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Iedereen gaat anders met de omgeving om.  
Als je dingen weet, kennis hebt over het landschap  
is het nooit meer onschuldig. In het landschap zitten doorkijkjes.  
Doorkijkjes naar het verleden, terug in de tijd.  
Welke geheimen geeft het landschap daarin prijs? 
 
Welke ideeën hebben wij gevangen?  
 
Friesland in landschap en beeld begint rond 1200. Vanaf 1900 zijn in Friesland politiek-identiteit en kunst 
verbonden en ontstond er landschapskunst. Het ruimtelijk besef neemt af, het natuurbesef neemt toe. Toch 
wordt het landschap onderdeel van je identiteit. 
 

 Zoek naar stilteplekken in je omgeving 

 Water is een rode draad 

 Welke doorkijkjes zie je naar heden, verleden en toekomst in het landschap?  

 Land(schap) is hoopvol en vrijgevig  

 Is landschap anders in de kou of in de warmte? 

 Wat is het verschil tussen landschap en omgeving?  

 Je kan het landschap ook ruiken & proeven 

 Beschrijf het landschap vanuit je zintuigen 

 Als je een keer iets ziet kan je het nooit weer ontzien 

 Ben je kleiadel of ben je van de geborgenheid van het bos 

 Oude waarden in de uiterwaarden. Welke waarden koppel je aan het landschap? 

 Gebruik oude kaarten of landschapskunst om naar het landschap van nu te kijken! 

 Taal- woorden - muziek – zintuigen- kleuren kunnen kinderen (en grote mensen ook trouwens) 
verbinden met het landschap, ze geven betekenis aan het landschap. 

 Is het Heitelân of moeder Aarde 

 Kijken naar het landschap vanuit de elementen vuur-water-aarde-lucht of windrichtingen 
 
Boeken en gedichtenlijst   
Simon Schama  - Landschap en herinnering (1995)      
Geert Mak  - Hoe God verdween uit Jorwerd (2004)   
Geert Mak  - Het ontsnapte land (1998)    
Ida Gerhardt  - Verzamelde gedichten/ Bundel Kosmos, gedicht ‘Vlaanderen’: ‘Het landschap staat in mij 
geschreven’         
Tom Lemaire  - Met open zinnen (over zintuiglijkheid in het landschap)    
Obe Postma  - Samle Fersen, gedicht ‘Dream fan ierde’ en ‘Mienskip’    
Douwe Kalma  - Skiednis fan Fryslân (1935: Het landschap is een eeuwige verandering)    
Floris Alkemade  - Toekomst van Nederland - De kunst van richting veranderen   
Robert Macfarlane  - Landmarks (2015) ‘The power of language to shape our sense of place’   
Floris Alkemade  - ‘De kunst van richting te veranderen’ - Pakhuis Zwijger, met Floris Alkemade vanaf 6.55:    
https://www.youtube.com/watch?v=s3HtE9jJUvc 
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