
De verborgen ideologie van Jean Massart
Vertogen over landschap en (anti-)stedelijkheid in België in het begin
van de twintigste eeuw

Botanicus Jean Massart (1865-1925) is een sleutelfiguur in de beeldvorming van het

Belgische landschap. Zijn onderzoek op het domein van de geobotanica (de studie van

de samenhang tussen de geografie en de plantengroei) was een zoektocht naar een we-

tenschappelijke methode om het landschap zo adequaat mogelijk in beeld te brengen.

Tegelijk maakte Massart deze informatie toegankelijk voor een groot publiek door tal-

rijke vulgariserende publicaties. Zo werden zijn grote didactische platen met land-

schapsfoto’s tot na de tweede wereldoorlog in het onderwijs gebruikt. Het werk van

Massart heeft echter een belang dat over de grenzen van de geobotanica heen reikt om-

dat hij veelvuldig samenwerkte met figuren en organisaties van buiten de academische

wereld. Een aantal onder hen, zoals Charles Buls en Louis Van der Swaelmen, lagen

mee aan de basis van de ontwikkeling van de stedenbouw in België. Een figuur als po-

liticus Émile Vandervelde speelde dan weer een belangrijke politieke rol in processen

die van belang waren voor de verstedelijking van België. Ook de toeristische organisa-

ties en de verenigingen die ijverden voor natuurbehoud waar Massart mee in contact

stond, bepaalden in sterke mate het beeld van stad en landschap. In het begin van de

twintigste eeuw waren vraagstukken over stads- en landschapsesthetiek, natuurbe-

scherming en vertogen over volksverheffing dan ook sterk met elkaar vervlochten.

Massart ging op verschillende manieren allianties met deze figuren en organisaties aan,

waarbij hij meestal voor de wetenschappelijke onderbouwing zorgde van ideologisch

geladen vertogen. 

Net omdát hij – al dan niet als een achtergrondfiguur – bij deze vertogen was be-

trokken, laat de studie van Massart en zijn netwerk toe een amalgaam van ideeën te

schetsen die een belangrijke impact hadden op de ruimtelijke ontwikkeling van België

en in feite voorafgingen aan de moderne stedenbouw als discipline en als beleidsdo-

mein.1 Het valt op dat in deze periode in vertogen die ontstonden in uiteenlopende do-

meinen als de biologie, de sociologie, de kunst en het toerisme een uitgesproken drang

naar een soort ‘natuurlijkheid’ heerste die een verklaring vindt in onder meer de veran-

dering van het wereldbeeld door het darwinisme, alsook meer algemeen in een reactie

op processen van verstedelijking en industrialisering. De kringen waarin Massart zich

bewoog zou men ruwweg kunnen omschrijven als een links-liberaal Brussels milieu,
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hoewel ‘links-liberaal’ een begrip is dat met de nodige omzichtigheid moet worden ge-

ïnterpreteerd. Bijvoorbeeld de houding van iemand als Charles Buls in de kolonisatie-

politiek kan vanuit een hedendaags perspectief soms bezwaarlijk ‘links‘ worden ge-

noemd.2 Massart was daarnaast ook betrokken bij instellingen die hier grotendeels los

van stonden, zoals de Commission Royale des Monuments et des Sites en de Touring

Club de Belgique. 

Vertogen over natuur en landschap staan nooit op zich en bieden een goede ingang

om ook ideeën over de maatschappij in het algemeen, en verstedelijking in het bijzon-

der, beter te begrijpen. We zullen in deze paper dan ook nagaan welke rol het begrip

landschap speelt in diverse ideologische vertogen die op dat moment werden ontwik-

keld. We schetsen op welke manier deze vertogen een positie innemen tegenover de

modernisering van het territorium (leegloop van het platteland, industrialisatie, ver-

dichting van transportnetwerken, schaalvergroting van de landbouw) en daarmee

samenhangend ook tegenover de ontwikkeling van de moderne stad (overbevolking en

vervreemding, onderdrukking en emancipatie van de arbeidersklasse). 

Jean Massart, botanicus en naturalist3

Jean Massart groeide op in een familie van plantenkwekers in Etterbeek. Hij studeerde

aan de Université Libre de Bruxelles (ulb) achtereenvolgens natuurwetenschappen en

geneeskunde en werd daar in 1892 assistent van de bekende fysioloog Leo Errera. Na-

dat hij als student talloze experimenten uitvoerde om de invloed van het milieu op plan-

ten uit te testen, haalde hij in 1894 de titel van docteur spécial en sciences botaniques met

een proefschrift over vegetale embryologie. In deze eerste fase van zijn onderzoek was

Massart vooral geïnteresseerd in de wetenschappelijke uitwerking van het darwinisme.

Tijdens deze periode ondernam hij ook een aantal botanische reizen, onder meer naar

Java en de Algerijnse Sahara. 

Pas in de loop van de twintigste eeuw zou Massart zijn ervaring toepassen op het Bel-

gische landschap in zijn studie van de geobotanica. In 1908 verscheen Essai de géogra-

phie botanique des districts littoraux de Belgique en het eerste deel van Les aspects de la

végétation en Belgique over de kust- en alluviale vlaktes, in 1910 Esquisse de la géogra-

phie botanique de la Belgique en in 1912 het tweede deel van Les aspects de la végéta-

tion en Belgique over de Kempen en zandig Vlaanderen, alsook Pour la protection de la

nature en Belgique.4 Alleen al door hun documentaire waarde hebben deze vijf werken

de beeldvorming van het Belgische landschap in sterke mate bepaald. In totaal zijn er

1098 foto’s in samengebracht, waarvan 246 stereoscopische. Les aspects bestond uit

twee mappen met in totaal 166 foto’s op groot formaat (30 x 40 cm). De eerste wereld-
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oorlog verhinderde dat de oorspronkelijk opgezette reeks van vijf mappen, die heel

België zou omspannen, werd afgewerkt.5

De interesse van Massart evolueerde dus van het kleine naar het grote : van het orga-

nisme naar het landschap. Zijn studie van het landschap kwam bijgevolg voort uit een

eerder gespecialiseerde botanische onderzoekstraditie. Desalniettemin toonde Massart

een sterke belangstelling voor de interactie tussen mens en landschap. Naast de na-

tuurlijke landschappen bracht hij systematisch de cultuurlandschappen in beeld. Als

zoon van plantenkwekers had hij oog voor de gewone landschappen en de teeltmetho-

des in de diverse geobotanische regio’s. Veel landschapsbeelden van Massart zijn dan

ook te lezen als een didactisch overzicht van een landbouwproductiecyclus.

De geobotanische atlassen weerspiegelen een wetenschappelijke inventarisatiedrang

1 (2006) 1 de vele gezichten van jean massart 29

5 L. Vanhecke, G. Charlier en L. Verelst, Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu: van groene armoede naar grij-

ze overvloed (Meise 1981).

Afbeelding 1: Les aspects de la végétation en Belgique. Plaat 5: ‘District Flandrien – Conditions

d’existence: aspect physique et humidité du sol – Vallée du Krekelbeek entre Cortemarck et

Handzaeme’. Vooraan in het beeld een put waarin vlas werd geroot. Linksboven in de plaat de

geografische coördinaten van de plek en de kijkrichting. Rechtsonder ter vergelijking een foto

van een akker in Buggenhout.
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en een zoektocht naar een objectieve manier om informatie over het landschap over te

brengen. Massart profileerde zich uitdrukkelijk als wetenschapper en liet nooit na om

zich af te zetten tegen poëtiserende of escapistische landschapsbeschouwingen. De na-

tuur was voor hem geen vlucht voor de struggle for life, maar juist een illustratie ervan.6

Hij reageerde eveneens tegen een gratuite vermenselijking van de natuur en een in zijn

ogen simplistische interpretatie van het darwinisme. In 1912 veroorzaakte hij op-

schudding door een expliciete uithaal naar Maeterlincks L’intelligence des fleurs:

‘D’ailleurs, la vie est assez grande et assez belle pour se passer de commentaires; elle n’a

nul besoin d’être stylisée, et il est grand temps qu’on dresse quelques écriteaux: “Il est

défendu de déposer de la poésie le long de la nature”. On a fait de la littérature aux dé-

pens de la vie des abeilles et de l’intelligence des fleurs; c’est plus que suffisant.’7

De socio-biologische analogie
Hoewel Massart strikt gezien zelf het domein van de geobotanica niet verlaat, beweegt

hij zich echter door samenwerking met anderen in een ruimer maatschappelijk debat.

Een eerste – en het meest sprekende – voorbeeld is zijn samenwerking met toekomstig

socialistisch voorman Émile Vandervelde. Op het einde van de negentiende eeuw

schreven Massart en Vandervelde samen Parasitisme organique et parasitisme social

(1893) en L’évolution régressive en biologie et en sociologie (1897).8 In deze twee wer-

ken ‘bewezen’ ze aan de hand van een vergelijking tussen natuur en maatschappij dat

parasitaire (lees kapitalistische) maatschappelijke elementen zoals huisjesmelkers of

pooiers volgens een natuurlijke wet gedoemd waren te verdwijnen. De verdienste van

beide publicaties lag echter in het duiden van het punt waar de vergelijking tussen de

natuur en de maatschappij ophoudt: de maatschappij onderscheidt zich door de nood-

zaak aan een sociaal contract.9 Aldus wilden Vandervelde en Massart een toe-eigening

van de evolutieleer door het rechts-liberale kamp de pas afsnijden. 

Het valt op dat in beide boeken de link tussen biologie en sociologie wordt gelegd in

de sociologische hoofdstukken die door Vandervelde zijn geschreven. Vandervelde

leek een bredere agenda na te streven dan Massart: het gedachtegoed ontwikkeld in

Parasitisme en L’évolution zou als wetenschappelijke onderbouwing dienen voor zijn

latere socialistische politiek. Het verschil in houding tussen Massart en Vandervelde

hangt ook samen met de veranderende institutionele context van de ulb op het einde

van de negentiende eeuw. In 1894 werd de Université Nouvelle de Bruxelles (unb) op-

gericht, nadat een deel van het corps van de ulb zich afscheurde uit protest tegen het

conservatief-liberale klimaat. Concrete aanleiding was de plotse weigering om de dis-

sidente Franse geograaf Elisée Reclus aan de ulb aan te stellen. Massart bleef echter aan

de ulb en koos dus eerder voor een loopbaan in het wetenschappelijke establishment.10
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6 E. Dhuicque en J. Massart, ‘Où en est, en Belgique, la conservation: a) des édifices monumentaux, publics ou pri-
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9 Demoor, Massart en Vandervelde, L’évolution, 3-11.

10 Massart spreekt zich in zijn briefwisseling met Leo Errera duidelijk uit tegen de afscheuring van de ULB (zie de

brieven van Massart aan Errera, Port-Saïd 28 juni 1894 en Buitenzorg (Java) 25 december 1894, archief ULB).
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Vandervelde, die verder bouwde op het negentiende-eeuws sociaal reformisme, stapte

wel over naar de unb. Hij was tevens verbonden aan het Institut des Sciences Sociales

van Ernest Solvay, dat een integratie van natuur- en sociale wetenschappen nastreefde.

Parasitisme en L’évolution zijn dan ook tekenend voor de biologische metaforiek waar

de prille sociologie zich op het einde van de negentiende eeuw van bediende, evenals

voor het streven naar de continuïteit tussen de kennisdomeinen die door rector Guil-

laume de Greef als credo bij de oprichting van de unb werd gesteld.11

Émile Vandervelde en de transformatie van het territorium
Na hun socio-biologisch onderzoek werkten Massart en Vandervelde niet meer recht-

streeks samen. In zijn studie van de geobotanica legde Massart zich toe op een uitge-

breide beschrijving van de samenhang tussen culturen en de geografische ondergrond,

dus in feite van de traditionele landschappen. De studies die Vandervelde maakte in het

begin van de twintigste eeuw, beschreven daarentegen de radicale transformaties die

deze landschappen ondergingen onder invloed van het uitgebreide buurtspoorwegen-

net en de mechanisering van de landbouw. In L’exode rural uit 1899 beschreef Vander-

velde de effecten van de algehele toegankelijkheid van het territorium, namelijk de plat-

telandsvlucht en de ontworteling van een voormalige plattelandsbevolking die migreert

tussen industrieën verspreid over het land. Als voorbeeld gaf hij de teloorgang van de

traditionele, grondgebonden vlasindustrie, die een leger van werkloze landarbeiders

voortbracht. Het valt op dat Massart twaalf jaar later in Les aspects nog verschillende

beelden opnam van landschappen met traditionele vlasteeltmethodes. Hoewel Vander-

velde (bijvoorbeeld in La propriété foncière) dezelfde opdeling volgens geografische ca-

tegorieën (région limonneuse, sablonneuse, enzovoort) als Massart hanteert, waren ze

dus duidelijk ingebed in een verschillend discours.12

In L’Exode rural et le retour aux champs stelde Vandervelde als oplossing voor de

plattelandsvlucht een terugkeer van de verstedelijkte arbeiders naar het platteland voor.

De voortdurende migratie van de arbeiders was mogelijk gemaakt door de uitbouw van

een uitgebreid en fijnmazig netwerk van (buurt-)spoorwegen en een systeem van goed-

kope spoorwegabonnementen. Het buurtspoorwegennet zou de arbeiders in staat stel-

len in de industriële centra te werken en tegelijk ver van de steden te wonen. Het mo-

del dat Vandervelde naar voor schoof in L’Exode rural is dan ook Ebenezer Howards

tuinstad. Vanderveldes motieven voor de ontstedelijking (het verbeteren van de leef-

omstandigheden van de arbeiders) verschilden van die van de verspreidingspolitiek van

de katholieken (het ‘rode gevaar’ afweren door een dorpse levenswijze onder de kerk-

toren), maar het resultaat voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van België was

hetzelfde: een grote territoriale verspreiding van wonen en werken. De komst van de

auto na de tweede wereldoorlog vervolledigde dit proces.13
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11 K. Wils, ‘De Sociologie’, in: R. Halleux e.a., Geschiedenis van de wetenschappen in België. 1815-2000 (Brussel
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12 Zie É. Vandervelde, La propriété foncière en Belgique (Parijs 1900).

13 P. Uyttenhove, ‘Utopie et espace du réformisme en Belgique (1830-1944)’ (ongepubliceerde lezing); P. Uyttenho-
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boom, ‘Sleutelen aan het Belgische stadslandschap’, Oase, 52 (1999) 78-113.
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‘Le retour à la terre’
Het gedachtengoed van Vandervelde ligt in de lijn van een non-utopisch reformisme

dat de ontwikkeling van het Belgische socialisme kenmerkt. Zijn streven naar een col-

lectief grondbezit is schatplichtig aan modellen van Robert Owen en Charles Fourier,

maar tegelijk verwierp hij het utopische karakter van deze modellen en verdedigde hij

een geleidelijke hervorming met behulp van bestaande middelen, zoals het spoorwe-

gennet.14 Het geloof in de regenererende invloed van de natuur op de mens van de ‘re-

tour à la terre’-politiek van Vandervelde kan ook worden gesitueerd in een algemene

tijdsgeest die werd gekenmerkt door een afkeer van de stad en de geïndustrialiseerde

wereld en een terugkeer naar de natuur. De Duitse Lebensreform-beweging bijvoor-

beeld cultiveerde het beeld van een nieuwe, ‘natuurlijke’ mens. Deze beweging was in-

gebed in een eind negentiende-eeuws cultuurpessimisme, dat zich in de twintigste eeuw

voortzette als ‘Agrarromantik und Großstadfeinschaft’.15 Het gedachtegoed dat ont-

wikkeld werd in deze beweging is in de loop van de twintigste eeuw zowel door de

linkse als de (uiterst) rechtse kant van het politiek spectrum gerecupereerd. De bewe-

ging neemt ook een ambivalente houding aan tegenover de moderniteit: enerzijds is ze

ontstaan als een reactie op de modernisering van de samenleving en propageert ze een

terugkeer naar een pre-industriële toestand, anderzijds baande ze de weg voor radicaal

nieuwe stromingen in de wetenschap en kunst en propageerde ideeën die aan de grond-

slag lagen van de moderne architectuur en stedenbouw, zoals de idee van een collectief

grondbezit en het modernistische canon van licht, lucht en groen. 

Hoewel Vandervelde niet rechtstreeks verbonden is met de Lebensreform-beweging,

kennen zijn voorstellen een gelijkaardige ambivalentie. Enerzijds loste hij de kwalen

van de moderniteit (de degeneratie en vervreemding in de grootstad) op juist mét de

middelen die ter beschikking worden gesteld door de moderniteit (de spoorweg, de

elektrificatie, de industrialisering van de landbouw, ...). Maar tegelijk propageerde hij

een terugkeer naar de landelijke roots, waarbij de arbeider weliswaar regenereerde tot

een nieuw soort mens, tegelijk stedeling en plattelandsbewoner. 

Een concrete ruimtelijke uitwerking gaf Vandervelde zijn ideeën rond de herinrich-

ting van het territorium niet. Het landschap was bij hem geen ruimtelijk of esthetisch

begrip, maar in de eerste plaats een territorium waar de klassenstrijd zich afspeelde en

dat hij onderwierp aan een historisch-materialistische lezing. In zijn pleidooi voor een

collectief grondbezit haalde Vandervelde als verloren ideaalbeeld vaak de ‘woeste gron-

den’ aan. Deze arme, niet gebruikte gronden konden vrij worden geëxploiteerd en wa-

ren dus een vorm van collectief bezit in de pre-industriële gemeenschap, vooraleer ze

door de wet op de verkoop van de gemene gronden vanaf 1848 gaandeweg geprivati-

seerd werden. Tijdens het interbellum zou Vandervelde betrokken raken bij de na-

tuurbeschermingsbeweging en bij diverse gelegenheden zijn bezorgdheid uiten over de

aantasting van het landschap door industrialisatie en ongebreidelde residentiële uit-

breiding.16 Het valt op dat Vandervelde dit meteen inschakelde in zijn socialistisch dis-

cours: de reclamepanelen en verkavelingen die overal opdoken, beschouwde hij als
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14 J. Polasky, The democratic socialism of Émile Vandervelde. Between reform and revolution (Oxford 1995) 21.

15 K. Bergmann, Agrarromantik und Großstadfeindschaft (Meisenheim 1971), geciteerd in: W.R. Krabbe, ‘Die Le-
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uitingen van de woekering van het kapitalisme. Tegen het midden van de jaren dertig,

wanneer het toerisme toegankelijk werd voor bredere lagen van de bevolking door de

werkduurverkorting en de betaalde vakantie, toonde Vandervelde zich voorvechter van

de oprichting van natuurreservaten. 17 De publiek toegankelijke reservaten vormden

een restant van zijn streven naar een collectivisering van het hele territorium.

Vulgarisering
Het socio-biologische werk met Vandervelde was Massarts meest expliciete medewer-

king aan een politiek geladen project, zijn anti-Duitse publicaties tijdens en na de Eer-

ste Wereldoorlog uitgezonderd. In de loop van de twintigste eeuw zou zijn sociaal en-

gagement vooral tot uitdrukking komen in zijn pleidooi voor natuurbescherming en in

een voortdurend streven naar het breed toegankelijk maken van zijn wetenschappelijk

onderzoek door middel van vulgariserende publicaties (zoals Nos Arbres, 1911) en de

organisatie van talloze excursies. Massart zette tevens een aantal ambulante laboratoria

op en stichtte in 1922 de huidige Jardin Expérimental Jean Massart in het Zoniënwoud,

een experimentele botanische tuin waar de geobotanische districten werden gesimu-

leerd en waar de invloed van het milieu op planten kon worden getest. Massart be-

schouwde de observatie in de natuur als een essentieel onderdeel van het wetenschap-

pelijk onderzoek en had het niet zo begrepen op botanici die hun ‘materiaal’ bestu-

deerden zonder ooit het laboratorium of de botanische tuin te verlaten.18

De manier waarop Massart het landschap weergaf stond ten dienste van de ambitie

om de geobotanische structuur van het landschap zo duidelijk mogelijk over te bren-

gen: fotografische overzichtsbeelden, detailopnames en abstraherende schema’s wissel-

den elkaar af. Voor een natuurgetrouwe weergave, waarbij elk detail van de natuur op

het juiste plan wordt weergegeven, gebruikte hij stereofotografie.19

Massart koesterde naast de wetenschappelijke kennisoverdracht geen enkele artistie-

ke ambitie met zijn landschapsfoto’s. Hoewel sommige van zijn beelden getuigen van

een grote esthetische sensibiliteit, werd de keuze van de compositie vooral ingegeven

door de boodschap, namelijk de samenhang tussen de ondergrond, de plantengroei en

het agrarische productieproces. Massart had echter een gevoel voor compositie dat hem

toeliet zijn boodschap zowel in één oogopslag als in alle details over te brengen. Hij

kende het werk van de Belgische landschapsschilders goed: in een opmerkelijke passa-

ge in Esquisse de la géographie botanique deelt hij de representatie van het landschap

bij Belgische schilders en schrijvers in volgens zijn geobotanische categorieën. Dit

toont hoe Massart landschapsschilderijen leest: het afgebeelde, maar ook techniek en

compositie zijn een bron van informatie over het landschap. 20
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16 É. Vandervelde, ‘Au Cap d’Antibes’, Le Peuple (15 april 1923) 1; É. Vandervelde, ‘Antibes’, Le Peuple (19 augus-

tus 1923) 1; É. Vandervelde, ‘Va-t-on grignoter encore la Forêt de Soignes?’, Le Peuple (2-3 mei 1925) 1.

17 ‘La question des réserves naturelles en Belgique’, nota door Vandervelde in 1935 voorgesteld op de Conférence de

vulgarisation n°12 gehouden door het Ministère de l’Agriculture Administration des Eaux et Forêts, zie dossiers

EV/II/103 en EV/III/131 (archief Institut Émile Vandervelde); zie ook B. Jamoulle, ‘Vandervelde au vert’, Réflexions,

30 (1998) 12-13.

18 J. Massart, ‘Les naturalistes actuels et l’étude de la nature’, Revue des Idées (1913) 233-249.

19 J. Massart, ‘Notes de technique’, Annales de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles (1905) 105-

114.

20 J. Massart, ‘Esquisse de la géographie botanique de la Belgique’, 147-150.
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Toerisme en picturalisme
Massart begreep dat hij het kanaal van de populaire pers moest benutten om een breed

publiek te bereiken. In het kader van zijn ambitie tot vulgariseren bracht hij verschil-

lende publicaties uit bij de Touring Club de Belgique, de eerste officiële toeristische or-

ganisatie in België.21 De Touring Club was gesticht in 1895 en kende een publiek dat in

de loop van de twintigste eeuw verbreedde naarmate het toerisme gedemocratiseerd

werd. De organisatie kanaliseerde de blik van de toerist door middel van wegen- en

postkaarten, toeristische routes en bewegwijzering, een netwerk van hotels en restau-

rants en vooral het Bulletin du Touring Club. Massart schreef zelf slechts één artikel

voor het Bulletin maar hij werd talloze keren geciteerd, meestal als wetenschappelijke

onderbouwing van een vertoog over de esthetiek van het landschap.22 Het was eigen aan

het natuurbehoud dat men argumenten die volgens andere motieven waren ontstaan in-

riep om de eigen argumentatie kracht bij te zetten. Zo werd onder de kop ‘Esthétique

champêtre’ in het Bulletin Vanderveldes voorstel voor de Kamer tot het collectief ma-

ken van het bosbestand in België ingezet in een betoog over het behoud van het pitto-

reske karakter van het landschap.23

De uiteenlopende artikels in de Bulletins reflecteerden een paradoxale houding van

het toerisme tegenover de modernisering van het landschap: enerzijds streefde het toe-

risme ernaar om het hele landschap te ontsluiten en in beeld te brengen, wat zich uitte

in een fascinatie voor moderne technieken zoals de cartografie, de fotografie, de trein

en de automobiel. Anderzijds spoorde de Touring Club de lezer ook aan om de ge-

baande paden te verlaten en zich te laven aan tot dan toe onbetreden plekjes in de na-

tuur om te ontsnappen aan de moderne beschaving.24 Het soort streven naar ‘natuur-

lijkheid’ dat in de Lebensreform-beweging aan een sociaal reformisme was gekoppeld,

werd in het toerisme vooral ingeschakeld in een commerciële machinerie. De terugkeer

naar de natuur die het toerisme beloofde ging gepaard met een grootschalige toeristi-

sche infrastructuur en een massale beeldcultuur die de toerist tot deze ervaring moest

brengen. De landschapsfoto’s in het Bulletin reflecteerden deze paradox. De pittoreske

landschapsbeelden (vooral Zwitserse en Italiaanse landschappen en hun Ardense vari-

anten) waren tegelijk ook reproducties van gestandaardiseerde toeristische stereotypen

die op grote schaal werden verspreid. Beeldvorming en infrastructuuraanleg werkten

elkaar trouwens in de hand: pittoreske plaatsen als de valleien van Semois en Maas en

de omgeving van Spa werden al snel voorzien van toeristische infrastructuur. Daaren-

tegen werden omgevingen die niet als pittoresk werden beschouwd, zoals de Kempen

of de Hoge Venen, slechts vanaf het interbellum gerepresenteerd en geëxploiteerd.25

Ook de argumentatie voor bescherming van natuurgebieden was selectief: het Bulletin

reageerde vooral tegen ‘misdaden tegen de natuur’ die een duidelijke en afgelijnde im-

pact op een maagdelijk landschap hadden, zoals stuwdammen, steenkapperijen en som-
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21 J. Massart, Le Front de Flandre (Brussel 1919); J. Massart, ‘Histoire naturelle du littoral’, in La Mer (Brussel 1922)

39-117.

22 J. Massart, ‘Le Panicaut des dunes’, Bulletin du Touring Club de Belgique, 17 (1922) 396.

23 A. Cosyn, ‘Esthétique champêtre’, Bulletin du Touring Club de Belgique (1901) 130-131.

24 Een artikel over een voorstel voor een museum van het toerisme belicht mooi deze beide kanten van het toerisme,

‘Un musée du touriste’, Bulletin du Touring Club de Belgique (1906) p. 98.

25 S. Quériat, ‘Les paysages patrimoniaux de Wallonie: le cas des paysages liés à la représentation’, te verschijnen in

Actes du colloque ‘Le paysage: définition, protection, gestion’ (Brussel 2004).
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mige spoorwegen.26 Zware industrie op zich werd vaak niet in vraag gesteld. Deze se-

lectieve blindheid voor bepaalde onderdelen van natuurbescherming is symptomatisch:

de welvaart van de klasse die aan toerisme participeerde was juist gegenereerd door de

industrialisatie.

De picturalistische landschapsfotografie kent eenzelfde paradox als de toeristische

beeldvorming. Het picturalisme maakte met zijn flou artistique in het begin van de

twintigste eeuw de artistieke fotografie uit en sijpelde geleidelijk de landschapsfotogra-

fie van de Bulletins binnen. Ook hier ging de ambachtelijkheid en de subjectieve erva-

ring die vooropgesteld werd gepaard met een sterke standaardisering van esthetische

codes en een ongekende verspreiding en openbaarheid van de beelden.27 De beeldtaal

van Massart stond mijlenver verwijderd van die van de picturalistische foto’s die in het

Bulletin waren afgedrukt. In tegenstelling tot de haarscherpe, informatieve landschap-

pen van Massart, reflecteerden de picturalistische landschapsfoto’s eerder de creatie van

een eigen realiteit door de gegoede klasse.28 Vooral de manier waarop menselijke per-

sonages werden ingezet, was tekenend voor het contrast tussen de beeldvorming van

het landschap bij Massart en de artistieke fotografische beeldproductie. Waar de pictu-

ralisten vaak menselijke figuren inzetten als personages in de mise-en-scène van een ge-

ïdealiseerd landelijk tafereel, dienden ze bij Massart als maatstokken om de schaal van

de omgeving aan te geven of om het agrarisch productieproces te illustreren. Terwijl de

picturalisten de referentie aan een specifieke plek zoveel mogelijk vermeden, waren bij

Massart de fotograaf en het gefotografeerde duidelijk gesitueerd. Op zijn grote platen

van Les aspects de la végétation en Belgique waren zelfs de coördinaten van de plek en

de kijkrichting in de marge van de foto weergegeven.

Toerisme en oorlog
In 1919 bracht Massart bij de Touring Club Le Front de Flandre uit, een soort toeristi-

sche gids voor het slagveld van de Eerste Wereldoorlog in de reeks Ce qu’il faut voir

sur les champs de bataille et dans les villes détruites de Belgique. Le Front de Flandre is

een opmerkelijk boek omdat verschillende aspecten van Massarts er bij elkaar komen.

Massart zette er zijn wetenschappelijke kennis van het landschap in om de wreedheden

van de oorlog aan de kaak te stellen; tegelijkertijd is het ook een zeer heldere toeris-

tische gids die van dezelfde methodes gebruik maakt als zijn andere vulgariserende

publicaties. In Le Front de Flandre put hij uit zijn geobotanische atlassen om de ken-

merken van het landschap waar de oorlog zich afspeelde te schetsen (‘Le théâtre de la

Guerre en Flandre’). De militaire middelen (bijvoorbeeld loopgraven en overstromin-

gen) en de natuurlijke barrières die in de oorlog werden ingezet waren dan ook nauw

verbonden met de geografische situatie. Al tijdens de oorlog werkte hij mee aan anti-

Duitse propaganda (onder meer in België’s verzet tegen de Duitsche overheersching uit

1915, Deux mentalités, la Belge et l’Allemande uit 1916 en La presse clandestine dans la
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26 C. Billen, ‘Les métamorphoses d’un usage de la nature. Paysages et sites à l’époque de Solvay (1870-1914)’, in: A.

Despy-Meyer, D. Devriese (red.), Ernest Solvay et son temps (Brussel 1997) 249-270.

27 I. Jeffrey, Photography, a concise history (Londen 1981, 1991) 94, vermeld in M.-E. Mélon, ‘L’espace social du pic-

turalisme’, in: G. Vercheval (red.), Pour une histoire de la photographie en Belgique (Charleroi 1993) 65.

28 C. De Naeyer, ‘Het picturalisme in het licht van het symbolisme’, in: A. D’Hooghe, Rond het symbolisme. Foto-

grafie en schilderkunst in de negentiende eeuw (Antwerpen/Brussel 2004) 111-118; M.-E. Mélon, ‘L’espace social du

picturalisme’ 57-69.
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Belgique occupée uit 1917), waarbij hij blijk gaf van zijn observatietalent als reporter. 

De publicaties die Massart uitbracht tijdens de oorlog werpen op verschillende ma-

nieren een licht op Massarts andere werk. Massarts analyse van de Duitse propaganda

en de contrapropaganda van het verzet bewijst dat hij de mechanismen van de massa-

media heel goed kende. Le Front de Flandre toont ook dat de tekst- en beeldstrategie

van een didactisch wetenschappelijk werk, propaganda en een toeristische gids vaak

niet veel van elkaar verschillen. In de inleiding van Deux mentalités schreef Massart:

‘Je me suis efforcé de rester aussi objectif que possible, afin de donner à mon travail

la rigueur scientifique qui caractérise les Rapports de la Commission d’enquête belge.

J’ai simplement transporté dans un domaine, nouveau pour moi, les méthodes de mes

occupations habituelles.’29 Hij construeert dus zelf een onderscheid tussen methode en

onderwerp: zijn methode is volgens hem objectief, maar ze kan worden toegepast op

diverse onderwerpen, zowel ideologisch (oorlogspropaganda) als niet ideologisch gela-

den (de geobotanica van België).

‘Pour la protection de la nature en Belgique’
Deze nadruk op een objectieve methode legde Massart ook al in Pour la protection de

la nature en Belgique in 1912. Volgens Massart was de omgang met het verleden wat

monumenten en landschappen betrof aan een nieuwe fase toe. De argumentatie voor

het beschermen van landschappen moest gegrond worden in een wetenschappelijke ar-

gumentatie, en niet alleen in esthetiek: ‘[...] la Science, à la poursuite de la Vérité, a droit

aux mêmes égards que l’Art, à la poursuite de la Beauté.’30

De reactie op de aantasting van de natuur was in de loop van de negentiende eeuw

vooral in kunstenaarskringen tot stand gekomen, in de Touring Club de Belgique en

door de acties van een aantal kleine en grotere verenigingen (Société Nationale pour la

protection des Sites et Monuments, Ligue des Amis de la Forêt de Soignes, Comité de

Défense de la Fagne, ...).31 De aantasting van de esthetiek van het landschap was hun be-

langrijkste reden voor bescherming. Het overzicht in Pour la Protection van de sites die

volgens Massart moesten worden beschermd, volgde echter de indeling in geobotani-

sche districten. Massart beperkte zich dus niet tot de gebieden die omwille van hun pit-

toresk karakter al bekend waren.

Pour la protection vormde tot ver in de twintigste eeuw een referentiewerk voor de

natuurbescherming in België. Al in 1912 werd in een Koninklijk Besluit beslist een Sec-

tion des Sites toe te voegen aan de Commission Royale des Monuments. Massart werd

adviserend lid van deze sectie en veel debatten in de Commissie over de bescherming

van landschappen zouden – net zoals de tekst van het kb zelf – gebaseerd worden op

zijn wetenschappelijke argumentatie, aangevuld met esthetische argumenten.32 Massart

pleitte in de Commissie bij diverse gelegenheden voor de oprichting van natuurreser-

vaten, onder meer in de duingebieden.
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29 J. Massart, Deux mentalités, la Belge et l’Allemande (Paris 1916) 3.

30 Massart, Pour la Protection, 3.

31 Ibidem, 1-4.

32 Bijvoorbeeld in het verslag van een inspectie in de omgeving van Genk waar Massart aan deelnam: ‘Il s’agissait de

reconnaître et de déterminer les parties de ce territoire, si intéressant au double point de vue de la science et de l’esthé-

tique [...]’, in : ‘Inspection du 5 mai 1913 aux alentours de Genck’, Bulletin des Commissions royales d’Art et d’Arché-

ologie (verder BCRAA) (1913) 388-396.
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Naast wetenschappelijke en esthetische argumenten, was patriottisme een belangrij-

ke drijfveer voor landschapsbescherming. De Commissie en de Touring Club waren

nauw verwante organisaties – in feite was het Bulletin du Touring Club een spreekbuis

voor de ideeën die in de Commissie werden besproken. In beide organisaties hing de

bezorgdheid om het landschap nauw samen met de creatie van een nationale identiteit.

De geijkte uitdrukking voor het landschap werd ‘le visage aimé de la patrie’ en het kreeg

in het conservatiedebat de rol die het monument al tijdens de negentiende eeuw ver-

vulde. In het Bulletin resulteerde dit in een reeks artikels die de liefde voor het vader-

land, de volksaard en het landschap in één adem bezongen.33

De idee van een harmonieuze continuïteit tussen volk en het landschap was niet al-

leen eigen aan het discours van de Commissie. Dezelfde idealen speelden bijvoorbeeld

ook een belangrijke rol in de discussie rond de streekeigen bouwtrant naar aanleiding

van de presentatie van ‘Le village moderne’ op de Gentse wereldtentoonstelling van

1913, alsook in eerder progressieve kringen zoals L’œuvre de l’art public: ‘C’est la dis-

parition de la silhouette de la bonne vieille maison campagnarde de jadis que l’on doit

d’abord déplorer. Les constructions actuelles s’harmonisent de moins en moins avec les

lignes du paysage, avec la physionomie générale de la contrée, les conditions morales et

matérielles du temps, du milieu, de l’emplacement, de l’affectation. Elles deviennent de

plus en plus de productions “neutres et sans patrie” [...].’34 In dit verband pleitte Mas-

sart in de Commissie nog vóór de Eerste Wereldoorlog voor het behoud van de histo-

rische plaatsnamen en sites met rurale woningen per karakteristiek landbouwgebied.

Massart stelde dit naar eigen zeggen uit een wetenschappelijk-didactische belangstel-

ling voor de geschiedenis van het dagelijks leven (‘la vie journalière de ceux qui nous

ont précédés’).35 Het behoud van de lokale toponymie zou de historicus helpen bij het

achterhalen van de vroegere (meestal geografische of botanische) toestand. Massart be-

schouwde het behoud van rurale sites als noodzakelijk voor het inzicht in een agrari-

sche productie- en levenswijze die op termijn zou verdwijnen onder de invloed van de

modernisering van de landbouw. Na de Eerste Wereldoorlog was het landschap ingrij-

pend veranderd en een groot aantal landschappen die Massart in beeld had gebracht wa-

ren verwoest, zoals Le Front de Flandre illustreert. Massart pleitte echter niet zomaar

voor een reconstructie: hij verdedigde andermaal een wetenschappelijke benadering

van het natuurbehoud en stelde ondermeer het behoud voor van de door de oorlog

verwoeste landschappen: de herovering van dit landschap door vegetaties vormden

voor de bioloog een unieke mogelijkheid om de struggle for life in de natuur te bestu-

deren. 36 Massart hield dit pleidooi samen met Eugéne Dhuicque, de architect die rea-

geerde tegen historiserende reconstructies van verwoeste gebouwen naar een toestand

die vaak nooit had bestaan, wat beiden in de meer progressieve gelederen van de Com-

missie positioneerde.
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33 Onder meer J. Rau, ‘Pro Patria’, Bulletin du Touring Club de Belgique (verder BTCB) (1903) 8.

34 P. De Vuyst, Le village Moderne à l’Exposition Universelle et Internationale de Gand (Brussel 1913) 28 ; ‘neutres

et sans patrie’ is geciteerd uit G. de Montenach, ‘L’Art public au Village’, in: IVe Congrès International de l’Art Pu-

blic. Rapports et comptes Rendus (Brussel 1910) Ire section, s.p.

35 BCRAA (1914) 128-135.

36 Dhuicque en Massart, ‘Où en est, en Belgique, la conservation...’.
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Een neutraal landschap?
Massart liet geen gelegenheid voorbij gaan om zich te profileren als een wetenschapper

die een objectief systeem ontwikkelt om het landschap te analyseren. Dit objectief

systeem was volgens hem op zich niet waardegeladen: hij gebruikt het stramien van de

indeling in geobotanische districten zowel om een atlas te maken, voor vulgariserende

publicaties, een gids over de oorlog of een pleidooi voor natuurbescherming. Hij

trachtte zijn discours over landschap expliciet ook los te koppelen van ideologische

vertogen: een natuurreservaat stelde hij voor als een wetenschappelijk laboratorium,

eerder dan als een collectief gebied zoals bij Vandervelde, of een plek waar de schoon-

heid van de pittoreske natuur kan aanschouwd worden. Anderzijds werkte hij tegelijk

ook mee aan uitgesproken ideologische projecten, zoals in zijn publicaties met Van-

dervelde of in de anti-Duitse propaganda, waar hij zich weliswaar haastte om zijn ob-

jectiviteit te claimen.

Men kan echter de vraag stellen of zijn beeld van het landschap wel zo neutraal is als

hij het voorstelde. Omdat Massart de geobotanische districten als onderlegger voor

elke analyse gebruikt, vormt zijn panorama van het Belgische landschap eigenlijk een

ideaalbeeld: de organische samenhang tussen ondergrond, plantengroei en de mens

stond in veel van deze landschappen in realiteit al op het punt te verdwijnen of was al

verdwenen door de modernisering van de landbouw en de globalisering van netwerken

waarin deze plaatsvond. De analyse van Vandervelde toonde dat de spoorwegen en

nieuwe landbouwtechnieken de landbouw én de plattelandsbewoner grotendeels had-

den losgemaakt van de bodem. Terwijl Vandervelde moderne technieken wou inzetten

om de arbeider terug te brengen naar een nieuw, getransformeerd platteland, gebruik-

te Massart echter moderne weergavetechnieken om traditionele landschappen te tonen.

Het is ook geen toeval dat Massart voorstelde om van elk van deze landschappen voor-

beelden te bewaren; ze waren gedoemd museale landschappen te worden. Deze ver-

nauwing van de blik kan verklaard worden doordat de foto’s in een wetenschappelijke,

academische context zijn ontstaan. Zijn onderwerp wás juist de samenhang tussen

ondergrond en plantengroei. Maar dit argument gaat maar ten dele op: Massart zorgde

zelf voor een grote verspreiding van zijn beelden buiten een academische context en ze

werden ook gebruikt in het onderwijs in landbouwscholen, dus in een context die in de

praktijk met de transformatie van het landschap werd geconfronteerd. Door de nadruk

op traditionele landschappen sloot Massart zijn beelden – bewust of onbewust – aan bij

ideologieën die vertrokken van een herstel van de samenhang tussen mens en natuur. 

‘Mettre l’homme en communion et en sympathie avec le paysage qui l’environne,
c’est l’améliorer’
De kringen rond Massart die een terugkeer naar de natuur voorstonden waren niet zo

vooruitstrevend als bepaalde takken van de Lebensreform-beweging, die tevens vegeta-

risme en naturisme propageerden. Toch werd ook in België een ideologisch discours

gekoppeld aan dit contact tussen de mens en de natuur. In dit discours speelde de esthe-

tiek, zowel van het landschap als van de stad, een belangrijke rol. Bijvoorbeeld

L’œuvre de l’art public, de beweging ter bevordering van ‘la salubrité esthétique des

domaines publiques’37 onder voorzitterschap van Charles Buls, geloofde rotsvast in de

maatschappelijke taak van de schoonheid. Het landschap speelde hierbij een essentiële
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rol: ‘Mettre l’homme en communion et en sympathie avec le paysage qui l’environne,

c’est l’améliorer.’38 Stedenbouwkundigen als Camillo Sitte, Joseph Stübben en Buls ge-

bruikten metaforen uit de natuur, zoals de metafoor van de organische groei. Buls was

ook vertrouwd met de Commission des Monuments et des Sites en de Touring club: hij

publiceerde talrijke artikels over toerisme, natuurbescherming en stedenschoon in het

Bulletin. 

In wat volgt zullen we dieper ingaan op de rol die Massart speelde in twee van de be-

wegingen die pleitten voor een ‘terugkeer naar de natuur’ en voor natuurbescherming,

namelijk de Ligue des Amis de la Forêt de Soignes en Le Nouveau Jardin Pittoresque,

alsook op het werk van landschapsarchitect en stedenbouwkundige Louis Van der

Swaelmen, die via deze bewegingen met Massart in contact stond. 

De ‘Ligue des Amis de la Forêt de Soignes’ en ‘Le nouveau Jardin Pittoresque’
De Ligue des Amis de la Forêt de Soignes was onder voorzitterschap van Buls opgericht

om de bescherming van het Zoniënwoud te bepleiten. Op de ledenlijst stonden een aan-

tal bekende namen, waaronder Jean Massart, Émile Vandervelde en Louis Van der

Swaelmen. Het was onder meer door de invloed van de Ligue dat de afdeling Sites aan

de Commission des Monuments werd toegevoegd. Massart werd wellicht lid om langs

deze weg de wetgeving op de bescherming van natuurgebieden te bespoedigen. Door

zijn gebrek aan affiniteit met het artistieke discours over landschap, liepen zijn contac-
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37 ‘Rapport de M. Eug. Broerman’, in: IVe Congrès International de l’Art Public, Ire section, z.p.

38 L. Saint-Ogan, ‘De l’Éducation du Sentiment du Pittoresque’, in: IVe Congrès International de l’Art Public, IIIe

section, s.p.

Afbeelding 2: Twee bladzijden uit het hoofdstuk ‘La lutte pour l’existence’ uit Nos Arbres

(1911). Rechts een schema van de regeneratie van een beukenbos na het kappen.
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ten met de kunstenaars in deze vereniging echter niet altijd even vlot.39 In 1914 gaf de

Ligue een gids voor het Zoniënwoud uit, die uit twee delen bestond: een reeks ‘mono-

graphies historiques, scientifiques et esthétiques’, en een wandelgids. In de monografie

stuit men voortdurend op lyrische metaforen als ‘beukenkathedraal’ of ‘stammen als

pilaren’ die het woud een haast sacrale dimensie toedichten. Het gedachtegoed van de

Ligue was duidelijk schatplichtig aan een soort ‘woudcultus’ die op dat moment in

Europa heerste en die het (oer-)woud als de authentieke vegetatie en tegelijk als na te

streven ideaal beschouwde.40 Massart schreef in de monografie een stuk over de geobo-

tanica van het woud, waarin hij het schema van de regeneratie van een beukenbos uit

het hoofdstuk ‘La lutte pour l’existence’ uit Les arbres opnieuw gebruikte. 41 (zie af-

beelding 2). Van der Swaelmen zelf hield een pleidooi tegen een bosbeheer dat enkel ge-

richt is op een economische exploitatie en voor een meer natuurlijke ontwikkeling van

het bos – weliswaar gestuurd door de mens. Daarbij vertrok hij van het model van een

continue, pleksgewijze regeneratie van het woud van Massart. Van der Swaelmen kop-

pelde het idee van een natuurlijk bosbeheer aan een collectieve esthetische ervaring. Hij

voelde een stijgende interesse voor de natuur bij de bevolking: ‘Le sentiment esthétique

des beautés naturelles parait s’être développé dans des proportions considérables en ces

dernier temps, au sein de la population.’42

Deze link tussen natuur en volksverheffing is nog meer uitgesproken in Le Nouveau

Jardin Pittoresque, de vereniging en het gelijknamige tijdschrift die in 1913 wordt

opgericht door onder meer Louis Van der Swaelmen en (landschaps-)architect Jules

Buyssens. Massart zat in de raad van bestuur. De vereniging had tot doel de levende,

natuurlijke tuin te promoten, in navolging van de wilde Engelse tuin. Het woord ‘pitto-

resk’ werd hier synoniem voor ‘natuurlijk’. Le Nouveau Jardin Pittoresque reageerde

enerzijds op de ‘onnatuurlijke’ tuin (de Franse jardin régulier alsook wat de beweging

zelf de ‘kubistische’ tuin noemde)43 en anderzijds op de uitwassen van een ‘vals roman-

tisch pittoreske’.44 In de brochure die ter gelegenheid van de oprichting van Le Nou-

veau Jardin werd uitgegeven, staan Massarts beelden van ‘echte’ landschappen uit Nos

Arbres en Pour la Protection als voorbeeld naast foto’s van tuinen ‘comme naturel’,

waaronder de tuin die Van der Swaelmen ontwierp voor het kasteel van Meldert en een

hele reeks rotstuinen en Engelse landschapstuinen. Hoewel het geobotanisch onder-

zoek van Massart hier niet zo wetenschappelijk werd toegepast, werkte Massart wel-

licht toch mee omwille van de educatieve ambities van de vereniging, namelijk het vul-

gariseren van de kennis over rots-, water- en andere tuinen door de beoogde oprichting

van arbeiderstuinen. De bevordering van een interactieve botanische kennis lag in de

40 bruno notteboom stadsgeschiedenis

39 T. Caspers, Misbegrepen. De geschiedenis van de natuurbescherming in Vlaanderen 1910-1940. Een tijdperk vol

onbegrip en onvermogen (onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Tilburg/Gent, 1991) 228-229.

40 Caspers, Misbegrepen, 233.

41 J. Massart, ‘Geographie, géologie, botanique de la forêt de Soignes’, in: R.Stevens en L. Van der Swaelmen (red.),

La forêt de Soignes. Monographies historiques, scientifiques et esthétiques (Brussel/Parijs 1914) 121-136.

42 L. Van der Swaelmen, ‘Les arbres forestiers et le traitement des forêts “réservées” à titre de patrimoine collectif de

beauté naturelle’, in: R. Stevens en L. Van der Swaelmen (red.), Idem, 145-202, hier 170.

43 S. Vereecke, De beweging en het tijdschrift voor een nieuwe Belgische tuin: ‘Le Nouveau Jardin Pittoresque’, 1913-

1940 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling, Gent 2002) 55.

44 A. Van Billoen, ‘Le Nouveau Jardin Pittoresque’, in: Le Nouveau Jardin Pittoresque. Association Nationale pour

la Rénovation et la Vulgarisation de l’Art des Jardins (Brussel 1913) 11. 
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Afbeelding 3: Twee bladzijden uit Le

Nouveau Jardin Pittoresque. Associa-

tion Nationale pour la Rénovation et

la Vulgarisation de l’Art des Jardins

(Brussel 1913).

Boven: Beelden van Massart uit Nos

Arbres en Pour la Protection de la Na-

ture en Belgique als voorbeeld voor de

pittoreske tuin. Onderaan de bladzijde

staat te lezen: ‘L’association Le

Nouveau Jardin Pittoresque organise

des excursions pour faire apprécier le

charme de semblables tableaux naturels

et de la flore sauvage’.

Rechts: Aangelegde pittoreske tuinen:

boven een modeltuin in Reims; onder

een tuin in Genval.
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lijn van Massarts vulgarisatiedrang.45 Uit Le Nouveau Jardin Pittoresque stamt wellicht

ook het contact tussen Massart en Buyssens, die Massart zal bijstaan bij het ontwerp

van de Jardin Expérimental.

Van der Swaelmen en de socio-biologische analogie
In de periode waarin Van der Swaelmen zich engageerde in de Ligue des Amis de la Fo-

rêt de Soignes en Le Nouveau Jardin Pittoresque werkte hij vooral nog als landschaps-

architect. Ondanks de ideologische ondertoon bestond zijn discours grotendeels uit

praktische informatie over natuurlijk bosbeheer en tuinaanleg. In de periode vlak voor

de tweede wereldoorlog verschoof het werkterrein van Van der Swaelmen van de tuin-

architectuur naar de stedenbouw. De ideologie – de noodzaak van een natuurlijke

samenhang tussen de mens en zijn omgeving – die hij ontwikkelde als landschapsarchi-

tect, zou in zijn stedenbouwkundig werk sterker naar voor komen.46 In zijn boek Pré-

liminaires d’Art civique (1915) hanteerde Van der Swaelmen wat hij zelf noemde een

socio-biologische benadering, uitgaande van de organische groeiwijze van steden. Van

der Swaelmen was duidelijk beïnvloed door onder meer Unwin, Sitte en Buls. Zijn op

de biologie geënte evolutiefilosofie vertoonde een opvallende gelijkenis met die van

Geddes. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Geddes’ Cities in Evolution, dat pas in

1915 verscheen, de Préliminaires rechtstreeks zou hebben beïnvloed kende Van der

Swaelmen het werk van Geddes ongetwijfeld via de wereldtentoonstelling in Gent in

1913. De evolutionistische stedenbouwkundige theorie van Van der Swaelmen zou

verder beïnvloed zijn door het denken van Felix Le Dantec, een Frans filosoof en bio-

loog die rond de eeuwwisseling in de kringen rond Émile Verhaeren vertoefde.47 Het is

tevens niet onwaarschijnlijk dat Van der Swaelmen het socio-biologisch werk van

Massart en Vandervelde kende, gezien ze alledrie lid waren van de Ligue des Amis de la

Forêt de Soignes en hij met Massart in Le Nouveau Jardin Pittoresque zetelde. In elk

geval putte Van der Swaelmen voor de meer wereldbeschouwelijke kant van zijn ver-

toog uit internationale invloeden, terwijl het werk van Massart vooral voor een meer

concrete onderbouwing zorgde. Préliminaires citeerde uitvoerig uit het werk van

Massart, meer bepaald in de hoofdstukken ‘Le problème rural’ en ‘Le problème natio-

nal’. Verwijzend naar de survey-methode, was het volgens Van der Swaelmen belang-

rijk een evenwicht te vinden tussen nieuwe functies en de eigenheid van de streek, waar-

bij hij de geobotanische regio’s van Massart als uitgangspunt nam. De systematische

kennis van de genealogie van het landschap moest de mens in staat stellen verder te bou-

wen zonder de traditie te verliezen: ‘[...] il est possible de dégager la Loi du Dévelop-

pement de cette localité au cours des âges et le faisceau d’Éléments typiques qui défi-

nissent son Caractère. Ces éléments obéissent à une sorte de “système physiologique”

interne, schématique, abstrait, fonction de tous les facteurs qui interviennent à la cause

et constituent le Type traditionnel, virtuel si je puis dire, reflétant la loi ontogénique

profonde qui intègre toutes les correspondances intimes entre le sol, les choses et les

42 bruno notteboom stadsgeschiedenis

45 J. Massart, ‘La science’, in : Le Nouveau Jardin Pittoresque (1914) 45.

46 G. Bekaert, ‘Inleiding’, in: H. Stynen, Stedebouw en gemeenschap. Louis Van der Swaelmen (1883-1929), bezieler

van de moderne beweging in België (Brussel/Luik 1979) 4-5.

47 Stynen, Stedebouw en gemeenschap, 69-70.
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êtres [...].’48 Het oprichten van natuurreservaten kon een belangrijke rol spelen in het

terug aanvoelen van het landschap. De respectloze manier waarop de mens in het land-

schap ingreep, was volgens Van der Swaelmen meestal te wijten aan een ‘méconnais-

sance des liens mystérieux qui existent entre lui et la Nature’.49 In zijn betoog over na-

tuurreservaten verwees Van der Swaelmen haast integraal naar Pour la protection de la

Nature, maar hij voegde er dus een sterk ideologische laag aan toe: het contact met het

landschap speelde voor hem een belangrijke rol in de creatie van gemeenschapszin.

Een complexe ideeëngeschiedenis
De geschetste ideeëngeschiedenis is vanzelfsprekend onvolledig. Massart bewoog zich

vooral in liberale en linkse intellectuele middens. Het katholieke milieu en organisaties

zoals de Boerenbond hadden vaak een veel grotere invloed op het landschap via de

landbouwpolitiek van de opeenvolgende katholieke Ministeries van Landbouw. Een

verdere verkenning van vertogen en netwerken is nodig; de studie van Massart en zijn

netwerk is hierin slechts een eerste stap.

Het werk van Massart en de manier waarop het door een aantal van zijn tijdsgeno-

ten werd ingezet, toont de complexiteit van vertogen over landschap en de uiteenlo-

pende manieren waarop ze de stedenbouw en planologie zouden insijpelen. Massart

presenteerde zijn methode uitdrukkelijk als objectief en wetenschappelijk; tegelijk con-

strueerde hij een ideaalbeeld van het landschap door het moderniseringsproces en de

verstedelijking grotendeels buiten beeld te laten. In de meeste vertogen over landschap

speelt de idee van landschapsbescherming en dus de oprichting van natuurreservaten

een belangrijke rol. Het natuurreservaat diende hierbij niet alleen als instrument; het

was tevens een ideaal landschap waar men verschillende ideologieën op projecteerde.

Voor Massart vormden de natuurreservaten een catalogus van zijn geobotanisch

systeem; bij Vandervelde realiseerden ze zijn ideaal van een collectief grondbezit; Van

der Swaelmen zette ze in in een discours over de creatie van gemeenschapszin. Deze

verschillende concepties van het natuurreservaat hebben gemeen dat ze teruggrijpen op

de mythe van een oorspronkelijke natuur: het zijn landschappen die voorafgaan aan de

industrialisering en verstedelijking. 

Daarom is het verleidelijk de geschetste vertogen te zien als een reactie tegen de mo-

dernisering van het landschap, of tegen de moderniteit in het algemeen. In elk van de

vertogen treffen we echter een houding tegenover de moderniteit die veel complexer is.

Zowel Massart, de picturalistische fotografen als de toeristische beeldvorming, hoe ver-

schillend ook, hanteren moderne technieken en een grootschalige beeldcultuur om tra-

ditionele landschappen te tonen. Vandervelde gebruikt moderne communicatie- en

transporttechnieken voor zijn terugkeer van de stad naar het platteland. Bij Van der

Swaelmen gaat de aandacht voor de genealogie van het landschap gepaard met de uit-

bouw van een modern planningsapparaat. Natuurreservaten spelen bij hem de rol in

een stedelijke ontwikkeling op regionale schaal. In die zin is het natuurreservaat niet al-

leen een reactie tegen de modernisering en de verstedelijking van het landschap, maar

1 (2006) 1 de vele gezichten van jean massart 43

48 L. Van der Swaelmen, Préliminaires d’Art Civique, mis en relation avec le “cas clinique” de la Belgique (Leiden

1915) 105.

49 Ibidem 91.

SG01 01 03 Notteboom  02-03-2006  11:04  Pagina 43



maakt ze die ook mogelijk. Deze observatie gaat in feite op voor veel van de geschetste

vertogen over landschap: door een beeld van het landschap te creëren dat radicaal ver-

schilt van de stad, maakt men ze juist mogelijk, ook al is het soms onder een andere

vorm. Hoewel Massart zelf de verstedelijking buiten beeld liet, leidde de implementa-

tie van de idee van een organische continuïteit tussen het landschap en de mens bij Van-

dervelde en Van der Swaelmen respectievelijk tot de promotie en het ontwerp van tuin-

steden, en uiteindelijk tot een verregaande verstedelijking.

44 bruno notteboom stadsgeschiedenis
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