
 

 

Omdat zelfs onze schuilkerk en onze 

beschermheilige, Sinte Gertrudis, ons 

onvoldoende kunnen beschermen tegen het 

corona Covid-19 virus moet de lezing van 14 

april in digitale vorm worden gegoten. U 

ontvangt van Architectuur Lokaal een link 

waarop het college te volgen zal zijn.  

Een beetje behelpen is het wel, ik zal u in de 

volgepakte kerk missen, en het is een 

presentatie met mijzelf als voice-over. Door 

mijn lockdown situatie en gebrek aan 

professionele spullen moet het maar even zo, 

want we laten ons niet kisten. We hebben ook 

een passend onderwerp in april, namelijk het 

landschap van het Antropoceen. Hoe passend 

deze onderwerpkeuze is konden we bij het 

vormgeven van deze leergang nog nauwelijks 

bevroeden. Het overspringen van virussen op 

mensen is misschien wel van alle tijden, maar 

de frequentie van deze ‘oversprongen’ is met 

het aanbreken van het Antropoceen, het 

tijdperk van de mens, wel verhoogd. Sars, 

 

 

 

         

Voor Covid-19 zijn veermuizen, civetkatten 

dan wel schubdieren verdacht. Het 

bijeenbrengen van levende, doodsbange 

gekooide dieren op markten, die alles 

afscheiden, blijkt een bron van virussen.  

 

(Fotoproject van llkka Halso, 2008) 

 

We zullen niet verder stilstaan bij de virologie 

maar ons breder richten op het landschap van 

dit zogenaamde tijdperk van de mens. Dat 

doen we door eerst naar een omschrijving, 

definitie van het Antropoceen te kijken. 

Daarna behandelen we het vraagstuk 

wanneer dit nieuwe geologische tijdvak dan 

wel begonnen zou moeten zijn. Er zijn niet 

alleen verschillende visies op de periodisering; 

interessanter nog zijn de verschillende 

filosofische manieren om tegen dit nieuwe 

tijdperk aan te kijken. Gebruik makend van 

een vierledige typologie, ontwikkeld door de 

Australische filosoof en wetenschapspublicist 

Clive Hamilton, onderscheiden we: de 

ontkenners, de (eco)modernisten, de 

posthumanisten en de antropocentristen 2.0.. 

Deze vier posities worden in het eerste deel 

van de lezing uitgebreid geschetst. We 

kunnen ze uitdiepen, omdat ze alle vier in hun 

manier van denken sleutels aanleveren voor 

de bijbehorende mensbeelden, voor de  

 

 

 



 

 

bijbehorende ethiek van het landgebruik, voor 

het type landbouw, dat je je erbij kunt 

voorstellen, welke sterke en zwakken punten 

de politiek heeft die uit deze opvattingen 

voortkomen, et cetera.  

In de tweede helft van de lezing wil ik laten 

zien hoe de discipline en de professie van de 

landschapsarchitectuur een (bescheiden) 

bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen 

voor de verschillende problemen waarmee 

het Antropoceen ons confronteert. We 

verkennen dat vanuit onze dagelijkse 

vakpraktijk, vanuit een meer activistische rol, 

vanuit een rol als onderzoeker en vanuit de 

rol als landschapskunstenaar. Van al deze 

professionele attitudes worden voorbeelden 

getoond en een doorzicht naar het landschap 

geboden. Geleid door een filosofisch kompas 

en opgesplitst in vier professionele rollen 

levert dat een 4x4 = 16 schakeringen op voor 

een reflectieve vak beoefening.  De lezing is, 

met andere woorden, een pleidooi voor 

‘perspectivische lenigheid’. Dit invoelen, 

meebewegen en tegenspreken van 

standpunten kan ons beter in staat stellen om 

met andersdenkenden - en dat zijn we 

allemaal - in dialoog naar oplossingen te 

zoeken in deze Antropocene tijden. We leven 

nu eenmaal in een ingewikkelde tijd, waarin 

we afscheid hebben genomen van duidelijk 

omschreven problemen die kunnen worden 

opgelost door eenduidige oplossingen.  

Te lang hebben we gedacht dat de aarde en 

de natuur een soort onbeweeglijk achterdoek 

vormden voor de doorgaande voorstelling van 

de menselijke geschiedenis. De grens tussen 

natuur en cultuur is aan het afbrokkelen.  

 


