
De hunkering naar het platteland

:l:':i',i;l:;l

Men zegt  dat  Neder land en Vlaanderen rond '1900 op hun moois t  waren.  Wat  is  mooi?
Zeker ,  het  k le inschal ige cu l tuur landschap is  overa l  op z i jn  re tour ,  de meeste houtwal len z i jn  gerooid,
kerk-  en jaagpaden z i jn  van de kaar t  geveegd;  in  v i j f t ien jaar  t i jd  is  7500 k i lometer  onverharde weg

verdwenen,  terwi j l  de lengte aan autosnelwegen is  verdubbeld.
Rond de geparkeerde auto va l t  beduidend minder  te  beleven.  Moet  dat  dan? Frank F l ippo praat  met

landschapsarchi tect  5 im Visser  over  de huid ige vraag naar  natuurervar ingen.

l\ e tekst is af. Ik verlang naar frisse
l/  lucht en loop de deur uir voor een
wandeling, het hàFwilde park in achter
mijn huis. De rietplassen liggen vol ijs-
schollen, bloedrood beschenen door de
laagstaande zon. Een rode lichwlek houdt
mij gezelschap op het ijs als ik langs de
oevers loop. De winter maakt het bos
doorzichtig. En tussen de oude, vergroei-
de kruinen zie ik de torenspits van het ka-
tholieke kerkhof, clie omhoog steekt als
de kerktoren van een door de tijd verge-
ten  dorp .  da t je  maar  een dag per jaar
kunt zien - net als de klokken van her
verdronken Reimerswaal. die ie maar
eens  in  de  r ien  jaar  kunt  horen  [u iden.
De landschapsfilosoof Ton Lemaire
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noemt het wandelen een westerse vorm
van mediteren. De wandelaar zoekt de
rafelranden van de beschavins en be-
weegt zich daarmee in de maige van na-
tuur en cultuur. Alles wat tiidens het
wande len  op  je  pad komt .  kan  aan le id ing
geven tot bespiegel ingen.

Het geluk van de wandelaar is gelegen
in de overvloed aan betekenrssen die de
wereld blijkt te hebben, wanneer hij een
ogen bl i k de beroepsmati ge ve re ng i ng
van zijn blik vermag te overwinnen om
de wereld in haar totalíteit te genieten.
Hij geniet van de dingen dàt ze er zijn,
en dat ze zó zíjn als ze zijn. De hartstoch-
telijke wandelaar is een genotzoeker,

maar van een hee/ onschuldig soort. Híj
geniet gewoon van de wereld en van
zichzelf in die wereld, hij viert zijn be-
staan.
T Lemaire. Ftlosojie uan het /andschap

Ook na 25 jaar is Ton Lemaires Filosofe
uan het Landsthap een ware schatkamer
van poëtische overpeinzingen over de
onrwikkeling van ons landschap en ons
bewustzijn. In het boek wandelt Lemaire
door de landschappen van de Middeleeu-
wen en de Renaissance, maar ook door
die van nu, en constateert dat het met na-
me op de kleinste weggetjes is, dat het
gevoelsleven een rustplaats kan vinden.
Letterlijk en fi guurlijk.



Het wezen der dingen openbaart zich
pas aan wie zich er ontvankelijk voor
openstelt, het benadert langs voetpaden
en niet over de grote snelweg.
T. Lenaire, Fílosoje uan het landvhap

De ware kunst van het wandèlen verstaat
zeker niet iedereen, waarschuwt Lemaire.
Men dient in zich een marge gereserueerd te heb-
ben van nieuwsgierigheid en kinderlíjke onbe-
vangenheid, De ware wandelaar zwerft per
definitie aan de periferie van de gebaande
wereld. Door te wandelen komt de mens
thuis in zijn natuurlijke omgeving, en
worden hem de ogen geopend voor de
onuitputtelijke schoonheid van deze we-
reld. In zijn verkeren met wat hem om-
ringt, in de afwisseling van de seizoenen
sluit hij vrede met zijn tijdelijke aan\rr'e-
zigheid op aarde. De wandeling verzoent
hem met het bestaan, doordat híj zichzelf
ervaart als onvervreemdbaar deel van de
natuur.

SCHILDERKUNST
Filosofíe uan het Landschap is 25 jaar gele-
den geschreven, maar houdt niet op men-
sen te boeien en te inspireren. Dat geldt
ook vobr de kunstschilder en land-
schapsarchitect Sim Visser (medewerker
Landinrichtingsdienst, afdeling Ver-
keerswegen). Visser kreeg het boek van
Lemaire ooit van een studievriend, maar
begon het pas serieus telezen tijdens zijn
opleiding tot kunstschilder. "Ik vroeg
mijn docent of hij geen boek wist over
landschapsschilderkunst. Hij raadde me
Filosofie uan het Landschap aan, dat ik nog
steeds thuis had liggen. Ik heb het toen in
één ruk uitgelezen, en herlees het sinds-
dien regelmatig."

Wat vind je van de stellinguan Lemaíre dat ile
bewandelbaarheid een van de belangríjke riteria
ís uoor de leefbaarheíd uan een gebied?
"Daar ben ik het heel erg.mee eens. Uit-
eindelijk hebben mensen behoefte aan
een bewandelbaar landschap. De omge-
vingspsycholoog Freek Coeterier heeft
recent onderzocht hoe mensen het land-
schap beleven waarin ze v/onen. Daaruit
blijkt dat men zich best kan voorstellen
dat landschapsveranderingen nodig z!jn.
Maar ze willen wel dat die geleidelijk
plaatsvinden, en dat essentiële kwaliteiten
die zij in dat landschap ervaren, overeind
blijven. Mensen ervaren het landschap dat
zij bewonen als een eenheid. Een eenheid
die vaak in één of rwee woorden te oak-
ken valt.
"In de Krimpenerwaard blijkt het om het
begrip polariteit te draaien. Bewoners van
de Krimpenerwaard onderscheiden heel
duidelijk een cultuurpool en een na-
tuurpool. 

'W'at 
in concreto betekent datje

een natuurbosje niet tegen de dijk moet
gaaÍ zetteÍ. Dan verstoorje dat

polariteitsgevoel.
"Zoals Zdàlímburgers de eenheid van het
landschap juist beleven in de verweving
van het landschap. Natuur en cultuur zijn
daar heel fijn met elkaar verweven: een
kleinschalig landschap datje naar alle
kanten kunt belopen. Overal lopen pa-
den. De natuur beleven de mensen daar
met een kleine n: ze beleven de seizoe-
nen in de bloemen en de bomen in de
bermen van de holle wegge{es. Ik denk
dat wat mensen belangrijk vinden, heel
vaak samenhangt met watLemaíte bewan-
delbaarheid noemt. Wantje komt altijd uit
op de directe omgeving waar je woont."

Lemaire constateert dat als je een gebied bewan-
delbaar wil maken, je het eerst moet cubiueren.
D at lijkt t egens trij dig.
"Het gaat om de mate waarin. In een land
als Frankrijk is de bewandelbaarheid heel
groot.Je hebt er geen gekleurde paalqjes
nodig, want je vindt het pad nog zel{, op
basis van intuitie. Of op basis van een ge-
sprek,met een dorpsbewoner. Daar zijn
de paden bij wijze van spreken nog de
wildwissels die zljn uitgegroeid tot de be-
loopbare paden waaropje van het ene
dolp naar het andere gaat. Die wildwissels
of wildsporen worden door mensen opge-
pikt en benut, zodat ze uitgroeien tot
mensenpaden. In Nederland kan dat niet.
'We 

wonen zo ontzettend bovenop elkaar
dat we zullen moeten leven met een
zekere mate van aangeharktheid.Je ont-
komt er niet aan, ook al heb ik het liever
anders.
"Ik heb in Midden-Limburg gewoond, en
in Groningen. In die gebieden kan een
mens nog een weidsheid en een onge-
reptheid ervaren die bijna on-Nederlands
aandoet. Nu woon ik in het Gooi, op een
zeer bevoorrechte plek hoor, daar niet
van. Maar de eerste keer dat ik er op zon-
dag ging wandelen op de hei, schrok ik
me wild. Het leek de Kalverstraat wel! Er
\ryonen ook zo gigantisch veel mensen.
Die willen allemaal die natuurervaring,
dus krijgje een heel dicht stelsel van be-
lopen paden. Tegenwoordig ga ik's och-
tends vroeg lopen. Of als er een wilde
sneeuwjacht is, zoals gisteren. Dan kom je
geen sterveling tegen. Fantastisch! Je
vindt je momenten altijd nog wel."

In een tijd die nog niet zo ver achter ons
Iigt, Iagen de woeste gronden verlaten
en werden door geen wandelaar be-
zocht. Er rustig's zondags gaan wande-
len is natuurlijk onverenigbaar met de
agrarische ruimtebeleving. Men moet de
tijd afwachten dat deze ruimte-ervaring
voor een andere plaats maakt, om met
plezier in het bos te kunnen wandelen
zoals de stedelingen het eerst zullen
doen.
T. Lenahe; Fílosofe uan het landschap

PADE N N ET
Is het Gooí niet te zwaar belopen om nog mooi
te kunnen zijn?
"Nee, het is nog steeds een prachtig ge-
bied. Datje met zoveel mensen op een
kluit woong terwijl onze ruimtelijke
ordening er toch voor gezorgd heeft dat
er vèel overeind gebleven is, dat'is iets
'\ilaarvoor ik diep respect heb. Ik accepteer
dat we in Nederland een padennet nodig
hebben om die natuur te kunnen ervaren
en vind dat heel boeiend. 

'Wouter

Helmer, een ecoloog die ik erg waardeer,
zegt dat ook in de nieuwe natuurbouw-
projepten de mens niet mag worden bui-
tengesloten. De mens moet zo'n bos
binnen kunnen om er z{jn eigen avontuur
te beleven."

Niets uerwart de geest t)an een rationalist meer
dan een bos, zegt Lemaíre. Juist omdat het bos
ons onderbewuste weerspíegelt in zijn gillígheid,
kronkels en onuoorspelbaarheid. Herken je dat?
"Ik hield eind november een lezing in het
kader van een bossymposium. Daar ging
ik wat dieper in op wat Coeterier over
bosbeleving heeft gezegd. wat mensen
van het bos verwachten, is juist altijd het
onverwachte. Het pad leidt je steeds weer
naar een nieuwe verrassing.Je wordt ver-
rast door geuren, door geluiden en door
plotselinge dieren die je tegenkomt."

De uerrassing mag niet zo groot zijn dat je wel
eens een beer tegen zou kunnen konen.
"Daar zit ook iets heel Nederlands in. Het
moet allemaal wel verzorgd z!jn, het pad
moet begaanbm zljn Nederlanders heb-
ben er de pest in als ze ineens door de
blubber moeten of als er 'bomen' over de
weg zijn geplaatst. Maar voor de rest kan
er heel veel.
"Het verrassingseffect heeft ook met het
oerbeeld van het sprookje te maken. Bij
die boslezing liet ik een dil-zien, een ou-
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de gravure uit de sprookjes van Moeder
de Gans, van Klein Duimpje in het don-
kere bos. Dat hoort rypisch bij de oer-
beelden die mensen van het bos hebben.
Coeterier zegt: als mensen aan de natuur
denken, denken ze in eerste instantie aan
het bos. Bos is blijkbaar de verzinnebeel-
ding van natuur."

VERKNOCHT
N ziet Sim Visser zich niet gauw in het
voetspoor van Lemaire naar Frankrijk
emigreren, hij is wel een enthousiast
Frankrijkganger, naaÍ eigen zeggen om
zich te laven aan een ander soort omge-
ving en dan geïnspireerd terug te koÀerr.
"Ik heb misschien de neiging wat te ro-
mantiseren, maar ik laaf me aan de verha-
len die de mensen daar op het platteland
in Frankrijk aan elkaar te vertellen. En
niet alleen aan de verhalen, ook aan wat
de mensen uitstralen."
Het toeval wil dat de streek waar hij zo
aan verknocht is en waar hij steeds men-
sen blijft opzoeken, dezelfde streek is die
Lemaire heeft uiwerkoren als vestigings-
plaats: de Périgord. Sim Visser is er als het
ware ingegroeid. Mijn familie heeft al
heel lang contact met een boerengezin,
iets ten noorden van Périsueux. Dat ont-
stond in de jaren dert ig, tóen mijn vader
er een t i jd stage l iep t i jdens zi jn
'Wageningse 

studie. Ook ik studeerde af
in Wageningen en werkte in de jaren ze-
stig op diezelfde boerderij. Ik heb er later
al weer zo'r zes, zeven keer gekampeerd
met mijn gezin. In de jaren dertig was het
een moderne modelboerderii.' Inmiddels
wordt het bedri j f  beschou*J als tradit io-
neel. Het land grenst nu aan de uitbrei-
dingen van een boomtown. Overal zljn van
die grote winkeltoestanden verschenen.
Maar ik blijf er komen, want het is een
wonderbaarlijke familie die daar woont.
"De boer is bijna tachtig en heeft vier
kinderen. Een deel van het land hebben
ze verkocht, maar ze zijn erin geslaagd
om vijftien hectare te behouden in een
carré rondom het huis. Ondanks de
geweldige druk van de omgeving blijft
die grond ongeschonden. Ik beschouw
het als een soort oase in een woesti jn.
"Hoewel de boer geen opvolger heeft,
blijft de boerderij voor de kinderen een
mythische plek. Ze wonen op afstand, .

maar keren langzamerhand allemaal weer
terug. De ene heeft het gebouw overge-
nomen, de ander een ander deel. Ze on-
derhouden de plek en waarborgen hem.
Twee van de vier kinderen wonen er
weer; de derde heeft toegezegd er na zijn
pensionering terug te komen. Een prach-
tig voorbeeld van hoe belangrijk de
verbinding met je omgeving is."
Visser: "De poëtische inslag van hun ou-
ders versterkt het gevoel van verbonden-
heid dat de kinderen hebben met die
grond.Je zíet dat ook bij de kleinkinde-
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De wereld van de grote stad is een breuk
met de agrarische leefwijze. Maar het is
diezelfde stad die er op een verholen ma-
nier naar terugverlangt. Vreemde passie
van de stedeling: hij die a/s eerste geest-
driftig is geworden voor de vooruit-
gangsgedachte gaat op zoek naar de
poverc sporen van zijn verleden en van
zijn verleden als platteland. Zodra hij van
de macht van de traditie ís losgerukt, lijkt
hij zijn bevrijding tevens in zijn hart te be-
treuren. Op het moment van zijn liguide-
ring ziet het platteland zijn charmes
erkend en bewonderd.
T Lemaire; Filosofe uan It landschap

ren. Dejongste dochter zegt: ik ken nie-
mand in mijn omgeving die zo treffend
als mijn vader de bijzondere ervaring van
een vroege morgen op het land weer kan
geven. Hij doet dat in woorden uit het
patois, het dialect van de streek, maar op
een heel f i jngevoelige manier.
"De binding tussen gebruik en bewoning
is in dat hele gebied trouwens sterk aan-
wezig. In de Périgord en de Dordogne
staan veel notebomen middenin het land.
Die noten horen gewoon blj het dageLjks
menu. Dus de notebomen behandel je

met eerbied. Dat is ook heel praktisch. Je
gebruikt het, want het is eetbaar en zelfs
lekker!"

COMTE-KAAS
Maar ook op andere plekken in Frankrijk'komt 

de sfeer naar boven die Sim Visser
zoekt. "Ik ken een boer in een piepklein
dorp in de FranseJura. Een redelijk mo-
derne veehouder, maar toch toont hij zich
een groot voorstander van de binding tus-
sen zijn agrarische werk en de natuurlijke
gebieden er omheen. Zíjn eamping ó lafu-
me íshrj begonnen om de stadsmensen in
contact te brengen met die machtige om-

geving daar. Hij investeert er veel in.
"Toen ik er onlangs was, organiseerde hij
speciaal voor de toeristen in de omgeving
een lezingenavond, waarvoor hij iemand
van het Frans Staatsbosbeheer. iemand
van dejagersvereniging en iemand van de
gemeente had uitgenodigd. Nadat ze ie-
der een eigen praatje hadden gehouden,
gingen ze onderling een discussie aan
over de onrwikkeling van deJura. Ik heb
echt met open oren zitten luisteren. Ik
dacht dat dit soort dingen rypisch
Nederlands was. Dat werd daar met een
élan gebracht, niet te geloven.

"De boer was ook een vurig pleitbezorger
van de Comté-kaas, hèt produkt van de

Jura. In de Appellation Controlée voor die
kaas wordt de produktiewijze
voorgeschreven. Stikstofgiften zijn be-
perkt tot een bepaald maximum op het
gras, anders verdwijnen de bloemrijke
weilanden die deze kwaliteitskaas nodie
heeft.  Hrj  gaf ons een rondleiding op hàt
melkveebedrijf van zijn zoon en nam ons
daarna mee naar de plaatselijke kaasfa-
briek.
"Verder vertelde hij dat hij bezig was een
boek te schrijven; I'Histoire au Fil du Lait
(vert. Geschiedenis van het stroompje
melk). Ik mocht zijn eerste manuscript le-
zeI.
De tekst beEint met een verhaal uit het
oude Mesopotamië over het allereerste
begin van de kaas. Dat ontstond in een
zakje, gemaakt van een geitemaag, waarin
mensen melk hadden vervoerd. Onderin
het zakje ontdekten ze een mengeling
van stremsel en melkresten... Die boer uit
deJura kent een schitterend gezegde. Ik
gebruik het wel eens bij lezingen: Pays,
paysan, paysage, pays sage. Het land, de boer,
het landschap, en uiteindelijk: het wljze
land. Zlit levensmotto."



Elke echte reis is een waagstuk. Er is
moed voor nodig om op reis te gaan. Een
reis verplaatst ons in het landschap van
anderen. Wie kent niet de vage ver-

, vreemding die zich van iemand meester
maakt, wanneer hij over onbekende we-
gen trekt, voorbij huizen waarin onbe-
kende mensen een leven lang woonden,
waar alles spreekt van een bestaan dat
hem niet herkent en dat vanuiteen an-
der middelpunt de wereld was gewend

te bezien? Hoe vreemd zijn al die men-
sen met hun bezigheden, hun gedachten
en de dingen van hun leven en de ruimte
die ze bewonen. Als we weer thuis zullen
zijn teruggekeerd, zullen we nooit meer

' de naïeve bewoner zijn van voorheen.
Door de reis hebben we het vermogen
ontwikkeld om onszelf met de ogen te
bekijken van de vreemdeling, die onze
wegen en onze woningen op zijn beurt
als reizíger passeert. Hij maakt ons onze-
ker, trekt ons uit het middelpunt dat we
tot dan toe vanzelfsprekend bewoonden,
hij verbreekt de band van vertrouwen
tussen ons en het landschap.
T Lenaíre: Fí/osojie run het /an/schap

BUITENLUCHT
Lemaire zegt dat de (traditionele) boer ile mens
is die het landschap het diepst ondergaat,juist
omdat híj er praktisch in geworteld is. Maar er is
uolgens hem tegelijk geen type mens dat ureem-
der tegenouer het bewust beleefde landschap
staat dan hij, de eigenlijke bewoner.
"Als er één beroepsgroep is die nog dicht
bij de natuur statt,-zíjn het de boeren wel.
Ze gaan er dagelijks mee om, zljn dage-
lijks in de buitenlucht. Laatst was er een
documentaire op tv vanJos de Putter, I{er
ís een schone daggeweest. Een portret van
zljn ouders in Zeeuws-Vlaanderen, van de
boerderij waar hij opgroeide. Hij be-
schrijft het laatstejaar op die boerderij.

Een fascinerend document, al wordt er
bijna niets in gezegd.
"le ziet de liefde van die mensen voor
hun plek, ook al zien ze in dat hun bedrijf
geen toekomst meer heeft. Ze houden er
mee op, er zijn geen opvolgers. Als ik
zoiets zie, denk ik: zouje geen gebruik
kunnen maken van de liefde van zulke
mensen voor hun land? Als je ook maar
enigszins de mogelijkheid zou hebben om
de verbintenis die boeren voelen met hun

[:i.* 
een positieve manier in te vul-

"In een zo zwaar verstedelijkte samenle-
ving als de Nederlandse moeten we zorg-
vuldig omspringen met een beroepsgroep

die nog zoveel kennis heeft van zijn om-
geving en die ook nog bereid is om daar
met liefde in te werken."

Het eiland Tiengemeten moest een sooít
Biesbosch worden. Eerst wilde men de boeren
weg hebben, de dijken zouilen worilen doorgesto-
ken en de boeren tegen een astronomisch bedrag
worden uitgekocht. Daar komen de plannenma-
kers nu weer op terug. Ze kijken naar moge-
lijkheden om de boeren te laten blijuen. Maar
dan wel in een natuuilíjker omgeving ilan voor-
heen.
"Tja, we wonen in een zwaar verstede-
lijkte delta. Die is totaal in gebruik geno-
men. De natuur is zo ontstellend ver
teruggedreven... een natuurbeleidsplan is
dan prachtig. Maar laat het een compro-
mis zijn tussen de plek waar je woont en
de natuurlijke omgeving. Laat er een
overgangsgebied zijn in de mate van na-
tuurlijkheid. Niet zeggen: natuur is daar
waar de mens afirezig is. Nee, laat de
kleine schaal waarop mens, plant en dier
samen kunnen leven, de maat zijn. Koos
van Zomeren zegt: de natuur begint al
met de koolmees op mijn voerhuisje. Dat
is toch zo?"

Hoe stel je je dat ín Nedeiland in concreto uoor?
Begínt dat met het woonerf?
"Het begint met de tuinen. Niet voor
niets willen mensen een huis met een
tuintie. Ze willen met hun handen in de
aardè zirten. Die confrontatie met de na-
tuur is een troost voor het feit dat we hier
maar tijdelljk rondlopen. Het leven zal al-
tijd doorgaan, en op een manier die jij

niet kunt voorspellen. Maar zo ga je in
elk geval een relatie aan met de levende
natuur. Gisteren las ik weer iets in
Lemaires boek wat ik heel mooi vind:
Voordat de steden tot ontwikkeling kwamen,
was herhaalbaarheid het kenmerk uan de cul-
tuur. Alles herhaalde zich in de seízoenen, wat
ook in de godsdienst tot uiting kwam.
"Die herhaalbaarheid zljnwe kwijt, maar
ik ben ervan overtuigd dat de moderne
mens, met al zijn technische vindingen,
die herhaalbaarheid nog steeds erg graag
wil.Je ziet het aan de jaarcyclus, die we om
ons heen oobouwen met feesten als Kerst-
mis. Ontkerstend en wel, hebben \rye aan
die herhaalbaarheid een erote behoefte."

E I ke g rote wete nscha ppel ij k e vern i e u -

wing betekende het verlaten van een
middelpunt. De mythische ruimte was
eindig, gesloten en op een centrum be-
trokken, de nieuwe ruimte is oneindig,
geiopend naar alle kanten en zonder dui-
delijk centrum. De moderne, rationele
westerling vindt zijn centrum in zichzelf.
Maar het nieuwe bewustzijn is tegelijk
een ongelukkig bewustzijn: het is zowel
de roes van de nieuwe mogelijkheden als
de nostalgíe om een verloren eenheid.
T Lenahe: Filosofe wn het laxdscfiap

JOHN BERGER
Al beschrijft Lemaire op een prachtige en
zeer diepgaande manier hoe we steeds
verder van het land verwijderd raken,
Visser vindt dat de schrijverJohn Berger
dit het meest indringend heeft verwoord.
En wel in zijn trilogie De Vrucht van hun
Arbeid. 'Je moet die drie boeken naast el-
kaar lezen om een totaalbeeld te krijgen.
Berger beschrijft de historische trek van
het plarteland naar de stad met onvergete-
lijke karakters. Zijn verhalen tekende hij
op van de boeren in het Savoiaanse dorp
waar hij al twintigjaar woont.
"Berger laat erin zien hoe een boeren-
gemeenschap Iangzaa;ma;rn ontwricht
raakt door de technische onrwikkelingen.
Het eerste boek, Het uarhen aarile,be-
schrijft een besloten boerengemeenschap.
In deel twee, Ver weg in.Europa, zie je hoe
de jongeren wegtrekken uit het dorp. Het
laatste boek laat zien wat er gebeurt met
de nazaten van die boeren in de stad.
"Die komen daar aan de zelfkant te leven,
in een drugsmilieu, beroofd van elke
oriëntatie. Om nog het gevoel te he$ben
dat ze leven, zoeken ze extreme uitdagin-
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gen op. Bijvoorbeeld vrijen bovenin een

tachtig meter hoge kraan tijdens een

storm. Het fascinerende aan Be rgers boek

vind ik dat tijdens de neergang van die

mensen voortdurend vage herinneÍingen

cn verlangens blijven doorklinken naar

het land van hun voorouders."

We hebben hct hier ouer meilsen die ontworteld

zijn hun mídddpunt kwijt zijn?
Vo ls lagen.  Maar  waar  je  voor  u i t  moct

kgken, is datje vervolgens het oude boe-

renlevcn gaat ideal iseren."

Doet Berger dat?t?
"Helemaal niet. Hij laat prachtig zien hoe

hard, hoe wreed het leven op het platte-
land kan zijn. En hoeveel pijn erin zit.

. Maar door die verhalen heen merk je dat

die mensen dichter blj cle essentie van het

bestaan leefden. Ook die onfwortelde
mensen worden met ontzettend veel pijn

geconfronteerd, alleen kunnen ze die ner-

gens meer aan relateren. Op het platte-

land kunje terugvallen op de

boerengemeenschap, de band met de na-

tlrur en de dieren. Het is moeilijk om ero-

ver te oordelen, maar ik denk dat dát de

ontberingen beter te verdragen maakt dan

de ontberingen van ontwortelde mensen

in cle stad."

Hij  had een smal gezicht en 
"rn 

g"dror- '

gen postuur. Op zijn 63e had hii nog een

zwarte kop met haar. Hii was de enige
man in het dorp die nog appelbomen
aanplantte. Een jaar later stonden er ver-

scheidene scheuten. En met een iaar of

drie waren ze groot

en stevig genoeg voor in de
boomgaard. De andere mannen rede-

neerden dat de bestaande bomen - waar-

van er sommige misschien wel
tweehonderd jaar oud waren - hun tiid
wel zouden duren, en daarna werden de

boomgaarden toch aan hun lot overgela-

ten. Als ik er niet meer ben, is er nie'

mand die mijn boerderii overneemt, zei

een van hen.
Maar Marcel was een filosoof. De aan-
plant van appelbomen verklaarde hii bii

zichzelf als volgt. Mijn zoons willen niet

op de boerderíj werken. Ze willen vriie

weekends en vakanties en geregelde

werktijden. Ze willen geld op zak hebben

en het kunnen uitgeven. Ze ziin erop uit
gegaan om geld te verdienen en ze ziin

er bezeten van. Volgens mii doen ze er

verkeerd aan. Zulk werk stomlt af.

Werken is een manier om de kennis te

',r%

It::ïï*ïï,r,rïiïi " Geliefkoosde plekj es xitrJilÍ:ilr:ï'"i;3:rffi":over de magie van het middaguur,

ruïnes, wandelen, reizen, verstede-
l i j k ing ,  sch i lderkuns t  en  spookversch i jn -
selen - van de hand van landschapsfi losooÍ
Ton Lemai re .  Wat  een para [ le l len  tussen

dit magistrale boek en het indrukwekken-

de essay  da t  Sa lman Rushd ie  twee jaar  ge-

leden schreef over lhe Wizard of Oz, een

van de volgens hem meest onvergetel i jke

momenten in  de  Í i lmgesch ieden is  -  d ie  ook

door veel volwassenen gekoesterde kinder-

f  i lm.  Rushd ies  essay  insp i reerde  he t

f i lmfestival van Rotterdam dit jaar tot het

samenste l len  van een programma met

f i lms d ie  z ich  zouden kunnen meten met

de wonderl i jke kwali teiten van Oz.

Laten we om te beginnen eens ki jken bi j

Lemaire. Hi j  laat zi jn boek van start gaan

op een mist ige dag in het najaar, de omge-

ving in nevels verdwenen. Later op de och-

tend klaart de lucht op, bomen en huizen

nemen scherper contouren aan. Tegen het

middaguur breekt de zon door, de wolken

dri jven uit  elkaar, èn de horizon verruimt

z ich  to t  de  ver re  l i j n  waarb innen a l le  d in -

gen in eeil groot verband worden ver-

enigd; de wereld is landschap geworden.

Deze ontplooi ing van een omgeving tot

landschap vindt volgens Lemaire ook een-

maal plaats in de loop van ieder mensenle-
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ven^ 
'Zo is de ontwikkel ing van het kind bi j

ui tstek af te lezen in de íasen van het

opengaan van zi jn ruimte. De puberteit  is

vooral ook een ruimte-crisis, die de jeugdi-

ge ruimte moet meemaken om deel uit  te

kunnen gaan maken van de volwassen

ruimte. De aardri jkskundelessen van de la-
gere school appelleren aan de ontwakende

zin voor de grote wereldruimte en leiden

hem tege l i j k  in  goede banen,  da t  w i l  zeg-
gen zetten de dromen over de verten om

in de precieze afmetingen van landen en

werelddelen waaruit  de ruimte van de vol-

wassen westerl íng sinds enkele eeuwen be-

staat. De sprookjesachtige ruimte van het

k ind ,  waar in  a l les  nog moge l i j k  leek  te

zi jn, wordt door opvoeding - die letterl i jk

en  f iguur l i j k  een in le id ing  is  in  de  ru imte

van de volwassenen - in overeenstemming
gebracht met de gevestigde ruimte van de

volwassen samenleving. '
Het beÍaamde proces van mechanisering,

ontmythologisering en onttovering van de

wereld. Het interessante aan Lemaire is dat

hi j  de lezer laat zien hoe onvermijdel i jk
het 'ontwaken uit  de duizendjaar oude

droom' is, terwij l  hi j  tegel i jkert i jd duidel i jk

maakt dat de belangstel l ing voor het ar-

chaïsche en het mythische geen jeugdzon-

voert van de wereld van mYthen, in*

tuït ie en sprookjes, maar een kromme.

"Wi l  onze waarneming van de  were ld

weer  ie ts  te rugkr i jgen  van de  r i j kdom d ie

ze bezat, dan moet de moderne mens de

archa ische d imens ie  van z ichze l f  z ien  te  in -

tegreren met zi jn pas verworven rat ional i-

teit .  "

SCENARIOSCH RIJVERS
ln The Wizard of Oz krijgt Dorothy {Judy
Garland) ondertussen een f ikse uitbrander

van tante Em. "Je raakt alt i jd in paniek om

niks . . .  Zoek  een p lek  waar  je  n ie t  ge l i j k

verze i ld  raak t  in  a l le r le í  nar ighe id . "
Waarop Dorothy uitroept: "Een plek zon-

der  nar ighe id .  Denk je  da t  zo 'n  p lek  be-

staat, Toto? Het moet wel." Salman

Rushdies commentaar: " ledereen die voor

zoete koek sl ikt wat de scenarioschri jvers
ons  h ie r  w i l len  voorsp iege len ,  namel i j k  da t

de f i lm handelt over de al lesoverst i jgende
waarde van het hebben van een ' thuis' ,

dat de moraal van Ihe Wizard of Oz even

suikerzoet is als een geborduurde merklap
- Oost west. thuis best - doet er goed aaq

eens te luisteren naar het verlangen in

Judy  Gar lands  s tem a ls  ze  opk i j k t  naar  de

hemel. Wat ze hier tot uitdrukking brengt,



bewaren waarvan miin zoons vervreem'

den. tk graaf de kuilen, wacht op de mil-

de maan en Plant die ionge boomPjes

om mijn zoons een voorbeeld te geven,

als het ze interesseert, en zo niet: om

mijn vader en ziin vader te /aten zien dat

de kennis die zii hebben overgedragen

nog niet verloren is gegaan' Zonder die

kennis ben ik niets.

John Berger: Í{et uarken aarde, De Bezige Bl

1990.

ZUID-LIMBURG
Ook al ben je zelf een ontwortelde stadsbewo-

ner? le woont in de stad.
"Ik Len wel stadsbewoner, maar voor dat

andere sta ik erg open. Ik probeer er in

elk geval iets van te ervaren. Op kantoor

merk ik nauwelijks iets van het weer.

Elke dag sta ik om half zeven oP en ga

met de trein naar Utrecht. Maar daar stap

ik oo de fiets voor het laatste stuk. Ik fiets

daotm nog een beetje het gevoel te heb-

ben wat voor weer het buiten is, om even

bij mezelf te komen. Het gros van de

mensen komt met de auto aan en gaat

ook weer met de auto terug. Ik probeer

vanuit m'n eigen ontworteling nog een

zekere binding met mijn wonen en wer-

ken te creëren."

Lemaire beschrffi ook een manier om

te wortelen. Al wandelend. een cirkel beschijuen

rond je huis.
"Als je wandelt, ben je natuurlijk het

meest één met je omgeving. Er is alleen je

eigen motoriek en tempo. Maar fietsen

ligt duidelijk in het verlengde daarvan.

Herinner jij je niet veel van wandel- en

fietstochten? Van autoritten herinner ik

me alleen de extreme overgangen. Ben je

met de auto naar Zuid-Limburg geweest'

dan herinner je je het DSM-complex. Of

de eerste heuvel die je op gaat '  Van wan-

delen en fietsen herinnerjeje veel en

veel meer. Zeï me op een weg waar ik

ooit als wandelaar geweest ben en ik weet

het gelijk weer."

Sim Visser haalt een citaat tevoorschijn:

"Hier, lees dit maar eens door."

Het pad: een strook aarde waarover ie
loopt.
De weg verschilt van het pad niet alleen
gmdat er auto's oP
rijden, maar omdat hii een liin is, die

twee punten

verbíndt. De weg heeft op zichzelf geen

zin; zin hebben s/echts de twee punten'

diê hij verbindt
Het pad rs een ode aan de ruimte' Elk

stukje ervan heeft zin
en spoort ons aan om stil te houden'

Voordat de paden verdwenen uit het

Iandschap, verdwenen ze

uit de menseliike ziel: de mens wilde niet

meer lopen, zijn
benen gebruiken en daar plezier aan be-

leven. Ook ziin leven

zag hij niet meer a/s een pad, maar als

een weg: een liin

van llet ene punt naar het andere, van

de rang van kapitein
naar de rang van generaal, van de status

van echtgenote naar

de status van weduwe. De tiid om te le'

ven werd louter een
hindernis die steeds sneller moest wor-

den overbrugd.

Het pad en de weg impliceren ook twee

verschillende
opvattingen over schoonheid (' "..)
In de wereld der wegen betekent een

mooi Iandschap: een

eiland van schoonheid, door een Iange

lijn verbonden met
andere eilanden van schoonheid.

ln de wereld der paden is de schoonheid

ononderbroken en

steeds msse/end; bii elke stap vraagt ze:

"Blijf even
staan! "
(.1ít; Mílan Kunder7 onsa/èliikheífl tggo

Frank Flippo
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men die je durft  te dromen werkel i jk uit-  haar wel degeli jk hebben geloofd. Een be-

komen. 'Het is een eerbetoon aan de langstel l ing die zich vertaalde in maar

Andere Plek. '  l iefst dert ien Oz-boeken. Ondanks de po-

Lemaire: 
'Doordat de jeugdige ruimte zich gingen van haai omgeving, inclusief tante

moet oriènteren aan de windstreken van Em en oom Henry, om haar haar dromen

de off iciële, worden de privé-ruimten van te laten vergeten (Rushdie: 'Zie de afgri jse-

het kind - al die zolders, tuinen, bossen en l i jkescene in de recente Disney-f i lm Return

geheime plaatsen waar het tegel i jk met de to Oz, waar Dorothy een elektroshock-

afzondering van zi jn gel iefkoosd plekje de therapie moet ondergaan.')  keert Dorothy

eenhe id  van z ichze l f  vond -  verbannen te rug  naar  Oz.

naar  de  per i fe r ie  van de  cu l tuur .  In  de  mar -  Lemai re :  'Wie  er in  ges laagd is  z i jn  jeugd

ge van de gemeenschappeli jke ruimte van en de ruimten van zi jn jeugd gaaf te be-

onze cu f tuur  l iggen zo  de  gedroomde en waren in  z i jn  her inner ing ,za lz ich  in  de  o f -

vergeten ruimten van de jeugd, die samen f iciële ruimten van de geografie en de

met de kabouters en de elfen zi jn ver- geometrie nooit helemaal thuis voelen.

vluchtigd tot kinderl i jke fantasieën. Voor hem l igt de ware ruimte elders. En al-
'Voor de meeste mensen zi jn ze vol ledig leen onverwachtè ontmoetingen kunnen

verdampt  door  de  nadrukke l i j khe id  van de  er  soms een g l imp van geven:  a ls  onwi l le -

geografische ruimte; ze verschi jnen hoog- keurig het hart vlugger gaat kloppen bi j

stens een enkele keer als in een déjà-vu of het ontwaren van een kasteelt je door de

in  een v laag van onverk laarbaar  he imwee bomen van een bos ;  a ls  p lo tse l ing  in  de

als bi j  ieder van ons als we eenmaal onze

kinderwereld hebben verlaten en begon-

nen zi jn, slechts gewapend met wat we

hebben en zi jn, onze eigen levens te

scheppen. We begri jpen dan dat het ware

geheim van de rode muil t jes niet is dat
'het klokje nergens t ikt zoals het thuis

t ikt, '  maar juist dat er niet langer zoiets

bestaat als thuis. Behalve nat.uurl i jk het

thuis dat we onszelf maken in Oz, of het

thuis dat daar door anderenvoor ons

wordt gemaakt. Dat kan overal zi jn, waar

dan ook, behalve de plek waar we ooit zi jn

begonnen. '

T. Lemaire: Filosofu van het landschap' uitg.
Ambo, Baarn, 1970. Rushdies essay wordt.uitge-
geven door het British Film Institute in Londen.
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