsplanning van

dit moment is het onwerp van de 
'Ecologische

Hoofdstructuur' een grootse conceptie. Als ver-
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De boerderij Weltevreden bij Duivendrecht (1905-'t90ó),

Mondriaan.
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