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Stilte. Ik voel de afkoelende lucht van een mooie zomeravond. Zacht knappen van takken 
en knisteren van loof. Een licht bewolkte hemel laat weinig maandlicht zien. Toch ligt er 
een zachte lichtschijn op de kleine golfjes van de vijver. Het gras om me heen is nog 

vers en ruikt lekker naar vroege zomer. Nog even genieten van dit mooie en rustige moment 
voordat ik mijn camera pak en de tipi hut van grote takken verlaat... dankbaar en blij dat ik als 
landschapsfotografe van deze simpele schoonheid niet alleen geniet, maar door middel van 
mijn foto’s met andere mensen kan delen.
    
“Wanneer ik het gewone een hogere betekenis geef en het alledaagse een geheimzinnig 
gezicht, wanneer ik het bekende de waardigheid van het onbekende geef en het 
eindige een oneindig schijnsel, dan romantiseer ik het.” (Novalis)

Deze zin, meer dan 200 jaar geleden geschreven en zo’n dertig jaar vóór de uitvinding van de 
fotografie, is actueler dan ooit. De Nederlandse filosofen Maarten Doorman en Hans Kennepohl 
beschrijven in hun boeken dat we nog steeds in een romantische tijd leven en Kennepohl stelt 
zelfs “We zijn nog nooit zo romantisch geweest.” Maar wat betekent dit voor de verhouding van 
mens tot landschap tegenwoordig? En welke rol spelen wij fotografen daarin?

Even terug naar mijn hut van takken. Deze staat niet in een oneindig, verlaten bos, maar 
in het stadspark achter mijn huis. De meeste mensen in Nederland leven in steden of een 
stedelijke omgeving. Er bestaat slechts 1% ongerepte natuur, maar toch is er de webpagina: 
www.ongereptenatuur.nl. Deze website werd opgericht door de Utrechtse publicist Stefan 
Pasma om “meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van wilde natuur in Nederland”. 
Het verlangen naar ongerepte natuur is heel romantisch. Tot het einde van de 18e eeuw waren 
geschilderde landschappen grotendeels “cultuurlandschappen” geweest, “natuur die door de 
mens nadrukkelijk naar zijn hand was gezet” schrijft Hans den Hertog Jager in “Het sublieme”.

De romantische 19e eeuwse kunstenaar of schrijver liep een bos binnen zonder navigatie 
en kaart en gaf zich over aan de natuur en beleefde “ een onbestemd gevoel van 
verheffing” (Doorman). 

We zijn ons er tegenwoordig heel bewust van hoe ons landschap eruitziet en dankzij 
“natuurmonumenten” kunnen we het zelfs mee ontwerpen. We hebben googlemaps, navigatie, 
kaarten, boeken en apps en kunnen bijvoorbeeld wandelingen precies plannen en ons over 
onbekende plekken informeren. Daar is niets mis mee, maar soms ontbreekt er iets: het 
verrassende en onvoorspelbare... 

Dit verwachtte ik bij de “vollemaanswandeling” door de Maasduinen te vinden. De foto ter 
uitnodiging zag er spectaculair uit en ik voelde al van tevoren rust en magie en keek uit naar 
een sprookjesachtige wandeling. Ondanks het feit dat het de hele avond regende en de maan 
nauwelijks te zien was kwamen mensen uit heel Limburg naar de Maasduinen. We liepen de 
pikdonkere duinen binnen. Zaklampen waren verboden, maar blijkbaar waren smartphones 
toegestaan. Iedereen die niet luidruchtig  met zijn buurman aan het kletsen was, speelde met 
zijn smartphone. Om de tien minuutjes werd gepauzeerd en de gidsen legden precies uit hoe 
de Maasduinen door Natuurmonumenten onderhouden worden en ik besefte dat ik niet door 
een “natuurlijk” gebied liep, maar door een organische pretpark. Hoewel er voor mijn smaak 
te weinig aandacht voor rust was, waren mijn medewandelaars blij. ‘s Avonds, ‘ s nachts en in 
stilte wandelen is in opkomst.

Go, get lost and embrace the unexpected – 

de nieuwe Romantiek
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Het donkere en geheimzinnige vonden  de Romantici in de 19e eeuw al aantrekkelijk en 
deze traditie werd niet alleen in de kunst voortgezet, maar er zijn ook heel concrete, 
bijvoorbeeld sportieve dingen voor iedereen te doen.

Eén voorbeeld is Angelique Heiligers. Zij houdt van donkerheid, rust en buiten zijn. Als oprichter 
van “stadswild” in Amsterdam loopt ze elke maand één avond in stilte dwars door Amsterdam. 
De personal trainer en schrijfster van “Leef als een oermens in de stad” neemt ons overdag 
en ’s avonds mee om Amsterdam op een andere manier te beleven. Zij maakt geen verschil 
tussen natuur en stad en op de homepage van www.stadswild.nl staat: “At stadswild the city 
is our playground, but we allow nature to be the answer. We don’t follow everyone else’s path. 
... “

Haar eigen weg gaat ook de Amerikaanse essayist en schrijfster Tracy Metz. In haar maandelijks 
talkshow en op haar website www.stadsleven.nl kijkt ze naar recente ontwikkelingen binnen 
steden en vooral Amsterdam. Haar dossiers over bijvoorbeeld “slow city” of “natuur(lijk) de 
stad” laten zien hoe recent het discours over de opheffing van stad en natuur is. In “slow city” 
worden we uitgenodigd om te treuzelen, rust te nemen en met een speelse kijk door de stad 
te lopen.

Maar hoe speels mag het in natuurgebieden? In de actuele uitgave van het Natuurmonumenten 
tijdschrift “puur natuur” is er een discussie over: “Natuur: speeltuin of museum?”

Het speelse in ons dagelijks leven heeft een lange traditie.
“De mens speelt alleen indien hij in de volle betekenis van het woord mens is, en hij 
is alleen geheel mens, indien hij speelt.“ 

Deze woorden zijn afkomstig van Friedrich Schiller, samen met Johann Wolfgang von Goethe 
grootmeester van het romantisch idealisme in Duitsland. 

Het speelse betekent ook risico lopen, lichamelijke uitdagingen aangaan en soms falen. De 
Nederlandse kunstenaar Jan Bas Ader heeft niets daarvan overgeslagen. In de jaren 70 maakte 
hij verschillende korte filmopnames waarin hij zichzelf aan het vallen bracht. Eén daarvan is 
opgenomen in het Amsterdamse bos en heet “Broken Fall (organic)” waarin hij aan een tak van 
een boom hangt en in het water valt. 

Ook het Amsterdamse bos is geen ongerepte natuur, maar een park. Wel een grote: volgens 
de website: “...drie keer groter dan Central Park in New York. Er komen jaarlijks 6 miljoen 
bezoekers om te ontspannen, om te sporten of om een evenement te bezoeken.”
Een stadspark is een eerlijke, “authentieke” plek, omdat niemand verwacht dat het ongerepte 
natuur is. Het is een snijpunt tussen stad en natuur en maakt deel uit van ons dagelijkse 
landschap. Tijdens een interview voor het Vlaamse cultuurtijdschrift “rektoverso” zegde 
Maarten Doorman: 

“Authenticiteit en romantiek zijn nauw verbonden met elkaar. In de tijd van de 
romantiek werd zelfexpressie de opdracht: het moderne individu werd gezien als 
autonoom, creatief en zelfstandig.”

Het idee van landschap is dus een culturele constructie uit de 19e eeuw en ging samen met de 
verandering van het kunstenaarschap. 

Voor het eerst waren kunstenaars vrij, autonoom en werkten vanuit hun eigen gevoelens in 
plaats van puur afbeelden van landschap. Dit leidde tot een persoonlijke expressie die voor 
het eerst een grote maatschappelijke functie had en de samenleving zou kunnen verbeteren.
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Ook wij fotografen maken deel uit van de kunstenaars die het landschap afbeelden. 
Door de opheffing van stad en natuur is onze “speeltuin” oneindig. Door het openbaar 
maken van ons innerlijke landschapen kunnen we iedereen meenemen naar buiten en 

uitnodigen om eigen ervaringen te maken.

"A taste for the beautiful is most cultivated out of doors“ (Henry David Thoreau)
Wat is het verschil tussen de 19e eeuwse romantiek en de nieuwe romantiek? We weten 
tegenwoordig heel veel en kunnen bijna alles via internet opzoeken. Het “niet weten” en 
overgave aan iets onbekends zijn dus bewuste keuzes. Misschien voelt ons beleven van 
landschap banaler, minder verheffend. Maar de nieuwe romantiek is democratischer en niet 
alleen voor een intellectuele minderheid. De mens staat centraler en doet mee. De film “de 
nieuwe wildernis” heeft onlangs de Rembrandt Awards voor beste Nederlandse film gewonnen 
en dit is een duidelijk teken voor een brede interesse in de Nederlandse natuur.

Het verrassende op bewegwijzerde wandelpaden te vinden is niet altijd makkelijk, maar soms 
gebeurt het op een helemaal onverwachte manier:

Afgelopen zondag liep ik langs een wandelpad door de Kampina in Brabant. Ineens stond 
er een bordje met een “omleiding”... Een omleiding op een wandelpad? Ja, omdat je anders 
natte vouten zou kunnen krijgen. Ik negeerde de omleiding en genoot van een bijzonder rustig 
stukje wandelpad, nadenkend over natuur en aangelegde wandelpaden. Blijkbaar horen natte 
voeten niet bij het natuur-belevenis-idee van natuurmonumenten. Maar hoe en waar kunnen 
wij natuur ook voelen?

Bijvoorbeeld in het verdronken land van Saeftinghe in Zeeland. Daar zijn natte voeten 
onvermijdbaar en de gids van onze excursie groep keek nauwgezet bij iedereen of onze 
schoenen en kleren geschikt waren voor lopen door water en modder. 

Zonder gids mag je het gebied niet in, omdat er geen zichtbaar “wandelpad” is. Eb en vloed 
veranderen de weg continu en geen tien minuten na ons vertrek lag de éérste in het water. 
De gespreken verstomden en iedereen was bezig met niet uitglijden,lekker tot de knieën in de 
modder staan en springen over sloten. Drieënhalf uur later klotste het water in mijn schoenen, 
al mijn kleren waren vies en nat. Met een gelukkige glimlach genoten we allemaal (in droge 
kleren) van een kopje koffie. Wat een heerlijke wandeling! 

Terug naar de “natuur”. Niet alleen de natuur en onze dagelijkse omgeving zijn veranderd, 
maar ook wij die daarnaar kijken en ons daardoor heen bewegen hebben ons verder 
ontwikkeld. In musea en expositieruimtes zijn landschap en natuur heel geliefde onderwerpen. 
De zogenoemde wandelkunstenaars reageerden al decennia geleden op ons veranderde 
natuurbelevenis. In de expositie “A one day walk” in het Kröller Müller museum in Otterlo 
werd onlangs Engelse wandelkunst uit de jaren zestig, zeventig en tachtig tentoongesteld. Het 
tijdelijke en ongrijpbare van landschap werd verbeeld door het proces, de omgeving en het 
zich op materialen uit de natuur richten. Door de schitterende omgeving van het museum en 
de mooie beeldentuin mag je het inspirerende van de kunst mee naar buiten nemen en net als 
een wandelkunstenaar op speurtocht gaan.

Tegelijkertijd was er in Maastricht de tentoonstelling “Weltsichten – het landschap verbeeld in 
zes eeuwen kunst” te zien. De fotografie zaal toonde vooral documentaire fotografie, vaak in 
verbinding met een natuurramp. Natuurrampen zijn niet te negeren en laten zien dat de mens 
niet altijd goed is voor de natuur. 
Niettemin pleit ik voor het beschermen en genieten van natuur. Helaas bleef het landschap in 
het “Bonnefantenmuseum” museaal en niet tastbaar. 
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Erg benieuwd bezocht ik dus de “kunstvlaai” in Amsterdam. Het thema “I love the feeling 
of slightly beeing lost” trok mij erg aan, maar die beloofde verbinding tussen kunstwerk en 
omgeving kon ik helaas weinig vinden. Billboards met foto’s en rondlopende performance 
kunstenaars kwamen verloren over in het grote park. Een hoogtepunt was het onderzoeksburo 
“Expodium” uit Utrecht. Zij wandelden met bezoekers door het “ongerepte” gedeelte van het 
park en vertelden over de geschiedenis van het Amstelpark en hun onderzoeksprojecten over 
landschap. Ook “Expodium” organiseert nachtwandelingen door wijken in steden waar je niet 
zomaar heen gaat of langs onbekendere routes. Het doel is om het stedelijke zelf te kunnen 
verkennen en jouw weten over de stad achter je te laten om open te staan voor nieuwe 
ervaringen. 

Dit idee is niet nieuw. Ze komt voort uit de romantiek en in de jaren twintig van de 20e 
eeuw schreef de Duitse cultuurfilosoof Walter Benjamin over het verdwalen in steden. 
“Not to find one’s way in a city means little... But to lose oneself in a city as 

one loses oneself in a forest requires practice... “

Niet alleen de psychogeografische verkenningen van de Amsterdamse situationisten uit de 
zestiger jaren zijn daarop gebaseerd, maar ook recente kunst- en cultuurprojecten celebreren 
het verdwalen op bekende plekken.

Het motto van de “kunstvlaai” verwees daarnaar en ook bijvoorbeeld de Amerikaanse “flaneur 
society”. Ze zijn uitgever van de “guide to getting lost” waarin je aanleiding krijgt om te 
verdwalen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bij optie 1 wordt je uitgenodigd om met de 
bus te verdwalen, bij optie 2 mag je zelf een wijk kiezen om daar de weg kwijt te raken. Een 
lege bladzijde voor notities van jouw ervaringen is er ook.

De digitale versie is “drift”, een app ontworpen door “ broken city lab”:

“Drift helps you get lost in familiar places by guiding you on a walk using randomly assembled 
instructions. Each instruction will ask you to move in a specific direction and, using the compass, 
look for something normally hidden or unnoticed in our everyday experiences.”

Hier word je expres uitgenodigd om jouw belevenissen niet alleen op te schrijven, maar foto’s 
van jouw ontdekkingen te nemen en op de website te plaatsen.

Het verdwalen als een zoektocht naar jezelf beschrijft de Amerikaanse essayist Rebecca Solnit 
heel mooi in haar “field guide to getting lost”. In het oneindig schijnende Amerika gebeurt het 
verdwalen en terugkeren wellicht op een veel grotere schaal (dimensie). Haar manier om naar 
alle dwalingen met een liefdevol knipoog te kijken laat me wel met het opluchtende gevoel 
achter dat de rechte weg niet altijd de beste is.

Als fotografe voelde ik me wel betrapt door haar beschrijving van een groepstocht naar de Gran 
Canyon: “How much time adults spend scanning the landscape for pictureque panoramas and 
scenic overlooks. While the kids were on their hands and knees, engaged with what was 
immidiately before them, we adults traveled by abstraction.”

De romantiek heeft de mens als individu geëmancipeerd. Daarin ligt onze grote kans maar 
ook onze eigen verantwoordelijkheid. Doorman en Kennepohl zien in de romantiek geen 
tegenbeweging van de verlichting, maar een logisch gevolg daarvan. 
Het samenspel van denken, weten en voelen is dus de basis voor de nieuwe romantiek. Het 
dagkaartje uit mijn agenda van het tijdschrift “flow” stelt op 14 juni: 

“Hart en hersenen horen bij elkaar. Het gevoel is verstandig en denken is gevoelig.”
(Connie Palmen) 
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Lidewij Edelkoort voorspelde al in 2012 een grote nieuwe romantische golf. Volgens 
haar zal de nieuwe romantiek gekenmerkt worden door een rusteloos zoeken naar het 
nieuwe, het ongewone en het onverwachte. En tegelijkertijd een afkeer van regels en 

rationalisme en toewijding aan natuur, historie, schoonheid en verbeelding.

Misschien kunnen we het rusteloze inruilen voor “een spontane eruptie van sterke gevoelens”; 
een poëtische gedachte van de Engels dichter Wordsworth in de 19e eeuw?

Overgave aan het moment en het onvoorspelbare zijn een bewuste keuze. Volgens 
Kennepohl is “niet alleen de mens die naar het platte land vlucht authentiek en 
romantisch, maar ook de stedelijke bohemian.”

Het romantische is moeilijk grijpbaar en precies te benoemen. Het woord zelf kan een positieve 
of negatieve lading hebben en wordt soms verwisseld met kitsch. Dat komt omdat er niet één 
kenmerk bestaat om het romantische te definiëren, er moeten altijd verschillende kenmerken 
bij elkaar komen tot dat het “romantisch” te benoemen is. Authenticiteit, zelfontplooiing, vrijheid, 
ambachtelijkheid, gevoel, poëzie, (dag)droom, traditie horen er zeker bij. Volgens Kennepohl 
“omarmen romantici nieuwe ervaringen en staan open voor creativiteit, verwondering en 
avontuur...” 

Nu dat natuur en stad in elkaar over gaan en geen duidelijke grenzen meer nodig zijn, hoeven 
we ook geen landschap als museale constructie meer. We kunnen ervan genieten in onze 
dagelijkse, dichtbije omgeving. En als we af en toe open staan voor nieuwe belevenissen en 
ons comfort zone verlaten, kunnen we eventjes verdwalen en met nieuwe ervaringen terug 
komen zonder ons leven helemaal te veranderen of een heel verre reis te doen.

Zelfs Rousseau, de uitvinder van de authenticiteit, leefde een tijdje als zwerver...

Achtendertig! Dit is mijn testresultaat op “www.zoromantisch.nl”, de website van Hans 
Kennepohl. Tijdens mijn onderzoek heb ik de test “Hoe romatisch bent u zelf?” twee keer 
gedaan en ben blijkbaar romantischer geworden... Is het romantische meetbaar? Gelukkig 
niet, maar wel voelbaar en leefbaar. We mogen allemaal genieten van het romantische – nu en 
hier – en af en toe een heel klein beetje naast de pure realiteit staan! En voor ons fotografen 
is het een leuke uitdaging om die verheffing van het alledaagse iets mooier en misschien zelfs 
nuttiger te maken. 
Als het ons lukt elk moment bewust waar te nemen en als cadeau te begrijpen, dan omarmen 
we romantiek en verlichting en we zijn op een duurzaam pad.

“To lose yourself: a voluptuous surrender, lost in your arms, lost to the world, 
utterly immersed in what is present so that its surroundings fade away. In Benjamin’s 
terms, to be lost is to be fully present, and to be fully present is to be capable of 
being in uncertainty and mystery.” (Rebecca Solnit)

Ik ben er klaar voor! Ga je mee?

Simone Szymanski, SDR, master education in arts“, 04.07.14


