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Het thema 'Ober Landschaft Stadt gewinnen' vormde het

Leitmotiv van een ronde-tafelgesprek op de TU Hamburg
Harburg eind augustus. Twee dagen lang werd gediscussieerd
over 'Nieuwe waarnemingsvormen voor het Stadslandschap'.
Tobias Woldendorp hield op deze bijeenkomst een lezing, en
maakte voor deze Arena een bewerking daarvan. Hij zet de
noodzaak van het herinneren en oriënteren in het landschap af
tegen de huidige ontwikkelingen in het stadslandschap.
Woldendorp pleit voor landschapskunst op cruciale locaties,
visuele (Iandschaps)e1ementen die door de waarnemer kunnen

rijd geen waarde meer re hebben. Zo

vig moeten reizen. Voor ons

verloor een hele cultuur op slag een

Nederlanders berekent herkenbaar

t$senrÎeel deel van her collecrieve

zijn.

landschap her rivicrenbndschap mer
zijn openheid, de kusr, maar ook de

Deze rragiek is nier voorbehouden

bossen. Een verlan gen naar krachrige

aan Aborigin als. Ook in Amerika is
in de periferie van grote steden het
oorspronkelijke landschap

nauwe

landschappen. appellerend aan

een

collecrief geheugen. is van alle riiden.
De mens zal de beschreven archer)'

worden gebruikt als steppillg stOlles. Een zoektocht naar de

lijks meer te herkennen. De 'gaon

pen landschap vanuir een diepgewor

nieuwe genius loci.

gen landschappen' van de

reld verlangen blijven opzoeken. Dir

Droompaden voor het stadslandschap

Newyorkse Laurie Anderson uit

verlangen naar herkenbaar oerland

1982 geven dan ook niet de collec

schap wordr helder uir de doeken

tjevt: herinnering weer, maar verha

gedaan door Simon Schama in zijn

len juist van het verlies daarvan:

boek 'Landscape .nd memory'.
Tussen de helder gedefinieerde

'Hl] paL how do 1 gft to town fom
hm?'

archerypen en de aan her archetype
'srad' beanrwoordende sreden in ligt
her nieuwe mdslandschap, l�n nie

Herkennen en herinneren is van alle
tijden en culturen. Uit Australi' is
de oudste vorm bekend van de
manier waarop de mens greep pro
beert te krijgen op, en orde aan
brengt in het landschap. Onderweg

'WtiL juIC takt a right fom whm
thl] art going to build that ntw shop
ping mali, go straight pI/st whtrt thl]
art going to put in tht highwaJ... and
kup going untilJOu hit th, ploet
whm thl] art thinking ofbuilding
that drivt-in bank..

van de ene sram naar de andere
oriënteerden de Aboriginals zich op

Inmiddels is her in We: '- ouropa

het landschap door te zingen. Al

nier veel anders. De grens tussen

wandelend door de

outback maakten

ze liederen over alles wat

Een tal cM-beoefenaar in China.
Foto: Bureau Van Diest
Overig< foto's: Tobias Woldendorp
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den aan de sndhöd van leven en
beleven. De weg zie ik als een zich
verplaatsende stad en behoeft als
fenom�n daarom alle aandacht.
Deze aandacht vind ik gelukkig
terug in de in 1995 verschenen
'VisÎt Sraddandschappen' van her
minisrerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Een van

zo

duidelijk was, wordr opgeheven. De

de modellen voor het stadslandschap
die daarin geprcsenrttrd worden is

Ze bezongen een dode boom, een

srad rukr op en neemr daarbij de

her 'Srromenlandschap' ,

vreemd gekleurde rors, een zout

landschapselementen in zich op: nu

ding russen volheid en leegte. Dir

meer. Deze 'gezongen landschappen'

eens liefdeloos, dan weer gepassio

model is afgesremd op de waarne

gaven

neerd. Srad en landschap worden

ming van landschap vanaf de infrasr

op hun beurt de weg in de woestijn

mer elkaar verenigd in her srads

ructuur en lijkr dan

vonden mer behulp van deze liede

landschap. Her landschap wordr

interessanre model om nader bij stil

ze

door aan hun kinderen, die

een

verbin

ook her meest

re sraan. Want hoe je het ook wendt

ren van hun ouders.

langzaam opgegeten, waarmee de

Dat ging eeuwenlang goed. Tot de

herinnering en daarmee de oriënta

of kem, de auto u:J

Aboriginals gingen autorijden. Zoals

tie verdwijnt. De vraag rijsr hoe wij

belangrijke rol blijven spelen bij het

voorlopig een

Bruce eharwin in zijn boek

in de toekomst dir landschap zullen

beleven van her IandscJgp_ De direc

'Songlines' (droompaden) beschrijft,

gaan bezingen, reneinde nier re ver

re omgeving van de melweg zal

gebruikten ze gewoontegetrouw de

dwalen.

routes die hun sram bezongen had.
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stad en landschap, die lange rijd

mandsland dat aangepast moer wor

Maar de ron doemde veel sneller op

Voorruit

en de dode boom reden ze onopge

De afsrand russen srad en 'echte

rui mtelijk

afgesremd moeren worden

op waarneming vanuit de auto.

De Fr.nse filosoof Pau! Virillio
behandelt in zijn boek 'Het

merkt voorbij. Het lied dat hun

natuur' woedt sreeds groter en de

Horizon-negatief' de 'dromoscapie'

voorouders de weg in het landschap

stedeling zal om in 'herkenbaar

ofwel de leer die zich bezighoudt

had gewezen, bleek in de moderne

landschap' re kunnen verpozen sre-

mer de logica van de loop. Hij legt
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hoeveel woningen dat uitcindelijk

velleerd wt doorgangsruinlte. De

mogen worden. DJt klinkt al heel

spanning verdwijnt. Vertragen bete·

anders dan 'dit is een mooi land

kent de tijd nemen om te verblijven.

schap; hier moeten we

ergens bij sti/ te staan. Vertraging is

woningen wegzetten ' . Waarom dit

verhalen maken, is het je "erdiepen,

beter klinkt' Omdat hierin hetzelfde

de notie nemen van tijd '·crlieun.'

tip p('r,oonlijkt' ,i,d.

heid en over her verlangen Il;t.lr \'er·
[[,ging.

'De Architect' (februari

gewees!. /n her sradspark steekt de

P:mnns in

\'oor

(aodJ en zijn beweging dJJraan aan·

lllllii. h haastende employé schril af

Dijk. "ln SO�\lll(,Tl.'n en

-\m" ..'rd.1111 Hij h",... f, di, ,mikd gt'h hrt'\ �'n

Landschapsarchirecrtlur St,I.I! \'()(Ir

gen naar ,·ertraging. Het is al lang
de wesrerlingen een hang heefr n.I.II

\',111

100.000

'"'pect voor het landschap door·
klinkt als het respect dat de
Aboriginals tenroonstelden. Die

Respect

vroegen zich ook eerst (hardop) af of

Wie gaat zorgen dat onze nazaren

ze van het landsch,lp gebruik moch·

zich in het stadslandschap ,'an de

ten maken.

De 'groene kathedraal' in Alme
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