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WAT AMERIKA ONS KAN LEREN: OVER 19e-EEUWSE LANDSCHAPS
SCIDLDERUEN EN ETHNO-ECOLOGISCHE GESCHIEDSCHRIJVING
O.H. Harsema

Met de jazz en de country & western music
behoort de 1 9e-eeuwse Amerikaanse land
schapsschilderkunst naar mijn mening tot
de meest prominente bijdragen van de VS
aan de Westerse beschaving. Wat de muzi
kale onderdelen betreft is mijn oordeel al
tamelijk lang geleden gevormd. De pictu
rale toevoeging is het resultaat van recent
verworven inzicht. Hier gold kennelijk dat
je er geweest moet zijn om er over te kun
nen oordelen. 'Er' is in dit geval in de VS
en de landschapsschilderijen die ik bedoel
zijn die welke daar zijn ontstaan tussen ca.
1 830 en 1 880. Hoewel een aantal van deze
meesterwerken zich in Europa bevindt is
een bezoek aan enkele van de bekende
kunstmusea aan de oostkust van de VS no
dig om er een goede indruk van te krij
gen. 1
Ik zal nu eerst proberen duidelijk te
maken wat mij in die Amerikaanse land
schapsschilderijen, die ik zag in musea in
Washington en New York, zo boeide. Ver
volgens zal ik proberen de brug te slaan
naar de archeologie door aan te geven
waarom mij sommige van deze kunstwer
ken ook uit vakoogpunt, voor Europese
arebeologen en archeologisch gei'nteres
seerden, van enige betekenis lijken te zijn.
Ik werd voor het eerst getroffen door deze
landschapsschilderijen toen ik in Washing
ton tegenover een werk van George Inness
stond, getiteld 'The Lackawanna Valley'
(fig. I ). Het was deels het gevoel nu eens
iets heel anders te zien dat wat in Europa
in de 1 9e eeuw tot de _geijkte uitgebeelde
onderwerpen behoorde. Het werk appel
leerde daarnaast ook aan iets bekends, het
herinnerde mij aan iets waarmee ik al eer
der in aanraking was gekomen.
Het bewuste schilderil , uit 1 855, toont
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ons het stadje Scranton in N.O.-Pennsyl
vania - eigenlijk maar een deel van het
stadje en ook enigszins op de achtergrond
- met ais meest in het oog springende
bouwwerk het ronde locomotievendepot
rechts van het midden. Dichterbij zien we
een goederen(kolen?)trein naderen, waar
van de locomotief een forse witte stoom
pluim produceert. Het geheel is ingevat in
een deels agrarisch, deels bebost landschap.
De beschouwer kijkt vanaf een hoogte en
de aflopende helling aan zijn voeten be
staat uit grasland waarin talrijke boom
stobben, die verraden dat het cultuurland
nog niet lang geleden uit bos is aange
maakt. In de verte geeft het lage gebergte
de overkant van het dal aan. Een hoge
maar niet erg massieve Joofboom linksvoor
zorgt voor inkadering en diepte; rechts zou
men in een fabriek met gracieuze, rokende
schoorsteen daarvan de functionele tegen
hanger kunnen zien.
Ook elders op het schilderij dampt en
rookt er nog het een en ander. Toch over
heerst niet de indruk dat hier nu typisch
het begin van de nieuwe, industrieJe tijd is
uitgebeeld. Het is evenzeer een pastoraal
landschapsbeeld en het documenteert zelfs
mede het ontstaan van het agrarisch cul
tuurlandschap. Dat proces ging ook in het
noordoosten van de VS, althans in het bio
nenland - in delen van staten ais Vermont,
New York en Pennsylvania -, nog door
toen de stoomtrein al zijn intrede had ge
daan. Overigens neemt Inness een wat bij 
zondere plaats in onder de Amerikaanse
Iandschapsschilders. Hij had een zekere
voorliefde voor de incorporatie van indu
strieJe eJementen in zijn landschappen. Zo
steekt ook op zijn sterk impressionistische
gezicht op de Niagara ( 1 889) een rokende
fabrieksschoorsteen opvallend boven de

horizon uit.
Het door de mens ingerichte landschap is
bijna altijd wel ergens aanwezig en neemt
niet zelden een prominente plaats in op de
schilderijen van de Noordamerikaanse
landschapsschilders die vanaf ca. 1 830 in
het noordoosten van de VS hebben ge
werkt. Delen van het landschap verkeren
daarbij soms, zoals hiervoor bleek, nog in
een primair stadium van ontginning. Bijna
alle schilders van naam, zoals Cole,
Church, Durand, Gifford en Cropsey, en
daarnaast veJe anderen, hebben werken
geproduceerd die een sterke topografische
inslag bezitten. Dat maakt dat ze niet al
leen ais kunstwerken interessant zijn maar
ook documentair, ais studieobject voor
historisch-geografen, in ecologie en land
sehap gei'nteresseerde historici en ook voor
archeologen. Dat laatste geldt naar mijn
mening omdat ons een visuele voorstelling
wordt gegeven van ontginningswijzen,
landgebruik en landinrichting die zich la
ten vergelijken roet praktijken die in

Fig.

l.

Europa, en daar al in de prehistorie, even
eens moeten zijn toegepast.
Ik heb hiervoor een van de schilderijen
iets uitvoeriger beschreven. Dat was een
enigszins bijzonder werk. Daarom nu nog
een poging wat algemenere thema's aan te
geven.
Een veel voorkomend onderwerp is een
wijds gezicht, vanaf een hoger standpunt,
over een breed rivierdal of een vlakte. In
het centrum en op de achtergrond, in de
verte beneden, zien we oude r, aaneenge
sloten cultuurland roet een tamelijk regel
matige verkaveling. Enkele, open boom
rijen scheiden soms de percelen. Vaak is er
een rivier(bocht) in het landschap en soms
neemt die een prominente plaats in. Be
boste hellingen kunnen dit landschap in
kaderen. 3 Bij een andere groep schilde
rijen neemt juist het beboste, heuvelige
terrein een belangrijke plaats in. Niet
zelden is er ook een meer. In het bos of
aan het meer vormt het cultuurlandschap
slechts een enelave en het lijkt bovendien
nog maar pas te zijn aangemaakt. Vaak

G. lnness: 'The Lackawanna Valley'.
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steken boomstabben nog door de gras
begroeiing heen. Een (log)cabin wijst op
menselijke bewoning. 4 Soms zijn het oude
en het nieuwe cultuurland op een schilde
rij aanwezig, zoals op 'The Lackawanna
Valley' van Innes.
Kale bomen, hetzij nog rechtopstaand soms zichtbaar geblakerd en de takken
vaak tot stompen teruggebracht (d.w.z. bo
men die zijn geringd en na afsterven ge
deeltelijk verbrand) -, hetzij omgekapt en
ais bleke stammen liggend op de grond,
maar altijd in cultuurland geplaatst, zijn
andere voorbeelden van de wijzen waarop
ontginningsactiviteiten konden worden
uitgebeeld.5 Deze weergave van bomen laat
zich niet vergelijken met het beeld van de
kromgegroeide, knoestige boom met door
de natuur sterk gehavende kruin - soms tot
een enkele nog levende loot teruggebracht
- die zo'n kenroerkende element is op ou
dere Europese landschapsschilderijen. Op
de Amerikaanse werken zijn de kale stam
men of de stobben het resultaat en het
symbool van menselijke ontginningsijver.
De stobben, de gevelde boom of de van
zijn takken grotendeels ontdane, geblaker
de stam stellen hier ais het ware door de
mens telijfgegane en verslagen tegenstan
ders voor. Zij symboliseren de overwin
ning van de beschaving op de improduc
tieve wildernis. 6
Het werktuig waarmee de arbeid werd
verricht was de bijl. Ook die werd soms
afgebeeld maar de hierboven genoemde,
gehavende bomen werden veel vaker ais,
om zo te zeggen, iconografische syrobolen
gebruikt en het symbool bij uitstek was
wel het beeld van de boomstabben in het
cultuurlandschap. Dat betekent echter niet
dat de weergegeven landschappen en de
ontginningsbeelden ais fantasie-compo
sities zijn te beschouwen. Een fotografi
sche opname van het landschap dat Inness
bij Scranton schilderde toont b.v. aan dat
zijn beeld, inclusief de boomstobben, in
hoge mate de werkelijkheid weergaf?
Wat de Amerikaanse landschapsschilderij 
en voor landschapshistorici en arebeologen
zo interessant maakt is dat ze het ontstaan
68

en de ontwikkeling van cultuurlandschap
pen, vanaf het prille begin, documenteren.
Ze tonen ons het verloop van een proces
dat bepaalde delen van de VS hebben
doorlopen. In het beeld dat we krijgen van
de ontginningspraktijken weerspiegelt zich
ook een lange traditie. De vraag komt dan
natuurlijk op of deze, in Noord-Amerika,
teruggaat tot aan het begin van de blanke
kolonisatie. Het antwoord daarop moet,
wat New England betreft, ontkennend
zijn. En dat brengt mij bij het tweede
punt dat ik in het begin aanroerde: wat
maakte dat ik bij het aanschouwen van de
ontginningsbeelden op de landschapsschil
derijen een soort deja vu-gevoel kreeg?
Daarop kan een simpel antwoord worden
gegeven maar missebien is het niet het hele
antwoord. William Cronons boek, Changes
in the land - lndians, colonists, and the
ecology of New England, had al ongeveer
een jaar naast mijn bed gelegen. Hoewel ik
het pas half had gelezen was het toch
regelmatig in mijn gedachten geweest en
vond ik Cronons benadering erg stimule
rend. De enige illustratie bij dit boek, de
in grijstonen uitgevoerde tekening op het
omslag (fig. 2), toonde in essentie was ik
nu in olieverf voor mij zag.
William Cronon beschrijft het landge
bruik en de houding van de kolonisten in
New England tegenover de componenten
van het natuurlijke landschap - hun ecolo
gie (en hun mentaliteit) -in vergelijking
met die van de oorspronkelijke bewoners
van het gebied, de Indianen. Uit zijn boek,
en uit dat van b.v. Howard S. Russen
( 1 976), leren we o.a. dat de eerste kolonis
ten in New England, die zich vanaf ca.
1 620 (het jaar van de komst van de pil
grims in Plymouth) massaler begonnen te
vestigen op de kust in het zuiden van
Maine en op de kusten van New Hamp
shire, Massachusetts, Rhode Island en
Connecticut, steeds plaatsen uitkozen die
al eerder door Indianen waren bewoond.
De Indiaanse bevolking was in de vooraf
gaande decennia door terloopse contacten
met Europeanen met verschiliende epide
mische ziekten besmet geraakt en sterk in
aantal achteruitgegaan. Overal langs de

kust lagen hun verlaten nederzettings
terreinen en hun velden - ontgonnen ge
bied dus - braak voor gebruik door de
Europese kolonisten.
De hele oostkust, van Zuid-Maine zuid
waarts, werd oorspronkelijk bewoond door
Indianen die landbouw bedreven, met ma1s
ais voornaamste gewas. Noordelijker leef
den de Indianen van jacht, visvangst en
verzamelen, hoewel ma1s (door ruil ver
kregen) ook in hun dieet soms wel een ze
kere rol speelde. Maar belangrijker was
dat landbouwende en niet-landbouwende
Indianen over grote oppervlakten het oor
spronkelijke bosmilieu danig hadden ge
manipuleerd. Het ontstane landschap was
veel opener geworden, door ontginning
maar vooral door het regelmatig afbranden
van de ondergroei in het bos ter hevorde
ring van de jacht. De Engelse kolonisten,
die zich aanvankelijk richtten op de kust
streken en de rivierdalen, troffen daar dus
ontgonnen gebieden aan, gelegen ternidden
van open bos, in een soort parklandschap.
Pas in de eerste helft van de l 8e eeuw
begon de kolonisatie van het dichter be
boste hinnenland van staten ais Maine,
Massachusetts en New Hampshire goed op
gang te komen. Meer naar het zuiden was
ondertussen ook de occupatie van Pennsyl
vania begonnen. Vanaf het begin van de
1 8e eeuw krijgt het beeld geldigheid dat
we op de midden- 1 9e-eeuwse landschaps
schilderijen zien en waarover we ook
schriftelijke mededelingen hebben van
vroeg- l 9e-eeuwse Europese retztgers.
Deze laatsten tonen zich niet zelden on
aangenaam getroffen, om niet te zeggen
geschokt, door het slordige uiterlijk van
het Amerikaanse cultuurland. 8
In de l 9e eeuw gaan deze ontginnings
praktijken in de meer ge1soleerde en ge
accidenteerde delen van het noordoosten
nog door en de uitgebeelde taferelen zijn
dan ook te lokaliseren in staten ais Ver
mont, New York en centraal Pennsylvania.
Het ging hierbij om de opvulling van de
laatste ruimte in het achterland. De fron
tier was al eerder veel verder naar het
westen opgeschoven. Het Ohio-dal, ten
westen van de Alleghany Mountains, was

b.v. al in het midden van de l 8e eeuw in
ontginning genomen.
Reisbeschrijvingen,
landschapsschilde
rijen en -tekeningen en de eerste foto's
geven ons een beeld van de laatste blanke
kolonisatie in het gematigd Joofbosmilieu
op het noordelijk halfrond. Ze tonen ons
de wijze waarop land uit bos werd aange
maakt. Ze geven ons een beeld van het ge
bruik en ook van de inrichting en afraste
ring van de cultuurlandpercelen. Wat het
laatste betreft is van het overvloedig aan
wezige hout royaal gebruik gemaakt voor
de bouw van allerlei soorten arnheiningen
(Cronons omslag toont een type). 9
Sommige schilderijen tonen ons tenslotte
nog een heel ancter type landschap, dat in
het begin van doorslaggevende betekenis is
geweest voor het succes van de Europese
landbouwkolonisaties in het noordoosten
van de VS: de aanwezigheid van vochtige,
open gebieden voor hooiwinning. Dat wa
ren langs de kust en aan de riviermonden
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Indians,Colonists,and the
Ecology of New England

Fig. 2. Oms/agillustratie W. Cronon ( 1 983 ).
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de zoutwaterkwelders, in het hinnenland
vergelijkbare, periodiek overstroomde
stroken langs de rivieren. Een enkele
kunstenaar had een voorkeur voor de uit
beelding van dit type landschap; de be
kendste was wel Martin Johnson Heade.
Het al genoemde boek van Cronon is een
voortreffelijke, sterk ecologisch getinte
inleiding in de geschiedenis van de late
Indiaanse en vroege blanke bewoning van
New England, van de l 6e tot de 1 9e eeuw.
Wie een bezoek aan de New England staten
overweegt, en in de landschapsgeschiedenis
van het gebied is gei:nteresseerd, biedt het
boeiende achtergrondinformatie. Mijn reis
ging na bezoeken aan Washington en New
York verder naar de westkust. Maar het
verhaal van Cronon heeft er zeker toe bij
gedragen dat ik met bijzondere aandacht
naar de Amerikaanse landschapsschilderij 
en in de musea aan de oostkust heb geke
ken, hoewel deze documentatiebron op
zich in zijn boek geen rol speelt.
Ik ben mij ervan bewust dat de indruk die
deze schilderijen op mij maakten, de asso
ciaties die ze opriepen en de betekenis die
ik er aan wil hechten, door de genoemde
achtergrondinformatie aanzienlijk kunnen
zijn bei:nvloed. Of ze door archeologisch of
landschapshistorisch gei:nteresseerde Euro
peanen zonder die achtergrondinformatie
in dezelfde mate zullen worden geappreci
eerd staat te bezien. Ik wil tenslotte op
merken dat ik met het voorgaande niet heb
willen stellen dat we, kijkend naar de
schilderijen van l 9e-eeuwse landelijke
(uit)hoeken van Amerika, ons kunnen
voorstellen als het ware door ooggetuigen
vervaardigde, getrouwe weergaven voor
ons te zien van neolithische en latere pre
historische landschappen in Europa. Wel
denk ik dat degenen die zich bij die pre
historische landschapsveranderingen in
Europa toch graag iets concreets willen
voorstellen, en geen genoegen wensen te
nemen met tamelijk abstracte beschrijvin
gen in termen van processesn en van ver
aoderingen in structuren, patronen en re
laties, het bekijken van deze uitbeeldingen
70

van 1 9e-eeuwse landschappen in Amerika
als heel inspirerend zullen ervaren.

Summary
Same 19th-century American landscape
paintings show a predominantly cultural
landscape: A merican nature transformed
by white men into fields and pastures.3
Other paintings at first sight only display
natura! features: wooded hills, a river
fiawing along, a /ake enc/osed by tree-e/ad
s/opes. On eloser inspection these latter
landscapes may also contain important
signs of human influence. In faet, same of
these paintings give us valuable information
as to clearing techniques during the pio
neering phase of settlement in the inner
parts of the northeastern states of the US.
Cut tree stumps, fe/led trees, or standing,
dead (girdled) trees with traces of burning,
are all indicaiions of new/y cleared land.4
In these paintings we are witnessing the
final phase of the white man 's penetration
into, and transformation of, the deciduous
woodlands of the northern hemisphere. In
Europe this process had started way back
in the Neolithic.
A remarkable book by William Cronon
compares the eco/ogy and the attitude ( or
should l say perception?) of the colonists
of European descent with those of the ori
ginal Indian population of New England.
As background information this book also
proved surprisingly valuable for a fuller
appreciation of the landscape paintings
mentianed previously, which l saw in same
major museums on the east coast of the
us.1

Noten
l . Belangrijke verzamelingen Amerikaanse (oost
kust)landschappen, waarvan ook een behoorlijk
aantal werken in de exposities wordt getoond,
hevinden zich in de National Gallery of Art in
Washington, in het National Museum of American
Art (idem), in het Metropoliran Museum of Art in
New York en in het Museum of Fine Arts (Karo
lik collection) in Boston.
De rijke Amerikaanse schilderijencollectie,

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

waaronder veel landschappen, van de National
Academy of Design in New York, is niet perma
nent geexposeerd. Een royale selectie landschaps
schilderijen is beschreven en afgebeeld in een
tentoonstellingscatalogus (Novak & Blaugrund
(eds.), 1980). Hetzelfde geldt voor de enige om
vangrijke verzameling 1 9e-eeuwse Amerikaanse
landschapsschilderijen die zich - in particulier
bezit - in Europa bevindt, en wel in de Thyssen
Bomemisza collectie (Novak, 1986). Beide publi
caties kunnen door hun relatief grote aantal
afbeeldingen in kleur goed dienen om een indruk
van dit soort schilderijen te krijgen. Met dit doel
zijn in de literatuurlijst ook twee andere werken
vermeld waarover ik kon besehikken (Thompson
(ed.), n.d.; Mathey, 1978). In de meeste Ameri
kaanse publicaties over schilderkunst overheersen
zwart-wit afbeeldingen (zoals b.v. in Novak,
1980).
Geexposeerd in de National Gallery of Art. In
kleur gereproduceerd op het omslag van deel l
( 1 607-1945) van A. Kaspi, Geschiedenis van de
Verenigde Staten van Amerika. Utrecht, 1988. Zie
ook Wilmerding, 1980: p. 99.
·Bijvoorbeeld Thomas Cole: ·view from Mt Hoy
oke!fhe Oxbow (the Connecticut river near
Northampton) ' , 1 836; Jasper F. Cropsey: ' Valley
of Wyoming', 1864; idem: 'Pompton plains' ,
1 867; alle in het Metropoliran Museum o f Art.
Bijvoorbeeld Thomas Cole: 'The notch of the
White Mountains' , 1 839 (Wilmerding, 1980: p.
87); Thomas Doughty: ' Hudson river scene' (Mia
mi cataiogus, nr. 39); Sanford Robinson Gifford:
'Mount Hayes' (Miami catalogus, nr. 48); Onbe
kend: ' View of Lake George ' (Miami cataiogus,
nr. 134); Onbekend (John W. Casilear?): 'Land
scape' (Novak & Blaugrund, p. 55) en Sanford
Robinson Gifford: 'Twilight on Hunter Mountain'
(Novak, 1980, p. 158).
Bijvoorbeeld Levi Prentice Wells: 'Lake Adirondacks' (Miami cataiogus, nr. 1 1 6).
zie N. Cikovsky Jr., 1979.
Cikovsky, ais voren, p. 6 1 9.
Waaronder Charles Dickens, die in 1 842 de VS
bereisde (Dickens, 1 842). Al eerder hadden Euro
pese reizigers zich over de enorme houtverspilling
in het noordoo�ten uitgelaten, niet alleen ais ge
volg van de ontginningspraktijken maar ook door
de geweldige hoeveelheid hout die in Amerikaanse
buishoudens ais brandstof werd verstookt; zie o.a.
het verslag van de reizen van de Zweedse natuur
onderzoeker Peter Kalm in het midden van de 1 8e
eeuw.
Een uitgebreid overzicht van Amerikaanse omhei
ningstypen in het eind van de vorige eeuw is te
vinden in het boek van George A. Martin ( 1 887).
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