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Voorwoord 

In de afgelopen weken was ik op reis en heb ik oorden bezocht waar ik nog nooit geweest ben. Dit 

essay wordt mijn reisverslag over mijn zoektocht, soms een dwaling wellicht, naar de oorsprong van 

het begrip landschap en mijn vervoermiddel was de geschreven taal. Het schrift (en gesproken taal) 

is wat de mens van andere diersoorten onderscheidt. Mijn overtuiging is dan ook dat het begrip 

landschap, voorafgaand aan de mogelijke interpretaties van het begrip, eerst onderworpen moet 

worden aan een taalkundige analyse, waarbij ik ervan ben uitgegaan dat geschreven taal macht is die 

tot uitdrukking komt in diens ruimtelijke context.  

Mijn fascinatie voor essentie uit zich in interesse voor de existentiefilosofie, waarin ik in Nietzsche 

een goede vriend heb gevonden, door Heidegger geïnteresseerd ben geraakt in etymologie en door 

Wittgenstein het inzicht heb gekregen dat woorden letterlijk machtssymbolen zijn die figuurlijk ‘de 

wereld’ uitdrukken. Om in de woorden van de laatstgenoemde te spreken: 

‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.’1 

Ik bedank alle mensen die mij steunen en in me geloven. Rob, Stijn jullie vooral en mijn zusje 

Hanneke omdat je bent. Liefde en vrede. Ook wil ik mijn ‘juffrouw’ Marieke bedanken voor haar 

geduld. 

 

H.P. der Dingen 

Amsterdam, 17 december 2010 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Wittgenstein, L. (1961). Tractatus Logico‐Philosophicus, vertaald door W.F. Hermans. Amsterdam. Atheneum‐Polak & Van Gennep. 
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Inleiding 

Wat is landschap? Uit alle discussies en literatuur binnen het kader van het semesterthema ‘living 

landscape’ kwam duidelijk naar voren dat het begrip op vele wijzen te interpreteren valt. Het begrip 

‘landschap’ kwam menigmaal in conflict met begrippen als ‘natuur’ en ‘ecologie’. Enkele zienswijzen 

die tijdens de gesprekken naar voren kwamen waren: ‘natuur is iets wat groeit, iets waar geen 

mensenhanden aan te pas komen en ecologie is de gesteldheid van de natuur. ’ 

We spraken over landschap, maar we spreken van landschap. Wanneer men over landschap spreekt, 

dan verkent men de mogelijkheden van het begrip: het landschap en de landschappen. Het spreken 

van landschap is het begrip behandelen. Wat betekent het taalkundige begrip ‘landschap’? 

Dit essay is de zoektocht naar de essentie van het begrip, onderzocht vanuit taalkundige begrippen 

met etymologie als hoofdinstrument waarbij onder andere de begrippen ontwerp, voorwerp, 

onderwerp aan bod komen. De essentie van de begrippen liggen mijns inziens besloten in de taal en 

niet in de dingen zelf, want dingen zijn zoals het is. Wij begrijpen met taal. Alles wat we niet kunnen 

duiden noemen we een gevoel, of spiritualiteit, emotie en wellicht zelfs een bestemd, of onbestemd 

verlangen om onszelf in een groter geheel te plaatsen – verwantschappen. Ik heb getracht deze tekst 

op te zetten tot een leesbaar verhaal en heb hierom gekozen om woorden cursief te schrijven om u 

te attenderen op ruimtelijkheid van woorden en hun onderlinge verband, en willen verduidelijken 

hoe de mens zich tot zijn omgeving verhoudt met taal. 

Voor verdieping in de inhoud adviseer ik eenieder die het interessante materie vindt, de voetnoten 

nog eens na te lopen. 
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Het mensdier, de kunstenaar  

Er was eens een tijd, de tijd van pre‐mensenheugenis ‐ het schriftloze voorland met de onbegrensde 

tijd. De onbepaaldheid is de voorgeschiedenis van de mens, die bestond in de tegenwoordigheid van 

dingen a priori.2 De eerste menssoorten zoals de homo erectus maakten uit aardse materialen 

werktuigen. Met deze gereedschappen maakten ze ook objecten omwille van het object zelf. De 

functie was pronken en het tonen van een goede motoriek om wijfjes te imponeren. Esthetiek heeft 

dus een functie binnen de natuurlijke selectie.3 De mooiste man, met de beste natuurlijke 

eigenschappen zoals jagerskwaliteiten, verfijnde motoriek, kracht, snelheid et cetera kreeg het 

vruchtbaarste wijfje en werd hoeder van de troep.  

Met de bepaling van rangorde splitste het mensdier zichzelf in tweeën: de mens binnen de groep en 

de mens buiten de groep. De mens binnen de groep confirmeerde zich aan de voorname mens, de 

hoeder van de kudde – hij4, de here5 die het voortouw neemt en bovenaan de rangorde6 staat, de 

alfa‐man met zijn alfa‐vrouw heersend over zijn onderdanige volgers. Het alfa‐paar regeerde en 

normaliseerde. De nazaten zetten hun taal7 voort. De mekkerende lammeren die weerstand boden of 

in opstand kwamen werden verbannen8, verstoten of gedood. De zwakkeren werden ontkend.9 Het 

niet bevestigende10 mensdier, zij die niet met de gebiedende wijze wilden leven, werden buiten de 

groep geplaatst ‐ het individu in ballingschap ‐ en de mens binnen de groep (de gezamenlijke11 mens) 

confirmeerde zichzelf binnen de orde en volgens de wetmatigheden van de maatschappij.12 

Rechtvaardiging dient de heer. 

De hoeder met diens scepter13 en de kudde die door het land (terra) van de lege woestenij trokken, 

stuitten eens op een conflict met een ander sociale leefgroep, wellicht ontstaan uit de ballingen van 

vervlogen tijden. De nieuwe mensfamilie die haar heil ergens anders heeft gevonden, hier hun 

bestaan heeft opgebouwd, hun voedsel zamelden en hun jongeren baarden en verzorgden. De groep 

is een ander territorium binnengetreden, de rivier was de reden, maar ze zijn over de streep gegaan14 

                                                            
2 a priori betekent voorafgaand aan de ervaring.  
3 Dutton, D. (2010). A Darwinian theory of beauty. www.ted.com. 
4 Hij: man, verwant met mentaal (bewustzijn) – het bewuste dier: mens. 
5 Here is heer (heerlijk (denk aan prins heerlijk) en betekent voornaam) 
6 Rangorde is anders dan hiërarchie: (Byzantijns‐Gr. Hiereus (priester) van hieros (heilig) + archein (het hoofd, leiden, voornaamste (arche). 
7 Lees: taal als overdracht – over (overtreffende trap van op) + dracht (van dragen: Lat. trahere (trekken ontwikkelt uit lasten voorttrekken, 
via opladen tot dragen). 
8 Ban (1: afkondiging: plechtige afkondiging, rechtsgevolg, 2: landvoogd (prins, heer, meester, gouverneur). 
9 Ontkenning is negatie (van negeren) en is negatief – dus slecht (waarder‐ing). 
10 Bevestigende (confirmerende: com (samen) + firmare (versterken) van firmitas (sterkte) – vesting (zie ook affirmatie). 
11 Gezamenlijk (van zamelen (samen is met & met betekent spijs & maat (vriend, meeteenheid). 
12 Maat: de geschapen eenheid/orde van metgezellen, zij die voedsel zamelen en spijs verteren. 
13 Scepter (of schepter) is een staf als machtsymbool van een godheid, koning of keizer – naar mijns inziens afstammeling van een wandel‐ 
&/of wapenstok – de herder/hoeder van de kudde is de heer, soms ook aangeduid als legeraanvoerder. 
14 Over de streep is een andere streek bereiken. 
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en het conflict is onvermijdelijk.15 Hadden ze de merktekens en markeringen over het hoofd gezien?16 

Veel zoogdieren markeren hun territoria met geur, terwijl anderen dit doen met merktekens. Zo 

krast bijvoorbeeld een beer sporen in bomen om duidelijk te maken dat daar zijn territorium begint. 

Dit zal bij de eerste mens niet anders geweest zijn. 

De oude hoeder en zijn lammeren werden terneergeslagen en de overlevering werd op de nieuwe 

orde overgebracht. De kudde en de hoeder trokken voort om nieuwe gronden17 aan te doen. Eens 

per zoveel tijd trokken zij terug naar het voorland, de wei18 waar de eerste overwinning behaald 

werd – terug naar de waard,19 het door de eerste generatie20 gemarkeerde voorland – de 

betekenisvolle plek.21 

De verschillende generaties mensdier kwamen terug om de geest van de voorouders, de plaats van 

de eigen existentie te vieren, door stil te staan bij de dood: ‘Het eerste moment van bewustzijn van 

causaliteit, de oorzakelijkheid, met als gevolg dat het begrip men22 was geboren door de 

aanschouwing van en het stilstaan bij de eigen tijdelijkheid op aarde.’ Het zwakke dier dat in 

allianties moest leven om te overleven maakte zichzelf hier tot de zaak23 en handelde sindsdien 

volgens het antropocentrisme24 – hij schiep voorwerp en onderwerp∙. Met andere woorden: de mens 

onderwierp zichzelf aan de hogere machten van de oorzakelijkheid en maakte zichzelf hiermee lijdend 

voorwerp door de wereld om zich heen te scheppen, dan wel te vormen naar diens eigen (!) 

evenbeeld. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Here werd legeraanvoerder: hertog, heir (zie ook hare (majesteit)). 
16 Markering of merkteken is design: de‐ (out) + signare (to mark), van signum (a mark, sign) (see sign (n.)), http://www.etymonline.com. 
17 Grondslag (arche) is voornaam (later één der vier (basis‐) elementen). 
18 Wei (jacht), weids (groots), weide (graasland) . 
19 Waard (1: laag liggend land – dit impliceert een scheidingslijn cq. grens zoals bijv. een rivier, 2: de genoemde waarde, prijs hebbend 
(andere twee betekenissen zijn buiten beschouwing gelaten) ‐ associatie mijn zijde: verwijzend naar de bron des levens: water. 
20 Generatie (geslacht ‐> verwekken, voortbrengen), van genereren (scheppen), van genus (2e nv. Generis (afkomst, geboorte) 
21 Genius Loci (geest van de plek). 
22 Men (de mensheid, de zijnstoestand (‐heid) van de mens). 
23 Voorwerp, handeling (reactionair op de causaliteit) ‐> ding. 
24 De mens als middelpunt. 
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De schepping mens 

Het dolende mensdier begon de wereld om zich heen te duiden en wilde er vat op krijgen. ‘De wereld 

bevatten is de wereld domineren.’ Zoals het alpha‐mannetje dominant is in de groep en de wil tot 

macht heeft25, zo is het niet onlogisch dat het mensdier de natuurlijke fenomenen tot begrip bepaalt. 

Etymologisch houdt dit het volgende in: Het prefix be‐ betekent bij. Een begrip bepalen betekent dan 

ook hetzelfde als iets dat zich in de wereld van de fenomenen voordoet begrenzen tot symbolisch 

aanduiding. Het woord begrijp komt van grijpen / vatten en bepalen is begrenzen (denk aan 

grenspaal of paal en perk stellen). Het stilstaan bij de omgeving en het verlangen om zichzelf (de 

mens) in een groter geheel te plaatsen was basis voor de verbale taal en met het begrenzen van de 

wereld was de mens geschapen. 

 

De geschapen wereld  

In mijn verkenning van de afgelopen weken was ik op zoek naar verwantschappen – complementaire 

dingen door taal uitgesproken en naar de ruimtelijkheid van taal en de macht van het woord 

landschap, de mens gevormd door zijn omgeving, de mens en zijn taal. Landschap, te beginnen met 

het suffix –schap, dat gedaante, gestalte betekent, is iets dat in zijn gevormde hoedanigheid bestaat 

en tot een bepaalde hoedanigheid geschapen, gevormd en/of gecreëerd is en is hiermee een 

dingeigen. Een ding is een verzameling van eigenschappen26, gevormd uit de dingen an sich27 – de 

stoffelijke hoedanigheid, zoals een steen samengeperst zand is. Eigenschappen zijn dus beginselen 

die zich in een hoedanigheid manifesteren, maar vastgelegd zijn middels taal. Hier gaat de reis 

verder.  

Taal is de afspraak om dingen die gezien worden gelijk te kunnen vatten en woorden zijn de 

overdracht van hoe er tegen de dingen wordt aangekeken – het concept. Het woord concept 

betekent ontwerp en is etymologisch zeer interessant, want het betekende ontvangenis, het 

samenvatten in woorden, formulering (van com (samen) + capere (vangen, nemen, vatten). 

Het prefix ont‐ betekent zowel begin, als ontkenning en scheiding: de begrenzing is waar iets zijn 

wezen begint28 en het werkwoord werpen betekent thans gooien, maar gooien is een uitwendige 

actie. Na zoektochten naar de betekenis, het wezenskenmerk van het begrip werpen, besef ik me dat 

de context van werpen anders beschouwt dient te worden – vanuit de context van de oude mens: 
                                                            
25 Nietzsche, F. (1887). Genealogie van de moraal. vertaald door T. Graftdijk, herzien door H. Driesen. Amsterdam,  Uitgeverij De 
Arbeiderspers. 
26 Heidegger, M (1951). Over denken, bouwen, wonen: vier essays. Nijmegen.  SUN (1999). 
27 Kant, I. (1781). Kritiek van de zuivere rede. Amsterdam. Uitgevrij Boom. 
28 Heidegger, M (1951). Over denken, bouwen, wonen: vier essays. Nijmegen.  SUN (1999). 
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De stoffelijkheid van de mens, is het gewaad, de behuizing van de transcendente ziel – het ingewand. 

Het werpen moet worden begrepen als het uiten van de innerlijkheid. Dus ont‐werp betekent de 

scheiding tussen binnen en buiten, of het begin van binnen, of het begin van buiten – het ontwerp is 

de geestelijke verhouding van het mensdier ten opzichte van de natuur. 

 

Het architectonische ontwerp 

Ruimte, en de beleving (perceptie) ervan, kan enkel bestaan door beweging in tijd, uitgesproken met 

taal die zich meer op 'zachte' (subjectieve) omschrijvingen beroept dan op 'meetbare' (objectieve). 

Men zegt eerder dat iets 5 minuten dan 3 kilometer fietsen is en waarom vinden we 3 kwartier 

minder ver weg dan anderhalf uur? Beweging in de ruimte maakt tijd, want zonder beweging is er 

stilstand. Afstand is de verhouding tussen ruimte en tijd. Ruimte is ingeruimde29 leegte. Leegte30 is de 

vervulling van de gedachte van het niets, maar zoals het woord gedachte impliceert, duidt gedachte 

aan dat iets bedacht is – een ding.  

Nu zult u zeggen dat stilstand wel degelijk tijd bezit. ‘Kijk hoe die vervallen kerktoren nog maar amper 

de tand des tijds heeft doorstaan.’ Onbegrip. Het bouwwerk is statisch als begrip, maar is zoals een 

ding een verzameling van eigenschappen.31 Het bouwwerk is ding en dingen zijn verplaatsbaar of 

vervangbaar en daarmee in wezen niet statisch, hooguit statisch bepaald. De wereld is een complexe 

mechanische32 verzameling van dingen: de constructie om de wereld a priori te vatten, dan wel te 

conceptualiseren en te duiden met taal en te vangen in metaforen (zoals de metafoor van de 

mechanische wereld en diens mathematische taal). Onze verbale taal is de constructiemethode om 

begrip van de wereld en het universum op te bouwen, maar daarmee scheppen we ook de wereld. 

De schepping Gods is mens zelve33 en de taal is middel om dingen te conceptualiseren, te 

categoriseren en te ordenen,34 waardoor het onmogelijk is architectuur niet te waarderen als taal. 

Architectuur spreekt de taal van de tijd en het paradigma van de era. Architectuur is dualistisch. 

Enerzijds is architectuur onderwerp (subject), anderzijds is architectuur voorwerp (object). De 

subjectieve zin van het begrip architectuur is dat het een ruimtelijke uitspraak van het tijdsbeeld35 is 

en is dusdanig allegorisch van aard (een zinnebeeldige voorstelling). Daarnaast is architectuur 

objectief, want het is de zaak zelf – de constructieve opbouw (is een handeling) van het voorwerp 

(object) dat architectuur heet. Voornaam is architectuur eerst voorwerp (een verzameling van 
                                                            
29 Rum (Gotisch) – Heidegger, M (1951). Over denken, bouwen, wonen: vier essays. Nijmegen.  SUN. (1999). 
30 Voorafgaand aan het woord bestond de wereld a priori, maar was het betekenisloos en immoreel. 
31 Heidegger, M (1951). Over denken, bouwen, wonen: vier essays. Nijmegen.  SUN. (1999). 
32 Sinds Descartes het heersende wereldbeeld – Sheldrake, R.(1991). De wedergeboorte van de natuur, vertaald door V.Franken. Houten. 
Uitgeverij De Haan/Unieboek. 
33 Zelf is een aanwijzend voornaamwoord. Met mens zelve bedoel ik: dat wat de mens zichzelf toeschrijft. 
34 Orde is de geregelde toestand: rangen, standen en regelmaat (rechtsregel – wet & bevat hiermee een waardeoordeel). 
35 Tijdsbeeld: beeld is imaginair en overdrachtelijk (1). Beeld is inkadering en begrenzing van het reële (2). 
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substantiële eigenschappen, dus een ding) en daaropvolgend onderwerp (betekenisvol volgens de 

ordening van het heersende paradigma). Het ontwerp is de projectie van de architecturale intenties 

en vakmanschap van de ontwerper – het architecturale handschrift. Dit houdt dus in dat de betekenis 

van architectuur onderworpen is aan de feitelijke eigenschappen die toegekend worden aan de 

dingen voorafgaand aan de architectuur. Met andere woorden: een steen is substantieel een steen 

en is opgebouwd uit poreuze deeltjes zand, maar onder grote druk verhard. De steen is ‘natuurlijk’ 

gevormd en daarmee voorafgaand aan de zaak (handeling). De kundige mens (kunstenaar) vormt de 

steen a priori tot handformaat en creëert hiermee een artefact.36 De steen heeft betekenis gekregen, 

want deze is omgevormd tot werkbare steen die het bouwwerk dient. Het bouwwerk37 is, naar mijn 

mening, de heerlijke machtsuitdrukking van het mensdier38 dat de natuur naar diens evenbeeld 

schiep en de kathedraal is niet het bouwwerk ter verering van God, maar ter viering van de 

overwinning op de natuur. 

 

De gebiedende wijs van het geschapen land 

De taal in en de taal van de ruimte is veranderlijk met de tijd, maar de ruimtelijke taal dicteert. De 

mens met zijn wil tot macht heeft de taalkundige ruimtelijkheid als zijn ultieme instrument. Het 

schrift is het kompas waar ‘heren’ (bewindhebbers) zich op beroepen. Een simpel voorbeeld van 

ruimtelijke manifestatie van macht binnen de context tijd is dat de directie van een multinational op 

de bovenste etages gehuisvest is en dat de kamer van de directeur de grootste is. De man met de 

meeste macht en status is binnen, ook al is zijn aanzien in de weekenden lager, want de 

kledingstukken die hij dan draagt zijn uit de mode. Zo zijn er aan verschillende ruimtelijke concepten 

waardeoordelen verbonden en lijkt de moraal te zijn geboren uit de taal van het areaal. 

Zienswijzen veranderen. De eerste mensenfamilies zagen de woestenij veranderen, omdat de 

perceptie van het mensdier door eigen toedoen veranderde. De families gingen wat ze zagen bewust 

(geestelijk) maken. Men ging de dingen waar ze zich tot verhouden namen geven (benoemen) en er 

een waarde aan toekennen. De perceptie39 is de gevangen werkelijkheid, de waarneming van een 

groep mensen. De werkelijkheid is datgene wat waarheid is door de ingezetenen van een groep. Zij 

die niet in een groep thuishoorden (de ongehoorzamen), maar van buiten kwamen konden gevaar 

opleveren voor de heerschappij. De families die als eerste door de tuin van Eden liepen, plukten de 

vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad – de voorouders van de voorname Westerse 

                                                            
36 Een artefact is een door mensen gemaakt ding dat verplaatsbaar is en herkenbaar in diens gebruik. 
37 Het bouwwerk is een door mensen gemaakt ding opgebouwd uit (voornamelijk) artefacten. 
38 Nietzsche, F. (1887). Genealogie van de moraal. vertaald door T. Graftdijk, herzien door H. Driesen. Amsterdam. Uitgeverij De 
Arbeiderspers. 
39 Denk aan Latijnse woorden als die betrekking hebben tot het woord werpen: objectie, subjectie, projectie, injectie, abjectie. 
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blanke man die de vrouwelijke natuur onderwerpt aan zijn ideaal zo hoog mogelijk tussen hemel en 

aarde te verkeren en angstvallig voor de natuur, de moederlijke schoot waar wij alleen zo graag in 

rites van begrafenissen in terug willen keren, poogt de troon van die almachtige te bestijgen en zo 

sprak God: ‘Laat ons den mens maken als ons beeld, op ons gelijkend; Hij heerse over de vissen der 

zee, de vogels in de lucht, de viervoetige dieren, en over de hele aarde met alles, wat er op kruipt.’40 

En zo begint het denkende dier in de valkuil van de eigen creatie, de taal, te lopen. De mens is niet 

ontwerp Gods, maar de verbale taal is het ontwerp mens en is hiermee het samen vangen 

(conceptualiseren41) bij de heerschappij (beheersen) van de uiterlijke wereld. Dit is nu eenmaal de 

innerlijke natuur van het mensdier.  

Het landschap (de dominantie van de man ten opzichte van de vrouwelijke natuur) en het ding liggen 

direct in elkaars verlengde. Land betekent streek, bouwland. Een streek is een regio, ofwel een 

geografisch gebied dat een eigen taalkundige (taal/dialect), culturele en demografische 

samenstelling heeft, afwijkend van aangrenzende streken. Streek betekent (naast gebied) ook streep 

– een lijn door territoria die landen markeert. Uiteraard zullen mensen hun taal en cultuur ‘over de 

streep trekken’, maar wat een land letterlijk bindt is het institutionele karakter: ‘De gebiedende wijs’.  

Iedere heerschappij heeft in de regel eigen wetten, ofwel voorschriften. Het voorschrift zegt hoe de 

onderdanen van de voornamen zich dienen te gedragen, zoals gezegd: men spreekt de taal van het 

areaal. De gebiedende wijs is het rechtschap en de rechtszaak was het geding. Alomtegenwoordig 

kennen we het begrip ding als object (voorwerp) ofwel de zaak (handeling). Het ding is voortaan iets, 

maar oorspronkelijk waren dingen alles wat onder de rechtspraak van een bepaalde stam, familie en 

gebied toebehoorde. De heer int belastingen en de onderdanen, dan wel de ingezetenen betalen (be 

+ talen: bij de taal van de overheerser). 

De heerser woonde in versterkte plaatsen en was bewindsman van een bepaald gebied. Zijn grond 

was over verschillende boeren verdeeld. De boer kreeg het bouwland, de akker, in beheer. Een akker 

is een stuk bewerkt land (area = begrensd gebied) waar gewassen op worden verbouwd, met van 

oorsprong een eigen maat, conform de regels van de heerschappij. Zo hadden verschillende gebieden 

verschillende maten (acre, are = akker). 

 

Tussen 1000 en 1200 na Christus ontstonden de eerste handelsplaatsen (steden) in de Lage Landen. 

Het land werd gevormd naar de behoeftes van de tijd en de basis van het huidige ‘Nederland’ en 

                                                            
40 (Genesis 1: 28) – Sheldrake, R.(1991). De wedergeboorte van de natuur, vertaald door V.Franken. Houten. Uitgeverij De Haan/Unieboek.. 
41 De gezamenlijke zienswijze. 
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hiermee de Nederlandse taal werd gelegd. Het land werd gevormd naar de behoeftes van de tijd en 

de taal veranderde mee.  

Conclusie – Landschap is de taal van het areaal 

De kiem van de mens en de mensheid is uit terra (land) ontsproten en de schepping komt met de 

taal. Taal is de drager van culturele identiteit en verbindt mensen ‐ een volk is zo groot als men elkaar 

verstaat42, waarmee taal ruimtelijke definitie is en rechterlijke confirmatie ‐ het taalschap is 

mensvorm: mensen groeperen zich, vormen een eigen wijze van communiceren (mededelen 

(commune (com ( samen) + munus (taak, dienst offer, liefdedienst)) en ruimen een bepaald gebied in 

naar de collectieve behoeftes ‐ een landschap is gemeenschap met taal als drager van de culturele 

identiteit.  

Tot slot ter illustratie: 

Een hof is een omsloten stuk ruimte, een territorium is een begrensd gebied en het Hof van Eden, de 

Bijbelse metafoor die het geluk van de prehistorische mens beschrijft, is een vroeg stukje 

landschapsarchitectuur: de schepping van de geestelijke verhouding van een mensdierfamilie ten 

opzichte van de natuur. En nu komen we bij de kern van de ruimtelijkheid van de taal en de macht 

van het woord: sta je binnen het Hof van Eden dan ben je goed en kwaad43 zijn zij die buiten het Hof 

geplaatst zijn. Wie is er bereid te betalen (bij de taal) om toegelaten te worden tot het Hof? Een 

gezegde luidt: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Zij die volgens de voorschriften van het Hof leven zijn 

de goeden en zullen het goede (lees de goede vader in de hemel) ontmoeten, terwijl zij die zich niet 

confirmeren buiten de groep geplaatst zijn en later de prijs betalen. Bekeren kan natuurlijk ook. De 

eerste hoven, de plekken met eigenwaarde, waren omsloten stukken land met voornamen mensen 

en heetten arijas. De arya44, wat letterlijk met betrekking tot onszelf betekent, had als tegenhanger 

de anarchia: het land zonder de voornamen, de woestenij verstoken van heerschappij. Labarna, het 

Hettetische woord voor heerser, is de wortel van het woord en begrip labyrint, ‘het hof waar dwazen 

dolen en dwazen dwalen nooit alleen, want ontwaken kan enkel wanneer de slaap herkend wordt.’ 

Ik: mens, kunstenaar en architect, maar vooral ontwerper van dingen wil afsluiten met een gedicht: 

 

 

 

Ach, we zijn maar beestjes.  
                                                            
42 Nietzsche, F. (1887). Voorbij goed en kwaad. vertaald door T. Graftdijk, herzien door P. Beers. Amsterdam. Uitgeverij De Arbeiderspers. 
43 Nietzsche, F. (1887). Voorbij goed en kwaad. vertaald door T. Graftdijk, herzien door P. Beers. Amsterdam. Uitgeverij De Arbeiderspers. 
44 Arya betekent voornaam (priesters, keizers etc.) en onder andere in het Sanskriet voor ‐ Nietzsche, F. (1887). Genealogie van de moraal. 
vertaald door T. Graftdijk, herzien door H. Driesen. Amsterdam. Uitgeverij De Arbeiderspers. 

http://architecturalthings.wordpress.com


10 
 

We hebben nog altijd haren, ook op plekken waar we ze liever niet zien en ruiken nog altijd de eigen 
geur die we meestal niet ruiken willen.  

Maar het gevoel ‐ de emotie van de wil lijkt ons des eigens ogen, onsterfelijk te willen maken. 

Domme beestjes. 

Voor zover beestjes over intelligentie kunnen spreken, 

 want wellicht dat louter domme beestjes spreken kunnen. 
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Nawoord 
Graag wil ik de mogelijkheid aangrijpen om het suffix –schap nader toe te lichten: 

 

Heer‐schap Zij die de orde aanvoeren en voornaam zijn. 

Priester‐schap Het heerschap geboren uit religieuze overwegingen: dichter bij god(en) is hoger, is beter.  

Kon‐ing‐schap Het heerschap vaak geboren uit nalatenschap (aanverwant/huwelijk) 

Meester‐schap De magister (van magus) is meer, zoals minus minder is. De meester is de meest bekwame vakman: 

vakmanschap is meesterschap. 

Ge‐zel‐schap Zij die eender zijn in opvatting, dezelfde begrippen bevatten en zij die zich als beroepsgroep verenigd hebben, 

opdat zij in dezelfde zaal gezeten zijn. Het gezelschap is een vereniging van ambachtslieden die onder de meesters, de 

heren van een gilde, nijverheid verrichten, maar het leerlingschap voorbij zijn. 

Leerling‐schap Op te leiden vaklieden. 

Maat‐schap Zij die dezelfde spijs verteren en van dezelfde tafel eten en hetzelfde brood verdienen. Zij die een kleine 

economische alliantie zijn aangegaan en een eigen wijze binnenshuis hanteren, tegenwoordig huisstijl genaamd Met eigen 

maten meten betekent dan ook eigen regels hebben en de winst onder de mate van rangorde en importantie verdelen. 

Zoals meet een deel van een akker is, is meet ook streep. 

Ge‐meen‐schap De meent is de gedeelde weide, de gemeente is het totaal van alle burgers van een stad of dorp met 

zelfbestuur en is een uitoefenend deel van een Staat. De gemeenschap is de samenkomt van bezit en burgerij onder de 

heerschappij van een burgemeester. 

Ge‐reed‐schap Werktuig: bereid, klaar voor of met de handeling ‐> om de laatste –schap in context te plaatsen, die van 

architectuur. 
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