10 Machtenmachtsuitdrukkinginonzecultuur
enhunbetekenisvoordelandschapsvorming

E.W.Hofstee
Inonze tijd zijn indewestelijke wereld,enzekerinNederland,vormingenomvormingvan landschappen grotendeels hetresultaatvan
bewuste processen.Indemeestegevallenvaltdanook eenreeksvan
duidelijk zichtbare factoren aan tewijzen,waarvan hetbeelddateen
landschap uiteindelijk oplevert,afhankelijk is.Despecifieke wensen,
levendebijhetorgaanofdepersoonwaardoordeopdrachtwordtverstrekt, de persoonlijke kwaliteiten van deontwerper, de kenmerken
van het oorspronkelijke terrein en zijn omgeving,debeschikbarefinanciëlemiddelen,zijnonderanderevanbelangvoordebepalingvan
hetuiteindelijke resultaat.Naast-entendeleookachter-dezeduidelijk aanwijsbare factoren van materiële enpersoonlijke aard werken
echterandere,minderaandeoppervlaktetredendeinvloeden,dieaan
debewuste landschapsvorming richting geven.Hetnoemenvan het,
ook indegeschiedenisendeontwikkelingvandelandschapsarchitectuur, zo bekendeverschijnsel 'stijl' isvoldoendeomonsdaaraan,zo
nodig,te herinneren. Wieover stijl spreekt,spreekt overcultuur,althansovercultuur,zoalsdezetermindesocialewetenschappenwordt
gebruikt.Landschapsvorming isnietzomaareenwillekeurigeactiviteitvaneenindividu.Zehangtsamenmetdecultuurvanzijn tijd.
Vancultuurbestaanveledefinities,eenvoudigeenmeeringewikkelde.
Eeneenvoudigezegtdatcultuurdegeestelijkeerfenis is,dieeengroep
vanhetverledenheeft meegekregen.Eenmeeringewikkelde is,onder
andere,dievanClydeKluckhohn(Culture,^DictionaryoftheSocial
Sciences, 1964,p. 165-168),die wel als een min of meer algemeen
aanvaarde omschrijving kan gelden. Deze luidt:'Culture consistsof
patterns, explicit and implicit, of and for behavior, acquired and
transmitted bysymbols,constituting thedistinctive achievementsof
human groups,including theirembodiment inartifacts;theessential
Prof.dr. E. W. Hofstee, emeritus, vakgroep Sociologie van de westerse gebieden,
Landbouwhogeschool

213

coreofcultureconsistsoftraditional(i.e.historicallyderived andselected)ideas andespecially theirattached values;culturemayonthe
one hand, beconsidered asproductsof action,on theother hand as
conditioningelementsoffurther action.'
Hetisduidelijk,dathetindezedefinitie gaatomhetzojuist genoemdebegripcultuurwaarmeedesocialewetenschappenwerken.Ditomvat ietsanders-enmeer-dan het beperkte begripcultuur,datwe in
onzetaalook kennen(zoalsbijvoorbeeld indenaamvanhetMinisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk)en waaronder
verstaan wordt het actiefenpassiefdeelhebben inkunsten enwetenschappen eninhet algemeen indehogereuitingen vandemenselijke
geest.
Enigenaderetoelichting tot dedefinitie van Kluckhohn ismisschien
wenselijk.Hetdraaitdaarbijomdevolgendevijfpunten:
1 Cultuur is(primair)eengroepsverschijnsel. Menkannietontkennen -endit geldt inhet bijzonder voor onze modernewerelddie
zichkenmerktdooreenpluriforme cultuur-datelkindividuvoor
zich zelf inzekeremateeeneigencombinatievancultuurelementenmaakt;indiezinkanduswordengesprokenvaneenindividuelecultuur.Tochmoetalswezenlijkelementvandecultuurworden
beschouwd dat ze met anderen wordt gedeeld. Een individu zal
nooit alleelementen van zijn cultuur met alleleden van eenbepaaldegroepdelen,maarmetsommigenzalhijeengrootgedeelte
van zijn cultuur gemeen hebben ener zullenweinig afzonderlijke
cultureletrekkenvanbetekeniszijn,diehijnietmeteenaantalanderendeelt.
2 Decultuurbinneneenbepaaldegroepvertoonteenzekerpatroon,
dat wilzeggen dat deverschillende elementen diemenbinnende
totale cultuur kan onderscheiden - althans een belangrijk deel
daarvan -een zekere samenhang vertonen. Bijdeze voorstelling
omtrenthetbestaanvaneenzekerweefselvancultuurelementenis
dan meestalweldegedachteinbegrepen,datditweefselwordtgedomineerd door één of enkele hoofdelementen die het karakter
vanhetpatroon inbelangrijke matebepalen.Uithetgeenonder1
werdopgemerkt,valt afteleidendat mener,zekerwatonzemodernemaatschappijbetreft, nietvanuitmaggaandatallecultuurelementen even vast in het patroon ingeweven zitten. Dit neemt
nietweg,datookvooronzehuidigemaatschappijdevoorstelling
vaneenpatroonmatigeverbindingvancultuurelementen noggrotendeelsjuist is.Zekan inaanzienlijke matetothetbegripvande
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aardvandecultuurenvanhaarwerkingbijdragen.
3 Cultuur iseenhistorischproduktdatdoordeenegeneratieaande
anderewordt overgedragen. Bijdezeoverdracht vindt echtereen
selectie plaats. Iedere generatie laat van decultuur diedevorige
generatieeigenwas,bepaaldedelenvallen,wijzigtanderedelenen
vult het geheel aan met het produkt van eigen generatie. Nooit
echter wordt de band met het verleden werkelijk verbroken; dit
zouookonmogelijk zijn.
4 Cultuur isinwezen eengeestelijk produkt. Zedrukt zich echter,
behalve inniet-materiëleverschijnselen, ook uit inmateriëleProdukten.Eenmaterieelcultuurprodukt isvooronseencultuurprodukt,omdatweer,behalvematerie,eenuitdrukkingvandemenselijke geestinzien.Cultuurprodukten uitdeoudstesteentijd zijn
voor ons cultuurprodukten geworden vanaf het ogenblik datwe
hebbenbegrepen,dathetgeendoornatuurlijkeoorzakenontstane
vuursteenscherven waren,maar dat zedoor mensen met eenbepaaldebedoelingwaren afgeslagen.
5 Cultuur conditioneert het menselijke handelen. De prikkel tot
handelen mogetendeleuit andereregionenvoortkomen,deaard
van dehandeling en dewijze waarop zeverloopt,wordt inhoge
matedoordeachterliggendecultuurbeheerst.
Deomschrijving van Kluckhohn laat ergeen twijfel aan bestaan dat
landschapsvorming worteltindecultuur;sterkergezegd,landschapsvorming iseenstuk cultuur,alkanze,ooksociologisch,medeuitandere gezichtshoeken worden bekeken. Negatief gezien, betekent dit
datdelandschapsarchitect zichinzijnwerknietwezenlijk vandecultuurvaneigentijdloskanmaken.
Alweereen aantaljaren geleden zagschrijver dezesin Engelandeen
merkwaardigstuklandschapsarchitectuur uitde19deeeuw.Eenrijke
landeigenaardieopeenbehoorlijke afstand vanLondonwoonde,was
inhetbezitgekomenvanaaneengeslotenlanderijen,diezichuitstrektenvanzijnkasteeltotaandiestad.Hijkwamnuophetideeeenkilometerslangeprivéwegvan zijn huisrechtstreeks naar Londenaante
latenleggenzodat hij,zonderdooranderentewordengehinderd,met
zijn karos of met zijn paard, daarnaar toe zou kunnen rijden. Deze
wegisdoorbepaaldeomstandigheden nietvoltooid,maareendeelervanisnogaanwezig.Bijdelandschappelijke inpakkingenaankleding
van die weg is zeker iemand werkzaam geweest, die zich vandaag
landschapsarchitect zounoemen.Menkanzich-afgezien vanandere
redenen waarom zo iets nu ook in Engeland niet meer zou kunnen215

nietvoorstellen,datnueenlandschapsarchitect zichvoorzo'nproject
nog zou lenen. Een dergelijke vergaande, eigengereide, voor ieder
zichtbare machtsuitdrukking past niet meer inonzecultuur.Alseen
landschapsarchitect zichdaarvoor tochzoulenen,zouhijvermoedelijk door zijn collega'sworden weggehoond;zezouden hemduidelijk
maken,dat hijzichbinnen hetindezetijd cultureelacceptabeledient
tehouden.Hijkandeheersendewaardenennormennietnegeren.
Maarwaarliggennudegrenzenvanditacceptabele?Welkematevan
vrijheid heeft een landschapsarchitect indit opzicht? Is het niet zo,
dat inonzetijd, waarvan wijzeggendatdezegekenmerkt isdooreen
pluriforme cultuur,hijinfeitetocheenzeergrotevrijheid inzijncreatievewerkheeft? Ongetwijfeld iservoorhem-gelukkig-eenaanzienlijke ruimte.Hij kan zelfs cultuurscheppend werken,indezindat hij
landschapsvormen kan ontwikkelen die nieuw zijn, maar toch worden geaccepteerd en nagevolgd, waardoor hij de grenzen van wat
men aanvaardbaar acht, verruimt. Maar grenzen blijven en daarmeedevraagwaardieliggen.
Het iszeerwelvoorstelbaar,dat-juist indezetijd -delandschapsarchitectbehoefte zougevoelenteweten,welkegrenzenhemdooronze
cultuur worden gesteld.Maar hoezou hij er achter moeten komen?
Moet hij,eventueel met behulpvan sociologen, een representatieve
steekproef van het Nederlandse volk aflopen en zijn respondenten
met vragen over hun houding ten aanzien van allerlei aspecten van
landschapsarchitectonische vormgeving gaan bombarderen? Men
kannietzeggendatdithelemaalzinloosis;erzoudenweleensmerkwaardige dingen uit kunnen komen. Maar omverschillende redenen
zoumenernietalteveelwaardeaan kunnenhechten.Zozoudenonder andere, omdat vermoedelijk slechts weinigen ten aanzien van
landschapsarchitectonische kwesties een gestructureerde mening
hebben,veelrespondenten inderubriekvan'weetniet'terechtkomen,
of antwoorden geven om maar iets te zeggen. Belangrijker isechter
nogietsanders,dat ook sociologen bijenquêteswaarin naar opinies
wordtgevraagdweleensvergeten,namelijk datdetoekomstvanonze
samenleving niet wordt bepaald bij meerderheid van stemmen,ook
niet naar evenredigheid van de bestaande opinies ofdoor gemiddelden. Dit betreft ook de culturele invloeden, die zich in onze maatschappij indelandschapsvorming doengelden.Wanneerwijhethebbenovereenpluriformiteit vancultuur,dan isergeensprakevandat
deverschillendegroepenmetuiteenlopendecultuurvormennaarevenredigheid van de aantallen van hun aanhangers invloed zouden uitoefenen op de wijze waarop de bewuste landschapsvorming in ons
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land tot stand komt.Vansommigen isdeinvloedonevenredig groot,
van anderen naar verhouding gering. Anders gezegd, de invloed die
groepen met een bepaalde cultuur kunnen uitoefenen, hangt samen
metdemachtwaaroverzebeschikken.
Wie zich afvraagt, waarom delandschapsvorming zich ineen zeker
tijdvak op een bepaalde, eigen wijze ontwikkelt, zal dus met de
machtsverhoudingen in die tijd rekening moeten houden. Derelatie
tussencultuur,machtenlandschapiszekernietineeneenvoudigeformule onder te brengen. In deeerste plaats al niet, omdat macht en
machtsverhoudingen ineenbepaaldesamenleving-zoalsuitdedefinitievan Kluckhohnwelvaltafteleiden-zelfeendeelvandecultuurin
haarveelvormigheid uitmaken.Vanbelang isdaarnaast ook voorde
landschapsvorming, dat macht - het hangt ten dele samen met het
voorgaande - zich op verschillende wijzen kan uitdrukken, bijvoorbeeldopenlijkofmeerverdekt.
Hetvaltnauwelijks teontkennen datmachtenmachtsuitdrukkingin
decultuurvan wezenlijke, zonietvancrucialebetekeniszijnvoorde
landschapsontwikkeling.Erisdanookzekerreden,alsmenzichvoor
derelatievan cultuurenlandschapsvorming interesseert,omaanhet
verschijnsel macht bijzondere aandacht tebesteden,zoals inhetvolgendehetgevalzalzijn.Eenonderschattingvandebetekenisvananderecultureleinvloedenvoordelandschapsvorming betekentditoverigensniet.
Dat machtsverhoudingen in hun historischeontwikkeling zichinhet
landschapuitdrukken, isvoordegenendiezichvoordelandschappen
inhunverscheidenheid interesseren,natuurlijk geennieuws.Hetgeldt
zelfsduidelijk vooreenlandwaardemachtsverschillen reedseeuwenlang een betrekkelijk gematigd karakter hebben gedragen,alsinNederland. Opvallend is, wat onze oostelijke zandgronden betreft, het
verschiltussenhetoudelandschapvanDrenthe,zoalsdatooknunog
welvalt teherkennen endatvanTwenteenvooralmisschiendatvan
deGelderseAchterhoek,welkeovereenkomsten dedriegebiedenverderook mogenhebben.Drenthe,dat-metuitzonderingvanRuinengeen feodale landadel heeft gekend,vormde tot inde 19deeeuween
samenleving waarin demachtsverschillen inhetalgemeengeringwaren.Hetbestondvoorhetgrootstegedeelteuitboerendorpen,waarde
verschillen in rijkdom en aanzien tussen de boeren, verenigd in de
markegenootschappen,relatief kleinwaren.Dezegeringemachtsverschillen binnen de samenleving en vooral het vrijwel ontbreken van
duidelijke toppen,drukten zichuit inhetlandschap,zoalszichdatin
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de loop der eeuwen ontwikkelde. Hoe men het oude landschap van
Drentheookmagwaarderen,watervrijwelvolkomeninontbreekt,is
hetelementvandestatigheid.Zelfsdebrinken,ondankshunvaakforsebeplanting,missendit.Devrijonregelmatige,alsmenwil,rommeligeplaatsing omdebrink van deboerderijen, dieer,elkopzichzelf,
ooknietopgebouwdzijn omaanzien uittedrukken,maakt duidelijk
dat de bedoeling om ietsimponerendste scheppen,heeft ontbroken.
Het voorgaande betekent niet,dat er indit oude Drentse landschap
niets valt te vinden dat uitdrukking van macht weergeeft. Het gaat
daarbijechternietomindividuelemacht,maaromcollectievemacht.
Juist door het ontbreken van feodale macht isin Drenthe demacht
vandegezamenlijke markegenoten langbijzonder sterkgebleven.Een
gevolgdaarvan isgeweest,dat mendevestigingvan niet-gerechtigde
keuters op de collectieve woeste gronden en daarmee de ontginning
van kamplanden,vrijwel geheel heeft weten tegen te houden.Totde
tijd van de moderne, min of meer systematische ontginningen bleef
hetlandrondomdeoudeDrentsedorpenvrijwelleeg,zoalsdeoudste
stafkaarten vanongeveer 1850noglatenzien.Hetheeft, onderandere,daardoor ook nu nogeengeheelander karakter dan bijvoorbeeld
grotedelenvanNoord-Brabant. Daar isreedszeervroegdevestiging
op de eens communale gronden op grote schaal begonnen en reeds
eeuwenlangwordthierdoorhetkaraktervanhetlandschapinbelangrijkematebepaald.
IntegenstellingtotDrenthe,heeft inTwenteenindeGelderseAchterhoek, zoals bekend, de macht van de landelijke adel in belangrijke
matehetlandschapbepaald,alvarieertdeinvloedervanvandorptot
dorp.Landhuizenenkastelenmetgrotesiertuinenenparken,daaraan
veelal grenzende bossen,voorjacht en ander grootschalig vermaak,
maar vermoedelijk ook bedoeld om alslijst omeigenwoonplaatsde
indruk hiervan tevergroten, tot hetlandgoed behorende boerderijen,
die niet alleen door de in de kleuren van deheer geschilderde luiken
maarveelalook door bouwenomgeving,ertoebijdroegen demacht
van de eigenaar te onderstrepen en tenslotte allerlei kleinere landschapselementen,gavenengevenooknunoghetlandschapeenallure
dieinDrenthe,openkeleuitzonderingen na,ontbrak.Opvallend zijn,
vooral in de Gelderse Achterhoek, de vele statige lanen die men er
aantreft. Met name een lange oprijlaan, vooral als aan het eindeen
groot, symmetrisch huis staat met een zware ingangspartij en een
hogestoep,isweldemeestperfectelandschappelijke uitdrukkingvan
macht.
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Statistisch kanmenietsvanhetverschilinkaraktervanhetlandschap
indegenoemdegebieden terugvinden indeeerstevolledigestatistiek
van het grondgebruik in Nederland, namelijk de verdeling van de
gronden naar gebruik, zoals deze omstreeks 1830, terwille van de
richtige heffing van de grondbelasting, in het kadaster werdvastgelegd.Menheeft toeneengebruikscategorieonderscheidendiemennaderhand nietmeerterugvindt,namelijk dievandelustgronden,waarondermenblijkbaar verstondomvangrijke siertuinenenparken.Dergelijke lustgronden komen, op enkele uitzonderingen na, in de gemeentenvanDrenthenietvoor.OpdeOverijsselsezandgrondenenin
deGelderse Achterhoek zijn zeingrotereofkleinereoppervlakten in
vrijwel allegemeenten (metuitzonderingvandestadjes) tevinden,al
was, uit de aard der zaak, invergelijking bijvoorbeeld met bouw-en
weiland, de oppervlakte niet groot. Opvallend isook dat -vooral in
vergelijking met de Gelderse Achterhoek - de oppervlakte bos in
Drenthe geringwas.In totaal waseromstreeks 1830niet meerdan
ongeveer 4300 ha bos, niet veel meer dan een kwart van de oppervlakte die alleen inde Gelderse Achterhoek (dus zonder de Lijmers)
werdgevonden.
De zojuist besproken voorbeelden werden,onder andere,naarvoren
gebracht,omdathiersprakeisvaneenminofmeerspontaneuitdrukkinginhetlandschapvande,lokaalenregionaaleindeloosvariërende,
opbezitentraditieberustende machtsverhoudingen.Menhadmacht
ofmenhadhetnietenditdruktezichdanonderandereuitinhetlandschap.Erwaren natuurlijk machtsverschuivingen enmenstreedook
omdemacht,maarhetverschijnsel machtalszodanigstondtotverin
de 18deeeuw-uitzonderingen daargelaten -nietduidelijk terdiscussie.Machtwerdbinnendecultuurgeaccepteerd.
Menmoet zich realiseren,dat indezinspreuk 'vrijheid,gelijkheiden
broederschap' van de Franse Revolutie de gelijkheid in feite slechts
bedoeld was als gelijkheid voor dewet.Tochvalt niet teontkennen,
dat indezezinspreuk alsgeheelinfeite macht,datwilzeggendemogelijkheid van de mensom degedragsalternatieven van een anderte
beperken,problematisch wordtgesteld.Erkomteeneersteaanzettot
een andere waarderingvan hetverschijnsel macht indecultuur. Het
gaat hierbij niet om de democratisering van het staatsbestuur, om
eenandereverdelingvandemacht indestaat,maaromdeaanvaardbaarheid van macht als zodanig. Devraag of macht wel behoorlijk
is,heeft deWestersewereld indelaatste tweehonderdjaar nietmeer
losgelaten. De toelaatbaarheid van machtsverschillen werd eenpoli219

tiek en algemeen maatschappelijk probleem, dat telkens weer zijn
kop op stak. Het prille liberalisme had reeds ietsvan een anarchistische inslag. Hoe het opkomende socialisme heeft geworsteld met
het anarchisme is bekend;de gedachte van Marx over het afsterven
van de staat is natuurlijk een anarchistische utopie. Wat tenslotte
onze eigen tijd betreft, dat in delaatste 15 jaar anarchistische tendenzenzichinallerleivormenenopdemeestuiteenlopendeterreinen
hebben doen gelden,behoeft nauwelijks toelichting.Het gaat hierbij
niet alleen om de macht van de staat, maar om het verschijnsel
machtindesamenlevinginhetalgemeen.
Dat iséénkantvandemedaille.Aandeanderekantisdeperiodevan
delaatste tweeeeuwen erééngeweestvaneengroeiendeentenslotte
enormemachtsconcentratie. Deontwikkelingvanhetmodernekapitalismeleiddetot eenconcentratievanmacht insteedsgrotereparticuliereondernemingen dietenslotteuitgroeiden totdemultinationals
vandezetijd.Watdestaatenzijnorganenbetreft,deFranseRevolutie magdan hetuitgangspunt zijn geweestvoordeontwikkelingvan
een toenemende invloed van de burger op de besluitvorming in de
staatviadeparlementairedemocratie,tegelijkertijd heeftzedegrondslag gelegdvooreenmoderne inrichtingvandestaat envoordemoderneoverheidsadministratie.Hierdoorwerddemogelijkheid geschapenvooreenenorme machtsontwikkeling vandezestaat die,viaeen
steeds groeiende bureaucratie, het maatschappelijke leven in steeds
toenemendemategingbeheersen.
Het opmerkelijke isechter, dat bij het groeien van deze machtsconcentratiesdemacht steedsnaamlozerensteedsongrijpbaarder isgeworden.Dit geldt zowelvoor demacht indestaat als-misschien in
iets mindere mate - voor de macht in het economische leven. Het
'l'état c'estmoi'vanLodewijk XIVligtwelheelverachterons.Inhet
beginvande 19deeeuwechter wasdestaatsmacht nog steeds inbelangrijke mateindekoninggepersonifieerd. Zijn reëlemachtwasbelangrijk. Voor zover zeer nog zijn, isde macht van koningen thans
nauwelijks nog werkelijke macht. Ook de macht van het kabineten
dievandeafzonderlijke ministers is,ondanksdeinonslandenelders
formeel nogsteedsgeldendeministeriëleverantwoordelijkheid, zeker
indelaatstehonderdjaar,geleidelijk afgenomen.Vaneenpersoonlijk
ingrijpen, inhet algemeen vaneenpersoonlijk bestuurvanministers,
issteeds minder sprake. Dit isniet ofnauwelijks hetgevolgvaneen
stijgende invloedvanhetparlement.Welspeelthierbijdestijgende afhankelijkheid van de ministers van het ambtelijke apparaat eenbelangrijke rol.Doordevergaandeuitbreidingvanhettakenpakketvan
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deoverheidendedaarmeegepaardgaandeuitbreidingenspecialisatie
van het ambtenarenapparaat, kaneen minister zonderzijn ambtenarenpraktisch geen stap meerverzetten,terwijl hijsteeds meerschuil
gaatachtereeneindeloosaantalradenencommissies.
Wathetbedrijfsleven betreft, indemoderneondernemingisdefiguur
van deindividueleondernemer steedsverder teruggetreden,ook alis
het eerste initiatief tot stichting vaneenbedrijf nogvaak aaneenbepaalde persoon gebonden. Hoegroter debedrijven en concerns,hoe
minderdikwijlsenhoevagerpersonennaarbuitenkomenalsdegenen
diehetdaarvoorhetzeggenhebben.
Deze merkwaardige combinatievan machtsconcentratie bijdestaat
eninhetbedrijfsleven meteenintoenemendematelosmakenvandeze
machtvandepersoon,geeftaandeuitdrukkingvandemachtsverhoudingen indesamenleving indeperiodevan demodernegeschiedenis
reeds een ingewikkeld en soms verwarrend karakter. Dit wordt nog
versterkt doordeontwikkelingvandereedsgenoemdekritischehoudingtenaanzienvanhetverschijnsel machtindelaatstetweeeeuwen
die,globaalgezien,steedssterkerisgeworden,hoewelhetverloopvan
deontwikkelinggeenszinsregelmatigisgeweest.
Een wat merkwaardige complicatie die hierbij optreedt, isdat men
om een kritische houding ten aanzien van macht en de uitdrukking
van macht in staat en maatschappij tot gelding te kunnen brengen,
zelfovermachtmoetkunnenbeschikken.Wilmenbepaaldeprincipes
in de samenleving zien verwezenlijkt, dan zal men in het algemeen,
tenzijmengeweldtoepast,moetenzientebereiken,datdezesamenleving denormen enwaarden waarvan menuitgaat -duseen stukcultuur-involdoendemateaccepteert.Bijvoorkeurmoetendezeeendominantepositieinnemen.
Het afwisselend domineren van bepaalde waarden en normen ende
uitdrukking daarvan inde samenleving,onder andere inde politiek,
zijnverschijnselen waaraan nogonvoldoende aandacht isbesteed.Er
hebben zich, wat dit betreft, inde 19deen 20ste eeuw inde Nederlandse samenleving verschuivingen voorgedaan, dieonder anderede
principiële houding ten aanzien van macht duidelijk raakten. De
vraag waarom ineenbepaald tijdvak dewaarden ennormenvanbepaaldegroepeneentoenemendeinvloedgaanuitoefenen indesamenlevingen eventueel gaan domineren, isnieteenvoudig te beantwoorden. Het is zeker niet alleen afhankelijk van degetalsmatige positie
vanhunaanhangers,alheeftdezenatuurlijk eenzekerebetekenis.Het
élanendeovertuigingskracht waarmeemenzijnopvattingen naarvorenbrengt,dekrachtendeslagvaardigheidvanorganisatiesvaneigen
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kleur,dematewaarin men tot demassamedia enanderevormenvan
publiciteitweetdoortedringenen-oplangeretermijn -deinvloeddie
menweetuit teoefenen oponderwijs envormingentenslotte-maar
niet het minst belangrijke - de mate, waarin de 'andersdenkenden'
weerwerk weten tegeven,zijn in dit opzicht factoren vanbetekenis.
Wanneerdeopvattingenvaneenbepaaldegroepwerkelijkgaandomineren, betekent dit dat de 'andersdenkenden' meestal zonder dit te
willen en bewust te weten,de normen en waarden vandezedominerendegroepinbelangrijke mategaanaanvaarden,omdat menze'gewoon'gaatvinden.Erontstaat danveelalzelfseensituatiewaarinde
'andersdenkenden',omdeeltekunnen nemenaandepubliekediscussie,zichdaarvooreerst alshetwaremoetenrechtvaardigen doorhun
respect voor dedenkbeelden van dedominante groepuit tespreken.
De dominante groep neigt er dan toe dit alsvanzelfsprekend tebeschouwen. Er ontstaat een situatie,diemenalsasymmetrische tolerantiekanaanduiden.
Deeerste groepwaarvan deopvattingen inde 19deeeuw,gedurende
eenlange tijd, duidelijk alsdominantvoordedagkwamen,warende
liberalen. Hoewel zepasin 1848toegang kregentotderegering,was
reedslangvoordiensprakevaneengroeiendeinvloedvanhetliberalismeindesamenleving.Deliberalen traden -stoelendopdebeginselen
vandeVerlichting-opmethetzelfbewustzijn vanmensendiemenen
dat aan hendetoekomst behoortendievanplanzijn diedanookinderdaadteveroveren.Zijwareninfeitedeenigegroepdietoenwerkelijk kon inspireren. Ze ondervonden tegenstand van de conservatieven,maartegenoverhetactieveendikwijlsagressieveoptredenvande
liberalendroegdezegrotendeelseendefensief karakter.
Watdereedsgenoemdekritischehoudingvandeliberalenmetbetrekking tot demacht betreft, dezewasindepraktijk selectief.Menverzette zich tegen de geprivilegieerde machten van het verleden. Een
zekerherstel vandestaatkundige positievandeadelbijdeinstelling
van het nieuwe koninkrijk was hun bijvoorbeeld een doorn in het
oog.Na het algemene enthousiasme overdeterugkeervandeOranjes in deeerstejaren na heteindevandeFranse overheersing,groeide bij de liberalen een aarzelende tot zeer kritische houding tenopzichtevanhetvorstenhuis.Menhad weinigsympathievooreenpersoonlijke machtsuitoefening van de koning, temeer omdat men in
het algemeen bezwaar had tegen ingrijpen vandestaat inheteconomischeensocialeleven.
Aandeanderekantechterbestondbijdeliberalenweinigbezwaarte222

gendeeconomische machtdiedegewoneburgerzichdoorzijneigen
activiteit wistteverwervenenook niet tegendeuitdrukkingvandeze
macht naarbuiten.Inhetalgemeenwasinhettijdvak vandeliberale
dominantiedeeconomischemachtnoginsterkemateaandepersoon
gebonden, zodat de neigingomdiepersoonlijke economische macht
naarbuitentedemonstreren,duidelijk aanwezigwas.
Zowel de feitelijke machtsverhoudingen als de houding ten aanzien
van macht gedurende deperiodevan deliberaledominantie,hebben
duidelijk hun sporen nagelaten inhetlandschap.Voordepositievan
deheleenhalf-feodale figuren indeplattelandssamenleving betekende
denieuwe situatieeenduidelijke achteruitgang,eenachteruitgangin
macht en dikwijls vermoedelijk ook in inkomen. Hoewel hierin van
streek totstreekverschillenvoorkomen,leiddeditveelaltoteenmerkbaarverminderenvandeinvloeddiezijophetlandschap uitoefenden.
Eentypischvoorbeeldvaneen,onderinvloedvanverschuivingeninde
machtsverhoudingen, duidelijk veranderend landschap, vormt het
Groninger kleigebied. Dit gebied werd ten tijde vandeRepubliekin
belangrijke mate beheerst door de zogenaamde Groninger Jonkers,
diezich indeloopderjaren allerleirechten ennietzelden aanzienlijk
bezit hadden verworven. Hun woonplaatsen, de'borgen', veelalomringd door veel groen in de vorm van oprijlanen, tuinen, parken en
soms grotere of kleinere bossen, moeten eens, gelegen als ze waren
tussen toennogbetrekkelijk eenvoudigeboerenhofsteden, dominante
punteninhetlandschapzijngeweest.Inde 19deeeuwverlorendeJonkersechter steeds meerhun bijzondere positieenfunctie. Hetgevolg
was dat ze meer en meer het Groninger platteland verlieten. Thans
leeft geenvandezeoudefamiliesnoginNoord-Groningen.Openkele
nazijn hun borgen gesloopt,terwijl ook debeplantingen grotendeels
zijnverdwenen.
Aandeanderekantechtergroeidesindsheteindvande 18deeeuwhet
bezit endemacht vandeGroninger boeren,deeersten in Nederland
die hun bedrijf moderniseerden. Zij verdrongen alshet ware deJonkersen zewerdendeheersendefiguren indeplattelandssamenleving.
Zij hadden duidelijk debehoefte hun nieuwverworven positie uit te
drukken in hun woonstee. Zebouwden niet alleenenormewoningen
vóór hun bedrijfsgebouwen, maar omringden dezemet grote siertuinen,dieinderegeldoorminofmeerprofessionelefigurenmoetenzijn
aangelegd.Vooralvóórhetoptredenvandeiepziekte,vielendeboerderijen in het landschap in het bijzonder opdoor hunenormezware
singels.HetGroningerlandschap,zoalswehetnukennenendatinde
eerste plaats gekenmerkt wordt door de meestal verspreid liggende
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groteboerderijen enhungroeneomgeving,isdusvooreengrootdeel
eenproduktvandeveranderdemachtsverhoudingen inde 19deeeuw.
Invloedenvandeliberaledominantieopdeontwikkelingvanhetlandschap zijn op veelplaatsen minof meerduidelijk te constateren. Te
noemen valt nogdeactiviteit van welgesteldeburgersuithetWesten
van het land,dieopde zandgronden grote complexen woestegrond
aankochten,dezebebostenendaardanookveelaleenlandhuislieten
bouwen.
Een negatieve invloed van het liberalisme op architectuur en landschapsvorming kan menmisschien terugvinden indeuiterstbescheidenwijzewaaropdestaat endaarmeeook hetkoningshuiszichinde
19deeeuwhierin hebbenuitgedrukt.DepaleizenvandeOranjeswaren bepaald niet imponerend, met uitzondering dan van het merkwaardige geval van het paleis op de Dam in Amsterdam. Wat het
landschappelijk aspectbetreft,deontwikkelingvanHetLooalslandgoed isniet indrukwekkend geweest ennauwelijks tevergelijken met
hetgeen inhetbeginvandezeeeuwhetechtpaarKröller-Mülleropde
HogeVeluwetotstandbracht.
Opvallend isdeknulligewijze,waarop het grootste overheidsproject
uitde 19deeeuw,dedroogleggingvandeHaarlemmermeer,planologischenlandschappelijk isbehandeld.Menkanerovertwistenofhet
alleendeafkeer vandeliberalestaatvanoverheidsingrijpen isgeweest
die tot deze gang van zaken heeft geleid.Zeker isechter wel,dat er
niets indeopbouwendeinrichtingvandepolder is,dat uiting geeft
aan iets als een bewustzijn dat hier een voor die tijd toch machtig
werk tot stand wasgebracht. Menheeft hetinwezenalsdefensiefen
daardooreigenlijk alseennoodzakelijk kwaadbeschouwd.
Aanheteindvande 19deeeuwbeginthetliberalismezijn spankracht
endaarmeezijndominerendepositieteverliezen,ookalbleefdezenawerken.Deaflossing vandewacht inditopzichtdroeginNederland
een merkwaardig karakter. Vanaf ongeveer 1875 tot na de Tweede
Wereldoorlog kan men in Nederland spreken van een dominantie in
staat ensamenlevingvanhetgeorganiseerd confessionalisme, opeen
wijzezoalsdienergensandersinEuropavaltteconstateren.DitbetekentmededatinNederlandlangdemaatschappelijk-cultureleinvloed
vanhetopkomendesocialismerelatiefgeringbleef.Deconfessionelen
waren inprincipetegenstandersvandeVerlichting.Deweerstandtegenhistorisch gegroeideinvloedenindesamenlevingontbrak bijhen.
In de praktijk had dit andere standpunt echter geen duidelijk effect
meerenindelandschappelijke ontwikkelingishetnauwelijks terugte
vinden.
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Tegendeverwervingvaneconomischemachtdoordeindividueleburger stond men,zeker aanvankelijk, nietveelandersdandeliberalen.
Juist in de periode van de confessionele dominantie -zonder dat er
sprakewasvaneenverband -valtechter steedsduidelijker heteerder
genoemdeterugwijken vandeindividueleondernemerachterdegrote
naamloze onderneming waar tenemen. Het isnatuurlijk moeilijk te
bewijzen,maarvermoedelijk ishierdoordeneigingpersoonlijkeconomischemachtinarchitectuurenlandschapsvormenuittedrukkengeleidelijkverzwakt,alblijft zenoglangduidelijk merkbaar.
Belangrijk wasdat deconfessionele groepen desterke afkeer vande
oud-liberalenvanhetingrijpen vandeoverheidinheteconomischeen
sociale leven misten en,wat dat betreft, eeneindweegskondenmeegaan metdesocialisten,diezelfsomsweerwerden gesteunddoorde
radicaal-liberalen.Dituittezich,onderandere,ineentoenemendebemoeiingvan deoverheid,opverschillende niveaus,methetgrondgebruik,eerst inverband metdestedebouw,maar-vooralnadeEerste
Wereldoorlog -in groeiende mate ook met betrekking tot hetlandelijkegrondgebruik inalzijnaspecten.Wathetlaatstebetreft,hetging
daarbijnietalleenomconserverende,regulerendeenopbeheergerichtemaatregelen,maarookomdirecte,dikwijlsgrootscheepseingrepen
inhetlandschap,zoalsdeinrichtingvandeIJsselmeerpolders,dieveel
verdergingdan Lelyzichooithadvoorgesteld,deaanplantvangrote
boscomplexen, met name in Drenthe en de,elk op zichzelf, niet zo
spectaculaire,maar alsgeheeltochvoorhetlandschapzeerbelangrijkeruilverkavelingenenanderecultuur-technischewerkzaamheden.
Opmerkelijk echter is-ook waar het om de aanleg van grote complexengaat-de,ookindezeperiode,geringeneigingominopbouwen
inrichtingvandezelandschapselementen macht endan metnamede
macht van deoverheid, tot uiting te brengen. Menkan dit mijns inziens niet zien alsalleen maar eennawerkingvanhetliberalisme.Al
vóórdejongste tijd,zekeralsindsdeEersteWereldoorlog,isersprake van een duidelijke versterkte groei van de kritische houding ten
aanzien van macht enmachtsuitdrukking. De invloedvanhet socialismeenvandearbeidersbeweging inhetalgemeen,washierinduidelijk merkbaar.Dezewildenwelvandemogelijkheid diedestaatbood
omdemaatschappelijke verhoudingen teverbeteren,gebruik maken,
maar van allerlei vormen van een symbolische uitdrukking van de
macht endehoogheid vandestaat tegenoverdebevolking,warenze
nogafkeriger dandeliberalen.
En tenslotte dan dejongste tijd. Dezewordt cultureel in belangrijke
mategekenmerkt doordesindsdejarenzestigopgekomenbeweging,
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waarvoormennogsteedsgeenduidelijk aanvaardenaamheeftgevonden,maardieweinditverband misschien hetbestealsdeemancipatorische kunnen aanduiden. Hoewel zepolitiek-organisatorisch nauwelijkseeneigenvormheeft aangenomen,enzezichzekernietalseen
tastbare meerderheid demonstreert,heeft zeeenmaatschappelijk-politiekemachtverworven,dieduidelijk naardominantietendeert.Haar
ontwikkelingheeft geleidtothetverbrekenvandedominantievanhet
georganiseerde confessionalisme dat, op andere terreinen dan hier
aandeordezijn,totwelhaast dramatischegevolgenheeft geleid.
Men kan deze beweging, als elke andere, vanuit verschillende gezichtspunten beschouwen, maar éénvan haar meestwezenlijke kenmerkenisongetwijfeld hetverzettegenmacht.Menkanhaar,watdit
betreft, beschouwen alsheteindpuntvandeontwikkeling,diezich,nu
insneller,danweerlangzamertempo,sindsheteindvande 18deeeuw
heeftvoorgedaan.Zekeertzichtegenallemachtvandeenemensover
de andere, tegen alleestablishment, ook die in eigen kring.Alleuitdrukkingvanmacht,ookwathetlandschapbetreft, isfout.Ditgeldt
nietalleenvoorhetlandschapalsgeheel,maarookvoorzijnonderdelen.Men moet laten groeien wat groeit en de mensmoetermet zijn
handen afblijven.
In hetvoorgaande zijn, heelsummier,macht en machtsuitdrukking,
alselementenvandecultuur,inhunontwikkelingindelaatsteeeuwen
geschetst en isietsvan de invloed hiervan opde landschapsvorming
aangeduid. Hierbij bleefdefiguur diezichprofessioneel metdelandschapsvorming bemoeit, de landschapsarchitect volgens de huidige
aanduiding,tot nu toenogopdeachtergrond. Het isevenwelduidelijk, dat deontwikkelingvan demachtsverhoudingen envandehouding die tegenover machtsuitdrukking werd aangenomen, hun werk
enhunpositieinbelangrijke matebeïnvloedde.Mendoetdewaarheid
niet veel tekort, wanneer men stelt,dat -historisch gezien -delandschapsarchitect groot is geworden op de knieën van de machtigen.
Vooreengoedbegripdient menhieraan echtertoetevoegendatmen
magaannemen,datdezepositienietalleenwerdbepaalddoordatlangetijd demachtigenvandezeaardeinfeitezijnenigebroodherenwaren. Het is altijd de taak van delandschapsarchitect geweest inhet
landschap een zekere orde te scheppen, welke deze dan ook mocht
zijn.Hoemenditookbeoordeelt,eenfeit is,dat machtsverhoudingen
steedseenbelangrijk ordenendprincipeinhetlandschapzijngeweest,
zowelinhetminofmeerspontaan gegroeidecultuurlandschap,alsin
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peheeft delandschapsarchitect inhetverleden,bewustofonbewust,
aanvaard alseenuitgangspuntvoorzijnwerk,nietomdathijeenslaaf
was-somswashijdatmisschien ookwel-maaromdathijeenrichtlijn nodighadom,naarzijn gevoel,ietsgaafsenietsmooistekunnen
maken.Hetrichtenvanvormgevingenbeplantingophethuisenzijn
bewoner als middelpunt bijvoorbeeld, gafhemeengrondslagvoorde
vorm en de plaatsing van de verschillende elementen in de tuin en
eventueel inhet omliggendelandschap.Dat hij,zowerkende,weltegelijkertijd de positie ende betekenis van zijn opdrachtgever onderstreepte, heeft hem,gedurende lange tijd, blijkbaar geen moeilijkheden gegeven.Menbehoeft hierbij zekerniet alleen tedenken aan het
ontwerpen vanoprijlanen, sterrebossen endergelijke zware,imponerende, maar vaak niet erg vriendelijke elementen. Ook een ruime,
openvoortuin metaanweerskantenvrolijke borders,dieaanheteind
watnaarhethuistoebuigen,vervullen,zijhetmisschienenigszinsverontschuldigend, deze functie. Alleen trouwens alde afstand van het
huis tot dewegisin dit opzicht van grotebetekenis.Erheeft steeds
eenonweerstaanbare neigingbestaan bijdegenendiedaartoedemiddelenendemogelijkheden bezaten,omeenbehoorlijkeafstand tussen
huis en wegte scheppen. Met de behoefte aan privacy,bescherming
tegen geluidshinder en het verlangen naar een groen plekje ookvóór
het huis, heeft dit weinig te maken. De afstand betekent echtereen
scheidingendaarmeeookeenonderscheidingvananderen.
Hetligt nahetvoorgaandewelvoordehanddatdelandschapsarchitect, met dezehistorische achtergrond van deontwikkeling van zijn
vak, in de laatste decennia geleidelijk toch wel in moeilijkheden geraakte,evenalstrouwensdearchitect endestedebouwer.Degroeiendeweerstandtegendeuitdrukkingvanmachtinhetcultuurlandschap
en het terugwijken van depersoon indemoderne machtsconcentraties,leidden tot problemen indevormgeving.Het eerstenhetduidelijkst sprak vermoedelijk dit probleem wel voor de architect, met
namevoor de architect van openbare gebouwen.Eenvoorbeeldvormenderaadhuizenvandegemeenten.Desteedsgroeiendemachtvan
degemeenten en het steedsomvangrijker terrein waarop zezichbewogen,eisten steedsgrotereenmassaleregebouwenomhetgemeentelijk apparaatondertebrengen.Erzijndelaatstetientallenjarendan
ookveelnieuwe,groteraadhuizen gebouwd.Steedsmeerschrokmen
erechtervoorterugaandezegebouweneenindrukwekkendeallurete
geven,ondankseenzekeretegenstroom dievandeDelftse schooluitgingHet laatste groteraadhuis dat geheelvolgensdeoudetrant werdge227

bouwd,wasweldatvan Rotterdam,dat welheelduidelijk machtwil
uitdrukken. Nadien hebben opdrachtgevers en architecten van deze
gebouwen het, met name,steedsmoeilijker gekregen metsymmetrie
enzware ingangspartijen. Bijhetzoekennaar alternatievevormenis
men bepaald niet altijd gelukkiggeweest.Somsismenuitvreesvoor
uitdrukkingvanmachtzovergegaan,datmenhaastmoetzoekenom
deingangvaneenopenbaargebouwtevinden.Misschienishetdrama
van destadhuisbouw inAmsterdam inwezen aandit conflict tussen
hetfeitelijk bestaanvanmachtendeweerstand tegenhet uitdrukken
hiervan, toe teschrijven. Het functionalisme heeft -alseenleekzich
ditoordeelmagveroorloven-alspogingtothetvindenvaneennieuw
principe, gefaald. De these dat wat, uit rationalistisch oogpunt gezien,functioneel is,ook alsmooizalworden ervaren,heeft zichniet
waarkunnenmaken.
Het komt mij voor, dat de breuk met de oude vormen in de landschapsarchitectuur minder abrupt en minder duidelijk is geweest
dan inde architectuur, misschien,onder andere,omdat uitdrukking
van macht in het landschap minder scherp tot de mens doordringt
dandieingebouwen.
Het heeft blijkbaar noggeenmoeitegekost om inhetbeginvandeze
eeuwhetlandgoedtescheppen,dat-misschienmeerdaneniganderin
Nederland dat sinds 1800isontworpen -machtsymboliseert,namelijk deHogeVeluwe.Menkan zich erweloververbazen,dat een architect met socialistische sympathieën alsBerlagezich,met hetontwerpvanhetjachtslot, indit geheelheeft wetentepassen.Devolkomenniet-functionele, uitgerekt symmetrische opzetvanhetgebouw,
metdaarvoordegrote,deanderenopeenafstand houdendevijveren
verschillende andere elementen in de naaste omgeving, leveren, ondanksdemodernesignatuur dieBerlageaandearchitectuur heeftgegeven,inhungeheeleenvormgevingopdieprimairdooreentraditionele machtsuitdrukking isbepaald, welke historische en esthetische
argumentenmenerverderookvoormagaanvoeren.
Een doorwerking van deoudevormen vindt men,zij het mindernadrukkelijk, ook noginsommigeminofmeergrootschaligeopenbare
plantsoenenenparkendieindeeerstedecenniavandezeeeuwwerden
aangelegd. Hierbij kan men onder anderedenken aan het Stadspark
van Groningen, dat in grote lijnen sterk het oudepatroon weerspiegelt. Hoewel het Amsterdamse Bosalsgeheel misschien een minder
duidelijkeopzetvertoont,kanmenertalvanelementeninterugvinden
dieaandetraditionelevormgevingherinneren.
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ligeoverheidsingrepen inhet landschap,namelijk destaatsbossen in
Drenthe en de landschappelijke inrichting van de Noordoostpolder,
latenzien.
Bij de Drentse bossen lijkt een poging tot landschappelijke vormgevinghaast tehebben ontbroken. Vaneen inpassing inen aanpassing
aanhetbestaandecultuurlandschapisnauwelijkssprake.Ookaande
bossenopzichzelflijktweinigcreativiteittezijnverspild.Hierendaar
heeft men getracht eenstuk weghet karakter vaneenstatige laan te
geven,maarhet ismoeilijk tezienwatdeplaatsvandezelaneninhet
geheel is. Ze leiden meestal van niets naar nergens. Misschien mag
men het vrijwel ontbreken van een landschappelijke visie maar ten
deletoeschrijven aanhetwegvallenvanhetoude,duidelijkebeeldomtrentlandschapsopbouw enhetontbrekenvaneennieuwbeeld.Erbestond een soortgelijke situatie als die bij de droogmaking van de
Haarlemmermeer.Deoverheidwasgedwongenietsteondernemen,in
ditgevaldebestrijdingvandewerkloosheid.Daarnaastheeftzewaarschijnlijk hoogstens nog gedacht aan houtproduktie. Ze heeft zich
vermoedelijk niet geroepen gevoeld alscréatricevaneennieuwlandschapoptetreden.MenkanDenHaagechternietalleendeschuldgeven.Indiendegenendiedeontwerpen hebbengemaaktenuitgevoerd,
eenvisiehadden gehadopeenteontwikkelennieuwlandschapenhet
verlangenomditterealiseren,hader-ondanksDenHaag-meerkunnen worden bereikt dan nuhet gevalis.Menkan zichnietaandeindrukonttrekken dat mennietmeergoedheeft gewetenwatmenlandschappelijk met dit nieuweelement aan moest. Dat denatuur ende
tijd er voor gezorgd hebben dat, desondanks,deDrentsebossen op
bepaalde plaatsen toch aantrekkelijk zijn geworden, is een andere
zaak.
Het laginderdaad nietprimair aan gebrek aanmogelijkheden enook
niet aan hetontbrekenvandewilomietsgoedstot stand tebrengen,
dat indezeperiode,waarindeuitdrukkingvanmachtengrootheidin
hetlandschapsteedsminderwerdaanvaard,geenduidelijk nieuwevisie op de ontwikkeling van de landschapsvorming tot stand kwam.
Ditwordt geïllustreerd doordelandschapsontwikkeling indeNoordoostpolder. De toenmalige Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) wasbereid zich daarvoor in te spannen. Erwerd
een speciale beplantingscommissie ingesteld die,onder andere,een
aantal erkende deskundigen op het gebied van algemeen-ruimtelijke
enlandschappelijkevormgevinginhaarmiddenhad.DeDirectiewas
bereid het advies van de commissie te volgen. De pogingen van de
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commissie-schrijver dezesheeft erdeelvanuitgemaakt -hebben,ondankszeer intensiefvergaderen,tekenen enrondkijken, kortgezegd,
tot eenfeitelijke mislukkinggeleid.Zeisernietingeslaagd zichwerkelijk een beeld tescheppenvandelandschappelijke vormgevingvan
depolderalsgeheelenisereigenlijk zelfsnauwelijksaantoegekomen
om daarnaar te zoeken. De enige,meer algemene gedachte diemen
heeft kunnenproduceren,wasdievandewenselijkheid deonmetelijk
grotepolderruimtedoor middelvaneenverdeling incompartimenten
-terealiserendoorbeplantingsstroken -terugtebrengentoteenmenselijke maat. De daarvoor voorgestelde beplanting is uitgevoerd,
maar men heeft het doel in het geheelniet bereikt.Ook nu,naruim
dertigjaargroeivanhetgroen,zijndebedoeldecompartimentenvoor
bewonerenbezoekervandepoldereigenlijk nietteontdekken.Alshet
daaraanlag,zoudepolderzichnogevenmateloosgrootvoordoenals
in1945.
Iserdusverder aangrotelijnenvoordelandschappelijke vormgeving
vandepoldereigenlijk nietsontwikkeld,ook indedetailsismenniet
altijd gelukkig geweest,al zijn er natuurlijk wel aardige plekjes ontstaan.Degrotebossenindepolderszijnterechtgekomenopplaatsen
waar degrond landbouwkundig weinigaantrekkelijk was.Deinpassingervanindepolderalsgeheelisgrotendeelsnieterggeslaagdenop
zichzelf zijn zevrijvormloos.Ook dedorpsbosjes zijn nieterg fraai.
HetwatgroterebosbijEmmeloorddoet,nadriedecennia,watarmelijk enwat rommeligaan.Hierendaar heeft men,omaandebeplantingenigealluretegeven,nogweerteruggegrepenopdebekendeoude
elementen,zonderdathiermeeechterveelisbereikt.
Datdepolderalsgeheel,wathetlandelijkegebiedbetreft,ertochniet
onaantrekkelijk uitziet, isinhoofdzaak tedanken aan debeplanting
van deboerenerven.Onder anderehierdoor heeft deruimte tochnog
de bedoelde menselijke maat gekregen. Het is echter merkwaardig,
dat deboerderijbeplanting -enwelzeertenonrechte-indebeschouwingenvan decommissie overhetlandschapsbeeld alsgeheelnietof
nauwelijks aandachtheeft gekregen.Zeheeft welschetsjesvanmogelijke boerderijbeplantingen beoordeeld,maardezeeigenlijk alleengezieninhunbetekenisvoordewoonomgevingvandeindividueleboer,
niet inhun betekenisvoorhet landschapvandepolder inzijn totaliteit. Hierbij zijopgemerkt,dat erfentuinvandeboerderijen, watde
opzet betreft, nog echt ouderwets zijn behandeld. Zij het niet zo
zwaar als in Groningen, drukken zij toch welecht het koningschap
vandeboeropeigenerfuit.Deboerderijen zijnmeestalvrijvervande
weg afgelegd, de tuinen zijn groot en de beplanting van de erven
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zwaar. Een kenmerkend detail in dit verband is,dat bij de meeste
boerderijen deingangvandeoprijlaan naardebedrijfsgebouwen kan
worden afgesloten meteen boom.Dezemistelkepraktische funktie,
maaraccentueertweldepositievandeboer.
Heeft men dus door de boerderij met zijn omgeving nog het maatschappelijke gewichtvandefiguurvandeboerwillenaanduiden,het
in de landschappelijke opbouw van de polder als geheel uitdrukken
vanhet imponerendevandeprestatiedie methet scheppenvandeze
enormepolderwasgeleverd,heeft men,hoewelmendekansdaarvoor
had, niet meer gewild of niet meer gedurfd. Men kan natuurlijk opmerken dat delandschappelijke vormgevingvaneenzogrootgebied
alsdeNoordoostpolder weleenzeerongewonetaakwasendatmede
daaraan hetnietslagenvandezeondernemingistewijten.Zonderdit
geheeltewillenontkennen,zijechterherhaald,datdecommissiezich
niet alleenopdeomvangvandepolder heeft verkeken,maar dat het
haar steeds heeft ontbroken aan een duidelijk beeld van hetgeen zij
landschappelijk indezepolderwildezienuitgedrukt.
TotdeTweedeWereldoorlogenzelfsnogdaarna,wasdegroeivande
macht tegendemacht indesamenlevinggeleidelijk.Deinvloedervan
ophetwerkvandelandschapsarchitect sprak misschiennognietduidelijk tot het bewustzijn en deed zich wat ongemerkt gelden. In de
laatste vijftien jaar is dit anders geworden. Gestimuleerd door een
reëlezorgoverdeaantastingvandenatuur,wordtdoordeemancipatorische bewegingeenstrevenvandemensomzijn wilaan hetlandschapopteleggen,negatiefgewaardeerd,zekerwanneerditopgrootschalige wijze gebeurt. In zijn uitersteconsequenties zou indezegedachtengang hoogstenseenwijzevanlandschapsbeïnvloeding passen
zoalshiervoorvanhetoudeDrenthewerdgeschilderd.Eenkleinschalig,sterkdooreengevoelvanafhankelijkheid vandenatuurgetekend,
weinig bewust en bescheiden ingrijpen in het landschap,slechtsdienendeomeenkleinegemeenschapeenvoorzieninginhaarbeperktelevensbehoeften mogelijk temaken,zoalsdiezichdaarvoordeed, lijkt
indezeopvattingen aanvaardbaar.
Hoe aantrekkelijk ditbeeldvoorvelen misschien ook is,het staattegenover de werkelijkheid van een grootschalige maatschappij met
enormeennoggroeiendemachtsconcentraties,waarinzeerforseomvormingenvanhetlandschapwelhaastonvermijdelijk zijn.Dat indit
opzicht binnen afzienbare tijd essentiële veranderingen zullenoptreden,ongeacht devraagofdezemaatschappij inmeerdereofmindere
matedoorsocialistische principeszalwordenbeheerst,kanmenzich
niet wel voorstellen. Men kan zeker bij het omvormen van het be231

staand landschap voorzichtiger zijn dan in het verleden en meerbewustzakennalatendienietstriktnoodzakelijk zijn.Menbehoeftechtergeenprofeet tezijn omtevoorspellen dat nogingrepenvangroot
formaat zullenplaatsvinden.
Deze grootschalige ingrepen zullen ook grootschalige vormen van
herstel,aanpassingenvernieuwingvanhetlandschapvragen,diezonder hetwerkvandelandschapsarchitect niettot stand zullenkomen.
Maar door welke gedachten zal hijzichdaarbij laten leiden?Hijzal
zich aan de stromingen en invloeden van eigen tijd niet kunnen onttrekken,maardezezijn teconflicterend omhemeenduidelijkewegte
wijzen. Hijondervindt,alsiedereen,degevolgenvandesocialecrisis
waarin wijverkeren.Dezeheeft welgeleidtotverzwakkingvanoude
normenenwaarden,zonderdatechterreedsduidelijk nieuwevormen
zijn uitgekristalliseerd.
Deverantwoordelijkheid van delandschapsarchitect wordt nogvergroot doordat hetgeen hijvandaag schept,meestalovertientallenjaren nog voor iedereen direct zichtbaar zal zijn. Zich overgeven aan
modes van misschien zeer kortstondige aard of een gewild streven
naar originaliteit, brengt voor hem geen oplossing. Terugkeer naar
traditionele vormen zal in het algemeen ook geen soelaas bieden;
daarvoor zijn deveranderingen die inonze maatschappij en in haar
cultuur hebben plaatsgevonden te groot. Men kan de moeilijkheden
natuurlijk ook uitdeweggaan.Ook zonderdatmenzichomdehier
aandeordegesteldeproblemen bekommert,kan mengroenaanbrengen.Bevredigend isdat,zekeropietslangeretermijn, niet.Zoalsuit
hetvoorgaandewelisgebleken,gaathetvooralombepaaldegrondgedachten diedegeledingvanhetgroenbeheersen.Dergelijkegrondgedachten kandelandschapsarchitect ook indetoekomst niet missen,
welkezedanookmogenzijnenopwelkecultuurzedanookzullenberusten.Slagenweernietinnieuweideeënvandezeaardteontwikkelen,danbestaat,bijdebestaandepassievoornatuurengroen,dekans
dat het land geleidelijk vol groeit met een ongelede brijvan bomen,
struiken en ander groendieopdenduur toch niemand voldoet.Men
krijgt deindruk datnietalleenintheoriedemogelijkheid hiertoeaanwezigis,maar dat ook indepraktijk alontwikkelingen indezerichtingvallenteconstateren.
Depogingdieinhetvoorgaandewerdgedaan,omeenschetstegeven
vandebetekenisvanmachtenmachtsuitdrukking voordeontwikkelingvanhetlandschapenhetwerkvandelandschapsarchitect,moest
voorlopigengebrekkigblijven.Misschien kanzeechterbijdragen tot
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hetwekkenvandeovertuiging,dathethiergaatomverschijnselendie
niet alleenvoorhet begripvanhetverleden,maarookvoorhetbepalenvandewegnaardetoekomst,vangrootbelangzijn.
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