
Door de lens van de landschapsbiografie is een bloemlezing van 
de beste essays van de afgelopen zeven jaar uit de populaire 
master cursus ‘Biografie van het Landschap’, verzorgd door de Vrije 
Universiteit in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De 
bijdragen in dit boek beschrijven de lange en complexe geschiedenis 
van landschappen vanuit een persoonlijk, sociaal, cultureel en 
geografisch perspectief.

Veertien erfgoedstudenten onderzoeken de verschillende manieren 
waarop landschappen en monumenten getransformeerd zijn door 
de tijd heen, waarbij processen van vergeten en uitwissen, maar ook 
van bewust herinneren en behouden een rol spelen. Landschappen 
zijn nauw verbonden met menselijke ‘leefwerelden’: mensen maken 
landschappen en landschappen maken mensen. Maar landschappen 
hebben ook een eigen levensgeschiedenis: zij overstijgen menselijke 
levenscycli en genereren hun eigen tijdscycli en ritmes. Hieruit volgt 
dat het perspectief van de biografie van het landschap de aandacht 
heeft getrokken van zowel archeologen, historici en antropologen, 
als geografen. 

CLUES is an international scientific series covering research in the 
field of culture, history and heritage which have been written by, or 
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institute CLUE+.

EEn niEUwE kijk op DE gEscHiEDEnis En HEt 

ErfgoED VAn LAnDscHAppEn

jan kolen, Hanneke ronnes 
en rita Hermans

redactie

Door De lens van De 
lanDschapsbiografie

S volume 1

D
o

o
r

 D
e

 le
n

s
 v

a
n

 D
e

 la
n

D
s

c
h

a
p

s
-b

io
g

r
a

fie
k

o
len

, r
o

n
n

es &
 

H
erm

a
n

s (red
.)

Door De lens van De 
lanDschapsbiografie

intErDiscipLinAry stUDiEs in cULtUrE, History AnD HEritAgE

S
S

id
e
sto

n
e

9 789088 903137

ISBN 978-90-8890-313-7

ISBN: 978-90-8890-313-7

Sidestone Press



This is a digital offprint from:

Jan Kolen, Hanneke Ronnes en Rita Hermans (red.) 2015: Door de 
lens van de landschapsbiografie. Leiden: Sidestone Press.



Sidestone Press
A new generation of Publishing*

www.sidestone.com/library

This is a free offprint, read the entire book at the 
Sidestone e-library!
You can find the full version of this book at the Sidestone  
e-library. Here most of our publications are fully accessible for 
free. For access to more free books visit: 
www.sidestone.com/library

Download Full PDF
Visit the Sidestone e-library to browse our e-books. For a minimal 
fee you can purchase a fully functional PDF and by doing so, you 
help to keep our library running.



© 2015 Individuele auteurs

Uitgegeven door Sidestone Press, Leiden 
www.sidestone.com

ISBN 978-90-8890-313-7

Vormgeving binnenwerk en omslag: Sidestone Press

Foto omslag: Onlanden, Drenthe, Nederland.  
© Olha Rohulya | Dreamstime.com

Verantwoording introductiefoto’s :  
Deel 1(p. 7) © Chuyu; deel 2 (p. 91) © Alexandr6868; deel 3 (p. 127) 
© Kloeg008; deel 4 (p. 167) © Dennisvdwater; deel 5 (p. 211) © Olha 
Rohulya. Alle foto’s: Dreamstime.com.

Ook beschikbaar als:  
e-book (PDF): ISBN 978-90-8890-312-0

Deze publicatie is mede tot stand gekomen door de inzet van de docenten en 
studenten erfgoedstudies van de VU en UvA.

RESEARCH INSTITUTE FOR 
CULTURE, HISTORY AND HERITAGE

+



Inhoudsopgave

Door de lens van de landschapsbiografie 7
Jan Kolen, Hanneke Ronnes en Rita Hermans

DEEL 1 - STADSLANDSCHAP 15

Shanghai. De biografie van een wereldstad 17
David Koren

Buiten Wittevrouwen. Biografie van een stadswijk 41
John de Jong 

De Uithof. Van veen rond de Hoofddijk tot betonnen constructies  63 
langs de Heidelberglaan

Gábor Kozijn

Leiden en haar burcht. Van Reuzenwerk tot Lusthof 81
Mauro Smit

DEEL 2 - PARKLANDSCHAP 99

Het Bois de Boulogne 101
Charlotte Labrie

Lusthoven. De subversieve gebruikers van de Royal Parks van Londen,  115 
1532-2006

Bob van Toor

DEEL 3 - MUZIEKLANDSCHAP 135

Jazz en het Bimhuis. Een rebelse subcultuur ingelijfd? 137
Daan Janssen

Stuivend zand. Beleving en de interpretatie van het verleden van  157 
Radio Kootwijk

Dewi van Veldhuizen

DEEL 4 - INDUSTRIELANDSCHAP 175

Mijnbouwerfgoed en de evolutie van de herinnering 177
Felix van Veldhoven

Steenkuilen en Pannebakkerijen. Een Woerdens industrielandschap 193
Karin Stadhouders



DEEL 5 - WATERLANDSCHAP 219

De Loowaard. Een uiterwaard als ideaalbeeld van het verleden 221
Albert Elings

De landscheiding tussen Rijnland en Delfland. Toneel van strijd of  247 
een symbool voor gemeenschappelijke identiteit?

Thomas van den Brink

Land voor water. De gedaantewisselingen van de Zuidplaspolder 265
Froukje van der Meulen

Bargerveen. Transformatie van een moeras 283
Rieja Raven

About CLUES 305



115van toor 

Lusthoven
De subversieve gebruikers van de Royal Parks van 
Londen, 1532-2006

Bob van Toor

Op een ochtend in de jaren 1950 werd Prime Minister Winston Churchill gewekt 
met een alarmerend bericht: een parlementslid was die nacht in de bosjes van St. 
James’ Park betrapt met een paleiswacht. De kranten hadden lucht gekregen van 
de arrestatie en een schandaal was op handen. Was het die nacht niet uitzonderlijk 
koud geweest, wilde Churchill allereerst weten; en op het antwoord dat het de 
koudste februarinacht in dertig jaar was geweest, bromde hij: “Makes you proud 
to be British, doesn’t it?” 1

De anekdote is niet terug te vinden in de biografieën van de grote Britse staats-
man, en hoogstwaarschijnlijk apocrief. Niettemin wordt het verhaal genoemd op 
Wikipedia, aangehaald in nieuwsartikelen, en naverteld op Britse prime time-televi-
sie.2 Het draagt op die manier bij aan denkbeelden over de reputatie van Churchill 
als droge humorist, maar vooral ook over de reputatie van St. James’ Park. De 
kracht van de hardnekkig terugkerende anekdote zit namelijk vooral in de reactie 
van Churchill. Voor veel Britten zal deze herkenbaar zijn: het verbaast hem niets. 

De stadsparken van centraal Londen zijn eeuwenlang gezien als voorbeeld voor 
de schoonheid, opgeruimdheid en de burgerlijke esprit van de stad.3 Het zijn de 
idealen van landschapsarchitecten en planologen; en deze thema’s lopen als rode 
draad door de biografie van deze parklandschappen. Maar dat is niet de gehele 
biografie. Parken zijn ook de plaatsen waar geliefden ’s nachts de privacy van het 
donker opzochten, prostituees met hun klanten in contact kwamen, en respectabe-
le parlementsleden steelse blikken naar een Royal Guard konden werpen. De Royal 
Parks, onder meer St. James’, Regent’s, Hyde en Green Park, maar ook commons 
als Clapham Common en Hampstead Heath bieden Londenaars en toeristen frisse 

1 ‘Winston Churchill.’ Wikiquote.org. Versie januari 2013, 8 januari 2013 <http://en.wikiquote.org/
wiki/Talk:Winston_Churchill>.

2 R. Smith. ‘Adulterous failed banker Sir Fred Goodwin obtains superinjunction.’ Nakedcapitalism.com. 
Versie 10 maart 2011, 8 januari 2013. <http://www.nakedcapitalism.com/2011/03/adulterous-fai-
led-banker-sir-fred-goodwin-obtains-superinjunction.html>; ‘QI, 16-01-2009.’ Youtube.com. Versie 
januari 2009, 8 januari 2013. <www.youtube.com/watch?v=mbEenHXmmy4>.

3 J. Wallwork en J.A. Dixon. ‘Foxes, green fields and Britishness. On the rhetorical construction of 
place and national identity.’ British Journal of Social Psychology, 43 (maart 2004): 21–39, 22.
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lucht en natuur om in te wandelen, picknicken, en mogelijkheden voor sport en 
spel. Dat zijn ook de activiteiten die in zowel wetenschappelijke, artistieke, als op 
bezoekers gerichte teksten over de parken worden genoemd en verbeeld.4 

Stadsparken zijn in Europa beduidend minder bestudeerd als onderdeel van 
het stadslandschap dan elders, met name in de Verenigde Staten.5 Waar dat 
wel gebeurt, is het vanuit een teleologisch perspectief, als marketingtekst of ter  
illustratie van misdaadstatistieken. In 1995 riep Hilary Taylor in Garden History op 
tot “an enquiry into the aspirations and achievements embedded in the design and 
development of so many of these once-fine parks, given that so many are now in a 
state of decay or even dereliction.”6 Het is een voorbeeld van het conservatisme van 
onderzoekers van de publieke ruimte en stedelijk erfgoed, in dit geval stadsparken. 
Het gewenste functioneren van een park wordt op deze manier boven de prak-
tijk van alledaagse gebruikers gepropageerd. Een biografische benadering van het  
parklandschap kan inzicht geven in de discrepantie tussen traditionele narratieven 
over Londense parken en hun daadwerkelijke gebruik. Waar het park overdag een 
landschap was voor ontspanning, landschapsarchitectuur en natuurbeleving, wordt 
in een aantal minder zichtbare bronnen melding gemaakt van andersoortig nachte-
lijk vertier. Prostitutie, openbare seksualiteit en ontmoetingsplaats van criminelen 
en homoseksuelen waren bekende, maar vaak onuitgesproken elementen van het 
leven in de parken. Niettemin droegen deze elementen bij aan een minder goed 
zichtbaar, maar zeer aanwezig denkbeeld over parken. Doordat deze schaduwzijde 
van parken niet een centrale plaats in het officiële discours mocht hebben, ont-
stond een kloof tussen het fysieke landschap en het geconstrueerde parklandschap 
van vooroordelen en voorstellingsvermogen.7 Die schaduwbiografie is misschien 
wel sterker aanwezig geweest in de voorstelling van de gebruikers en onderzoekers 
van dit landschap, dan naar voren komt in populaire cultuur, literatuur en andere 
uitingen van publiek discours. In dit essay identificeer ik een aantal auteurs van 
deze schaduwbiografie, en onderzoek ik hun invloed op het denkbeeldige landschap 
van de stadsparken van Londen. Wat voegt hun minder zichtbare auteurschap toe 
aan de biografie van de parken?

Allereerst geef ik, na een korte theoretische kaderschets, een overzicht van de 
fysieke ontwikkeling van de Royal Parks, sinds hun ontstaan in 1532. Vervolgens 
komen de auteurs van het subversieve landschap in het collectieve bewustzijn, het 
zogenaamde landscape of impression aan bod. Het auteurschap van vrouwen, zowel 
respectabele dames uit de hogere klassen als prostituees en werkende meisjes heeft 
al vroeg een aantoonbare bijdrage aan de biografie van Hyde en St. James’ geleverd, 
zij het voornamelijk in hun relaties tot heteroseksuele mannen. De mannen die 
buiten deze heteroseksuele norm vielen worden in het laatste deel besproken. Zij 
hadden, en hebben, een minstens even grote invloed als auteurs van de schaduw-

4 A. Tate. London’s Royal Parks. Londen 2001. 
5 G. Cranz. ‘Women in urban parks.’ Signs: Journal of women in culture and society, 5 (1980 supple-

ment) 3: S79-S95, S79.
6 H. Taylor. ‘Urban public parks, 1840-1900: design and meaning.’ Garden History, 23 (1995) 2: 201-

221, 203.
7 M. Samuels. The interpretation of ordinary landscapes. New York 1979: 72.
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biografie van Londense parken - een die bovendien tot op de dag van vandaag 
doorwerkt.

Hoewel parken door heel Londen (en zelfs stedelijke parken wereldwijd) grote 
overeenkomsten vertonen als subversief geconstrueerde landschappen, neem ik de 
Royal Parks van Londen als case study, en waar nodig Hyde Park en St. James’ 
Park als pars pro toto. De biografie van de Londense parken komt op veel punten 
overeen, al zijn er vooral duidelijke verschillen te zien tussen te Royal parks en de 
commons – los gezien van de modernere parken en die buiten het centrum, en de 
kleinere plantsoenen. Deze laatste categorieën zal ik hier buiten beschouwing laten. 
De vijf Royal parks in het centrum van de stad, Green Park, Kensington Gardens, 
Regent’s Park, St. James’ Park en Hyde Park, zijn zowel qua fysieke geschiedenis als 
qua auteurschap uniform genoeg om als case study te dienen. 

Een onveranderlijk landscape of expression? 

Uitgestrekte grasvelden, afgewisseld met bosjes en bloemperken en doorkruist door 
wandelpaden. Dit is over het algemeen hoe we ons een stadspark voorstellen. Het 
beeld dat de meesten zich zonder veel moeite voor de geest kunnen halen, komt 
waarschijnlijk in grote lijnen overeen met het huidige landschap van St. James’ 
park. Dat beeld kan echter ook, zonder enige aanpassing (behalve misschien het 
verwijderen van de geasfalteerde paden), geloofwaardig dienen als achtergrond van 
een Victoriaanse roman, of zelfs een koninklijke processie van George III aan het 
begin van de negentiende eeuw.

Natuurlandschap heeft, binnen de meer veranderlijke gebouwde omgeving van 
een stad, een schijn van intrinsieke onveranderlijkheid over zich. Die kwaliteit 
van onveranderlijkheid is dan ook een geliefd thema in publicaties, rondleidin-
gen en documentaires over parken. In dit hoofdstuk wordt het fysieke landschap 
van Londense stadsparken en de topos van continuïteit besproken. Na een kor-
te uiteenzetting van mijn theoretisch kader zal ik de biografie van het Londense  
parklandschap beschrijven, zoals die naar voren komt in traditionele beschrijvingen. 

De studie van landschap, en het auteurschap van landschap, nam in de ja-
ren 1970 een vlucht; vooral na Marvyn Samuels’ The interpretation of ordinary  
landscapes.8 Samuels stelt daarin dat bij studie van het landschap te weinig ruim-
te is voor het individu. Er is “something vaguely unreasonable about a human 
landscape lacking in inhabitants”, en daarom stelt hij dat we landschap moeten 
zien als “a World of authored landscapes”.9 Hij onderscheidt daarmee materiële 
van mentale landschappen, en noemt die respectievelijk landscapes of expression en 
landscapes of impression. Het mentale landschap, dat wil zeggen de constructie van 
het landschap die naar voren komt in door mensen gemaakte beelden van dat land-
schap, is vaak geconstrueerd door anonieme auteurs. Deze ‘nobodies in particular’ 
zijn het onderwerp van het tweede deel van dit essay.

8 Samuels. The interpretation of: 51-87.
9 Samuels. The interpretation of: 67.
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De studie van landschap zoals Samuels die inluidde is geworteld in de feno-
menologie. Die stelt dat de werkelijkheid slechts bestaat, of althans bestudeerd 
dient te worden, als objecten en gebeurtenissen zoals die worden ervaren door 
mensen. Hieruit volgt dat het landscape of impression een minstens even belangrijk 
aspect van landschap vormt als de fysieke verschijningsvorm ervan, het landscape 
of expression. Kolen voegt aan Samuels’ benadering nog het begrip Lebenswelt toe:

“Hoewel tot op zekere hoogte door hun omgeving gevormd, leveren mensen aan 
hun wereld een actieve bijdrage door deze voortdurend te (her)scheppen in de con-
text van hun denken en handelen, doen en laten, kortom, door met hun alledaagse 
leven aan de wereld deel te nemen.” 10

Kolen ziet een dialectische beweging tussen de fysieke wereld, en de ideeën die 
erover worden gevormd. Het fysieke landschap geeft vorm aan denkbeelden over 
dat landschap, maar andersom wordt de fysieke omgeving ook herschapen, beïn-
vloed en heringericht door de auteurs van het landscape of impression.

Als we het bestaan van deze dialectiek aannemen, volgt daaruit dat we, om de 
biografie van een landschap goed te begrijpen, zowel de auteurs van het landscape 
of expression als het landscape of impression moeten identificeren. Die mogelijkheid 
hebben we bij steden (die immers grotendeels door mensenhanden en ideeën zijn 
gevormd) meer dan bij meer natuurlijke gebieden, en misschien nog wel meer bij 
parklandschappen. Stadsparken zijn immers, zoals gezegd, gevormd naar estheti-
sche of sociale idealen door planologen en landschapsarchitecten. Daaruit volgt 
echter ook, dat juist bij parklandschappen het landscape of impression een cruciaal 
deel uitmaakt van de biografie en de gehele essentie van de plaats.

Ik zal de ‘nobodies in particular’, mannen en vrouwen, ook bestuderen in de in-
vulling van hun door hun samenleving opgelegde sekserollen. De laatste decennia 
is er in de studie van mannelijkheid en vrouwelijkheid veel vooruitgang geboekt. 
Die vooruitgang zit onder meer in de roep van auteurs als R. W. Connell, John 
Tosh en anderen, om te spreken van femininities en masculinities. Het gebruik 
van het meervoud dient om de pluraliteit van deze identiteiten te onderkennen. 
Zij benadrukken bovendien het onderscheid tussen de maatschappelijk meest ac-
ceptabele hegemonic femininity of masculinity en andere, min of meer omstreden 
vormen.11 In het verlengde hiervan kan, in de landschapsbiografie van Londense 
stadsparken, gesproken worden van een hegemonisch landscape of impression (dus 
het denken over parklandschappen in ideaalbeelden, conventionele termen, of zelfs 
maar met in het maatschappelijk wenselijke vocabulair) tegenover andere, subver-
sieve vormen van landschappen van impressie.

10 J.C.A. Kolen. De biografie van het landschap. Drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed. 
Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam 2005: 13.

11 R.W. Connell. Masculinities. Cambridge 1995: 77-79; J. Tosh. Manliness and masculinities in 
Nineteenth-century Britain. Essays on Gender, Family, and Empire. Harlow 2005: 3.
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Van rus in urbe tot bevroren arcadia

De vroegste ontwikkeling van het fysieke landschap van St. James’, Hyde en an-
dere parken is goed gedocumenteerd in het Domesday Book. Het overzicht van de 
veroverde gebieden dat in 1086 werd samengesteld voor Willem I, beter bekend als 
Willem de Veroveraar, beschrijft de gebieden buiten Londen uitvoerig.12 Hyde was 
één van de manors in het bezit van de monniken van Westminster Abbey, en werd 
gekenmerkt door dichte bosschages en open weidevelden. Het gebied dat later St. 
James zou heten bestond voornamelijk uit akkerland en drassige velden, in het 
bezit van een leprozenhospitaal voor vrouwen dat zich daar bevond. 

De belangrijkste overeenkomst tussen de gebieden (die ze deelden met de an-
dere latere Royal Parks als Regent’s Park) was dat ze uitermate geschikt waren voor 
de jacht. De geschiedenis van deze plaatsen als parken begint dan ook in de jaren 
1530, tijdens de regering van Hendrik VIII. De monarch was verzot op de jacht 
en onteigende in de jaren tussen 1532 en 1538 grote gebieden, om die vervolgens 
te ommuren, van een flinke wildpopulatie te voorzien en tot exclusief koninklijk 
jachtgebied te verklaren. Hij bouwde een jachthuis in St. James’ Park dat uit zou 
groeien tot het latere St. James’ Palace, en grote tribunes in Hyde waarop toe-
schouwers de jachtpartijen van de koning en zijn ambassadeurs en edellieden goed 
konden volgen.13

12 Londen zelf bleef buiten beschouwing, omdat het succesvol weerstand had geboden aan de legers van 
Willem, en daardoor een zekere mate van onafhankelijkheid van de macht van de koning had behouden.

13 A. Foreman. ‘Park of ages’. American scholar, 82 (2013) 3: 44-54, 46.

Afbeelding 1. Ligging van de Royal Parks, geconcentreerd rond het deftige West End (bron: ‘Parks.’ 
Royalparks.org.uk. Versie november 2012, 12 April 2013. http://www.royalparks.org.uk/parks/).
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Het exclusieve karakter van de parken bleef in stand onder Elizabeth I. De 
parken werden pas voor een groter publiek toegankelijk in 1637, toen Karel I 
ze openstelde en een ringweg aanlegde in Hyde Park waar de elite in koetsen en 
te paard kon paraderen. Het park werd al snel een populair uitje, tot in 1642 de 
Engelse Burgeroorlog uitbrak.14 Er werden barakken in Hyde Park gebouwd, en 
Oliver Cromwell verkocht grote stukken grond van de kroon.

Na de restauratie in 1660 werd alle grond aan Karel II teruggegeven. Opvallend 
is dat vervolgens met veel zorg het parklandschap van Hyde Park werd hersteld in 
de oude staat: van de fortificaties is alleen nog een lichte verhoging in de velden 
naast Park Lane te zien.15 St. James werd wel voorzien van een lang kanaal en vel-
den voor Pell Mell, een spel dat de koning van zijn Franse exil had meegebracht. 
Karel II was dan ook een voorbeeldige gebruiker van de parken: hij wandelde er 
graag met zijn vele honden en kletste met hovelingen.16 Om van Hyde naar St. 
James te kunnen wandelen liet hij in 1668 een stuk van de stad afbreken om met 
Green Park een verbinding tussen de twee te vormen.

 Toen Willem III en Maria in 1689 aan de macht kwamen, betrokken ze 
Kensington Palace, aan de rand van Hyde Park. De astmatische Willem prefe-
reerde de groene omgeving, al maakte die zijn tocht naar de stad een moeizame. 
Hij legde de brede Route de roi aan, verlicht met honderden lantaarns: de eerste 
verlichte rijbaan van Engeland, later verbasterd tot Rotten row.17 In 1721 scheidde 
Koningin Caroline, een gepassioneerd tuin- en landschapsarchitect, 300 hectare 
van Hyde Park af om Kensington Gardens te creëren. Zij was tevens verantwoorde-
lijk voor het beroemde kunstmatige meer, de Serpentine. De Britse vorsten bleven 
zich met de Royal Parks bezighouden, steeds meer beïnvloed door de adel. Die 
was, geïnspireerd door hun uitgestrekte landerijen en tuinen op het platteland, be-
gonnen met de ontwikkeling van stedelijke tuinen en plantsoenen, om de waarde 
van hun onroerend goed op te drijven.18 Deze moderne toepassing van het rus in 
urbe-ideaal bleek zeer succesvol, en werd op grote schaal in de praktijk gebracht 
door de prins-regent George. Regerend voor zijn geesteszieke vader George III zag 
hij financiële mogelijkheden in de Royal Parks. Hij veranderde het akker- en jacht-
gebied Marylebone Park, dat nog door Hendrik VIII was ommuurd, in Regent’s 
park, en bouwde grote villa’s aan de rand. Verantwoordelijk voor het ontwerp en 
de aanleg van het nieuwe park was John Nash, een favoriet van de prins die ook 
Buckingham House had verbouwd tot het huidige Buckingham Palace. Nash nam 
ook het naastgelegen St. James’ onder handen, dat geheel naar de nieuwe naturalis-
tische smaak werd heringericht. Het kanaal werd een meer met grillige contouren, 
de rechte lanen bochtige paadjes. In Hyde en St. James kwamen grote triomfbo-
gen; een van Nash bij de ingang van Buckingham Palace, en de monumentale 
Wellington Arch bij de toegang tot Hyde Park Corner, door Decimus Burton.

14 F. Sheppard. ‘The Bailiwick of St. James’. Survey of London, volume 29: St. James. Londen 1963: 21-24.
15 Tate. Great City Parks: 89. 
16 Walford. Greater London: 392.
17 Foreman. ‘Park of ages’: 49.
18 D. Arnold. Rural urbanism: London landscapes in the early nineteenth century. Manchester 2005: 13-14.
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Sindsdien is er aan het uiterlijk van de parken in essentie weinig veranderd. 
De officiële website stelt dat St. James’ “is still very much as Nash designed it 
and there have been only small changes since”, en “what you see in Hyde Park is 
largely how Decimus Burton left it”.19 Veranderingen aan de parken als de bouw 
van het Crystal Palace voor de Great Exhibition van 1851, midden in Hyde Park, 
werden steeds snel weer ongedaan gemaakt. Het enorme glazen bouwwerk werd na 
de tentoonstelling naar Sydenham, in het zuiden van de stad, verplaatst. Sterker 
nog: zelfs de veranderingen onder George zijn gedeeltelijk teruggedraaid. De 
Wellington Arch werd buiten het park geplaatst, en de Marble Arch in St. James’ 
werd verplaatst naar een onlogisch kruispunt van Park Lane en Oxford Street, 
wellicht in navolging van de Parijse Arc de Triomphe.

Meer dan andere Europese landen, en veel meer dan het hervormingsgezinde 
Amerika, hebben Engelse auteurs van het fysieke parklandschap bewust gekozen 
voor de creatie van een arcadisch uitziende natuur, ogenschijnlijk zonder tussen-
komst van mensen, slechts aan de seizoenen overgeleverd.20 Daarbij heeft het par-
klandschap zoals dat rond de regering van prins-regent George was, de status ge-
kregen van een blauwdruk van de ideale, uitgekristalliseerde vorm, de Stunde Null 
van de Royal Parks. Sindsdien lijkt een zeker conservatisme, geuit in lofzangen op 
het oude, bijna een vereiste te zijn bij de wetenschappers en beleidsmakers die zich 
met de parklandschappen bezighouden.

Een van de meest opvallende kenmerken die de hier besproken parklandschap-
pen delen, is een grote mate van continuïteit. De biografie van het landschap 
kenmerkt zich door een lange geschiedenis als groen gebied, dat voor Europese 
begrippen verrassend vroeg die status heeft gekregen en behouden. Een tweede 

19 ‘Hyde Park.’ ‘St James’ Park.’ Royalparks.org.uk. 4 januari 2013 <http://www.royalparks.org.uk/
parks/st-jamess-park/about-st-jamess-park/landscape-history>.

20 Tate. Greater City Parks: 89.

Afbeelding 2. De waterkant van The Serpentine in Hyde park, in een boek over Londense 
parken uit 1907. De tekening toont het parklandschap zoals men het graag verbeeldde: klassiek, 
zonder (moderne) gebruikers (tekening door Victoria Manners, in Evelyn Cecil. London parks 
and gardens. Londen 1907: 42).
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kenmerk dat opvalt is de elitaire positie van de auteurs. De landschapsarchitecten 
en opdrachtgevers die in de meeste bronnen worden herinnerd zijn hoge edelen, 
koninginnen en koningen. De parklandschappen zijn ontstaan uit bossen en vel-
den die werden toegeëigend door de monarch. Het land is nooit bebouwd, met 
een grotendeels onveranderlijke geschiedenis tot gevolg, die in het begin van de 
negentiende eeuw bevroren is. Maar klopt het beeld, dat officiële gidsen en toeris-
tische websites van de biografie geven? Is het parklandschap een onveranderlijke 
constante in een veranderend Londen?

‘Imagined Londons’: een schaduwbiografie

De veronderstelde continuïteit van het parklandschap komt in het gedrang wan-
neer we verder kijken dan de meest toegankelijke bronnen en mainstream narra-
tieven. De auteurs van het fysieke parklandschap, in het vorige hoofdstuk, waren 
elitair, duidelijk aanwijsbaar en vaak publiekelijk geëerd en herinnerd. De auteurs 
van het landscape of impression vallen veelal buiten de hegemonische rolpatronen, 
en zijn daarom minder zichtbaar in dat discours. Ze zijn echter zeker niet af-
wezig. Vrouwen (zowel prostituees als meisjes die zich buiten toegestane grenzen 
begaven), homoseksuelen en anderen die buiten de maatschappelijke norm vielen, 
vormen een groep auteurs die verrassend veel hebben bijgedragen aan het landscape 
of impression van parken. 

Zo kan het parklandschap in de negentiende en twintigste eeuw gezien worden 
als een dynamisch en veranderlijk slagveld, waar subversieve auteurs strijden met 
een hegemonische elite die ooit het uiterlijk en het landschap van het park hadden 
bepaald – die de stedelijke ruimte, in meer Neomarxistische termen, hadden ge-
produceerd.21 Zo is er de fascinerende klassenstrijd die zich in de late negentiende 
eeuw afspeelde rond het gebruik van fietsen. De eerste fietsers, tricyclists op drie 
wielen, hadden het fietsen als elitaire gebruiksvorm van het park geïntroduceerd. 
Toen tweewielers voor een breder publiek beschikbaar werden, schreef de Tricycle 
Union van de rijke London Society in 1882 een verzoek aan de regering in onom-
floerste termen van klasse: 

“It is desired by most tricyclists to separate themselves entirely from the bicyclists, 
who are a disgrace to the pastime, while tricycling includes Princes, Princesses, 
Dukes, Earls, etc. It is plain that the tricyclists are altogether a better class than the 
bicyclists, and require better accommodation on tours, etc.” 22 

In de twintigste eeuw heeft dit spanningsveld zich nog uitgebreid naar het 
daklozenprobleem in de opkomende verzorgingsstaat, en de jongerencultuur na de 
Tweede Wereldoorlog, die zich de parken toe-eigenden en een heel nieuw element 
aan de landscape of impression toevoegden. Deze onderzoeksgebieden moeten bui-
ten beschouwing blijven in het korte bestek van dit essay; ik zal mij slechts richten 
op het subversieve auteurschap van personen die niet-hegemonische mannelijkhe-
den en vrouwelijkheden in zich vertegenwoordigen. 

21 H. Lefebvre. The production of space. Londen 1991: 17.
22 Geciteerd in P. Dodge. The Bicycle. New York 2001: 76. 
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“Gentle flirtations of the king himself and his more favoured dames”: 
vrouwen en respectabiliteit, 1660-1958

Prostitutie is zo oud als de mensheid, en ook de wetten en normen die vrouwen (en 
mannen) verboden om hun seksuele diensten in straten en parken aan te bieden, 
bestonden lang voor de Royal Parks.23 Al in de zeventiende eeuw wordt echter 
melding gemaakt van de interactie tussen mannen en vrouwen in Hyde Park, waar 
de “‘dandies’ of that period (…) assert an entire monopoly to the Park, as a place 
intended only for promenading and flirtations”, schrijft Walford in zijn enorme 
werk Greater London in 1878.24 De Royal Parks vervulden hun functie als lustho-
ven, en er waren veel mogelijkheden voor contact tussen de seksen, waar dat in de 
rest van de stad juist steeds strenger gereguleerd werd.

In de tijd van de restauratie door Karel II rept Samuel Pepys in zijn dagboeken 
veelvuldig van het reilen en zeilen van de gegoede Londense kringen in de parken 
in de jaren 1660 en 70. Hij noemt zelfs “the gentle flirtations of the king himself 
and his more favoured dames”.25 Walford beschrijft hoe in toneelstukken en satires 
van die tijd Rosamund’s Pond, een meertje in St. James’, veelvuldig wordt aange-
haald als “a place of assignation for married ladies with fashionable roués”.26 

Het stadspark was dus, als openbare ruimte pur sang, een plaats van interactie 
tussen de seksen en de klassen. Er dreigde daarom echter gevaar voor de respecta-
biliteit, dat in huiselijke kring minder werd gevoeld. Dat gold voor de mogelijke 
interactie op straten, markten en in winkels evengoed, maar nog meer voor parken: 
de onuitsprekelijke angst dat een respectabele vrouw zou worden aangezien voor 
een prostituee was altijd aanwezig. In de negentiende eeuw was een parkwande-
ling voor een jonge middle class-vrouw in haar eentje volstrekt ondenkbaar.27 Het 
werd de jonge Helena Swanwick verboden om een wandeling in de stad te maken, 
omdat haar moeder beweerde dat “a girl as young as I would be taken for a ‘bad 
woman’ if she went about Piccadilly or Oxford Street unaccompanied”.28

Aan de andere kant bleven parken, juist door hun ‘pure’ natuurschoon, een 
speciale plaats innemen in de Victoriaanse stedelijke topografie.29 De twintigjarige 
Jeanette Marshall “knew exactly which route should be avoided”, en mocht in de 
jaren 1860 zelfs niet winkelen in de deftige Burlington Arcade na lunchtijd om 

23 Wetten om prostitutie aan banden te leggen waren al opgenomen in Romeinse wetboeken; Hendrik II 
(1133-1189) was de eerste die het red light district aan de zuidoever van de Theems juridisch trachtte 
te reguleren. M. H. Ditmore red. Encyclopedia of prostitution and sex work. Westport (CT) 2006: 
203-204.

24 Onder dandies verstond men in de negentiende eeuw: mannen die zich inspanden om elegant over te 
komen in kleding en gedrag. Walford. Greater London: 380.

25 Walford. Greater London: 382.
26 Het Franse roué wordt doorgaans vertaald als ‘losbol’, maar had ook connotaties van een jongere 

geliefde. Walford. Greater London: 49-50.
27 Ik gebruik bewust niet het Nederlandse woord ‘middenklasse’, omdat dit een andere connotatie 

heeft. Waar de Nederlandse term wordt geassocieerd met winkeleigenaren en andere ‘kleine luyden’, 
bedoelen de Britten met (upper) middle class meer de hogere, gegoede burgerij - de upper classes zijn 
adel en aristocratie. 

28 Geciteerd in J. R. Walkowitz. City of dreadful delight: narratives of sexual danger in Late-Victorian 
London. Londen 1992: 52

29 Cranz. Women in: S86.
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geen verkeerde indruk te wekken; maar promeneerde wel regelmatig de buitenste 
rand van Green Park – natuurlijk gechaperonneerd.30 Dat was overdag; ’s nachts 
was de dreiging dat grenzen van respectabiliteit werden overschreden veel groter. 
Nog in 1922 werd een officier van het Leger des Heils gearresteerd door een po-
litieagent, die in the Times uitlegde dat de man “tried to speak to young women 
in Hyde Park”.31 Hij werd vrijgesproken, maar het artikel illustreert de gespannen 
verhoudingen tussen mannen en vrouwen die zich in het park waagden na het 
vallen van de nacht.

In the late negentiende eeuw groeide de aandacht voor stedelijke seksualiteit in 
Londen explosief. Persberichten vormden een katalysator in deze ontwikkeling, zij 
het in een ingewikkeld jargon doorspekt met eufemismen. The Times was in 1893 
niet te besmuikt om te berichten dat George Manners Astley, baron Hastings, was 
gearresteerd voor “indecent exposure in Regent’s Park, with intent to insult and 
annoy a servant girl, 14 years of age”.32 In dit geval getuigden, behalve het meisje, 
twee agenten en een parkwacht tegen de baron – die overigens beweerde dat zijn 
actie het gevolg was van een “malady which caused great irritation”. Voor ieder 
geval dat de krant belangrijk genoeg achtte om te plaatsen, zijn er waarschijnlijk 
tientallen politierapporten over minder notoire voorvallen, en misschien honder-
den subversieve ontmoetingen die nooit zijn opgetekend, maar wel degelijk plaats-
vonden – en het landscape of impression vorm gaven.33

Van de zeventiende tot de achttiende eeuw vormden vrouwen, en in het bijzon-
der prostituees, het onderwerp van sensationele denkbeelden over stadslandschap-
pen. Waar die sensatie eerst samenhing met concrete zorgen om buitenechtelijk 
verkeer en illegitieme kinderen, veranderde de in kranten en traktaten geschetste 
problematiek in de negentiende eeuw in een bedreiging voor de reputatie, en het 
aura van respectabiliteit. De historicus Randolph Trumbach merkt echter op, dat 
het bestaan van prostitutie en andere subversieve contacten tussen man en vrouw 
steeds uiteindelijk nodig werden geacht, als uitlaatklep van de hegemonische man-
nen. Anders zouden die wellicht verleid zouden worden door sodomieten, die im-
mers dezelfde ruimte als prostituees bezetten.34 Het auteurschap van prostituees en 
hun klanten, en schrijvers als Samuel Pepys, ging een minder belangrijk deel van 
de constructie van het landscape of impression vormen in de twintigste eeuw. Na de 
Tweede Wereldoorlog verdwijnt het overgrote deel van de tippelende prostituees 
achter ramen en deuren, en vindt ook buitenechtelijke heteroseksuele seks steeds 
minder plaats in de parken.35

30 Walkowitz. City of dreadful: 53.
31 ‘Hyde Park incident’. The Times, 22 februari 1922.
32 ‘London, Saturday, March 25 1893’. The Times, 25 maart 1893. 
33 R. Trumbach. ‘London.’ Higgs, D. (red.). Queer sites: gay urban histories since 1600. Londen 1999: 109.
34 Trumbach. ‘London’: 107.
35 Trumbach schrijft dat “After World War II, female prostitution in Britain was legalised, and street-

walkers disappeared”. Dat is niet geheel correct, aangezien bordelen, tippelen en sekswerk als regel-
matige bron van inkomsten nog steeds verboden zijn. Trumbach. ‘London’: 112; ’The policing and 
crime act 2009.’ Legislation.gov.uk. 11 januari 2013. <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/507/
article/5/made>.
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Cruising en cottaging: homoseksuele gebruikspatronen, 
1700-2006 

Het aan Winston Churchill toegeschreven citaat in de inleiding mag dan waar-
schijnlijk nooit door hem zijn uitgesproken – de anekdote is wel degelijk gegrond 
in de werkelijkheid. In 1958 nodigde Tory MP Ian Harvey, op weg naar huis 
na een diner, een negentienjarige officier van de Coldstream Guards uit om met 
hem St. James’ Park in te gaan. Hoewel Harvey getrouwd was, ging hij met grote 
regelmaat op zoek naar seksuele contacten (cruisen, zoals deze activiteit ook wel 
genoemd wordt) in het park. Ditmaal werd hij echter betrapt door een parkwacht 
en een politieagent, die geritsel in de bosjes hoorden. Hij werd veroordeeld 
voor “committing an act of gross indecency with another male person (…) and  
behaving in a manner reasonably likely to offend against public decency”.36 Beide 
mannen werden veroordeeld tot een boete van £5, die Harvey voor de officier 
betaalde. Harvey werd geroyeerd door de conservatieve partij, en door zijn drie 
gentlemen’s clubs. Daarnaast verliet zijn vrouw hem en werd hij lange tijd door 
journalisten achtervolgd.

Het voorval was niet zozeer nieuwswaardig omdat Harvey de eerste man was die 
homoseksueel contact zocht in het park. Integendeel, er zijn bronnen die wijzen op 
een levendige praktijk van cruising in de Royal Parks sinds de achttiende eeuw of 
eerder. De furore die een dergelijke arrestatie zelfs in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw nog veroorzaakte, wijst dan ook op een andere ontwikkeling, die wel 
volop in verandering was: de steeds grotere invloed van ideeën over respectabili-
teit, en de toegenomen pogingen om die te controleren binnen het parklandschap. 
Londen wordt al eeuwenlang geassocieerd met subversieve en niet-hegemonische 

36 ‘Indecency charge: mr Ian Harvey, M.P. in court.’ The Times, 21 november 1958.

Afbeelding 3. The Serpentine, omstreeks dezelfde tijd gefotografeerd. Niet alleen is 
het intensieve gebruik te zien van het water als zwemplaats, ook het homosociale 
karakter van het park valt op (foto uit G. R. Sims, red. Living London. London 
1903: 39).
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vormen van seksualiteit, met name homoseksualiteit.37 De stedelijke ruimte is keer 
op keer geconstrueerd als een topografie van illegale contacten, veelal in de publie-
ke ruimte maar tegelijkertijd van vreemde blikken verborgen. Een voorbeeld is het 
netwerk van openbare toiletten. Dat was in de negentiende eeuw aangelegd om 
respectabele vrouwen het zicht op urinerende mannen te besparen. Maar al snel 
werden deze openbare plaatsen de locaties bij uitstek voor andere, homoseksuele 
gebruikspatronen, en in de vroege twintigste eeuw verschenen zelfs gidsjes voor de 
cruisende bezoeker van Londen.38

Voor mannen was een nachtelijke wandeling door het park niets geks. De we-
reld van gentlemen’s clubs en verenigingen strekte zich immers ook uit tot deze 
plaatsen. Daar moeten ook de meest respectabelen onder hen in aanraking zijn ge-
komen met de schaduwzijde van het park. De moralistische journalist W. T. Stead, 
die campagne voerde tegen bordelen en mensenhandel, noteerde op 3 Maart 1886 
in zijn dagboek: “Around the Marble Arch, I found some few women; no boys”, 
doelende op mannelijke en vrouwelijke prostituees. Het zal dan ook geen toeval 
zijn geweest dat Stead een grootscheepse demonstratie tegen pornografie, in augus-
tus van dat jaar, in datzelfde park liet plaatsvinden. In Oscar Wilde’s The picture 
of Dorian Gray kan een dergelijke wandeling echter ook een verhulde beschrijving 
zijn van de homoseksuele ruimte van Londen. Lord Henry Wotton wandelt van 
St. James’ Park, langs de notoire Burlington Arcade naar Hyde, en vervolgens naar 
een kleermaker in Soho “to look after a piece of old brocade and had to bargain for 
hours for it”.39 Zelfs voor de niet-geïnitieerde lezer zijn de subversieve ondertonen 
van opulentie, parken, en uren doorgebracht in een donker winkeltje op te vangen. 
Dorian Gray zelf wordt door Lord Henry meegenomen naar Hyde Park, waar de 
“fascinating and terrifying” bezoekers hem vervullen met “mad curiosity” en “a 
passion for sensation”.40

Trumbach beschrijft hoe Londen rond 1700 een fundamentele revolutie in sek-
serelaties en seksueel gedrag doormaakte.41 In het moderniserende Europa werden 
mannen, die daarvóór jonge jongens evenzeer als vrouwen hadden nagejaagd, on-
derverdeeld in een heteroseksuele meerderheid, en een homoseksuele minderheid. 
De nieuwe hegemonische mannelijkheid verwachtte een seksueel actieve rol vanaf 
de adolescentie, terwijl een minderheid, die Trumbach als ‘sodomieten’ aanmerkt, 
“were socialized as children into a role that was both male and female”.42

37 M. Cook. ‘“A new city of friends”. London and homosexuality in the 1890s.’ History workshop jour-
nal 56 (2003): 33.

38 K. Cowman. ‘For whose convenience? Gay guides, cognitive maps and the construction of ho-
mosexual London, 1917-1967.’ In: S. Gunn en R.J. Morris, red. Identities in space. Contested terrains 
in the western city since 1800. Aldershot 2001.

39 O. Wilde. The picture of Dorian Gray. Londen 1985: 121.
40 Wilde. The picture: 167; Cook. ‘A new city’: 35.
41 Trumbach. ‘London’: 88.
42 Trumbach. ‘London’: 89.
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De relevantie van deze ontwikkeling ligt er in, dat publieke ruimtes als parken 
plaatsen van transitie werden.43 Op zoek naar bevrediging van verlangens werden 
grenzen overschreden, tussen mannen uit de hoge klassen met werkende vrouwen, 
getrouwde heteroseksuele mannen en ‘sodomieten’, militairen en middle class jon-
gens met prostituees. Vooral de contacten met sodomieten volgden de ruimtelijke 
patronen die doorgaans door vrouwelijke prostituees werden gebruikt. De Weekly 
Journal, or the British Gazetteer schreef in 1726:

“Monday one Thomas Doulton stood upon the pillory at Charing-Cross, pursuant 
to his sentence at the last Sessions at the Old Bailey, for endeavouring (according 
to the canting term) to discover the Windward Passage upon one Joseph Yates, a 
seafaring person, whom he pick’d up in St. James’s Park, and carried to an ale-
house in the Strand. Not only the men, but the women express’d their abhorrence 
of the fact, by pelting the criminal with dirt.” 44

In datzelfde jaar stelde The London Journal dat “great numbers of the like vile 
persons [meet] at what they call the markets”, waaronder ook het zuidelijk deel 
van St. James’s Park viel.45 “[There] one might saunter, catch an interested party’s 
eye, and consummate the act nearby. In these markets, unlike the molly-houses 
[bordelen], a sodomite could meet men who were not sodomites. But these venues 
were used as much by female whores and their male costumers”, in de woorden 
van Trumbach.46

Maatschappelijk acceptabele contacten tussen mannen en vrouwen vonden 
doorgaans plaats in de lokale context van de eigen buurt; er bestond geen netwerk 
van prostitutie op stedelijk niveau.47 Uit Trumbachs voorbeelden kan de conclusie 
worden getrokken dat er een correlatie bestond tussen de abnormaliteit van de 
seksuele handelingen, en hun ruimtelijke verwijdering van gangbare, lokale bewe-
gingspatronen. In andere woorden; hoe subversiever het gedrag, hoe meer het de 
grenzen van de eigen leefwereld overschreed. Mark Turner schrijft:

“...park, embankment, arcade, public toilet, corner – the sexual geography of the 
city has been crucial in the creation of cruising networks on the culture of Western 
cities. Passing down from generation to generation the knowledge of this geography 
(through oral culture, queer folklore if you like, and the various cultural produc-
tions of the city – literature journalism, visual culture, etc.) has certainly been one 
way that cruising as an alternative urban practice has continued.” 48

43 Plaatsen van transitie worden onder meer uitvoerig besproken door Michel Foucault als ‘heterotopia’, 
in zijn lezing ‘Of other spaces: heterotopias’ uit 1967. Hoewel hij parken niet noemt, passen ze uitste-
kend binnen zijn beschrijving. M. Foucault. ‘Of other spaces.’ Diacritics jrg. 16 (1986) 1: 22-27, 24.

44 R. Norton, ‘Early Eighteenth-century newspaper reports: A Sourcebook.’ 8 januari 2013 <http://
grubstreet.rictornorton.co.uk/>.

45 Norton. ‘Early Eighteenth-century newspaper reports.’
46 Trumbach. ‘London’: 96.
47 Trumbach. ‘London’: 102.
48 M. Turner. Backward glances: cruising queer streets in London and New York. New York 2004: 173.
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Op deze plaatsen, aan de rand van de eigen leefwereld, of op de grens van 
publieke ruimte en beschutting, was het mogelijk een transitie te ondergaan, 
en ook eigen grenzen te verleggen of te doorbreken. Parken, die niet alleen de 
overgang tussen verschillende stadsdelen, maar ook de overgang tussen stad en 
rus in urbe vormden, waren de ideale ruimte voor die transitie. Thomas Gilbert 
contrasteert in zijn antiklerikale gedicht A view of the town (1735) evenals veel 
latere auteurs de perversie van de stedelijke omgeving met de puurheid van lan-
delijke natuur: “Fortune has thee to happier scenes convey’d, / By nature fit for 
contemplation made.”

“Forlorn Saphira, with reclining head,
Sighs for her absent lord in bridal bed;
He to St. James’ Park with rapture flies,
And roams in search of some vile ingle prize;
Courts the foul pathic in the fair one’s place, 
And with unnatural lust defiles his race.” 49

Volgens Jon Rowland is één van de conclusies die uit de lezing van dergelijke 
werken getrokken zou moeten worden, dat er al in deze tijd een zekere bekendheid, 
en zelfs een levendige publieke discussie over homoseksualiteit in de stedelijke 
ruimte zou hebben bestaan.50 Of dat klopt is moeilijk te bewijzen. Wel zeker is dat 
een aantoonbare historische praktijk bijna is vergeten: waarschijnlijk maakt geen 
enkel geschiedenisboek over St. James melding van een dergelijk debat. 

Vanaf het begin van de negentiende eeuw is een trend zichtbaar in heel West-
Europa. Een bredere discussie over prostitutie en geslachtsziekte maakte ook een 
voorzichtig debat over homoseksuele praktijken mogelijk. In London, maar ook 
bijvoorbeeld in Amsterdam, groeiden de politiecorpsen en steeg het aantal arresta-
ties van homoseksuele mannen.51 In The phoenix of Sodom, or the Vere Street Coterie 
(1813) beschrijft Robert Holloway de politie-invallen in homo-bordelen en -bars, 
en de vele arrestaties voor cruisen in St. James’ en Hyde Park.52 Tegen die tijd 
stonden de parken al zo algemeen bekend als ontmoetingsplaats dat een minister 
voorstelde ze ’s nachts af te sluiten. Maar dat zou ten koste gaan van de activiteiten 
van vrouwelijke prostituees, waarvan juist werd geloofd dat ze het grotere euvel 
hielpen te bestrijden.53 

In de tweede helft van de negentiende eeuw nam het publieke debat over homo-
seksualiteit een vlucht. Wilde werd in 1895 veroordeeld voor overtreding van een 
zedenwet waarvan de inkt nog nauwelijks droog was. Wat eerst stilzwijgend werd 
geobserveerd en hoogstens fluisterend besproken, stond nu middenin de aandacht 
van de respectabele burgers. Tegelijkertijd vervaagde de categorie van de sodomiet: 
homoseksuele mannen gingen meer op zoek naar elkaars gezelschap, in plaats van 
dat van getrouwde mannen. Nog later werden ook de barrières tussen klassen en 

49 J. T. Rowland. Swords in myrtle dress’d: toward a rhetoric of Sodom. Gay readings of homosexual politics 
and poetics in the Eighteenth Century. Londen 1998: 48.

50 Rowland. Swords in myrtle: 50-51.
51 G. Hekma. ‘Amsterdam.’ In: D. Higgs, red. Queer sites: gay urban histories since 1600. Londen 1999: 70.
52 R. Holloway. The phoenix of Sodom, or the Vere Street Coterie. Londen 1813: 14-15.
53 Trumbach. ‘London’: 109.
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leeftijdsgroepen minder. Het park als ruimte voor transgressie veranderde in een 
meer openlijk homosociale ruimte. De Baedecker-gidsen rond 1890 raden de (im-
pliciet mannelijke) toerist bijvoorbeeld aan om vooral de Serpentine te bezoeken: 

“When a flag is hoisted, a crowd of men and boys, most of them in very homely 
attire, are to be seen undressing and plunging into the waters, where their lusty 
shouts and hearty laughter testifies their enjoyment.” 54

Het bestaan van cruising en cottaging (seks in openbare toiletten), won aan 
bekendheid onder steeds meer homoseksuelen, en uiteindelijk drong dit door tot 
de mainstream literatuur en pers. 

Net als elders in de Westerse wereld is in het Verenigd Koninkrijk seks in de 
openbare ruimte strafbaar zodra het zichtbaar is voor een voorbijganger. Dit niet-
tegenstaande patrouilleren er sinds de jaren 1980 steeds vaker politieagenten in 
bekende cruisegebieden, niet om mensen te arresteren, maar juist te beschermen 
tegen agressie.55 De stedelijke ruimte van de parken wordt als onveilig gezien, en is 
dat vaak ook daadwerkelijk. Dat kan ten dele aan de fysieke kenmerken van de on-
overzichtelijke, natuurlijke omgeving worden toegeschreven, maar zeker ook aan 
het halsstarrige onbegrip van stedelijke ruimte bij de verantwoordelijke instanties 
en planologen. Door steeds te focussen op traditionele, van bovenaf opgelegde 
gebruikersfuncties worden grassroots gebruikerspatronen van parken stelselmatig 
genegeerd. De pragmatische, maar onwettige reactie van de politie in cruisegebie-
den is tekenend voor de enorme wrijving die uit deze discrepantie voortvloeit. In 
dit licht is het bijvoorbeeld interessant dat in het Londense stadspark Clapham 
Common in 2006 één van de vijvers van het park uitvoerig werd heringericht om 
tegemoet te komen aan sportvissers en natuurbescherming die zich traditioneel 
op die locatie focusten. Daarentegen kan aan klachten van een meer subversieve 
zijde, in dit geval cruisende homoseksuelen die betogen dat het park te open is en 
daardoor ’s nachts onveilig, geen gehoor worden gegeven.56 

Gedurende de laatste decennia van de twintigste eeuw is het auteurschap van 
de homo’s van de Royal Parks zichtbaarder geworden. Het gebruikspatroon is re-
latief genormaliseerd door schrijvers als Alan Hollinghurst, wiens Booker Prize-
winnende roman The line of beauty over cruisende mannen gaat, films en televi-
sieseries die het onderwerp aanhalen, en zelfs beroemdheden als George Michael, 
die na een klassiek mediaschandaal in 2006 openhartig over zijn tochten door St. 
James’ en Hampstead Heath vertelde.57 Niettemin blijft dit landscape of impres- 
sion in het discours over parken op officiële websites en publicaties ondergeschikt 
aan de ideeën over Koningin Caroline en haar bloembedden, John Nash, en het 
arcadische landschap dat vooral (her)ontwikkeld moet worden in vroeg negen-

54 Geciteerd in Cook. ‘A new city’: 40.
55 Hekma. ‘Amsterdam’: 86.
56 ‘Police warn gay cruisers of danger on Clapham Common.’ Pinknews.co.uk. 4 januari 2013 <http://

www.pinknews.co.uk/2010/08/03/police-warn-gay-cruisers-of-danger-on-clapham-common>; 
‘Clapham Common – cruising area.’ PinkUK.com. 4 januari 2013 <http://www.pinkuk.com/
listings/638/gay/London/Clapham-Common>.

57 Patrick Howard, ‘“I go with gay strangers. We have our own code”. George Michael has admitted to 
“cruising” on Hampstead Heath.’ The Independent, 30 juli 2006.
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tiende-eeuwse staat. Zoals de Amerikaanse Anglicist Mark Turner schreef na zijn 
aankomst in London in de jaren 1970: “All parks have a past, in the way that all 
parks have a night-time, but mostly we know very little about either.”58 Het tijd-
schrift van de London Historic Parks and Gardens Trust lijkt dat alleen maar te 
bevestigen: sinds de oprichting van het blad is wel geschreven over de behandeling 
van schildpadden, maar niet van prostituees. De onderwerpen die in zesentwintig 
jaargangen aan bod komen variëren van vine culture tot bear-baiting, maar van 
cottaging wordt niet gerept.59

Conclusie

Bij het bestuderen van stadsparken is het noodzakelijk, meer nog dan bij andere 
stedelijke landschappen, het adagium van Pamela Gilbert aan te houden: “while 
there are an infinite number of other Londons, there are no Londons other than 
those of the imagination.”60 Zoals alle stedelijke en niet-stedelijke ruimtes zijn 
de stadsparken van Londen steeds gerepresenteerd door zowel hegemonische au-
teurs als niet-hegemonische. In het geval van de Royal Parks waren de elitaire, 
seksueel hegemonische mannen de voornaamste auteurs van het landscape of ex-
pression, en een oppervlakkige lezing van bijvoorbeeld verslagen van parkhisto-
rici en toeristische bureaus levert ook heden ten dage nog diezelfde representatie 
van het landschap op. Uit de vooraanstaande positie van deze auteurs volgt, dat 
hun auteurschap duidelijker zichtbaar is in het publiek discours. Hun ideeën zijn 
opgenomen in breder gepubliceerde bronnen, en daarom beter bewaard voor de 
landschapsbiograaf. Maar er is een andere geschiedenis, van minder zichtbare au-
teurs, die evengoed zou moeten worden opgenomen in de biografie van de parken. 
Hoewel nog steeds buitengesloten van de mainstream, zijn de representaties van 
deze auteurs wel degelijk aanwezig in het denken over parken bij de gebruikers.

Parken vormen in veel opzichten een goed voorbeeld van deze twee vormen 
van auteurschap van het landschap. Zelfs waar de natuur een onvoorspelbare fac-
tor vormt, wordt deze op twee manieren aangepast aan de menselijke, utopische 
ideeën. De natuur wordt toegeëigend als lusthof, en waar nodig tegengehouden, 
als deze buiten de grenzen van het ideaalbeeld treedt. Bomen worden gesnoeid, 
gras gemaaid en vijvers mogen niet in moerassen veranderen. Juist daarom is het zo 
interessant om de geschiedenis van dit ideaalbeeld te contrasteren met de geschie-
denis van het daadwerkelijke gebruik van het park. Dat gebruik is wel vastgelegd, 
en er bestond ook zeker een discussie over in de afgelopen eeuwen, maar het kon 
het fysieke landschap (het landscape of expression) nooit beïnvloeden. Het discours 
over dat subversieve gebruik viel immers buiten het ideaalbeeld waar de parken 
naar gemodelleerd werden.

58 Turner. Backward glances: 179.
59 Judith Menes, ‘Index to volumes I-XVI’ The London Gardener, or the gardeners intelligencer: Journal of 

the London Historic Parks and Gardens Trust,18 (2012) 1. 7 januari 2013 <http://www.thelondongar-
dener.org.uk/pdf/onetosixteen.pdf>.

60 P. Gilbert red. Imagined Londons. New York 2002: 1.
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Het is dus van groot belang dat de biografie van deze landschappen wordt be-
naderd vanuit het perspectief van zowel het landscape of expression als het landscape 
of impression. Vooral het laatstgenoemde, geestelijke landschap is de afgelopen  
eeuwen steeds eenzijdiger geworden, door herhaaldelijke representatie van mannelij-
ke, elitaire auteurs ten koste van subversieve, vrouwelijke en homoseksuele auteurs.

Deze constatering is relevant in drie opzichten. Allereerst draagt de bestude-
ring van niet-hegemonische auteurs bij aan een beter begrip van de biografie van 
parklandschappen. Dat kan niet alleen bijdragen aan een beter academisch debat, 
maar vooral ook een meer realistische representatie van de parken aan hun be-
zoekers. Die representatie is nu vaak eenzijdig, waardoor dezelfde groepen die de 
schaduwbiografie maakten, nog steeds worden uitgesloten. 

Ten tweede is de completere biografie, die onderzoek naar ‘nobodies in par-
ticular’ oplevert, een effectieve kritiek voor de huidige benaderingswijze in de 
studie van parken. Tijdschriften, genootschappen en congressen over Londense 
parken staan in de belangstelling van een grote groep mensen, maar worden vaak 
gekenmerkt door een zeer antiquarische, teleologische insteek. Een meer interdis-
ciplinaire benadering kan nieuwe inzichten bieden en deze tak van de wetenschap 
vernieuwen.

De representatie van parken in populair en wetenschappelijk discours heeft, ten 
slotte, ook grote invloed op de planning en de ontwikkeling van de Royal Parks. 
Galen Cranz, die veel over de politiek achter parkontwerpen publiceerde, verzucht 
in haar standaardwerk The politics of park design:

“[Parks] are extremely slow in their adjustment to social change. To be conside-
red relevant to politics and planning, they should respond more quickly, and they 
might incorporate citizen demand and evaluation in a more participatory mode 
of planning.” 61

Zoals Samuels, Kolen en anderen herhaaldelijk hebben benadrukt, beïnvloedt 
niet alleen het fysieke landscape of expression de ideeën van het landscape of im-
pression. De denkbeelden die bestaan over een landschap (idealistisch, bestaand 
of niet-bestaand) beïnvloeden de fysieke vormgeving van dat landschap vaak in 
verregaande mate. Die dialectiek laat zich moeilijk tegenhouden, en veroorzaakt 
wrijving in stedelijke ruimte waaraan een rigide ideaal wordt opgelegd. Dat geldt 
voor stadsparken des te meer, omdat ze in veel opzichten het ultieme ontworpen 
landschap belichamen. 

Het landschap van de Royal Parks mag dan terugverwijzen naar een negentien-
de-eeuwse arcadische idylle; de biografie van het park kan aantonen dat de stads-
parken meer zijn dan dat verhaal. Daarvoor moet de biografie wel holistisch wor-
den benaderd, dus zowel als landscape of impression als landscape of expression. Om 
deze reden moeten naast hegemonische, elitaire auteurs, ook subversieve stemmen 
worden geïncorporeerd. De mannen en vrouwen die de Royal Parks vormgegeven 
hebben, in zowel de verbeelding als in de paden en planten, zijn allen deel van de 
geschiedenis, en niet slechts van anekdotes over Churchill’s stiff upper lip. 

61 G. Cranz. The politics of park design: a history of urban parks in America. Londen 1982: 236.
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