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Het landschap verstaan Een zoektocht naar betekenis  

in het spoor van Zen and the Art of Motorcycle Maintenance 

Wim de Haas

 
Landschap is overal. In de stad, op de zee, in de bergen,  
op het platteland. Elke omgeving die ons aanspreekt, op een 
positieve of negatieve manier, wordt landschap.  
 
Het landschap verbindt ieders persoonlĳke geschiedenis  
aan grotere maatschappelĳke ontwikkelingen. Wat betekent 
dit voor een vol land dat worstelt met zĳn identiteit?  
Kunnen we het landschap een grotere rol laten spelen bĳ  
het inrichten en beheren van ons land?  
 
Om dat te onderzoeken is Wim de Haas op zoek gegaan naar 
de betekenis van het landschap. Zĳn reisgids daarbĳ was  
het boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance van Robert 
Pirsig. Aan de hand van dit klassieke boek gaat hĳ op zoek 
naar wat het landschap kan betekenen voor deze tĳd en hoe 
de samenleving met het landschap moet omgaan.  
 
Tĳdens deze zoektocht wordt duidelĳk dat we het landschap 
moeten opvatten als een taal. Leren we deze verstaan, dan 
horen we de verhalen die in het landschap besloten liggen  
en een gids kunnen vormen voor het beheer en de inrichting 
van onze omgeving. Dat vereist oefening, niet zozeer van 
individuen, maar vooral van de maatschappĳ. Oefening 
impliceert het aandachtig en voorzichtig omgaan met 
omgeving.  
 
De zoektocht mondt uit in een rede waarin de steden, 
dorpen, bossen, weiden, akkers en duinen zelf het woord 
nemen en duidelĳk maken wat zĳ van de mens verwachten. 
 
 
Wim de Haas werkt bĳ Wageningen Environmental Research,  
het kennisinstituut voor de groene leefomgeving van de  
Wageningen University & Research (WUR) en doet onderzoek naar  
de relatie tussen mens, natuur en landschap. Eerder werkte hĳ bĳ  
de KNAW en het Ministerie van LNV. Hĳ publiceerde onder meer  
het boek Planning als Gesprek.  
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Een machtig stuk werk: de reconstructie van 
Pirsigs reis en de deconstructie van het fenomeen 
landschap, bĳeengebracht in een dubbele helix.  
 
Eric Luiten,  
Hoogleraar Landschapsarchitectuur 
 
 
 
 
Dit boek bevat allerlei gedachten die mĳ aan het 
denken zetten, die raken aan concepten waar ik 
mee werk, zoals de landschapsdialoog, de 
ontwerpdialoog, het gesprek voeren met en 
vanuit het landschap, de notie dat reflectief 
oordelen vraagt om (samen) oefenen, leren en  
het belang van een ‘kairos-attitude’ in plaats van 
de chronos doctrine. Ik herken ook sterk het 
wederkerige in de relatie met het landschap,  
dat het zowel resultaat als bron van handelen is. 
En dan dat prachtige begrip passibilité, dat staat 
voor de houding die ik van belang vind bĳ het 
voeren van een goede dialoog, waar je logos en 
mythos een plek geeft, waar je nieuwe taal zoekt 
voor dat wat onzegbaar lĳkt, en waarbĳ poëzie  
en verbeelding zo behulpzaam kan zĳn.  
 
Jannemarie de Jonge,  
Rĳksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving 
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1  Op zoek naar landschap 
 
 
Maandag: van St. Paul naar Oakes 
 
 
 
Dit boek zal je kĳk op de wereld veranderen, las ik op de kaft. En dat deed het. De 
kĳk van veel anderen ook, maar dat merkte ik pas later. Ooit stond het boek naast 
The Lord Of The Rings op vrĳwel elke boekenplank. Het begint met een zin die de 
openingsscène van een film zou kunnen zĳn: 
 

Zonder mĳn linkerhand van het stuur van mĳn motor te halen, kan ik op mĳn horloge 
zien dat het half negen in de morgen is.1 

 
Na deze zin gaat het boek verder met het verslag van een road-trip naar het ico-
nische Westen van de Verenigde Staten. Het is 1968. De verteller van het boek, ik 
noem hem Robert, zĳn zoon Chris en zĳn vrienden John en Sylvia rĳden per motor 
over verlaten plattelandswegen van St. Paul in Minnesota naar San Francisco. Het 
is een boek over een vader en een zoon die op zoek zĳn naar zichzelf en zonder dat 
ze het in de gaten hebben ook op zoek zĳn naar elkaar. Het is een boek over een 
man die worstelt met zĳn door elektroshocks weggebrande persoonlĳkheid, die 
in het boek Phaedrus wordt genoemd. Het is een boek over het reizen per motor-
fiets, dat wil zeggen reizen zonder grenzen tussen jou en je omgeving, letterlĳk en 
figuurlĳk: On a cycle the frame is gone.2 Het is een boek waarin tussen reisbeschrĳ-
vingen door, stap voor stap een filosofie van non-dualistisch denken wordt ont-
wikkeld, waarin het begrip Kwaliteit centraal staat. En daarmee is het ook een boek 
over Zen, een filosofie die niet expliciet wordt besproken, maar overal in het boek 
aanwezig is.  
 
Het boek heet Zen and the Art of Motorcycle Maintenance en is geschreven door Robert 
Pirsig (1928-2017). Het verscheen in 1974 en sloeg in als een bom. Jim Landis, de 
uitgever die het kreeg toegestuurd, herkende het meteen als een meesterwerk. De 
invloedrĳke literatuurcriticus George Steiner (1929-2020) schreef een zeer posi-
tieve recensie in de New York Review of Books. Zen and the Art of Motorcycle Mainte-
nance werd een cultboek, omdat het de tĳdgeest perfect weergaf. Het ging over 
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vragen die toen veel mensen aanspraken. Bo vendien was het vlot en direct geschre-
ven en als je genoeg had van een fikse dosis filosofie, kon je dat onderdeel gewoon 
overslaan en al lezend je eigen boek samenstellen.  
Ik kwam het boek voor het eerst tegen in een artikel van Leopold de Buch, een pseu-
doniem van Rudy Kousbroek, in het week blad Vrĳ Nederland en kocht het meteen.3 
Kousbroek waardeerde het boek vooral om de positieve houding ten opzichte van 
techniek. De filosofische passages vond hĳ niet altĳd goed en precies geschreven. 
Hĳ noemde het ‘een voor hippies navertelde versie van The logic of Scientific Discovery’, 
waarin Karl Popper uiteenzette dat feiten niet het bewĳs vormen voor een weten-
schappelĳke theorie, maar alleen kunnen worden ingezet om een theorie te weer-
leggen. 
 
Nu, ongeveer vĳftig jaar later, ben ik zelf op de plek van de eerste zin van het boek. 
Ik rĳ zo exact mogelĳk de route na die in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance 
is beschreven: van Saint Paul in Minnesota naar San Francisco in California. Ook 
ik start vlak na Independence Day op 4 juli. Als het lukt zal ik zelfs op dezelfde plekken 
slapen als de hoofdpersoon en de schrĳver van het boek. Toch is er een belangrĳk 
verschil. Robert, de verteller van het boek, reed op een Honda-motorfiets met zĳn 
zoon Chris achterop. Zĳn vrienden John en Sylvia Sutherland reden op een degelĳke 
Duitse BMW. In tegenstelling tot hen rĳ ik in een kleine huurauto, wat een heel an-
dere beleving geeft. Er is één troost. Het klassieke motornummer van Steppenwolf 
Born To Be Wild is door Mars Bonfire geschreven als ode aan zĳn reizen in nota bene 
een Ford Falcon, een wat suffe auto die alles behalve een ruige motor is. 
 
Waarom doe ik dit? Wat is de reden dat ik Roberts route precies volg, inclusief de 
omwegen? Weliswaar is nareizen op zich leuk om te doen, maar ik heb een heel 
andere reden. Ik ben gefascineerd door een fenomeen dat op het eerste gezicht 
niets te maken heeft met Zen and The Art of Motorcycle Maintenance. Dat fenomeen 
is het landschap. Tĳdens deze reis wil ik onderzoeken wat het land schap betekent 
in deze tĳd en op wat voor manier wĳ met het landschap kunnen omgaan. Deze 
reis is mĳn methode van onderzoek: het is letterlĳk een zoektocht.  
 
Het landschap gaat me aan het hart. Vanwege het landschap ben ik, Amster dam -
mer, in Wageningen land in rich ting en planologie gaan studeren. Ik dacht toen 
heel simpel: natuur en landschap worden bedreigd door de techniek. Dat is een 
ongelĳke strĳd. Daarom moeten ze worden beschermd, door grenzen te stellen en 
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door de techniek te veranderen. Tegenwoordig wordt techniek veel positiever ge-
waardeerd dan in de jaren zestig en zeventig, maar het is in deze hypermoderne 
tĳd nog steeds en misschien wel meer dan ooit nodig dat er wordt nagedacht over 
ons landschap. Niet zozeer omdat het landschap een free for all terrein is geworden, 
maar vooral omdat het landschap alles te maken heeft met identiteit: het verhaal 
over wie je was, wie je bent en wie je wilt worden. Het landschap verbindt ieders 
persoonlĳke verhaal met het grote maatschappelĳke verhaal. Zeker in een tĳd 
waarin identiteiten fluïde lĳken te zĳn geworden, is het relevant om te onderzoe-
ken wat de betekenis van het landschap is.  
 
In het dagelĳks spraakgebruik wordt landschap vaak gelĳkgesteld aan natuur, park, 
platteland of zelfs landbouw. Sommigen vinden het landschap iets anders dan de 
stad: zĳ gaan de stad uit en het landschap in. De overheid heeft zelfs een heel eigen 
terminologie die afhankelĳk is van het beleidsveld: klimaat in het klimaatbeleid, 
ruimte in de ruimtelĳke ordening, omgeving in het omgevingsbeleid, land in de 
landinrichting, natuur in het natuurbeheer, milieu in het milieubeleid en in een mi-
niem hoekje landschap in het landschapsbeleid. Ik noem het allemaal landschap.  
Oorspronkelĳk betekende het woord landschap: een ‘gebied binnen door een 
landsheer geschapen grenzen’.4 In de geschiedenis van de mensheid is het begrip 
landschap verschoven van de heerschappĳ over het land naar de ervaring van het 
land. Ton Lemaire beschrĳft in zĳn klassieker De filosofie van het landschap hoe het 
landschap is ‘uitgevonden’ door Petrarca.5 De monnik en dichter Petrarca (1304-
1374) beklom de Mont Ventoux zonder een praktisch doel te hebben. Genieten van 
het uitzicht was een innovatieve daad. Maar de klim bracht hem ook tot intro -
spectie; zĳn weg omhoog werd een reis naar binnen. Sindsdien is landschap voor 
altĳd verbonden aan beleving of ervaring.  
 
Zoals in veel landen van Europa, kwam ook in Nederland in de tweede helft van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw de zorg voor natuur en landschap 
op. Deels als onderdeel van de arbeidersbeweging, deels uit persoonlĳke betrok-
kenheid van de welgestelden. Idealisme was de drĳfveer, maatschappĳ verbete ring 
het doel. In de loop van de twintigste eeuw ont wik kel den de natuur- en land-
schaps zorg zich tot een algemeen geaccepteerde en breed gewaar deer de activiteit 
van overheden en de daarmee verknoopte organisaties. De overheid nam hierin 
een belangrĳke plaats in: het ging immers om publieke waarden, met een demo-
cratisch gecontroleerde overheid als drager daarvan. Nederland was in die tĳd voor 

9

De Haas - binnenwerk vDEF.qxp_2021  22-12-2021  13:41  Pagina 9



de hele wereld een voor beeld   van het planmatig en integraal vormgeven van de 
ruimtelĳke ontwikkeling met veel aandacht voor natuur en landschap. 
Bĳ het volgende ‘breukvlak’ van twee eeuwen6 begon dit voorbeeldig geheel van 
ideeën, wetten, organisaties en maatregelen barsten te vertonen. De beleidsdicht-
heid werd hoog. Ruimtelĳke ordening, milieubeleid, natuurbeheer, waterbeheer 
en infrastructuurplanning richten zich ieder op een ander aspect van dezelfde 
ruimte. Het ontbrak aan een mechanisme om dit alles bĳ elkaar te houden.  
Velen ervaren tegenwoordig een groot verlies aan kwaliteit van het landschap. Dit 
kwam onder meer tot uitdrukking in het begrip ‘landschapspĳn’ dat in 2016 op de 
longlist stond van het Van Dale Woord van het Jaar.7 Landschaps pĳn gaat vooral over 
het platteland waar het landbouwsysteem vastloopt, de mestoverschotten onbe-
heersbaar lĳken en de biodiversiteit onherroepelĳk lĳkt af te nemen. Maar ook het 
stedelĳke landschap doet pĳn. In aantrekkelĳke binnensteden, waar alleen nog maar 
toeristen rondlopen, maar ook op vastgelopen toegangs wegen, overbelaste stations, 
energieverspillende bebouwing, probleemwĳken en monofunctionele uitbreidings-
locaties. Op de achtergrond hiervan spelen de grote mondiale bewegingen: klimaat-
verandering, biodiversiteitsverlies, voortgaande verstedelĳking en demografische 
verschuivingen. Dit alles maakt dat reflectie op het landschap hard nodig is. 
Ik laat me voor deze reflectie leiden door drie vragen. Allereerst door de vraag, wat 
landschap eigenlĳk is. Ik wil geen blinde op de goede weg zĳn.8 Voor alles is nodig 
om landschap te begrĳpen en er op een goede manier over te spreken. En dat 
omvat, na het structuralisme, na het constructivisme, na het post modernisme, na 
het pragmatisme, na het neoliberalisme, en na vele holle woorden, om een vorm 
van begrĳpen en spreken die aansluit bĳ echte ervaringen.  
Ten tweede vraag ik me af wat het landschap betekent voor de samenleving. Mensen 
praten niet neutraal over landschap, maar vanuit een belang of een betrokkenheid. 
Wat betekent het als iemand zegt: het landschap wordt verwoest of aangetast, zoals 
ik hoorde in een radiodiscussie over de ontginning van het laatste Nederlandse oer-
bos, het Beekbergerwoud? Wat wordt aangetast? Waarom is dit erg? Mensen vinden 
het landschap geschikt om te bouwen of te bebouwen, fĳn om te wonen, mooi om 
te wandelen of uitdagend om te sporten. Zĳn daar fundamentele categorieën en 
ideeën in te onderscheiden? Of is de betekenis van het landschap op de een of an-
dere manier te benoemen? Dit hoort allemaal bĳ de vraag naar betekenis.  
Mĳn derde vraag gaat over de manier waarop we met het landschap kunnen  
omgaan. Iedereen die iets bouwt of inricht doet hieraan mee, maar met name de 
overheid heeft een grote rol door wegenbouw, natuurbeheer, monumentenzorg, 
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ruimtelĳke ordening, milieubeheer, omgevingsbeleid, watermanagement, enzo-
voort. Ondanks al deze inspanningen is landschapspĳn ontstaan. Kunnen we deze 
wegnemen? Of meer algemeen geformuleerd: hoe kan in een complexe tĳd voor 
het landschap worden gezorgd?  
 
Deze zoektocht in de voetsporen van Robert Pirsig moet mĳ helpen om een ant-
woord te vinden op deze drie vragen. Het wordt een soort pelgrimage. Eeuwenlang 
begaven pelgrims zich via vaste routes naar betekenisvolle plekken. Pelgrims zoch-
ten naar verlossing; ze wilden zich bevrĳden van een schuld, de dagelĳkse sleur 
of een kwellend ego. In het verleden liepen ze blootsvoets, reisden met kamelen of 
namen een koets. Ook moderne pelgrims zoeken bewust het oncomfortabele, zĳ 
reizen te voet, per fiets of per motor. Waar wordt afgezien en geleden ontstaat iets 
nieuws. Al zĳn het maar hoofdbrekens, de moeite die zo’n tocht met zich mee-
brengt, is voorwaarde voor nieuwe gedachten en een nieuwe houding.  
Ik heb de route van Zen and the Art of Motorcycle Maintenance gekozen omdat daarin 
drie dingen samenkomen. Ten eerste gaat ZMM over kwaliteit en daarmee over be-
tekenis, wat twee kanten van dezelfde medaille zĳn: wat kwaliteit heeft betekent 
iets; wat iets betekent heeft kwaliteit. Ten tweede is ZMM ook een zoektocht waarin 
etappegewĳs een manier van denken en spreken wordt ontwikkeld. En ten derde 
speelt ZMM zich af in indrukwekkende landschappen, niet in studeerkamers, bi-
bliotheken of collegezalen. Ik zal me laten inspireren door de reis van Robert en 
zĳn zoon, door de landschappen die zĳ doorkruisen en door de onderwerpen die 
Robert aanroert. Elke dag zal ik het landschap weer op een andere manier bekĳken. 
Mogelĳk sla ik – vanuit zĳn route – op onderdelen een heel andere weg in. Dat weet 
ik nu nog niet. Juist daarom is het een zoektocht.  
 
De tocht uit het boek is eerder nagereisd. Deze navolgers worden Pirsig Pilgrims ge-
noemd. Sommigen van hen laten duidelĳke sporen na. De meest prominente is 
Henry Gurr, een emeritus hoogleraar Natuurkunde van de University of South Ca-
rolina Aiken. Hĳ houdt een zeer uitgebreide website bĳ over Zen and the Art of Mo-
torcycle Maintenance.9 Zĳn loopbaan is interessant en typeert de Pirsig-lezer. Tot in 
de jaren zeventig werkte hĳ als kern fysisch onderzoeker, maar stopte daarmee toen 
hĳ zich bewust werd van de enor me vernietigings kracht van alle atoomwapens van 
Oost en West bĳ elkaar. Daarna werd lesgeven aan jonge mensen zĳn missie. Voor 
zĳn manier van les ge ven liet hĳ zich inspireren door Zen and the Art of Motorcycle 
Maintenance.  

11

De Haas - binnenwerk vDEF.qxp_2021  22-12-2021  13:41  Pagina 11



Twee andere Pirsig pilgrims op wier websites ik uren heb gekeken om Roberts route 
te achterhalen, zĳn Ian Glendinning (www.psybertron.org) en Gary Wegner 
(zamm.zqx.net/zmm). Beide tonen een kaart van de route van Zen and the Art of  
Motorcycle Maintenance, die het niet halen bĳ de gedetailleerde beschrĳvingen van 
Henry Gurr, die letterlĳk iedere verwĳzing in het boek naar het landschap heeft 
proberen te vinden, te fotograferen en te beschrĳven.  
En dan is er Mark Richardson, een journalist die de tocht per motor heeft nagereisd 
en zĳn belevenissen heeft vastgelegd in een boek. Wat zĳn boek bĳzonder maakt 
is dat hĳ veel achtergronden en biografische details geeft over het leven van de au-
teur Robert Pirsig, zĳn tochtgenoten en een aantal anderen die in het boek voor-
komen. Hĳ heeft allerlei mensen gesproken die inmiddels zĳn overleden.10 
Verder vond ik een weinig bekend Nederlands fotoboek: Quality, not Quantity; foto-
grafische impressies n.a.v. Zen en de kunst van het motoronderhoud van Ralph Hakkert 
en Wiljo Doeleman uit 1977. Zĳ reisden met hun in de Verenigde Staten aangeschafte 
Chrysler Newport de tocht na. Voor zover ik weet is dit de eerste Pirsig pelgrimage 
die ooit is gepubliceerd.11 
 
Toen ik jaren geleden het plan opvatte om deze pelgrimage te ondernemen heb ik 
mĳn voornemen voorgelegd aan Robert Pirsig. Ik heb hem vier brieven gestuurd, 
twee naar zĳn uitgever en twee naar zĳn huisadres dat ik na veel zoeken in lokale 
telefoonboeken wist te achterhalen. Ik heb hem uitgelegd wat ik ging doen, hoe 
belangrĳk zĳn boek voor een heleboel mensen is geweest en dat hĳ zelfs, indirect, 
veel invloed heeft gehad op de Nederlandse ruimtelĳke ordening.12  
 

*** 
 
Vanmorgen om half negen ben ik van mĳn hotel bĳ het vliegveld van Minneapolis 
vertrokken op weg naar Saint Paul. Van elkaar gescheiden door de Mississippi  
vormen Saint Paul en Minneapolis samen de Twin Cities. Eind jaren zestig woonde 
Robert Pirsig in Saint Paul waar hĳ een groot deel van Zen and the Art of Motorcycle 
Maintenance schreef. Hĳ stond elke dag om twee uur ’s nachts op en schreef dan 
tot zes uur in de morgen aan zĳn meesterwerk. Daarna ontbeet hĳ met zĳn gezin 
en ging hĳ naar kantoor om hand lei dingen voor het gebruik en de assemblage van 
technische apparaten te schrĳ ven.  
Het huis waar zĳ hebben gewoond ziet er onwerkelĳk idyllisch uit, vooral nu de 
zon schĳnt. Het staat in een typische Amerikaanse middenstands wĳk. Iedereen 
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heeft een strak gemaaid grasveld voor het huis, dat direct aansluit op het trottoir. 
Door het gras loopt een pad naar de voordeur. Er staan bomen die de straat bescha-
duwen en de buurt een intieme sfeer geven. De huizen zĳn bekleed met houten 
planken die elkaar iets overlappen en in frisse kleuren zĳn geschilderd. Het huis 
waar Robert Pirsig woonde wĳkt daar niet van af. Het is wit geschilderd en niet erg 
groot. In dit soort wĳken wonen alleen maar gelukkige mensen, lĳkt het wel.  
 
Na het bezoek aan Pirsigs woning rĳ ik over Highway 55 van Minneapolis naar de 
Dakotas. Highway 55, een two-laner, is in Amerikaanse ogen een oude weg.  
De weg bestaat uit betonplaten die een ritmisch geluid geven als je er over rĳdt.  
Clickety-clack, zeggen ze in de Verenigde Staten. Robert had een voorkeur voor deze 
two-laners, zoals ik die heb voor kleine lokale musea. Ik ga elk tweekamermuseum 
in dat wordt gerund door gepensioneerde vaak vrouwelĳke vrĳwilligers.  
 
De keuze voor Highway 55 roept een vraag op die ik vaker zal tegenkomen: welke 
weg heeft Robert precies genomen? In een interview geeft Pirsig aan dat er een 
spoorweg langs de weg liep. Daarom denkt hĳ zelf dat hĳ langs Highway 10 reed. 
Er loopt inderdaad een spoorlĳn langs Highway 10, maar ook één langs Highway 
55, zoals ik nu zelf zie. Zelfs de oude gietĳzeren waterpomp die Robert beschrĳft 

Het Huis (Robert Pirsigs woning in St. Paul)
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De Pomp (rustplaats langs Highway 55)

De afslag (missed turn)

De picknickplaats
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is langs Highway 55 te vinden. Ik heb de afgelopen weken veel zoekwerk gedaan 
om de exacte plek van de pomp te achterhalen en ben dan ook blĳ dat ik hem zon-
der moeite vind. De pomp is nu niet meer dan een ornament midden op het gras-
veld van een keurig onderhouden picknickplaats.  
 
Even verder, voorbĳ het plaatsje Elbow Lake, bereik ik een iconisch punt voor de 
Pirsig Pilgrim: the missed turn. Dit is de plek waar Robert de afslag naar route 55 
miste. Hĳ was met zĳn gedachten bĳ een eerdere, rampzalig verlopen, reis en reed 
de splitsing zomaar voorbĳ. Mĳlen verder kwam hĳ er pas achter dat hĳ de ver-
keerde weg had genomen. Ik zie de afslag al van veraf aankomen, hoe kun je die 
missen? De zĳweg is in dit open land duidelĳk te zien. Maar ik heb natuurlĳk het 
comfort van een goede reisbeschrĳving en een Garmin. Bovendien heb ik Zen and 
the Art of Motorcycle Maintenance gelezen. Bĳ de afslag neem ik een paar foto’s en 
aarzel even, maar dan neem ik de omweg ook.  
 
De omweg komt uit op Highway 13, die door een vlak landbouwgebied loopt. Hier 
en daar staat een boerderĳ met enorm grote silo’s. Langs elke Amerikaanse highway 
vind je borden die historisch interessante plekken beschrĳven. Bĳ Camp Buell is er 
één waarop ik lees dat dit de plek is waar in 1863 Generaal Sibley heeft gebivakkeerd 
tĳdens een expeditie tegen het Lakota volk. Dat is voor de echte patriot zeker een 
monument waard. Toch is vlakbĳ een veel interessantere plek voor de ware Pirsig 
Pilgrim. Aan de oprit van de Dakota Valley Electric Cooperation is een picknickplaats 
die ik meteen herken. Het is niet meer dan afdakje op wit metalen stangen, met een 
picknicktafel eronder. Het is deze plek die op een wereldberoemde foto van Robert 
en Chris staat. Een foto die de achterkant van vele uitgaven van Zen and the Art of 
Motorcycle Maintenance siert. Het is een wonder dat deze plek nog bestaat. Ik foto-
grafeer hem dan ook van alle kanten.  
 
Tegen de avond rĳ ik het plaatsje Oakes binnen. Het is even zoeken maar dan vind 
ik het kleine motel waar Robert mogelĳk heeft overnacht. Dit soort motels vind je 
alleen maar in B-films. Gehorige kamers naast elkaar, een vervallen veranda, wan-
kele stoeltjes en een met onkruid begroeide parkeerplaats. Achter de balie zit een 
jonge vrouw die het liefst zo snel mogelĳk terug wil naar haar tv en blèrende kin-
deren. Ik vertel waar ik vandaan kom en wat voor tocht ik maak, maar dat roept 
geen enkele reactie bĳ haar op.  
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Toen Robert, Chris, John en Sylvia hier logeerden, hadden ze ’s avonds een discus-
sie over geesten. Robert had daar een heel eigen opvatting over. Volgens hem ge-
loven moderne mensen nog steeds in geesten en verschillen ze op dit punt niet 
van beschavingen zoals die van de originele bewoners van Noord-Amerika. De wet 
van de zwaartekracht bĳvoorbeeld is zo’n geest, volgens Robert. Zĳn vrienden 
namen hem niet serieus, toch zĳn er gerespecteerde relativistische denkers die ver 
met hem mee zouden gaan.  
 
Aan deze passage uit Zen and the Art of Motorcycle Maintenance moet ik denken als 
ik in bed lig. Roberts opvatting over geesten zĳn interessant, omdat in het spreken 
over het landschap vaak de term genius loci wordt gebruikt. Dit is de klassieke term 
voor de beschermgeest van de plek. Tegenwoordig vatten we genius loci op in over-
drachtelĳke zin, als het karakter van een plek. Ik verwacht deze genius vaak tegen 
te komen, als ik verder inga op landschap en de betekenis ervan. Zĳn landschap, 
kwaliteit en betekenis ook geesten? Bestaat landschap, bestaat betekenis, bestaat 
kwaliteit? Met deze vragen val ik in slaap. 
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Noten

1         I can see by my watch, without taking my hand from the left grip of the cycle, that it is eight-thirty 
in the morning. Robert Pirsig (1974). Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. New York:  
William Morrow. Deze wordt verder aangehaald als ZMM.

2        ZMM, p. 4.

3        Leopold de Buch (Rudy Kousbroek). Erlkönig op de motorfiets. Vrĳ Nederland, 8 maart 1975.

4        Maarten Jan Hoekstra (2015). Dorp, stad, land. De lage landen in woorden. Amsterdam: Atlas 
Contact.

5        Ton Lemaire (1970). De filosofie van het landschap. Baarn: Ambo.

6        De uitdrukking komt van de historicus Jan Romein (1976, 2de druk). Op het breukvlak van 
twee eeuwen. Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverĳ.

7        Oorspronkelĳk bedacht door de bioloog Theunis Piersma. Jantien de Boer schreef er een 
boek over. Landschapspĳn kwam uiteindelĳk niet op de shortlist van het woord van het 
jaar. De verkiezing werd gewonnen door het woord treitervlogger. 

8        ‘Je weet toch wel hoe treurig het altĳd met opvattingen zonder kennis is gesteld? Op zĳn 
best zĳn die blind. Of vind jĳ dat er een verschil bestaat tussen een blinde die de goede weg 
neemt en een ongefundeerde opvatting die waar is?’ Plato. Politeia. In Verzameld Werk  
deel II (2012). Amsterdam: Uitgeverĳ Bert Bakker.

9        http://venturearete.org/ResearchProjects/ProfessorGurr/Main/HomePage 

10      Mark Richardson (2008). Zen and Now. On the Trail of Robert Pirsig and the Art of Motorcycle 
Maintenance. New York/Toronto: Alfred A. Knopf.

11       Voor de echte lief hebbers is er het Guidebook to Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. 
[Ronald L. Disanto & Thomas Steele (Eds.) (1990)] waar in wordt ingegaan op de 
publicatiegeschiedenis en de ontvangst van het boek en waarin ook de filoso fi sche 
achtergronden worden beschreven.

12      Zie mĳn essays op http://venturearete.org/ResearchProjects/ProfessorGurr/Ddocuments/ 
TwoZMMEssaysDutchPlanningAndZmmTripLandscapeByWimDeHaas 
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Het landschap verstaan Een zoektocht naar betekenis  

in het spoor van Zen and the Art of Motorcycle Maintenance 

Wim de Haas

 
Landschap is overal. In de stad, op de zee, in de bergen,  
op het platteland. Elke omgeving die ons aanspreekt, op een 
positieve of negatieve manier, wordt landschap.  
 
Het landschap verbindt ieders persoonlĳke geschiedenis  
aan grotere maatschappelĳke ontwikkelingen. Wat betekent 
dit voor een vol land dat worstelt met zĳn identiteit?  
Kunnen we het landschap een grotere rol laten spelen bĳ  
het inrichten en beheren van ons land?  
 
Om dat te onderzoeken is Wim de Haas op zoek gegaan naar 
de betekenis van het landschap. Zĳn reisgids daarbĳ was  
het boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance van Robert 
Pirsig. Aan de hand van dit klassieke boek gaat hĳ op zoek 
naar wat het landschap kan betekenen voor deze tĳd en hoe 
de samenleving met het landschap moet omgaan.  
 
Tĳdens deze zoektocht wordt duidelĳk dat we het landschap 
moeten opvatten als een taal. Leren we deze verstaan, dan 
horen we de verhalen die in het landschap besloten liggen  
en een gids kunnen vormen voor het beheer en de inrichting 
van onze omgeving. Dat vereist oefening, niet zozeer van 
individuen, maar vooral van de maatschappĳ. Oefening 
impliceert het aandachtig en voorzichtig omgaan met 
omgeving.  
 
De zoektocht mondt uit in een rede waarin de steden, 
dorpen, bossen, weiden, akkers en duinen zelf het woord 
nemen en duidelĳk maken wat zĳ van de mens verwachten. 
 
 
Wim de Haas werkt bĳ Wageningen Environmental Research,  
het kennisinstituut voor de groene leefomgeving van de  
Wageningen University & Research (WUR) en doet onderzoek naar  
de relatie tussen mens, natuur en landschap. Eerder werkte hĳ bĳ  
de KNAW en het Ministerie van LNV. Hĳ publiceerde onder meer  
het boek Planning als Gesprek.  
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Een machtig stuk werk: de reconstructie van 
Pirsigs reis en de deconstructie van het fenomeen 
landschap, bĳeengebracht in een dubbele helix.  
 
Eric Luiten,  
Hoogleraar Landschapsarchitectuur 
 
 
 
 
Dit boek bevat allerlei gedachten die mĳ aan het 
denken zetten, die raken aan concepten waar ik 
mee werk, zoals de landschapsdialoog, de 
ontwerpdialoog, het gesprek voeren met en 
vanuit het landschap, de notie dat reflectief 
oordelen vraagt om (samen) oefenen, leren en  
het belang van een ‘kairos-attitude’ in plaats van 
de chronos doctrine. Ik herken ook sterk het 
wederkerige in de relatie met het landschap,  
dat het zowel resultaat als bron van handelen is. 
En dan dat prachtige begrip passibilité, dat staat 
voor de houding die ik van belang vind bĳ het 
voeren van een goede dialoog, waar je logos en 
mythos een plek geeft, waar je nieuwe taal zoekt 
voor dat wat onzegbaar lĳkt, en waarbĳ poëzie  
en verbeelding zo behulpzaam kan zĳn.  
 
Jannemarie de Jonge,  
Rĳksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving 
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