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WARANDE STUDIEDAGEN
Lezingen en excursies
VIER EEUWEN NATUURBELEVING IN NEDERLAND
IN TUEVKUNST EN LANDSCHAPSSCHILDERKUNST
"De Wildernis overwonnen, geïdealiseerd en herontdekt: naar een Nieuwe Wildernis'
door Trudi Woerdeman en Willem Overmars
Een artikelenreeks geschreven voor 'Groen', het vakblad voor groen in stad en landschap.
Deel 1: 'de Wildernis overwonnen': 17de en 18de eeuw: de mens als heerser, landbouwer en
ontginner; Groen, maart 2002, blz. 53-61.
Deel 2: 'de Wildernis geïdealiseerd": eind 18de en 19de eeuw: de mens in zijn herderlijke
pastorale; Groen, mei 2002, blz. 43-49.
Deel 3: 'de Wildernis herontdekt': 21816 eeuw: de mens opnieuw verbonden met het
zelfscheppend, cyclisch proces 'natuur'?; Groen, juni 2002, blz. 44-52.
In deze artikelenreeks kan men lezen wat tijdens de Warande Studiedagen in lezingen, tijdens
excursies en in gesprekken over onze ideale natuur met elkaar wordt beleefd. Deze
artikelenreeks werd speciaal gedrukt voor deelnemers aan studiedagen en aan lezingen.
Voor meer informatie: tel. 0314*382440-of; www.dewarande.nl
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De Wildernis overwonnen (1)

17de

en 18de

landbouwer en
ontginner

Trudi Woerdeman
Willem Overmars

ZEER LANG IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSEN SPEELDEN DE ALOMTEGENWOORDIGE WILDE NATUUR EEN OVERWELDIGENDE ROL. MENSEN WAREN VOLKOMEN AFHANKELIJK VAN DE KRACHTEN VAN DE NATUUR EN STONDEN VOORTDUREND VOOR DE TAAK TE OVERLEVEN.

Wildernis: de mens is eruit te voorschijn gekomen, is er door gevormd. Veel in
de verhouding tussen mens en natuur wordt gekarakteriseerd door de drang
om de wildernis te overwinnen, of, als dat eenmaal gebeurd is, dezelfde wildernis als een verloren thuis weer te idealiseren.
Dit is het eerste deel van vier artikelen over: De Wildernis overwonnen, geïdealiseerd en herontdekt: naar een nieuwe Wildernis; Tuinkunst en natuurbeleving in Nederland.

Mensen putten kracht uit hun gevoel
van verbondenheid met, en afhankelijkheid van, de grote, cyclische krachten van natuurlijke processen, waar zij
zelf onderdeel van waren. Het was een
natuurlijke, noodzakelijke verbinding,
waarbij zij hun gevoel van overgeleverd
zijn hanteerden door de hun omringende wildernis met goden, godinnen en
bovennatuurlijke wezens te bevolken,
en met de geesten van hun voorouders.
Deze heilige, en soms demonische wezens, bewoonden bergen, rivieren,

bronnen en heilige bomen. Zij bepaalden het grote levensritme van de aarde,
van geboorte en dood, van komen en
gaan, van de cyclisch beleefde tijd in de
seizoenen en in dag en nacht.
Hier zoekt de mens zijn leefomgeving,
het landschap, dat van nature het beste bij hem past. Als jager van oudsher
wil hij van nature overzicht vanuit zijn
leefplek, en tegelijk een schuilplek om
zich te verbergen. Het overzicht in het
landschap moet gescandeerd worden
door markeringen, die ruimtelijke

Willem Overmars en Trudi
Woerdeman zijn beiden zowel
(tuin)kunsthistoricus als tuinen landschapsarchitect. In de jaren tachtig waren zij intensief
betrokken bij herstel en restauratie van historische tuinen en
parken.
Willem Overmars houdt zich
sinds 1985 planmatig bezig met
onder andere herstel van rivierecosystemen (Plan Ooievaar,
Levende Rivieren, voorbeeldterreinen als de Millingerwaard).
Trudi Woerdeman ontwikkelde
en gaf tot voor kort veldlessen
voor schoolkinderen in deze
voorbeeldterreinen. Vanuit deze
gezamenlijke beroepservaring
worden momenteel Studiedagen
met lezingen en excursies georganiseerd over de onderwerpen
uit deze artikelenreeks. (Voor
meer informatie: 0314-382440.)
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In de veertiende en
vijftiende eeuw wordt
het landschap voor
het eerst geschilderd,
vaak als achtergrond
van het tegelijk
ontstane, individuele
portret van de mens,
die zich midden in de
werkelijkheid bevindt
van zijn eigen
omgeving. Hans
Memling: portret van
een jongeman, circa
1480 (Galleria
Corsini, Florence).

schaal aangeven en hem behoeden voor verdwalen. Bomen, rotsen, paden en stenen zijn
de oriëntatiepunten van een veilige, vertrouwde leefomgeving. In dit halfopen landschap vindt de mens zijn evolutionaire wortels van zijn bestaan'.
Het kan haast niet anders, of dit landschap
komt ons tot op heden nog steeds vertrouwd
voor2.
Zodra de eerste landbouwer zich vestigde temidden van de overweldigende, ruige natuur,
werd zijn woning en erf omtuind. De tuin ont-

stond, toen het hek rond zijn erf werd gezet:
een cultuurlijke schuilplek, een veilig oord,
waar de mens onmiddellijk structuur aan
geeft. Want het is een basisbehoefte van de
mens om zijn leefomgeving te structureren.
Zo was de tuin tot in de late Middeleeuwen een
Hortus conclusus. Een kleine, besloten tuin
met het grote schuilplek-gevoel, ommuurd bij
kloosters en kastelen, en omtuind met staken
of een doornen heg bij boerderijen. Ondanks
deze scherpe scheiding tussen wilde natuur en
cultuur, raakten de bezielde krachten uit de
omringende mythisch beladen natuur niet in vergetelheid. Symbolisch werden zij meegenomen naar
de tuin, en in het midden
werd de waterput gegraven, de levensbron, of
werd de levensboom geplant.
De mens als
heerser.
Een totale omslag in natuurbeleving ontstond in
Italië in de 14de en 15de
eeuw. Dit hangt samen
met de ontwikkeling van
een stedelijke cultuur en
de bloeiende handel. In de
hectiek van de stad wordt
de in cultuur gebrachte
landelijke omgeving het
geliefde en veilige toevluchtsoord voor rust en
ontspanning. Dit gebeurde overigens in navolging
van Romeinse keizers en
patriciërs, wiens buitenverblijven destijds werden
opgegraven en bestudeerd
in antieke geschriften. "(..)
het is ook (de) stad die het
platteland als zodanig ontdekt en er (..) naar terugverlangt"3. Sindsdien is
natuurbeleving, en later,
in haar kielzog, natuurbehoud, een stedelijke aangelegenheid gebleven!
In dit stedelijk kader verdwijnt het gevoel van verbondenheid met de ritmen in de natuur. De
mens neemt als zelfbewust en denkend wezen
afstand tot de wereld. Tij-
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dens de Italiaanse Renaissance ontstond die
nieuwe houding van de mens tegenover de
wereld en hemzelf. Vanuit dit zelfbewustzijn
groeit zijn vertrouwen in het menselijk vernuft, en vergroot hij zijn superieure plaats op
aarde, die hem vanuit de joods-christelijke
traditie toch al gegeven was. In 1486 laat
Giovanni Pico della Mirandola in zijn Rede
over de menselijke waardigheid God zeggen
tegen Adam:
"We hebben u in het centrum van de wereld
geplaatst zodat gij vandaar uit al wat op aarde is, kunt zien. We hebben u zo gemaakt dat
gij noch van de hemel en noch van de aarde
zijt, noch sterfelijk, noch onsterfelijk, zodat
gij, in vrijheid van keuze en in eer, en alsof gij
uw eigen maker zijt, uzelf kunt vormen tot
wat gij maar wilt"4.
Voor het eerst wordt het landschap als zelfstandig object geschilderd, zowel in Vlaanderen als in Italië, vaak als achtergrond van het
tegelijk ontstane, individuele portret, van de
mens, die zich midden in de aardse werkelijkheid bevindt van zijn eigen omgeving. Het
perspectief wordt uitgevonden.
"Wat door middel van het perspectief wordt
nagestreefd in de Renaissance, is in feite de
objectivering van de wereld en de subjectivering van het individu." De zelfbewuste mens
ontwaakt en staat tegenover de wereldruimte, die hij wil overzien en beheersen. Het afgebeelde landschap, en evenzeer het tekenen
van landkaarten en het maken van ontdekkingsreizen zijn tekenen van de "heroriëntering van de moderne mens (..). (Dit geeft) uitdrukking van de onderwerping van de wereldruimte aan de wil van de berekenende en
alziende mens, alsook (..) van een verlies van
intimiteit en vanzelfsprekend toebehoren
van de mens aan zijn landschap."3
In de 17de eeuw wordt het beeld van de moderne mens vastgelegd in de invloedrijke filosofie van Descartes Principia Philosophiae
(1644). Naast de geest - het denkend bewustzijn van de mens - bestaat de stoffelijke wereld
van natuur en mens. Die stoffelijke wereld
moet gezien worden als een mechanisch werkend systeem. Descartes breng de scheiding
aan tussen geest en stof, tussen subject en object, tussen de autonoom denkende en waarnemende mens en de tot object gemaakte buitenwereld. Een scheiding met verstrekkende
gevolgen, die tot op heden doorspeelt in ons
denken, met name in de moderne natuurwetenschappen, en in de 20ste eeuwse, functionalistische ruimtelijke ordening. Een beden-

kelijke situatie, stelt Lemaire, en hij beschouwt - met anderen - deze scheiding mede
als oorzaak van de huidige milieuproblematiek5 6.
In dit licht verandert de mythisch beladen wildernis voorgoed voor de westerse mens. De
mens, die ooit voeling had met de cyclische ritmen van natuur, aarde en kosmos, maakte
een berekenbaar systeem hiervan. Hij raakt
vervreemd van zijn gevoel van verbondenheid
hiermee. Die vervreemding is misschien wel de
grootste tragiek van de moderne mens.
De Italiaanse bouwmeesters van de Renaissance, Alberti, Palladio en Scamozzi, werkten
in de 15de en 16de eeuw de ideeën van de Romeinse bouwmeester Vitruvius verder uit in
hun architectuurtractaten. Hun theorieën
werden toegepast in architectuur en tuinkunst. Huis en tuin vormdenéfn harmonisch,
architecturaal geheel, waarin geometrische orde en symmetrie heersen. De geordende patronen van de Renaissance-tuin weerspiegelen zo
de hogere wetmatigheden, die aan de harmonische wetten der natuur ten grondslag zouden liggen. Zo is de orde van de Renaissancetuin een weerspiegeling van kosmos en natuur. De tuin werd bevolkt met beelden van de
klassieke goden en godinnen, enerzijds bekend door opgravingen, anderzijds door de antieke beschrijvingen van paradijzen uit de
klassieke mythologie: de God Pan uit het antieke Arcadia, Apollo van de berg Parnassus,
Diana als symbool van de natuur. Naast het
beeld van het klassieke paradijs, vertegenwoordigt de tuin ook de nieuwe wereld. De tuin
herbergt exotische gewassen, en de nieuwe
technieken op het gebied van de hydraulica
worden verwerkt in waterwerken, fonteinen en
waterorgels. Zo is de tuin een volmaakte microkosmos, die aan de Italiaanse Renaissancetuin een hoge, belangrijke functie verleent, net
als later in het 17de eeuwse Nederland.
Adam' s Paradijs in de 17de eeuw
De rol van de zelfbewuste mens in het hem
omringende landschap werd in Nederland bij
uitstek die van een heerser, die van een ontginner en landbouwer, trots op zijn waterbeheersing, landmeetkunde en ontginningstechnieken. Tijdens het verblijf van Descartes in Nederland maakte vooral de waterbouwkunde diepe indruk op hem. Die
waterbouwkundige en landmeetkundige
technieken konden toen in de Nederlanden
door de ontginningen van de grote veenkoepels al bogen op een praktische en technische traditie van enkele eeuwen, en vormden
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De drooggemalen
Beemster verkaveld in
een strikt geometrisch
schaakbordpatroon.
Tweede staat van de
kaart van Sinck na
1612
(Universiteitsbibliotheek Leiden).

een perfecte basis voor een versmelting met
de nieuwe ideeënwereld die vanuit Italië
werd aangereikt. Omgang met het landschap
in het Nederland van de 17de en 18de eeuw
stond dan ook in het teken van het terugdringen van wilde natuur, van inpolderingen
en droogmakerijen, en van het aanleggen
van uitgestrekte ontginningslandgoederen in
schrale duinen en vochtige heidevelden. Voor
de Nederlandse tuinkunst is de traditie van
landmeten en ontginnen van groot belang,
en de lay out van de tuin in het platte land
met zijn strikt geometrische schaakbordpatronen van tuinvakken, wegen, dijken en kanalen hangen rechtstreeks met deze traditie
samen.
Dit komt prachtig tot uiting als we de kaart
van de drooggelegde Beemster naast het ontwerp van het nieuwe landgoed Vredenburg in
de Beemster leggen. Op een vogelvluchtprent
zien we het nieuwe landgoed midden in de
Beemster liggen. Het ontwerp uit 1655 is van
architect Pieter Post. Huis en tuinen zijn
streng onderverdeeld in vierkante blokken,
omgeven door brede grachten. Hierin worden
door het vierkant plantverband van de fruitbomen in de boomgaard de ruimten verder
geometrisch verdeeld. Het gehele geometrisch
patroon past naadloos in het grootse, rigoreuze schaakbordpatroon waarin de in 1610
drooggemalen Beemster werd verkaveld.7'8.
Net als in Italië, waren ook in Nederland de
vorstenhoven van Prins Maurits, Frederik
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Hendrik, Johan Maurits en later, stadhouder
koning Willem III de patronen van kunsten
en wetenschappen. Hun bibliotheken bevatten bijvoorbeeld alle belangrijke (hierboven

Het nieuwe landgoed
Vreedenburg midden
in de Beemster.
Ontwerp uit 1655 van
architect Pieter Post.
Het ontwerp past
naadloos in het
verkavelingspatroon
van de Beemster
(Koninklijke
Bibliotheek Den
Haag).
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Ontwerp voor het
vorstelijk
buitenverblijf Huis ten
Bosch van architect
Pieter Post uit 1645.
Streng doorgevoerde
maateenheden
worden verbonden
met een
assensysteem. Huis
en tuin vormen een
nadrukkelijke
besloten eenheid in
het landschap
(Koninklijke
Bibiliotheek Den
Haag).
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genoemde) architectuurtractaten uit de klassieke Oudheid en de Italiaanse (en Franse)
Renaissance.
De prachtige buitenverblijven van de Oranjevorsten in de eerste helft van de 17de eeuw
vormden het voorbeeld voor de rijke burgers
en de adel. Ze werden aangelegd volgens de
Italiaanse regels voor het bouwen van villa's
met tuinen, maar met een geheel eigen Hollands karakter, en veel soberder - beïnvloed
als ze waren door de Hollandse landmeetkunst, ontginningspatronen en de ligging in
het vlakke, drassige polderland.
De geometrische vorm onderwierp de natuur
volledig aan de regels van de kunst. Huis en
tuin vormden een strak, symmetrisch ingedeeld geheel en de tuinaanleg hoorde dan
ook tot het domein van de architect van het
huis, de landmeter en de hovenier. Dat komt
goed tot uiting in het ontwerp van Huis ten
Bosch, ook van Pieter Post, uit 1645. Streng
doorgevoerde maateenheden van vierkanten,
weer opgedeeld in vierkanten, worden verbonden met een assensysteem, die Post met
stippellijnen aangeeft. Het kruisvormig huis
vormt de kern van de lay-out. Het zijn de nadrukkelijke assen, die deze eenheid scheppen, samen met de streng doorgevoerde
maateenheid en symmetrie. De tuin werd op
z'n Italiaans versierd met beelden, vijvers,
fonteinen en latwerken. De groene inhoud

van de tuin werd aan de hovenier toevertrouwd. De tuinsculptuur speelde een zeer
belangrijke rol, en verbeeldde de cultureelpolitieke programma's van de vorst. Deze
waren geënt op de klassieke helden-mythologie (met verwijzingen naar de vorst), met een
vleug van christelijk geloof en met de belofte
van de goddelijke opdracht aan de vorst om
vrede en welvaart aan het nieuwe Nederland
te brengen. Huis en tuin vormden een onlosmakelijke visuele en iconologische eenheid,
en lag nog besloten in het landschap. In de
loop van de 17de eeuw zal de tuin een steeds
grotere ruimtelijke inbreuk doen op het
landschap, en zo uitdrukking geven aan de
heerschappij van de mens over de natuur.
De middenas, die de tuin symmetrisch verdeelt, speelt hierbij een cruciale rol.

nl

De kracht van de middenas
Deze lijnrechte 'aanval' op het ongeordende
landschap manifesteert zich voor het eerst in
de tuinaanleg van het Amfitheater in Kleef. Dit
Amfitheater werd onlangs prachtig gerestaureerd. Het is een aanleg uit 1654 van Oranjevorst Johan Maurits van Nassau Siegen, destijds stadhouder van het Duitse Heef. Het geheel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met architect Jacob van Campen.
Beiden hoorden bij de hofkring van de Oranjevorsten en waren bezeten van dezelfde Itali-
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In de heuvels bij Kleef
werd in 1654 het
Amphitheater
aangelegd, met een
lange, symmetrische
zichtos dmars door de
wildernis, door een
landschap dat als
ongeordend werd
ervaren (foto: Willem
Overmars, 1998).
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aans-humanistische ideeën. Jacob van Campen was in Italië geweest, waar hij de beroemde watertuinen en de villa's van Palladio bewonderde. De tuin van het Amfitheater werd
geheel in Italiaans- Palladiaanse geest aangelegd. In Palladio's villa's vindt een voortdurende wisselwerking plaats tussen landschap en
uitzicht, en de klassieke, symmetrische bouw
van de villa. Er is altijd een middenas, die gevormd wordt door de hoofdfacade van de villa.
In Kleef werd een ideale plek gevonden om een
tuin aan te leggen in Italiaanse geest. Vanaf de
hoge kam van de Kleefse heuvelrug, waarin
zich natuurlijke bronnen bevonden, keek men
uit over het Rijndal. Deze on-Hollandse situatie was aanleiding om een klassiek Parnassus te scheppen met vijverterrassen en fonteinen, en met de beelden van Mars en Minerva
uit de klassieke mythologie- als symbolen van
de vrede en cultuur9. Een middenas verdeelt
de watertuin symmetrisch. Aan de voet van de

heuvel zet de as zich voort in een langgerekt
zichtkanaal.
We zien hier de eerste lange zichtas, die
kaarsrecht werd aangelegd door het landschap ten Noorden van de Alpen. Het landschap zelf is het schouwtoneel van het Amfitheater, van waaruit men kijkt over de zichtas van het langgerekte kanaal heen tot in de
oneindige diepte van het Rijndal, dat zeer ver
weg wordt afgesloten door de Stiftskerktoren
op de hoge Elterberg. Triomf van tuinkunst
over de natuur. Het landschap voor het eerst
zichtbaar en overweldigend geordend, en de
wildernis overwonnen.
Zo lagen in de 17de eeuw de symmetrisch geordende tuinen en lanenstelsels van landgoederen als eilanden in het nog ongeorganiseerde landschap van kleine boerenkavels, die afgewisseld werden door stuivende duinen,
schrale heidevelden en grote, moerassige venen. Er zijn talloze prenten van dergelijke

landgoederen gemaakt in 'vogelvluchtperspectief. Een prachtig voorbeeld is het landgoed
Middachten, rond 1690 aangelegd. De vormentaal van de brede, ruimtelijk werkende
parterres met de zeer lange axiale as, die op de
prent in het perspectivisch verschiet verdwijnen, is inmiddels ook beïnvloed door de Franse hoftuinen, waar alles verwijst naar de absolute, vorstelijke macht. Op de vogelvluchtprent
beziet de toeschouwer als een god het landschap midden boven de axiale as, waarmee
het landschap in triomf in bezit wordt genomen. De grootse, symmetrisch aangelegde
buitenplaats was zo evenzeer uiting van vorstelijke macht, als van overwonnen wildernis.
De tuin als 'derde' natuur
Er was nog veel wildernis in Nederland, weliswaar door de mens beïnvloed, overbegraasd en ontbost. Die wildernis was ongeordend en onvruchtbaar. De mening over deze
wildernis zien we nergens beter verwoord
dan in het invloedrijke boek van Jan van der
Groen, hovenier aan het hof van de prinsen
van Oranje. Hij schreef een boek over het
aanleggen van Lusthoven voor de rijke burgerij. Zijn boek heet 'Den Nederlandtsen Hovenier' en de eerste druk stamt uit 1669:

"Doch, om tot ons voornemen te komen
(lusthoven aan te leggen) seggen wij, dat de
natuur, die sich veeltijts wanschikkelijk vertoont, door de konst kan opgeschikt, opgepronkt. in goede orde, cierlijk en vermakelijk
gemaekt worden (..)".
De natuurbeleving in de 17de eeuw was totaal anders dan die van ons! De natuur was
'wanschikkelijk'. Dit wil zeggen de wilde natuur - het ruwe materiaal - was onvolmaakt
en onbruikbaar, zonder orde. Deze visie op
wilde natuur hangt ook samen met de bijbelse opvatting dat dit een gevolg was van de
zondeval. Het verdwenen Paradijs kon
slechts met noeste arbeid herwonnen worden. Dat was dan ook de menselijke plicht:
"'t Wierd Adam opgeleyt het Paradijs te bouwen,
om in dat schoon Prieel den Schepper aen te
schouwen (..)"
Aldus Jacob Cats in 1665." De mens was de
Kroon der Schepping en heerser over de aarde. Hij heeft als Goddelijke taak de imperfecte natuur te verbeteren door Kunst. Wildernis
moest geordend worden, op een hoger plan
worden gebracht. In Italiaanse tuintractaten
uit de 16de eeuw werd de wildernis beschreven als de eerste natuur, die gevormd moest

Het landgoed
Middachten in de
Ijsselvallei werd rond
1690 aangelegd. Op
de vogelvluchtprent
beziet de toeschouwer
als een god het
landschap midden
boven de axiale as,
waarmee het
landschap in triomf in
bezit wordt genomen.
(Ingekleurde gravure
van A. En H. De Leth,
circa 1730(7), collectie
kasteel Middachten,
De Steeg).
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worden. Pas na ontginning ontstond een andere, betere natuur, de tweede natuur. In dit
licht moeten we de vele inpolderingen en
droogmakerijen bezien, stalen van technische hoogstand. Men gaat nog verder ten

1. Appleton, Jay, 1975: The Experience of Landscape, London. Zoals geciteerd
in Van Erp-Houtepen, 1986. blz. 16
2. Vera, Frans, 1997: Metaforen voor de Wildernis. Eik, hazelaar, rund, paard.
Wageningen
3. Lemaire, Ton, 1970: Filosofie van het landschap, Bilthoven
4. Schouten, Matthijs G. C., 2001: De natuur als beeld in religie, filosofie en
kunst, Utrecht
5. Lemaire, Ton en Jan Kolen, 1999: Landschap in meervoud: op weg naar een
gespleten landschap? Blz. 11-23. In: Landschap in meervoud, Utrecht
6. Leopold, Rob, 1998: Een punt in de ruimte. Over de tuin als metafoor. Voordracht, gehouden voor de Academie voor beeldende kunst en vormgeving te
Enschede, m s
7. Overmars, Willem, 1988: De Toegangsweg, hdst. 6 in: De tuinen van Willem
en Mary, blz. 105-121 onder redactie van David Jacques en Arend Jan van
der Horst, Zutphen
8. Bezemer Sellers, Vanessa, 2001: Courtly Gardens in Holland 1600-1650.
Amsterdam.
9. Diedenhofen, Wilhelm, 1994: Klevische Gartenlust. Kleve
10. Jong, Erik A. de, 1998: Der Garten als dritte Natur. Uber die Verbindung von
Natur und Kunst, blz. 17-29. In: Naturschutz und Denkmalpflege, wege zu
einem Dialog im Garten. Zurich
11. Groen, Jan van der, 1669: Den Nederlandtsen Hovenier, Amsterdam. Herdruk met voorwoord van Carla S. Oldenburger-Ebbers, Utrecht 1988
Erp-Houtepen, Anna van, 1986: The Garden as an enclosure. Changing attitudes
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aanzien van de tuin. In een tuinaanleg wordt
de natuur verheven tot de allerhoogste graad:
de derde natuur. De regelmatige orde van de
tuinaanleg weerspiegelt de hogere wetmatigheden van de natuur en de hele kosmos. Hier
pas werken kunst en natuur optimaal samen, en horen onlosmakelijk bij elkaar10.
Hier schept de mens opnieuw een Paradijs.
Dit paradijs vertegenwoordigt het klassieke,
Vergiliaanse Arcadia - een Aards paradijs,
maar is evenzeer een verbeelding van het Hemels Paradijs, een Prieel 'om den Schepper
aen te schouwen'.
Hoe anders dan in de vorstelijke tuinkunst
wordt de natuur beleefd in de Nederlandse
landschapsschilderkunst in de 17e eeuw!
Voor dit soort schilderijen bestond een grote
markt, vooral bij de welgestelden in de steden.
In hun huiskamers zagen zij hun eigen platteland. Onder de onmetelijke, Hollandse wolkenhemel zien we de bedrijvige mensen als
kleine figuren bezig in het eigen, weidse land.
Hier werken mensen en natuur harmonisch
samen, in de goedheid Gods. De invloed van
deze landschappen op ons latere beeld van natuur is enorm! Daarover in het volgend artikel!

Onder de onmetelijke Hollandse wolkenhemel zien
we de bedrijvige mensen als kleine figuren bezig
in het eigen, weidse land. Hier werken mensen en
natuur harmonisch samen, in de goedheid Gods.
De invloed van deze landschappen op ons latere
beeld van natuur, is enorm (Jacob van Ruysdael,
Landschap, circa 1640).

De wildernis geïdealiseerd

Eind 18de en 19de
eeuw: de mens in zijn
herderlijke pastorale
Trudi Woerdeman
Willem Overmars

Terwijl buiten de
statige lanen symbool
staan voor overwonnen
wildernis, worden de
interieurs van de
landhuizen getooid met
de arcadische
landschappen van een
geïdealiseerde
wildernis (Isaac de
Moucheron:
behangselschüderingen
aan de Herengracht
168, Nederlands
Theaterinstituut
Amsterdam).

Terwijl buiten op de landgoederen de wilde
natuur wordt bedwongen in strakke lanenstelsels, worden de interieurs van de landhuizen in de 17e en 18e eeuw versierd met
prachtige, geschilderde landschappen van
een geïdealiseerde wildernis. Vrij uitgroeiende bomen, grillige rotspartijen, rivieren, watervallen en wazige heuvels omringen herderlijke scènes uit de klassieke mythologie.

Een Vergiliaans Arcadië, dat buiten een rol
speelt in het strakke ontginningsideaal - zoals beschreven in het vorige artikel. En dat
binnen verbeeld wordt in de geïdealiseerde
wildernis van een vervlogen paradijs.
Waarom het aardse Paradijs destijds als wilde natuur werd weergegeven in de schilderkunst, en niet als een eigentijdse, geordende
tuin, licht De Jong toe: "Het Paradijs heeft
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zich in de latere verbeelding (van de 17de en
18de eeuw) vastgezet als een ideaal, als een
utopie, als een verlangen naar de plaats
waar de volheid van de Schepping zich manifesteerde in flora en fauna, een plaats van
eeuwige lente, waar dood en zonde niet bekend waren." [1]. Om het nostalgische verlangen naar het verloren Paradijs te verbeelden gebruikte men de beschrijvingen
van landschappen en tuinen in werken van
dichters uit de klassieke Oudheid, vooral
van Vergilius.
Het zal in Nederland nog lang duren voordat
deze tweedimensionale wildernis van het interieur buiten driedimensionaal in scène
wordt gezet. Dat gebeurt aan het eind van
de 18de eeuw in de landschapsparken,
waar de wortels te vinden zijn van ons huidige natuurideaal.
Dichtkunst, schilderkunst en
tuinkunst
"Dichtkunst, schilderkunst en tuinkunst of landschapskunst - (worden) door mensen
van smaak beschouwd als Drie Zusters, ofwel de Drie Nieuwe Gratieen die de Natuur
aankleden en versieren," schrijft de Engelse
tuintheoreticus Horace Walpole in 1770.
Het is geen toeval, dat de eerste landschapsarchitecten in Engeland aan het begin van de 18de eeuw ook leden waren van
literaire en artistieke kringen, waar de eerste geluiden werden gehoord van kritiek op
de formele tuinen, en de vrije natuur voor
het eerst wordt bezongen. [2] [3] Het ideaalbeeld van het leven op het land verschoof.
Huizen en tuinen werden niet langer gesitueerd in een geordend stelsel van assen en
lanen, maar in
de weidsheid van
Wildernis:
glooiende weide mens Is eruit te voorschijn gekomen, Is er
landen en bosdoor gevormd. Vee\ verhouding tussen mens
sen. Dat beeld
en natuur wordt gekarakteriseerd door de
kwam niet zomdrang om de wildernis te overwinnen, of, als dat
aar uit de lucht
eenmaal gebeurd Is, dezelfde wildernis als een
vallen. De tuinverloren thuis weer te Idealiseren.
kunst vond haar
Dit Is het tweede deel van vier artikelen over.
inspiratie in de
De Wildernis overwonnen, geïdealiseerd en herlandschapschilontdekt: naar een nieuwe Wildernis. Tuinkunst
derkunst van de
en natuurbeleving in Nederland.
17de eeuw, die al
zo lang had gebouwd aan dit nieuwe, ideale natuurbeeld.
In Nederland was in de 17de eeuw een geweldige productie op gang gekomen van realistische schilderijen met streekeigen, landelijke taferelen. De landschappen van Van
Goyen, Van Ruysdael, Hobbema en Ber-
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chem, en vele anderen, werden veel verkocht
en verzameld.
Daarnaast bestond, vooral in Engeland en
Frankrijk, een grote markt voor klassiek georiënteerde landschappen, waar mythologische scènes tot de verbeelding spraken van
een klassiek opgevoede en erudiete adel.
Schilderijen van de in Rome wonende Franse kunstenaars Poussin en Lorrain waren
zeer geliefd. Het is vooral de pastorale idylle
van de klassieke Gouden Tijd van Vergilius,
die Lorrain weergaloos weet te verbeelden in
tijdloze, wijdse landschappen. Het kan haast
niet uitblijven, dat de stap gezet wordt naar
een driedimensionaal gecomponeerd Arcadië, een landschapspark in de sfeer van dit
Vergiliaanse landschap, dat gecomponeerd
wordt met alle Vergiliaanse ingrediënten. Die
stap wordt voor het eerst in Engeland gezet,
en enkele decennia later in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Parken worden voortaan
aangelegd als een landschappelijk geheel, in
een landschappelijke stijl, als een reeks van
driedimensionale schilderijen, die zorgvuldig
zijn opgebouwd uit alle elementen van de
schilderkunst. Zoals vloeiende waterpartijen, spiegelingen, grillige beekjes en watervallen, open graslanden, weelderige bomen als
landschapscoulissen met licht en schaduweffecten, diagonale doorzichten naar blikvangers in de verte. Het geheel wordt gestoffeerd met rustieke gebouwen en vlezig
vee. Men kon kiezen voor een klassiek Arcadië, voor een landschap met klassieke tempels en ruïnes, zoals veel in Engeland en
Frankrijk gebeurde. Vin Nederland koos men
vaak voor een eenvoudiger landschap met
streekeigen boerderijen, rustieke bruggen en
kluizenaarshutten, water, beekjes, en grasland, bomen en vee. Dit ligt ook in de lijn van
de sterke traditie van de 17de eeuwse Nederlandse landschapschilderkunst.
"Kies - voor de aanleg van het park - schilderijen van Van Berchem of Poussin. Bestudeer
hun goddelijke meesterwerken," schrijft de
Franse tuintheoreticus en dichter J. Delille
in 1780. Hoezeer het ideaalbeeld van een
landschap samenhangt met vertrouwde, geschilderde landschappen blijkt wel uit deze
uitspraak. Het boek van Delille over het aanleggen van landschapsparken had grote invloed in Nederland. In de nieuwe opvattingen
over tuinkunst wordt de aanwezigheid van
wilde natuur alleen nog maar gesuggereerd.
Het is een geïdealiseerde wildernis.
De landschapschilderkunst moge dan belangrijk zijn voor het aanzien van parken in
nieuwe landschapsstijl, de sfeer en de stem-

ming van het landschap, hetzij geschilderd,
hetzij aangelegd, gaven een veel diepere betekenis aan het landschap. En dit bedoelde
Walpole met de Dichtkunst. De ogenschijnlijk wilde natuur in het park riep een diep
verlangen op in de ziel van de mens om geheel op te gaan in haar grootsheid en verhevenheid, en zo zijn ziel boven het dagelijks
bestaan uit te tillen. In de vrije natuur kan
hij zich in eenzaamheid terugtrekken om zijn
leven te overzien, en zich spiritueel te vernieuwen.
Het landschapspark van
Ermenonville
De Franse filosoof Rousseau kreeg een kluizenaarshut tot zijn beschikking in een uithoek van het park te Ermenonville bij Parijs.
De eigenaar van dit park, markies De Girardin, bedacht rond 1770 zijn landschapspark: een slingerende wandeling rond een
langgerekte vijver, een geestelijke wandeling
over het levenspad van de mens, van plek
naar plek, in steeds wisselende stemmingen.
Van vrolijk en licht, naar donker en somber,
van de antieke ruine-tempel der Filosofie
naar een onderaardse grot, van een altaar,
gewijd aan de Droom naar een donker bos,
van de wijdse Elysese velden met grazende
koeien en herdershut naar het sombere graf
van Rousseau, een Romeinse sarcofaag op
een eiland met populieren in de grote vijver.
Rousseau stierf in Ermenonville, en werd
daar begraven.
De natuurlijke elementen van het park ondersteunden de wisselende stemmingen.
Sombere dennen, treurwilgen en populieren
waren dragers van gedachten aan de dood.
In de open, bloemrijke weilanden geniet met
volle teugen van zijn vredige en herderlijke
pastorale. Bij spiegelende vijvers geeft men
zich over aan zelfreflectie en de stromende
beek stemt tot nadenken over het heen vlietende leven. Op verschillende plekken in het
park zijn banken en hutten geplaatst. Het
wandelpad is grillig en niet te overzien, en
leidt bij elke bocht weer naar een ander doorzicht, naar een nieuw perspectief met andere bestemming. De wandeling is de spiegel
van het leven zelf. De gevoelswaarde van het
park met zijn wisselende stemmingen wordt
door De Girardin onderstreept door vele gedichten. In al die verschillende sfeerlandschappen liet hij borden aanbrengen met gevoelige gedichten over verheven natuur en
het gemoed van de mens. "Noch de architect,
noch de hovenier, maar de dichter en de

Het park in Ermenonville bij Parijs (l 770),
een dichterlijk park bij
uitstek, het Altaar
gewijd aan de Droom.
Hier geeft men zich
over aan eenzame
bespiegelingen. Links
op de voorgrond de
ruisende beek. Op de
achtergrond de antieke
ruïnetempel der
Filosofie (Uit: De
Girardin, de la
Composition des
Paysages. Parijs 1777).

schilder componeren landschapsparken, zodat oog en gemoed gezamenlijk geroerd worden" schrijft De Girardin. [4|
De gehele aanleg is de verbeelding van een
nieuw Arcadië, een geestelijk onderkomen
voor de mens in een herderlijke pastorale.
Het is een Arcadië in de dubbele betekenis
van Poussin's diepzinnige zinsnede: Et in Arcadia Ego (Ook ik was in Arcadië).
Zo neemt de mens aan het eind van de 18de
eeuw deel aan de stemming van een ogenschijnlijk aanwezige wildernis. Het park
wordt individueel beleefd. Een van de plekken, waar die verschuiving in natuurbeleving voor het eerst in Nederland plaatsvond,
was in het gedichtenpark Beekhuizen, waar
het persoonlijke gedachtegoed van Baron
Van Spaen over natuurbeleving en de menselijke ziel vorm werd gegeven.
Geldersch Arcadia
Van Spaen begint zijn beschrijving van de
door hem ontworpen wandeling op Biljoen en
Beekhuizen: "Zo heeft dit bij hem het denkbeeld doen opkomen, of de bijzonder voordelige ligging van dezen oord niet geschikt zoude zijn om in verre navolging van een Thessalisch Tempe of Arcadia, in dese vallijen
door heuvelen en bossen omgeven en menigvuldige watervallen en snelvlietende, heldere
beeken in hare boezem bevattende, een zoort
van Geldersch arcadia te doen ontstaan en
aan zijne landgenooten (...)een aangenaam,
onkostbaar en eenzaam oponthoud te bieden
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(...). Met dat oogmerk had hij ook toepasselijke spreuken (...) laten vasthegten teneinde voedsel aan overdenkingen te geven". [5]
In 1790 werd het gedichtenpark Beekhuizen door de eigenaar Johan Frederik Willern Baron van Spaen officieel
voor het publiek opengesteld. Beekhuizen hoorde bij zijn aangrenzend
landgoed Biljoen bij Velp, waar zijn
voorvaderlijk kasteel stond. Op zijn landgoed Beekhuizen aan de Veluwezoom was alleen de molenbeek met vijver, waar van
oudsher enkele papiermolens op draaiden.
Het opmerkelijke was, dat hij het dal van de
Beekhuizerbeek voor de begrippen van zijn
tijd met minimale ingrepen omtoverde in een
'Geldersch Arcadia'. Het is een der eerste
plaatsen in Nederland, waar een aangelegde
wildernis bezongen werd, als ware het een
klassiek Arcadië. Wij herkennen de geest van
het park te Ermenonville, met name de geest
van landschapsestheticus Delille, die de
nieuwe regels van de landschapskunst in
dichtvorm verwoord in zijn boek over Tuinen. Vooral Delille is de inspirator geweest
voor de belezen en bereisde Van Spaen, getuige de vele gedichten van Delille, die hij op
sfeervolle plekken in zijn park op borden liet
aanbrengen.
In Beekhuizen wordt de wildernis geïdealiseerd: "Natuur door Konst geleid, maar niet
gedwongen". Zo typeert de dichteres Elisabeth Maria Post in 1794 Beekhuizens' natuur, die schijnbaar wild is.
Een ruisende beek, met rustieke bruggen en
watervallen, de slingerende paden door het
bos, de bemoste kluizenaarshutten en banken met prachtige uitzichten lijken er van
nature aanwezig te zijn. De dichteres Post
kreeg een kluizenaarshut tot haar beschikking om er gedichten te schrijven.
De wandeling langs de stromende beek is
symbolisch voor het heenvlietende leven zelf.
Ergens in het beekdal hing een gedicht:
"Beek, wij lijken dezelfde kracht te hebben/
Wij beiden volgen een haastige koers./ Jij
naar de zee, wij naar de dood (..)". De beek
vormt de kern van de diepe beleving van
Beekhuizens'natuur. Het geluid van de beek,
het gemurmel van de stroom en het ruisen
van de waterval begeleiden in gedichten ziel
en gemoed van de wandelaar, samen met de
afwisselende stemmingslandschappen. Dit
komt prachtig tot uitdrukking in een gedicht
van Delille:
"Heb je het water, de weiden en de bossen gehoord?
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'Bij deez' stille landtoneelen, groeit
gevoel en denkkracht aan'. De
landelijke natuur van de
landschapsparken Biljoen en
Beekhuizen inspireerde de schri[fster
Elisabeth Maria Post. Rond 1790
schreef zij hier gedichten in de open
lucht. Het is een der eerste plaatsen
in Nederland, waar een aangelegde
wildernis bezongen werd, als ware
het een klassiek Arcadië (Litho door P.
Blommers naar een onbekende
tekenaar. Oorspronkelijk verschenen
op de titelpagina van haar roman
'Reinhart, of natuur en godsdienst',
Amsterdam 1791).

De verheven welsprekendheid en de fluisterende stemmen?
Daar, waar de schilder zijn palet verrijkt
Waar inspiratie de dichter beroert
Waar vrede en vertroosting wordt gesmaakt

Het gedichtenpark Beekhuizen werd in 1790 door Baron Van Spaen voor het
publiek geopend. Hier werd de wildernis geïdealiseerd, bezongen door de
dichter en geschilderd door de kunstenaar, geraakt als hij is door de verheven
natuur. We zien de schilder rechts vooraan (Pen- en penseeltekening van W.
Uppinkca. 1820, Gemeentemuseum Arnhem).

Waar de gelukkige zijn herinneringen heeft
en de ongelukkige zijn tranen laat lopen". [6]
Beekhuizen vertegenwoordigt het complete
gedachtengoed over natuurbeleving in de tijd
van Van Spaen. Talloze dichters hebben
Beekhuizen's natuur bezongen, en vele
schilders hebben er hun palet verrijkt.
Een nieuwe geschilderde pastorale
Gedurende de gehele 19de eeuw werden in
Nederland landschapsparken aangelegd,
waar de visuele regels, ooit afkomstig uit de
schilderkunst, belangrijker werden dan de
dichterlijke inhoud. Dit bleef een geïdealiseerde wildernis, onderworpen aan de regels
der landschapsarchitectuur. Deze landschapsparken hebben - zeker in een later
stadium van verwildering - steeds mee gebouwd aan het ideaalbeeld van mooie natuur. Toch verlaten we hier het pad der landschapsarchitecten als het gaat om de beleving van wilde natuur en wildernis.
In Nederland gebeurt het in de wereld van
schilders en dichters, dat vrije, woeste, wilde
natuur voor het eerst wordt bezongen. Eindelijk keek men over de grenzen van het park
Beekhuizen heen naar de heidevelden van de
Beekhuizense heide op de Veluwe en in 1866
werd een zandverstumng vastgelegd met de
tekenpen in al zijn ruwheid.
Hier moet ook even gewezen worden op het
belang van die andere. Hollandse pastorale

uit de 19de eeuw. Die van de verstilde Hollandse landschappen met sloten en plassen,
boerderijen, molens en vee van schilders als
Gabriel. Weissenbruch. de gebroeders Maris
en Bilders. Maar deze landschappen hebben
nog zoveel banden met de Hollandse schilderkunst uit de 17de eeuw. en wilde natuur
is hier niet het onderwerp, maar eerder de
aloude, overbekende. Hollandse pastorale.
Maar de heide wordt onze nieuwe, nationale
pastorale. De heide wordt het vertrouwde referentiebeeld bij uitstek van wildernis en
woestheid. Weliswaar komt de desolate
woestheid van heidevelden tot stand door
overbegrazing van schapen en toedoen van
de mens - maar dit wordt toch het nieuwe
ideaalbeeld van een vrije wildernis, die doordringt in het natuurbeeld van natuurbeschermers van het eerste uur, zoals Heimans
en Thijsse.
De wereld van natuurbeschermers en van de
oprichters van Natuurmonumenten (die in
1904 elkaar vonden rond de reddingsactie
van het Naardermeer), waardeerden de beide
pastorale onderwerpen van onze landschapsschilders, de heidevelden en de polders, de wilde en de landelijke pastorale.
"Wat op schilderijen en in landschapstuinen
aan natuur werd afgebeeld, bepaalde voor
eeuwen wat mooie natuur was", schrijft Van
der Windt in 1995. [6]
Het bepaalde het vertrouwde beeld van
mooie natuur in Thijsse's wijd verbreide en
populaire tijdschrift 'De Levende Natuur'

Beekhuizense heide.
In 1866 werd deze
zandverstuiving
vastgelegd met pen
en penseel en werd
de heide in al zijn
verlatenheid het
nieuwe beeld van
ideale wildernis (Pen
en penseeltekening
van J.Hoynk van
Papendrecht,
Gemeente musea
Arnhem).
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(vanaf 1897), van de landschappen op de
schoolplaten rond 1900, en later in de Verkade-albums (ca. 1920-1930).
De geschilderde heidevelden zijn tot op heden beeldbepalend bij het intensieve beheer
van Natuurmonumenten van de prachtige,
open heidevelden op de Veluwe.
Het moge inmiddels wel duidelijk zijn, dat
het ook hier een geïdealiseerde wildernis betreft, een statische en ingelijste verbeelding
van de wildernis, waar weinig plaats is voor
groei en natuurlijke processen.
Toch zouden we dit schilderachtige en intens vertrouwd geraakt beeld voor geen
goud willen missen!
f
/
De Beekhuizense
heidein 1998. De
wildernis behouden.
De geschilderde
heidevelden uit de
19de eeuw zijn tot op
heden beeldbepalend
bij het intensieve
beheer van de
Vereniging
Natuurmonumenten
van de prachtige,
open heidevelden op
de Veluwe (Foto
Willem Overmars).
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De wildernis herontdekt (3)

21ste eeuwrde mens
verbonden met het
cyclisch proces 'nat
Trudi Woerdeman
Willem Overmars

De geschilderde
Hollandse pastorale
met het vertrouwde
beeld van grazige
weilanden en het
lome vee bepaalt al
heel lang het
ideaalbeeld van mooie
natuur in Nederland.
(A. G. Bilders:
'Weiland bij
Oosterbeek', ca 1860.
Rijksmuseum
Amsterdam)
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opnieuw
uur'?
WAT VOOR ROL SPEELT DE MENS IN DE HEM OMRINGENDE NATUUR? HOE IS ZIJN NATUURBELEVING? DE ROL VAN DE MENS IN
DE HEM OMRINGENDE NATUUR BLIJFT ANTROPOCENTRISCH

GE-

AARD. ZlJN VERSTANDSBEWUSTZIJN, GERICHT OP EEN LINEAIRE
BELEVING VAN TIJD EN RUIMTE, EN GERICHT OP VERLEDEN, TOEKOMST EN HET LIEFST OP VOORUITGANG, DISTANTIEERT ZICH VAN
DE HEM OMRINGENDE NATUUR. HlJ KADERT DE NATUUR IN TOT
ZIJN LANDSCHAP EN EIGENT ZICH DAT LANDSCHAP GEESTELIJK
TOE. DlT HANGT SAMEN MET DE ONTWIKKELING VAN DE STEDELIJKE CULTUUR IN ITALIË EN EUROPA VANAF DE 14os EEUW.

Sindsdien is natuurbeleving, en later - in de
20ste eeuw - natuurbehoud, een stedelijke
aangelegenheid gebleven. 'Natuurbeleving'
impliceert immers de afstand, die de stedelijke mens is gaan voelen tot de wilde natuur.
De mythisch beladen wildernis verandert
voorgoed voor de westerse mens en zijn gevoel van verbondenheid met de ritmen in de
natuur verdwijnt. Hij raakt vervreemd van
zijn eigen gevoel van verbondenheid. Die vervreemding is misschien wel de grootste tragiek van de moderne, verstedelijkte mens.
Een nieuw ideaalbeeld
De drang van de 17de en 18de eeuwse mens
de wilde natuur te ordenen en te ontginnen,
met de Goddelijke, deugdzame taak de natuur tot nut te maken en te exploiteren, was
enorm. Deze drang heeft zeker bijgedragen
aan het Nederlandse landschap van nu. Nederland is een groot geordend cultuurlandschap. Tot in de jaren vijftig van de 20ste
eeuw werd de wildernis aangepakt. Bijvoorbeeld door de markenverdeling in de 19de
eeuw en door de Veluwebebossing door de
Staat in de 19de en 20ste eeuw. Er kwam
een verbod op ontginning van woeste gron-

den. Toen dit werd stopgezet, werd het kleinschalige boerenland heringericht. Het boerenland werd grootschalig aangepakt door

Willem Overmars en Trudi Woerdeman
zijn beiden zowel (tuin)kunsthistoricus
als tuin- en landschapsarchitect. In de
jaren '80 waren zij intensief betrokken
bij herstel en restauratie van historische
tuinen en parken. Willem Overmars
houdt zich sinds '85 planmatig bezig met
onder andere herstel van rivierecosystemen (Plan Ooievaar, Levende
Rivieren, voorbeeldterreinen zoals de
Millingerwaard). Trudi Woerdeman
ontwikkelde en gaf tot voor kort veldlessen voor schoolkinderen in deze voorbeeldterreinen. Vanuit deze gezamenlijke
beroepservaring worden momenteel
Studiedagen met lezingen en excursies
georganiseerd over de onderwerpen uit
deze artikelenreeks.
Voor meer informatie: Trudi Woerdeman,
tel. 0314 - 382440.

landinrichting en ruilverkavelingen. De
rechtlijnige verkavelingspatronen en de rigoureuze ontwatering hebben beslist nog te
maken met de ontginningsopvattingen uit de
17de eeuw.
Zo wordt het landschap van onze Westerse
samenleving 'onttoverd en ontmythologiseerd' : "Niet langer lijkt de ons omringende
ruimte nog geschikt voor de verankering van
persoonlijke herinneringen en het collectieve
geheugen. En niet langer overleeft het landschap het individu dat het bewoont, maar
meer en meer overleven de bewoners nu de
landschappen van hun jeugd. Hoeveel ontmythologisering kan de mens verdragen?"!l]
In dit licht is onze haast ziekelijke drang tot
behoud van het oude landschap de begrijpelijke keerzijde van deze totale destructie. Dit
verdriet werd de drijfveer voor natuurbeschermers van de 20ste eeuw om onze oude
vertrouwde landschappen te behouden. Zij
hebben het beeld voor ogen van de geschilderde, pastorale landschappen uit de 19de
eeuw. Enerzijds waren dat de desolate,
woeste heidevelden, die het nieuwe referentiebeeld werden voor wildernis en woestheid, anderzijds bleef die andere Hollandse
pastorale beeldvormend voor ideale natuur:
die van de verstilde Hollandse landschappen

eerst sinds lange tijd trekt de ordenende
mensenhand zich terug. De van nature aanwezige processen worden weer tot ontwikkeling gebracht. "Slapende prinsessen worden
wakker gekust" [4], In het boek 'Metaforen
voor de Wildernis' wordt gepleit om in nieuwe natuurontwikkelingsgebieden de wildernis te herstellen door de samenhang en interactie tussen grote herbivoren en de vegetatie weer ruimte te geven [5]. Er wordt aangetoond, dat het halfopen parkachtig
landschap met eik en hazelaar en grazende
wilde paarden en runderen ooit tot het beeld
van onze oorspronkelijke wildernis hoorde.
Sinds 1990 wordt in Nederland ruimte gemaakt voor voorbeeldterreinen voor de ontwikkeling van 'nieuwe wildernis'. Gezien de
hoge bezoekersaantallen en de aantrekkingskracht voldoen deze natuurontwikkelingsgebieden aan een nieuw ideaalbeeld van
de natuur. Hoe komt het dat nieuwe natuur
meteen al zo vertrouwd is voor ons?

Aan het eind van de 20ste eeuw is het vertrouwde, geschilderde referentiebeeld van
ideale natuur nogal aan het verschuiven. Het
statische beeld van het (geschilderde) landschap vervaagt en wij beleven natuur tegenwoordig in de bewegende dynamiek van de
film. Wij zien de
ideale natuur dagelijks op de televiWildernis:
sie. Ons, vaak onA& mens is eruit te voorschijn gekomen, is er door gevormd. Veei in de verhouding tussen mens en
bewust, verlangen
natuur wordt gekarakteriseerd door de drang om de wildernis te overwinnen, of, ale> dat eenmaal
naar de wildernis
gebeurd is, dezelfde wildernis als een verloren thuis weer te Idealiseren.
krijgt vorm in de
Dit Is het derde deel van vier artikelen over: De Wildernis overwonnen, geïdealiseerd en herontdekt:
Discovery
films
naar een nieuwe Wildernis. Tuinkunst en natuurbeleving in Nederland. In de voorafgaande twee arvan Afrikaanse satikelen Is aan de hand van tuinkunst en landschapschilderkunst In Nederland uiteengezet, hoe de
vannnen
met
verhouding tussen mens en natuur in de 17de en 16de eeuw bepaald werd door de drang om de wilrondtrekkende,
dernis te overwinnen en in cultuur te brengen. Vanaf het eind van de \&Ae en 19de eeuw wordt dewilde dieren.
zelfde wildernis als een verloren thuis weer geïdealiseerd, en verbeeld In de aanleg van landschapsparken.

met sloten en plassen, boerderijen, weilanden en vee.
Maar aan de horizon doemt een nieuw beeld
op van ideale natuur.
Sinds 15 jaar is Nieuwe Wildernis in ontwikkeling in Nederland. Vooral langs de grote rivieren [2] [3]. Ook langs beken en aan de
kust komen steeds meer gebieden vrij voor
een nieuw soort natuur. Het nieuwe is, in
cultuurlijk Nederland, dat hier natuurlijke
processen beeld en afloop bepalen. Voor het
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Of van overlevingstochten door het
oerwoud. De vertrouwdheid met dit
beeld is misschien
niet alleen te danken aan de TV documentaires. Wellicht speelt hier ook dat wij in dit
halfopen, begraasde landschap onze diepste
evolutionaire wortels van ons bestaan terugvinden. Hoe het ook zij, de dynamiek van zulke wilderniservaringen voorziet in een nieuwe en diep gevoelde behoefte. Ook deze behoefte aan ruige wildernis is heel begrijpelijk
in het licht van ons strak Nederlands verstedelijkt landschap.
Als we de wilde paarden en runderen zien

Ons vaak onbewust
verlangen naar de
wildernis krijgt vorm
in Discovery films
over Afrikaanse
savannen met
rondtrekkende wilde
dieren. (Uit:
Okavango, de laatste
oase, Frans Lanting,
WWF 1993)

Wilde paarden op het
Millingerduin. (foto:
Willem Overmars
1996)
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Een weelde aan bloemen krijgt kans om het kleurrijke beeld van de zomer te bepalen, (foto: Wülem
Overmars, 1994)

grazen in de Millingerwaard, geven ze ons
een ongekende vreugde, de vreugde der
herkenning. Dit beeld hebben we immers al
zo vaak gezien.
Want ook de Millingerwaard, een der eerste
voorbeeldterreinen langs de Rijn, waar natuurlijke processen het natuurbeeld bepalen, is menigmaal voor de televisie verfilmd.
Het beheer wordt afgestemd op deze dynamische beelden van een voortdurend veranderende wildernis. De extensieve begrazing gedurende het hele jaar zorgen voor
bloemrijke graslanden en spontaan groeiende wilgenbossen. De manier van grazen
van paarden en runderen en het sociaal
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kuddegedrag beïnvloeden het steeds wisselende mozaïekpatroon van de vegetatie.
Hier wemelt het van de kleine beestjes en
de vogels. Een weelde aan bloemen krijgt
kans om het kleurrijke beeld van de zomer
te bepalen.
De zaden zijn door het hoog water gebracht. Hoog opgestoven rivierduinen zijn
voortdurend onderhevig aan de dynamiek
van wind en water. Hier bloeit de spontane
natuur van een riviersysteem in herstel. De
natuurlijke processen worden er bepaald
door rivier, wind en begrazing van in het
wild levende dieren, en niet meer door de
mens.

Culturele uiting van een stedelijke
behoefte
Het verstandsbewustzijn van de mens is
sinds de 17de eeuw zeer actief aanwezig in
de Westerse cultuur. Dit ging ten koste van
ons hart, van onze spontane ontvankelijkheid. De bezielde natuur om ons heen zijn
we kwijtgeraakt, of liever, we zijn ervan vervreemd geraakt. Natuur werd een wetenschappelijk fenomeen, een geordende en
vaststaande wetmatigheid, bespeelbaar en
voorspelbaar. Deze afstandelijke houding
ten opzichte van onze omgeving en de natuur impliceert dat we erbuiten staan.
Zelfs, menen wij, erboven.
"Onze macht over onze omgeving heeft als
prijs het uit elkaar gaan van rationaliteit en
sensibiliteit, van wetenschap en esthetica,
van zijn en zin. De benadering van de natuur in wetenschap, economie en technologie heeft zich afgesplitst en verzelfstandigd
ten opzichte van de natuur van de zinnelijkheid, van de kunst en het gemoed.
Daarin bestaat juist de tragiek van de moderne wereld, namelijk gebouwd te zijn op
een fundamentele verscheurdheid die pas
in onze tijd volledig zichtbaar is geworden
in het ons omringende landschap" [1]. Hoewel er in de kunst en filosofie van de 19de
en 20ste eeuw regelmatig pogingen werden
ondernomen om deze tragische scheiding
tussen stof en geest, kennis en gevoel, natuur en cultuur op te heffen, bleven deze
nagenoeg zonder gevolg. Voor de meeste
moderne westerlingen staat 'natuur' als
wereld van de feitelijkheid tegenover 'cultuur' als wereld van de mens [1] [6].
Intussen is de wildernis van nieuwe natuurontwikkelingsgebieden een nieuw ideaalbeeld van natuur geworden, en wilderniservaring voorziet in een nieuwe behoefte. Het is ongetwijfeld een diepe behoefte
om opnieuw in dit paradijs te stappen, ditmaal niet door Adam gebouwd in symmetrische ordening, maar dynamisch vervat
in natuurlijke processen. Hier hoort de
mens wel thuis, niet als heerser namens de
Schepper, maar als onderdeel van een zelfscheppend, cyclisch proces. Deze nieuwe
wildernis levert een nieuw soort natuurbeleving op - als we er voor open staan.
Zo mogen we dit natuurontwikkelingsgebied niet alleen maar opvatten als een rivierecosysteem in herstel (dus een 'natuur
als wereld van de feitelijkheid'), maar evenzeer als een bewuste, culturele uiting van
een moderne, stedelijke behoefte. En zo
lijkt het hier voor het eerst te lukken de

scheiding natuur/ cultuur (of mens) weer
op te heffen.
Steeds meer Nederlanders ervaren het traditionele, halfnatuurlijke landschap als
kunstmatig, en geven voorkeur aan natuur,
waar de invloed van de mens afwezig lijkt te
zijn. Hier krijgt met name de belevingswaarde van nieuwe wildernis een doorslaggevende en nieuwe culturele betekenis.
Cultureel gezien doen we in feite een soortgelijke stap, als die eind 18de eeuw werd
gezet bij de aanleg van de schijnbare, geïdealiseerde wildernis in onze landschapsparken.
Natuurbeleving van wilde, spontane natuur is een aangelegenheid die - bij wijze
van tegenwicht - hoort bij onze stedelijke
cultuur. Natuurontwikkelingsgebieden vertegenwoordigen echter geen 'oernatuur' die
moet herinneren aan het prehistorische
landschap [1], maar is een uiting van een
nieuwe, culturele behoefte. En als uiting
van moderne cultuur is er niets mis met de
'maakbaarheid' van nieuwe natuur, waarbij de "wildernismythe niet in een bestaande en in reservaten beschermde natuur
wordt geprojecteerd (wat in Nederland ook
niet meer mogelijk is) (maar waar) de natuur nu naar de mythe wordt geschapen"
[6]. Er kan overigens wel van alles mis gaan
bij het 'creëren' van meanderende beken en
dergelijke. Deze technische ingrepen kunnen volkomen voorbijgaan aan de natuurlijke eigenschappen, aan de 'authenticiteit'
van de plek, en deze voorgoed teniet doen.
Dit wekt terecht het nodige wantrouwen!

m.

De mens opnieuw verbonden met het zelfscheppend, cyclisch proces 'natuur'?
Wordt de nieuwe, en gelukkig voor ons veilige wildernis, niet bij uitstek de plek, waar
een nieuwe, spirituele behoefte voor ons
kan worden bevredigd?
Het wordt wellicht een nieuwe behoefte, om
onze afstandelijke houding, onze vervreemding ten opzichte van de natuur eindelijk
eens te veranderen, maar hoe? We zouden
allemaal ons afstandelijk, vormgevend bewustzijn voor een zo groot mogelijk deel
willen uitschakelen, en ruimte maken om
op te gaan met heel ons hart in deze tijdloze natuur, met al onze zintuigen, en al onze verbeeldingskracht, en met al onze behoefte aan contemplatie. Eigenlijk lokt het
ons als nooit tevoren aan, om eindelijk
weer terug te komen bij ons hart, thuis in
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Struinende kinderen, (foto: Willem Overmars, 1992)
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deze natuur, als onvervreemdbaar onderdeel ervan. Na zoveel eeuwen zegevieren
van westerse wetenschap en het verstand
lijkt de balans nu naar de andere kant te
neigen.
De ruige, dynamische natuur van nieuwe
wildernis, waar spontane natuur haar gang
gaat, niet door mensenhanden geordend,
leent zich als geen ander natuurgebied voor
een diepergaande natuurbeleving. Hier
lukt het ons wellicht ons verstandsbewustzijn terug te dringen en ons opnieuw te verbinden met de cyclische ritmen der natuur,
met heel ons hart en al onze zintuigen. Hier

kan er zelfs een dimensie bijkomen, zoals
het geval is bij de kinderen tijdens mijn
veldlessen: die van een blijde natuurbeleving, een zorgeloos tuimelen in dit moment.
Hier lukt het wellicht een verloren wildernis opnieuw te ontdekken en de verbroken
band te herstellen. Zouden we hier weer in
staat zijn om ons opnieuw te verbinden met
het zelfscheppend, cyclisch proces dat zich
om ons heen voltrekt?
N.B. Deel vier in deze reeks wordt in het
najaar gepubliceerd.
f
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