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Verkenners

Stichting G.A.N.G. is een cultureel projectbureau dat zich richt 
op de ontwikkeling van onze omgeving en het landschap.  
G.A.N.G. ontwikkelt projecten en voorstellen voor plekken die 
niet eenduidig kunnen worden gedefinieerd en waar een mix 
speelt van onderbelichte en ongeziene vraagstukken. Vanuit 
het perspectief van de beeldende kunst signaleert G.A.N.G. 
kansen en mogelijkheden die vanuit conventionele visies 
worden gemist. Met de projecten die G.A.N.G. realiseert, ver-
andert G.A.N.G. de manier waarop we onze omgeving beleven 
en daarmee de omgeving zelf.

G.A.N.G. heeft de ambitie om aan de noordrand van Arnhem 
een 21e eeuws landschapspark te ontwikkelen. Een park 
met een (inter-) nationale uitstraling vanuit een prikkelend  
samenspel van beeldende kunst, landschap en erfgoed. Een 
park dat, in aansluiting op de 19e eeuwse Arnhemse land- 
schapsparken Sonsbeek en Zypendaal, een natuurlijke 
verbinding tussen de stad en de Veluwe moet gaan vormen. 
Het beleefbaar maken van de zeer intrigerende, maar voor 
het grote publiek nog onbekende geschiedenis van dit interes-
sante gebied - zo bouwden de Duitsers hier in WOII het groot-
ste vliegveld van bezet Europa - vormt daar een wezenlijk 
onderdeel van.

Als eerste stap in de ‘ontginning’ van de noordrand van Arn-
hem wilde G.A.N.G. dit onduidelijke en versnipperde, maar 
ook spannende gebied met zijn talloze geheimzinnige en in-
teressante sporen in kaart brengen of te wel: verkennen. Om 
dit te realiseren, benaderde G.A.N.G. in het voorjaar van 2013 
twaalf professionals met de vraag de schimmige noordrand 
te verkennen. Onder deze Verkenners bevonden zich kunste-
naars, ontwerpers, landschapsarchitecten en wetenschappers. 

De opdracht die de Verkenners meekregen van G.A.N.G. be-
helsde een duidelijke vraag: Waar ben ik? Vanuit deze vraag 
en vanuit de verschillende uitgangspunten van de individuele 
interesses, fascinaties en vakgebieden, zijn de Verkenners op 
pad gegaan. De subjectieve blik stond daarbij centraal. Alle 
Verkenners hebben het gebied afgestruind. Zij konden daarbij 
verblijven in de A.I.R. van G.A.N.G. op Buitenplaats Konings-
weg, een voormalig militair terrein aan de noordrand van 
Arnhem dat G.A.N.G. sinds 2012 programmeert. Bij sommige 
Verkenners bleef het bij de aanwezigheid in het gebied waar 
ter plekke verdieping in de verkenning plaatsvond; andere 
Verkenners zochten buiten het gebied naar aanknopings-
punten en conclusies. 

De uitkomsten zijn divers en vaak intrigerend. Samen dragen 
zij bij aan de duiding van de diffuse noordrand. Daarmee 
is als het ware een nieuwe informatielaag toegevoegd op 
de reeds bestaande lagen van het landschap; deze vormt zo 
een laag waar volgende Verkenners en kunstenaars/land- 
schapsarchitecten in de toekomst op kunnen doorwerken.
Op die manier blijft het gebied continue in beweging. 

De bevindingen van de Verkenners werden tijdens het festival 
‘Verboden Landschap’ in oktober 2013 aan publiek gepresen-
teerd met de tentoonstelling ‘Observaties van een Verboden 
Landschap’. Daarnaast zijn de Verkenningen weergegeven in 
Cahiers. Van ieder onderzoek verscheen een Cahier. 
Alle bevindingen samen hebben een schat aan informatie en 
interpretaties opgeleverd.

De deelnemende Verkenners waren: 
Pier Taylor, Hans Wijninga, Catalogtree, Ester van de Wiel & 
David Hamers, Esther Kokmeijer, Frank Bruggeman, 
Atelier de Lyon, Hans Venhuizen, Atelier Veldwerk, 
Harro de Jong en Martijn Duineveld. 
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Het wilde denken
Onno en Rudy hebben ieder afzonderlijk én gezamenlijk het 
gebied bezocht. Ze zijn gaan wandelen en kijken naar wat er te 
vinden was; de verkenning had nog niet veel richting. Tot ze op 
het boek Vliegveld Deelen, van last tot lust? van Dick Veerman 
stuitten in een Arnhemse boekhandel. Rudy: “Het is een heel 
bijzondere afstudeerscriptie. Je zou hopen dat alle verken-
ners er mee onder hun arm hebben gelopen, want het legt 
veel historisch materiaal bloot van juist het projectgebied van 
het Verboden Landschap.  Het onderzoek is heel breed en ook 
diepgravend.” Het lezen ervan gaf richting aan de aanvankelijk 
losse onderdelen van de verkenning.
Maar het bleef niet alleen bij deze publicatie, ook het werk van 
filosoof Ton Lemaire en cultureel-antropoloog Claude Lévi-
Strauss was een belangrijke bron van inspiratie en informatie. 
Rudy: “Ton Lemaire schrijft over de theorie van het ‘wilde 
denken’ van Lévi-Strauss. Hij legt uit dat wij met onze rationele 
wetenschap wel denken dat we verder zijn dan alle zogenaam-
de ‘primitieve’ samenlevingen, maar dat het niet zo is. Lévi-
Strauss heeft aangetoond dat dit primitieve denken alleen van 
een andere orde is. De ‘primitieven’ hebben op bepaalde do-
meinen een even grote kennis, maar die is op een andere basis 
gestoeld; veel zintuiglijker. Zo spelen bijvoorbeeld ook de reuk, 
tast en praktisch gebruik een rol, niet alleen de morfologie en 
de rationele classificatie ervan. En in sommige gevallen leidt tot 
een nog uitgebreider kennis (van bijvoorbeeld de flora van een 
gebied) dan die van ons.”
Deze ‘andere’ manier van denken zag  Lévi-Strauus vandaag de 
dag in onze maatschappij ook terug bij kunstenaars. In Lemaire 
en Lévi-Strauss vinden Rudy en Onno feitelijk  de legitimering 
van die meer intuïtieve manier van kennis vergaren en con-
strueren binnen hun eigen praktijk.

Sporen
Met deze theoriën in het achterhoofd wandelden de kunste-
naars door het Verboden Landschap. Daarbij speelde ook de 
gedachte van Lemaire over de discontinuïteit tussen de prehis-
torie en historie een rol. Rudy: ”In de historie zijn mensen zich 
bewust van hun aanwezigheid en hebben ze hun gedachten 
opgeschreven. De prehistorische mens heeft dat niet kunnen 
doen, dus we kennen hem niet. Er zijn enkel fysieke sporen 
waaruit we reconstructies kunnen maken.”
Deze sporen van de mens in het landschap vormden het uit-
gangspunt. In het onderzoek van Veerman kwamen Onno en 
Rudy talloze historische verhalen tegen uit wat nu het Ver-
boden Landschap wordt genoemd, die zij interessant vonden 
en waarvan ze de sporen wilden traceren. Rudy: “Het zijn in de 
termen van Lévi-Strauss ‘kleine mythologieën’. Kleine verhalen 
die geworteld zijn, letterlijk en figuurlijk, in het landschap.” 
Uiteindelijk hebben ze er drie gekozen, waarvan ze de locaties 
hebben bezocht.

 

De drie kleine mythologieën
Het eerste verhaal gaat over een archeologische site waar pre-
historische vondsten van de trechterbekercultuur zijn ontdekt. 
Telkens als er iets uit de grond werd gehaald, viel het echter uit 
elkaar. Rudy: “Dat is de spagaat waarin de wetenschap zich ver-
keert; je woelt de aarde om op grote diepte iets te vinden, maar 
daarbij vernietig je waarnaar je op zoek bent. Die ‘absurditeit’ 
vinden we interessant .”
Het tweede verhaal staat in het teken van de filosoof Paul 
Virilio die zegt dat we het ongeluk over ons zelf afroepen door 
het hoge tempo van onze technologische ontwikkelingen. Hoe 
meer techniek, hoe meer ongelukken. Dat is onvermijdelijk vol-
gens Virilio. Die notie wordt heel letterlijk geïllustreerd door 
een gebeurtenis op de Warnbornse heide. Daar zou eind augus-
tus 1910 een vliegdemonstratie worden gehouden om het volk 
te laten wennen aan het moderne tijdperk van de luchtvaart. 
Het vliegtuig stortte bij een voorafgaande oefenvlucht echter 
neer en de piloot Clément van Maasdijk werd daarmee de 
eerste Nederlander die omkwam bij een vliegtuigongeluk. 
Rudy: “Een teken aan de wand, met Virilio in gedachte. En de 
ironie wil dat dicht bij die plek door de Duitsers het grootste 
vliegveld van Nederland werd aangelegd. Oftewel, ze hadden 
het kunnen weten.”
Het derde verhaal tenslotte betreft  de omgeving van het 
rentmeesterhuis dat aan de Deelenseweg stond, waarachter 
een stuk weiland lag waar eenden werden gehouden in een 
zogenaamde eendenvijver. Tijdens de bezetting is het hele 
complex door de Duitsers geconfisqueerd en werd op de rand 
van het bassin een bakstenen rand gemetseld zodat het als 
zwembad gebruikt kon worden. Het wrange daaraan is dat 
wellicht ook de kinderen van de Duitse bezetter, temidden van 
de verschrikkingen van de oorlog, er gespeeld en gespetterd 
hebben.

Voorstel
Deze drie typische verhalen uit het Verboden Landschap willen 
Onno en Rudy uiteindelijk ‘reconstrueren’, mogelijk ook op de 
locaties waar ze hebben plaatsgevonden, met bijvoorbeeld ge-
luiden en andere zintuigelijke indrukken, in lijn met het wilde 
denken. Rudy: “We vinden deze beelden heel sterk. Daarom 
willen we graag leven blazen in de mythes, maar daarbij wil-
len we geen vaste ingrepen doen in het landschap. Je kunt 
het verhaal ook vertellen door de plekken in het landschap 
te markeren, letterlijk of figuurlijk, een bestaande laag aan te 
duiden, zodat je geen laag hoeft toe te voegen.” Of de plannen te 
realiseren zijn valt echter te bezien, zeggen ze erbij. Maar met 
het voorstel blijft het landschap fysiek onaangetast, verandert 
er visueel niets aan. Maar wordt er wel heel nadrukkelijk een 
culturele meerwaarde aan gekoppeld.

Verkenner Atelier Veldwerk
Onno Dirker en Rudy Luijters, beiden beeldend kunstenaar, werken als Atelier 
Veldwerk samen aan projecten die betrekking hebben op de inrichting van de 
openbare ruimte. Feitelijk is het maken van culturele analyses hun core 
business. En dat hebben ze voor het Verboden Landschap ook gedaan.
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Drie kleine mythologieën
Over aanwezige kwaliteiten

De opdracht om het landschap ten noorden van de stad Arnhem tot aan het park 
De Hoge Veluwe te verkennen hebben we aangevangen vanuit de methode van 
de ongerichte blik. Dit is een voor Atelier Veldwerk beproefde manier, waarbij de 
onderzoeker in eerste instantie wandelt en vrij om zich heen kijkt, ruikt en proeft 
zonder vooraf een standpunt te hebben ingenomen of zich een doel te hebben 
gesteld.

Tijdens de wandelingen en met het verstrijken van de tijd, drong zich het idee 
steeds verder op dat het onderzoeksgebied door onze 'opdrachtgever' wordt 
gezien als een toekomstig landschapspark. De contouren van dit park schenen 
ons echter tamelijk willekeurig toe. 

Met de blik van een planoloog ziet men op de plankaart misschien een gebied 
waarvan de onderliggende structuur is overschreven. Men treft er een aaneen-
rijging van geïsoleerde functies, productiebos, jachtgebied, militair terrein, 
akker, vliegveld. Een snelweg snijdt daar dwars doorheen en verbreekt bruusk 
oude verbindingen. De versnippering is kenmerkend voor het gebied. De neiging 
ontstaat om pleisters op de wonden te plakken, noodverbanden aan te leggen, 
snelle hechtingen uit te voeren. Maar we vroegen ons de duurzaamheid van die 
landschaps-ehbo af. En zochten naar reeds aanwezige kwaliteiten.

Bezien vanuit de blik van de wandelaar is het gebied immers van een tamelijk 
bijzondere orde.
Zaken die onontkoombaar lijken, de afscheidingen, de hekken, het prikkeldraad, 
zullen op den duur toch ook weer verdwijnen. De marge, de vouwrand van stad 
en land is relatief vloeibaar, beweegt mee met ontwikkelingen.
Onverwacht troffen we -op de eerder veronderstelde weke onderlaag- wonder-
baarlijk mooie plekken aan, intact. Plekken waar het verleden voelbaar, soms 
zichtbaar of tastbaar is. 
Enkele malen overviel ons zelfs een gevoel van zaligheid. Een korte rust op een 
plek waarvan het leek dat er in geen jaren een mens voorbij was gekomen. Op een 
ander moment fietsten we in de regen over de startbanen van het zweefvliegveld 
om te worden gepasseerd door een roedel herten. Sprookjesachtige landschap-
pen, plotselinge belevingen.

Latere wandelingen volgden maar de blikrichting was inmiddels bepaald,  
we stonden op scherp. We gingen op zoek naar wat Lévi-Strauss de ‘kleine my-
thologieën’ noemde. Verhalen die geworteld zijn, letterlijk en figuurlijk, in het  
landschap. Daarbij stuitten we bovendien op een onderzoeksverslag van Dick 
Veerman, met de titel: 'Vliegveld Deelen, van last tot lust?'. 
Dit boek werd de bron. We zochten, speurden en vonden verschillende loca-
ties die onderdeel waren geweest van enkele bijzondere geschiedenissen en  
verhalen. Uiteindelijk hebben we drie van die 'kleine mythologieën' geselec-
teerd vanwege de  betekenis die deze het gebied kunnen verlenen. En die het als  
geheel, mogelijk zelfs als een landschapspark in wording, kunnen opladen.

 







1.
De opgraving van 

klokbekers 

Een mythe over wetenschap, 
vergankelijkheid en hoogmoed

Het eerste verhaal vangt aan met een wandeltocht . In 1894 
ondernemen de heren Craandijk en Kraijesteijn een uit-
stapje. Zij vertrekken te voet vanuit Arnhem om vlak onder 
Deelen urnen te gaan graven, zogenaamde klokbekers (uit 
de trechterbekercultuur, 2700 tot 2100 v. Chr). 
De heer Craandijk noteert nauwgezet zijn observaties over 
het landschap dat zij doorkruisen met de vindplaats als 
doel. De bestemming bereikt, sloeg men onmiddellijk aan 
het graven. Telkens als er een vondst uit de bodem werd 
gehaald viel deze uit elkaar. De opgravers zien het eeuwen-
oude en soms volledig gave vaatwerk onder hun handen 
verbrijzelen. 
Het is een prachtige illustratie van de spagaat waarin de 
wetenschap zich bevindt; met het openen van dat wat je 
onderzoekt (in dit geval het omwoelen van de aarde om iets 
te vinden), vernietig je wat daarin aanwezig is, en waarnaar 
je op zoek bent. Onherstelbaar.
Aan de hand van de notities van de heer Craandijk is de 
wandeltocht nog goed te volgen. Met name in het laatste 
deel, het pad nabij Deelen, lijkt het landschap niet wezen-
lijk veranderd sinds de beschrijving ervan meer dan een 
eeuw geleden, ondanks (of dankzij?) het feit dat de heide 
ter plaatse militair oefenterrein is geworden. En wat we 
vermoeden dat de uiteindelijke vindplaats was, blijkt nog 
altijd een magische plek. Het zandpad splitst zich daar en 
komt even verderop weer samen. In het oog ervan troffen 
wij die plek aan het einde van de dag in een paarse gloed. En 
verbeeldden ons met gemak de heren die de klokbekers op-
groeven, en zelfs, veel verder terug in de tijd, de klokbeker-
makers die hun bijzondere grafgaven afdekten met aarde...









2.
De eendenvijver

Een mythe over schuld en onschuld
 
Achter de rentmeesterswoning van het landgoed Zonheu-
vel was een rechthoekige vijver aangelegd, om eenden te 
houden. Het verhaal gaat dat de kinderen uit de omgeving 
de vijver gebruikten om er in pootje te baden. Het moest 
een plek geweest zijn, zo aan de rand van het bos, als in het 
sprookje van Peter en de Wolf. "Vanuit het midden van de 
vijver kwaakte de eend brutaal naar de kat. Daar was ze 
veilig."
 
Later, in oorlogstijd, bouwde de Duitse bezetter op de rand 
van het bassin een muurtje zodat deze dieper werd en als 
zwembad gebruikt kon worden. Te midden van het militair 
gewoel, in die duistere tijd, speelden en spetterden ook de 
kinderen van de bezetter, onwetend en ongestoord.

Wij bezochten de plek, inmiddels in een bos gelegen. We 
spraken met de eigenaar van het perceel en hij toonde 
ons zijn 'vijver'. Een leeg bassin met scheuren in het met-
selwerk. "Misschien laat ik het repareren", vertelde hij ons.
We bedachten een spiegelend water dat plots wordt be-
roerd, waarop een verschijning plaatsvindt. Bij het bassin 
komen herten drinken. Het zouden evengoed nimfen kun-
nen zijn. In de verbeelding hoorden we de heldere stemmen 
van spelende jongens en meisjes...









3.
Het ongeluk

Een mythe over hybris en techniek, 
over de hoogmoed

De filosoof Paul Virilio stelt dat we het ongeluk over onszelf 
afroepen in hetzelfde tempo dat we onze technologie ont-
wikkelen. Hoe meer techniek, hoe meer ongelukken. Als 
onvermijdelijkheid. 

Een belangrijke determinant van het landschap van de  
Veluwse heide wordt gevormd door de vliegvelden. 
In het luchtruim is voortdurend beweging en gerucht.
Op de Warnbornse heide zou eind augustus 1910 een vlieg-
demonstratie worden gehouden om de Arnhemse bevol-
king kennis te laten nemen met de moderniteit, tijdperk 
van de luchtvaart. Toen de vliegenier op de avond voor de 
openbare vliegdemonstratie een voorbereidende vlucht 
maakte, stortte hij met zijn dubbeldekker de ‘Sommer’ neer 
en overleed ter plaatse. Dit stille stukje heidegrond werd 
het decor van Nederlands eerste dodelijk vliegongeval. De 
eerste acte van een drama waarvan in de Tweede Wereld-
oorlog een gruwelijke voortzetting volgde. 
Met Virilio in gedachte leek de gebeurtenis op de Warns-
bornse heide een magische voorspelling te zijn. De ironie 
wil dat op een steenworp afstand van die historische plek 
door de Duitsers het grootste vliegveld van Europa zal 
worden aangelegd. 
Al wandelend doet een diep en indringend ‘doomdoom-
doom’ het landschap dreunen en ons tot in onze botten 
trillen. Een helikopter wentelwiekt laag en traag over onze 
hoofden. De eigentijdse verschijning van een tragedie. 
De piloot  van de helikopter zien we op ons neerkijken.





[epiloog]
De onderzochte en geselecteerde plekken en verhalen vor-
men voor ons monumenten van en in het landschap.
Een monument kan bezocht worden, er kunnen rituele 
herdenkingen bij plaatsvinden. 
Deze monumenten zijn reeds aanwezig, zijn bewijsstuk-
ken van een eeuwenoude én meer recente betekenisvolle  
geschiedenis van het gebied. Maken onderdeel uit van een 
langere reeks van kwaliteiten van de streek. Hoeven niet 
opnieuw opgericht te worden, maar dienen wel beschre-
ven, opnieuw aangeduid en beschermd te worden. 

Atelier Veldwerk, najaar 2013






