
leesbaar landschap
Is een uitzicht een landschap? Ieder uitzicht? Wat is eigenlijk een landschap? 
”Een landschap is een schilderstuk met de voorstelling daarvan.” ( Van Dale-
Etymologisch woordenboek). De eerste echte landschappen werden geschilderd 
in de late Middeleeuwen, de vroegste nog als achtergronden van verhalende 
bijbelse taferelen waarin God en de heiligen het eigenlijke onderwerp van de 
schilderijen was. Maar in de Tres Riches Heures du Duc de Berry, een getijdenboek 
geïllustreerd door de gebroeders van Limburg uit begin 15e eeuw, is het landschap 
veel meer dan een achtergrond. Als er dan in de Renaissance ook nog het 
perspectief wordt uitgevonden kan binnen het kader van een doek of vel papier de 
‚onmetelijke’ ruimte van de wereld worden afgebeeld. Het landschap als genre is 
geboren, en daarmee het besef van wat een landschap is.
 Mag ik u vragen om een plek in het landschap te kiezen? Ja? Kies dan 
alstublieft bijvoorbeeld een plek aan de rand van de stad, of midden op de Oude 
markt in Enschede. Sta rustig en kijk, kijk echt rondom naar alles. Probeer voor 
dat wat u ziet een jaartal of periode te noemen. Op de Oude markt is de (oude) 
kerk duidelijk honderden jaren ouder dan het gebouw waar de discotheek Lunatic 
jaren in gezeten heeft. Als u goed kijkt ziet u misschien wel hoe de oude kerk is 
gerestaureerd, want in de tweede wereldoorlog is die kerk door een bombardement 
ernstig beschadigd. Wat moeilijker te zien is, is waarom nu net hier een kerk staat, 
een dorp is begonnen en is uitgegroeid tot een stad. Als u aan de rand van de stad 
gaat staan, bijvoorbeeld ergens langs de Oldenzaalsestraat. Dan ziet u boerderijen 
in een glooiend landschap, die glooiing is ontstaan in de laatste ijstijd. Kijk, nu wordt 
het echt leuk om een expert mee te nemen die kan vertellen hoe de eerste mensen 
zich waar gevestigd hebben, hoe Enschede nog net op de uitlopers van de stuwwal 
ligt en er lager vooral moerassige gronden lagen. En dan zou die expert u kunnen 
laten zien dat al die elementen en krachten er er nog steeds zijn. Hoger ligt nog 
steeds droger, lagere gronden vragen meer culturele inspanning om droge voeten 
te houden: het landschap is leesbaar! In het landschap kunnen we de geologische 
-, de natuurlijke-, en onze culturele geschiedenis lezen. Wat het moeilijk maakt om 



een landschap te lezen is dat het niet in één periode is ontstaan, zelfs niet binnen 
één cultuur. We zien fragmenten van verhalen uit verschillende tijden die samen 
één horizon vullen, maar juist daardoor ook kent een landschap een verhalende 
samenhang. Hoe meer tijden gelijktijdig aan de horizon, des te rijker het verhaal.

eetbaar landschap
 Een van de verhalen die we mogelijk kunnen lezen in het landschap is 
die van wat we eten, en hoe we ons eten produceren. Voedselproductie komt 
traditioneel voort uit een landschap. Dat was al zo toen we jager/verzamelaars 
waren. En vanaf dat we landbouw/veeteelt zijn gaan bedrijven waardoor we 
konden blijven wonen op één plaats, zijn we ook de mede scheppers geworden 
van het landschap. Toch, sinds de groei van de steden, die echt explodeerden 
na de industriële revolutie, is het zicht op waar ons voedsel vandaan komt er 
niet helderder op geworden. Wat is vandaag de dag eigenlijk de relatie tussen 
landschap en voedsel? Komt wat we op tafel zetten uit een smakelijk landschap? 
En andersom? Levert het landschap van nu een smakelijke maaltijd?
Het menu van de moderne mens lijkt grotendeels te bestaan uit anonieme 
producten: boodschappen. Het „oogsten en slachten” is al lang buiten beeld 
geraakt. Tijdens de bereiding is de oorsprong van ons voedsel niet herkenbaar. 
Klopt het beeld nog wel dat ons landschap onze voedselbank is. En zo ja, 
van wat voor voedsel? Als we ons voedsel echt herkennen in het landschap, 
verandert dat onze smaak? Kennen we dan andere betekenissen toe aan wat 
we aten of willen eten? Is een landschap niet ook voedsel voor de geest als we 
er wandelen of fietsen, wonen, werken?  Kunnen zo ook keuzes ontstaan om 
anders te produceren, zo anders dat daardoor ook andere landschappen ontstaan? 
In samenwerking met landschapsarchitecte Karina Hendriks hebben we voor 
de Kunstvereniging Diepenheim een project bedacht1 waarin we die door ons 
veronderstelde blinde vlek voor de oorsprong van ons voedsel willen onderzoeken 
met hulp van een aantal verkenners.

Vier vierkante kilometer
Er is najaar 2011 een proefgebied vastgesteld van vier vierkante kilometer. Voor 
we de verkenners het veld insturen vroegen we ons af van wie het uitzicht eigenlijk 
is. Van de weg af gezien is het uitzicht van iedereen, maar datgeen wat je ziet is 
van iemand! Er wordt contact gezocht met de inwoners van het gebied2. Na op 
ruim 30 adressen toestemming te hebben gekregen blijkt dat we daarmee niet 
alle eigenaren van de gronden hebben gesproken. Als we die via het kadaster 
hebben gevonden en hebben gesproken, blijkt dat we nog niet voor alle gronden 
toestemming hebben kunnen vragen. Er zijn eigenaren die gronden verpachten en 
dan is het de gebruiker die moet zeggen of onze verkenners wel of niet het land op 
mogen. Dit is een belangrijke les over ‚ons’ landschap, dat dus uiterst individueel 
blijkt te zijn, en alleen gebonden wordt in het uitzicht.
In 2013 werden in de lente, zomer en herfst steeds vier verkenners de vier 
vierkante kilometer in gestuurd met de vraag: „wat is er te eten?” Zij bekijken en 

onderzoeken het landschap vanuit hun eigen expertise3. Onder de verkenners4 
zijn een biologische boer, een infanterist, een filosoof, een landbouweconoom, 
een landschapsarchitect en verschillende beeldend kunstenaars. Gedurende 
de dag brengen zij eetbare vondsten naar de voedselontwerper Ernst Ruijgrok, 
die daarmee de smaak van de dag bereidt. Aan het eind van de dag brengen de 
verkenners verslag uit aan een vast panel5 en wisselende bezoekers waaronder 
ook inwoners van het gebied. Elke bijeenkomst begint met een column van een 
panellid en tijdens het gesprek wordt de smaak van de dag opgediend om de 
eetbaarheid van het landschap samen te proeven.
In de publicatie Eét je uitzicht, te verkrijgen via de Kunstvereniging Diepenheim kunt 
u een uitgebreid verslag lezen van de bevindingen in die gesprekken en met name 
ook van de afsluitende bijeenkomst waarop experts uit heel Nederland samen de 
resultaten hebben besproken. Voor onze bijdrage aan dit Twents Jaarboek kiezen 
we er voor om een selectie van de bevindingen zo beeldend mogelijk aan te bieden, 
in lijn met de oorsprong van het woord landschap. Ter wille van de leesbaarheid zijn 
er korte citaten in de beelden geplaatst. Na het beeldessay volgt dan nog een korte 
tekst waarin we een mogelijk vervolg schetsen waarin we historische stukken willen 
inzetten om het heden anders te ontsluiten en de toekomst mede te vormen.

Noten
1 De werkgroep waarin Eét je uitzicht nader werd uitgewerkt was groter. Hierin zat ook 
Nils van Beek namens de SKOR, een organisatie die het project ook financieel mede 
mogelijk heeft gemaakt samen met Provincie en Kunstvereniging. Verder namen deel Joop 
Hoogeveen, Siebe Rossel, en Peter Sonderen, en Marinus Aaftink, allen adviseur voor de 
Kunstvereniging.

2 Het voetenwerk om in het veld te kunnen werken is georganiseerd door Jasmijn Weener 
voor de Kunstvereniging en uitgevoerd door Jan-Willem van Beusekom.

3 Behalve de publicatie is ook nog steeds de website www.eetjeuitzicht.nl bereikbaar 
met daarop een korte documentaire van Sacha Barraud over de opzet van het artistieke 
onderzoek, essays van de kunstenaars, de columns van de panelleden, en alle verslagen van 
de bijeenkomsten.

4 Namen van alle verkenners: Bernhard Harfsterkamp, Hans Jungerius, Michiel Korthals, 
Wietske Maas, Cor van Marle, Dorine Rüter, Peter de Ruyter, Jan Willen van der Schans, 
Laurette van Slobbe, Curdin Tones, Joeke Vellema, Miriam Velter.

5 Panelleden: Martijn van Beek, Nils van Beek, Martin Drenthen, Harro de Jong.













Voedsel-landschap-kunst
U heeft nu in tekst en beeld kunnen lezen en zien hoe de kunst vorm heeft 
gegeven aan een onderzoek. Een landschapsschilderij is een uitzicht vanuit het 
perspectief van de kunstenaar, het landschap zelf is een gezamenlijk product van 
natuur en cultuur. De kunst zet ons alledaags handelen even tot stilstand, het zet 
de toeschouwer op een ander been, noodt tot reflectie en zet mogelijk aan tot 
andere keuzes. En ja, een conclusie van het onderzoek is dat wij als consumenten 
belangrijk zijn voor de keuzes die gemaakt worden in gebruik van, en vormgeving 
aan het landschap. Helaas werd ook duidelijk dat het landschap geen betrouwbare 
bron is van de eigen geschiedenis. Vooral wat betreft de natuur is niet meer te 
zien wat eigen is, vooral omdat veel dat eigen was er niet meer is. Maar ook onze 
eigen cultuurhistorie bleek slecht herkenbaar. Om verder na te denken over een 
herkenbaarder, fysiek en mentaal bevredigender landschap zou ik terug willen naar 
de tijden waarin de kunst het landschap schilderde en tekende. Laten we werken 
met  landschapsschilderijen van het Twentse landschap in Twents bezit. Was het 
uitzicht anders? Wat was er toen te eten in dat afgebeelde landschap? Kunne we 
dat eten nog klaarmaken. Is dat landschap er nog? Wat groeit er nu in. En dan de 
jacht taferelen; wat werd er gejaagd? Waar in de wereld vind  je nog wat er aan 
dieren en planten op het jacht\tableau is afgebeeld? Wat betekenen de verschillen 
tussen toen en nu?
Voor ons is Eét je uitzicht een manier om het landschap te lezen, en dan met name 
hoe cultuur en natuur elkaar articuleren door de eeuwen heen. Niets blijkt simpel 
als je gaat denken over voedsel, de hele wereld hangt er aan vast en eigenlijk de 
vraag naar hoe we mens willen zijn! Je kunt niet veranderen zonder kennis van je 
eigen geschiedenis, zonder geheugen heeft onze cultuur Alzheimer, en dan is het 
moeilijk keuzes te maken. Onze waarnemingen nu, en de overwegingen daarbij, 
helpen nu, maar ook in de toekomst het verleden te begrijpen. De open, goed 
gedocumenteerde, observerende werkwijze van Eét je uitzicht, is een manier van 
geschiedschrijven van de toekomst. Wij beschouwen en presenteren het landschap 
als levende geheugenbank van onze cultuur.

Jeroen van Westen, 

met dank aan Karina Hendriks, en Kunstvereniging Diepenheim
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