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Van bovenaf lijkt het of Arnhem aan een eindeloos bos- en heidegebied
grenst waar je dagenlang zou kunnen rondzwerven. Wie de stad - via de
prachtige parken Sonsbeek en Zypendaal - in noordelijke richting verlaat,
valt echter snel ten prooi aan verwarring. Paden en wegen lopen dood
of zijn op een onlogische manier met elkaar verbonden. In de bossen
staan hekken waarachter zich onduidelijke dingen afpelen. Er ligt een
transformatorstation, een oorlogsmuseum, een militair oefenterrein, een
manege, enkele campings, een kazerne, een snelweg met tankstation
maar ook Nationaal Park De Hoge Veluwe met het beroemde KröllerMüller Museum, Burgers’ Zoo, Vliegbasis Deelen en het Nederlands
Openluchtmuseum. Bovendien stuit je overal in het gebied op de restanten van wat eens het grootste vliegveld in bezet Europa was; Fliegerhorst
Deelen.

De resultaten van de Verkenningen spelen ook een prominente rol bij
de ontwikkeling van het gebied tussen de stad en de Veluwe. Verborgen Landschap wil dit intrigerende gebied namelijk ontwikkelen tot een
‘21e eeuws Landschapspark’. Het spannende karakter dient daarbij als
uitgangspunt. Door het gebied hoofdzakelijk te laten zoals het is maar
het te programmeren en een aantal objecten - zowel architectonisch
als sculpturaal - toe te voegen, gaat het 21e eeuwse Landschapspark
bovendien fungeren als een ‘culturele corridor’, een aangename verbinding, tussen de stad en de (Hoge) Veluwe. Met de reeds aanwezige
ingrediënten natuur, erfgoed, beeldende kunst en (landschaps-) architectuur kan het gebied zo de ontbrekende schakel gaan vormen die de
Veluwe dichterbij Arnhem brengt. Verborgen Landschap streeft hiermee
een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling na waarbij aandacht voor
bestaande maar verborgen kwaliteiten de hoofdrol speelt en beeldende
kunst wordt ingezet als middel om kwaliteiten en kansen beleefbaar te
maken.

Jeroen van Westen werkt als beeldend kunstenaar vanuit de
gedachte dat het landschap leesbaar is. Hij onderzoekt, vaak in
opdracht, landschappelijke veranderingen en probeert de mechanismes die daaraan ten grondslag liggen inzichtelijk te maken.
Het project Verborgen Landschap sluit daarom direct aan bij
Jeroens kunstpraktijk.

Gecamoufleerd als ‘Nederlandse’ boerderijen en schuren en gegroepeerd
in een vijftal nep-dorpen bouwde de Duitse Luftwaffe hier meer dan 900
gebouwen waarvan er ruim 200 bewaard zijn gebleven. Waaronder ook
de reusachtige Grossraumgefechtstand (commandobunker) ‘Diogenes’
waar vanuit de verdediging van het luchtruim van Noord-West Europa
werd geleid. Samen met de nog aanwezige infrastructuur vormen deze
overblijfselen het grootste Rijksmonument van Nederland.
Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied ten noorden van Arnhem verder versnipperd en speelt de krijgsmacht er een grote rol. De helikopters van de Luchtmacht maken regelmatig gebruik van de vliegbasis en
op het complex van de Oranjekazerne is de 11e Luchtmobiele Brigade
ondergebracht. Regelmatig tref je langs de wegen en in de bossen militairen met volledige uitrusting aan.
Voor de argeloze bezoeker is de status van het gebied onduidelijk: is het
stad of platteland? Een militair oefenterrein? Of geen van allen?

Verkenners in 2014 waren Marc Bijl, Hester Oerlemans,
Heidi Linck en Jeroen van Westen & Jan de Graaf.
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Caro Delsing, Hans Jungerius
Missie
Stichting Verborgen Landschap maakt verborgen
kansen en kwaliteiten in het landschap zichtbaar.

Verkenners
Om op deze vraag een antwoord te krijgen, nodigt Stichting Verborgen
Landschap enkele malen per jaar beeldend kunstenaars uit om als
‘Verkenner’ een tijdje in het gebied te verblijven. Als uitvalsbasis voor
de Verkenners dient het voormalige luchtmachtterrein Kamp Koningsweg Noord. In 2011 is dit terrein op initiatief van Harro de Jong (Buro
Harro) en Hans Jungerius (Verborgen Landschap) aangekocht door
Kondor Wessels Gebiedsontwikkelaars. Tegenwoordig heet het Buitenplaats Koningsweg. In de komende jaren wordt Buitenplaats Koningsweg
ontwikkeld tot een woon- en werkmilieu waarin landschap, natuur,
beeldende kunst en (landschaps-) architectuur samenkomen. Verborgen Landschap beschikt in een voormalig legeringsgebouw over een
‘Artist-In-Residence’ waarin de Verkenners kunnen verblijven.

Met onze activiteiten bieden wij andere perspectieven
op de inrichting en het gebruik van onze omgeving.
Dit doen wij door het ontwikkelen van voorstellen en
projecten vanuit de cross-over
landschap, beeldende kunst,
erfgoed en toerisme.
Vormgeving Jaap Kroneman
Interview Loes van Beuningen
Druk Rikken Print
© Verborgen Landschap
december 2014
Met dank aan alle verkenners,
de gemeente Arnhem,

De Verkenners krijgen een vrije opdracht om het gebied vanuit hun eigen
beleving en perspectief te duiden en hun bevindingen weer te geven in
woord, kaart en beeld. Het resultaat wordt in cahiers als deze gevat en op
de website van Verborgen Landschap gepubliceerd. Uiteindelijk worden
alle Verkenningen in een ‘Atlas van het Verborgen Landschap’ gebundeld.

KWP Gebiedsontwikkelaars,
Defensie, SLAK, André Dekker
en Harro de Jong
www.verborgenlandschap.nl

Kammhuberlinie
Na de eerste week van verkenning op de grond, richtten
zij zich op veldwerk in de lucht, wat Jeroen en Jan de
‘verticale blik’ noemen, oftewel de cartografie. Hierbij
stuitten zij op de Kammhuberlinie, een Duits luchtafweer
dat vanaf 1940 werd gebruikt tegen de geallieerde bommenwerpers. Deze linie bestond uit een langgerekte keten
van observatieapparatuur en liep van het Skagerrak in
Denemarken tot voorbij Parijs.

De militaire en ecologische blik
Zoals hij dat vaker doet begon Jeroen van Westen zijn
verkenning met een onderzoek naar de veranderingen in
de natuur die door de mens in werking zijn gezet. Toch is
dit project anders dan normaal: “Tot op zekere hoogte is
het Verborgen Landschap een afspiegeling van wat ik altijd
doe. Anders is dat er hier nauwelijks sprake is van een
verandering. Er is alleen een wens tot veranderen.”
De onderzoeksstrategie is daarbij hetzelfde, maar het doel
niet: “Er is geen concreet voorstel, want anders zou het
geen verkenning zijn.”

De Kammhuberlinie loopt ter hoogte van het Landgoed
Schaarsbergen en kruist daar de Europaweg. “Het is een
historisch kruispunt van twee historische lijnen.”
De Europaweg loopt van de Noordzeekust naar het Ruhrgebied en volgt het tracé van de geallieerde bommenwerpers die het tijdens de Tweede Wereldoorlog gemunt
hadden op de Duitse steden. Jeroen en Jan begrepen dat
als zij de betekenis van de kaart wilden doorgronden de
sleutel daarvoor op dit kruispunt lag.

Het algemene uitgangspunt bij de verkenning, oorlog en
landschap, vertaalde Jeroen naar de geopolitieke of militaire blik en de ecologische blik. Deze blikken heeft hij vervolgens toegepast op het landschap en zijn geschiedenis.
“Ik heb gekozen voor een ‘beperkte’ manier van kijken.
Dit om tot een gerichte analyse te kunnen komen waarvan
hopelijk een transformerende kracht uitgaat.”

Terug in het veld kwamen er op die locatie vragen op
over de verschillen tussen de kaart en de ervaring van de
fysieke plek. De Kammhuberlinie als ‘lijn des doods’ riep
associaties op met het duister, met een onbekende wereld
van nachtelijke jagers en hun prooi. Dit leidde bij Jeroen en
Jan tot het idee van een ‘lijn van onverwacht leven’ en een
‘ecologie van de nacht’. Jeroen: “Landgoed Schaarsbergen
als een noctuarium.”

Conceptuele cartografie
Tijdens het project werkte de kunstenaar nauw samen met
ingenieur Jan de Graaf. Jeroen: “In onze gezamenlijke zoektocht ziet Jan zich als de secondant die de varianten van de
bevindingen naspeurt en in bewerkte versie teruggeeft aan
mij. In de praktijk betekent dit dat ik meer het veldwerk
gedaan heb en Jan meer het zoekwerk in de literatuur en in
gesprekken met anderen die we aan onze grenzen tegenkwamen.”

Beter begrijpen
Als deze gedachte wordt omarmd dan kan het landgoed
langzaam transformeren in samenwerking met gemeente,
het Openluchtmuseum, Burgers’ Zoo, De Hoge Veluwe en
Defensie. Jeroen en Jan pleiten voor, wat zij noemen, ‘een
associatieve inspiratie, bedoeld om die lokale krachten te
verleiden om als bondgenoot bij te dragen aan het beoogde
landschapspark, met de nacht als thema’.
Het uiteindelijke doel daarmee is dat het Verborgen Landschap als park de nachtelijk landschappelijke en de geopolitieke gewaarwording stimuleert. Dit om het landschap
beter te zien, beter te horen en anders te begrijpen.

Reden voor deze samenwerking is dat ze samen meer kennis en ervaring hebben dan alleen. Jeroen: “Interessant is
dat we beide een brede interesse hebben waarin we graag
alles aan alles koppelen en dat we in dit geval in elkaar
partners hebben gevonden van wie de kennis nauwelijks
die van de ander overlapt. Het gaat dan om wederzijdse
ontdekking van leemtes en dat leidt tot zeer interessante
gedachtewisselingen.”
Op basis van de discussies en ontdekte associaties zetten
Jeroen en Jan hun verkenning, die bestaat uit het toetsen
van de verhouding tussen topografische kaarten en het
werkelijke landschap, om naar een ‘conceptuele cartografie’. In de nieuwe denkbeeldige kaart van het Verborgen
Landschap wordt ‘ruimte verschaald en worden tijden in
elkaar geschoven om een andere toekomst voorstelbaar te
maken’.
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De Stichting Verborgen Landschap
De Stichting Verborgen Landschap noemt vier trefwoorden.
Het werkt op de scheidslijn van landschap, erfgoed, kunst en
toerisme. Scheidslijn is het vijfde trefwoord. De ambitie van de
Stichting is de ontwikkeling van een 21e eeuws Landschapspark
aan de noordrand van Arnhem. Dat landschapspark dient als
een ‘culturele as’ de stad Arnhem daadwerkelijk te verbinden met
de Veluwe. Als een schakel tussen een aantal grote instellingen:
het Nederlands Openluchtmuseum, Burgers’ Zoo, Museum
Kröller-Müller en Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het beoogde
Landschapspark start vanuit de projectlocatie Buitenplaats
Koningsweg, een voormalig Duits defensieterrein dat ontwikkeld
wordt tot culturele woon-werkenclave door KondorWessels
Projecten.
De Stichting Verborgen Landschap koos voor zijn Programma
2014 het thema ‘oorlog en landschap’.

Moeilijke landschappen
“De herdenking van ‘Honderd jaar Eerste Wereldoorlog’ is
gestart. Een reis naar een befaamd slagveld lijkt een plicht. En
inderdaad, namen als Ieper, Somme, Verdun klinken uitnodigend.
Maar wat valt daar te zien? Wat zoeken we op dat strijdtoneel?
Hoe te reizen in oorden van leed en dood?
De discipline der erfgoedstudies kent een subdiscipline:
dark tourism studies. Met daarin aandacht voor difficult,
uncomfortable, sensitive heritage sites: moeilijke landschappen ...
Kunnen wij dit soort streken toeristisch bereizen, zonder hang
naar romantiek, sensatie of nationalisme? Een suggestie: bekijk
dat ‘schurend erfgoed’ met telkens andere ogen, wissel steeds van
perspectief.”
Uit: Jan de Graaf, Robert Schütte, ‘Moeilijke landschappen;
oorlog-en-vrede-toerisme, in De Helling, lente 2014.

Buitenplaats Koningsweg:
“Wonen en werken op dit terrein is een bijzondere ervaring: hier
werd de oorlog gemaakt, lieflijk verhuld in een ogenschijnlijk
Hollandse enclave. Nog nauwelijks voorstelbaar, verstild en
verscholen gelegen in bos en heide, onder lanen tussen bloemen.
Het is de combinatie van in de ochtend voor het werk nog een ree
in het veld zien en het wonen in het idyllische landhuis van een
Duitse officier. Het lieflijke landschap dat de resultante is van
eeuwenlange roofbouw en ontginningsdrift, die dit gebied tot een
buitengewone ervaring maakt.”
Uit: KondorWessels Projecten.
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Een verkenning van de militaire blik

Uitnodiging
Gevraagd werd een terreinverkenning. Te verrichten langs
de noordrand van de stad Arnhem. Met als thema ‘oorlog
en landschap’. Doel van die verkenning: een bijdrage aan
de realisering op termijn van een Landschapspark ter
plekke, begrenzing nog onbekend, Arnhem verbindend
met de Veluwe, vice versa. Meer specifiek was de vraag:
presenteer een aantal motieven die wij en anderen na ons,
ontwerpenderwijs kunnen bespelen ten dienste van de
programmering van dat Landschapspark. Ook andere
verkenners kregen die vraag. Uiteindelijk verleiden de
verzamelde verkenningen tot een gestage verandering,
van de inrichting, uitrusting en aankleding van het gebied
in kwestie. Op weg naar een beter bruikbaar, wat ons
betreft beter leesbaar en vooral leerzamer landschap.
Leesbaar en leerzaam omdat wij, onze gastheer volgend,
het vierde trefwoord uit zijn reeks ‘landschap, erfgoed,
kunst en toerisme’, toerisme dus - zien als een vorm
van ‘reizen om wijzer van te worden’. Wijzer in het
hoofd. Als ontwerpopgave omschreven: hoe kan het
gewenste Landschapspark bevorderen dat de geest, in
het bijzonder oog en oor gescherpt worden? Niet alleen
bij de dagjesmens op zondagmiddag. Ook bij toeristen,
de grensoverschrijdende reizigers die misschien een wat
langer verblijf in gedachten hebben.
Gaandeweg onze verkenning ontstond de wens om Landgoed Schaarsbergen te ‘lezen’ als onderdeel van een landschap dat eertijds het toneel was voor een oorlogsvoering
in de lucht. Dan wordt Landgoed Schaarsbergen binnen
het toekomstige Landschapspark een entry, een toegang
tot de geopolitieke ‘Europese ruimte’, waartoe we vooral
de nachtelijke gewaarwording willen stimuleren: scherper
zien, beter horen, anders begrijpen.

bommenwerpers die het tijdens de Tweede Wereldoorlog
gemunt hadden op de Duitse steden. Haaks daarop de
andere lijn - de Kammhuberlinie - een gedenkwaardig
relict uit diezelfde oorlog, bedoeld om die fatale aanvallen
onschadelijk te maken. Willen wij iets doorgronden van de
betekenis van de oude kaart van Europa, als ‘historisch’
materiaal voor het tekenen van een nieuwe kaart, dan is
juist dit kruispunt een bezienswaardigheid. Deze kruising
werd onze sight to see.
Werkwijze
Wij beproefden een samenspan van kennis én kunde. Een
aanpak die het landschap, op een hopelijk verrassende
manier, weet te doorgronden. Dat lukt alleen als dat
onderzoek met een eigengereide vraag start. Met in het
achterhoofd een meer principiële vraag: wat moeten
wij met ‘oorlog’? En meer praktisch: wat moeten wij in
hemelsnaam met oorlog, juist daar, rond Arnhem?
Immers menigeen rond Arnhem heeft genoeg van ‘de
oorlog’. Niet van ‘oorlog’ in het algemeen maar van de
Tweede Wereldoorlog. Men hekelt de re-enactment ervan,
vooral de aanhoudende heropvoering van die befaamde
slag, september 1944, Market Garden, de brug te ver. De
wens om dat oorlogsfeit te benutten, louter om ‘toeristisch
verkeer op de been te brengen’, staat tegen. De exploitatie
van her-opgevoerde battlefield events: 1600 Slag bij Nieuwpoort, 1815 Waterloo, 1944 Normandië, ontsnapt niet aan
het plot van winnaar en verliezer, dader en slachtoffer,
vriend en vijand, duif en havik. De regisseurs van dergelijke ‘nationale’ spelen hebben meer oog voor het medialandschap dan voor het landschap in conventioneel
geografische zin. Wij zijn wars van dergelijke oorlogstoeristische ambities.
Ons onderzoek balanceert op de grens van kunst,
ingenieurskunst en vrolijke wetenschap. Wij vertrouwen
op een zeker historisch besef, enige intuïtie en de nodige
scepsis. Wij zijn nieuwsgierig, vooral naar de toekomstige
kaart van Europa.

Kruispunt
Geografisch gezien strekt het terrein van het beoogde
Landschapspark zich ver buiten zijn perken uit. Het flankeert een van de toppen van het stuwwallencomplex
tussen de Oostvaardersplassen in het noorden en het rivierenlandschap in het zuiden. Wij richtten onze verkenning
op een fragment: het Landgoed Schaarsbergen. Op dit
moment is Landgoed Schaarsbergen niet veel meer dan een
ietwat verweesde verzameling bomen. Op termijn kan het
veranderen in een plezierige doorgang.
Inmiddels kent Landgoed Schaarsbergen een aantal buren
die zich grootmachten mogen noemen. In het noorden de
afgerasterde natuur van Nationaal Park de Hoge Veluwe.
In het westen en zuiden de gesublimeerde natuur in volgroeide Engelse landschapsstijl. In het noordoosten houden
de militaire hekken voorlopig nog stand. Aanpalend zweefvliegveld Terlet, en het Veteranenbos, beide ook omheind.
In het zuidoosten groeit de educatieve natuur van Burgers’
Zoo (bijna 1,5 miljoen bezoekers per jaar), met als goede
buur Neerlands geconstrueerde ‘eigenheid’ in het Openluchtmuseum (een half miljoen bezoekers per jaar). Onze
vraag: kan Landgoed Schaarsbergen dier én mens iets meer
bieden dan een schamel bos met ietwat sneue bomen?
Ter hoogte van Landgoed Schaarsbergen ligt een ‘historisch’
kruispunt van twee ‘historische’ lijnen.
De ene lijn is de A 12 - alias de E 35, de Europaweg. Deze
loopt van de Noordzeekust door het Ruhrgebied, en vervolgens zuidwaarts naar Rome. Deze weg beschrijft als
een schaduw het tracé van de stroom aan geallieerde

Rondleiding
De tijd dwong ons tot een snel optreden, up tempo. Met een
eigengereide vraag? Wat valt er nog te ontdekken, daar
aan de noordrand van Arnhem? Vind je nog iets nieuws
als je door een oorlogsbril naar dit landschap kijkt? Onze
reisleiders wisten de weg. Wat bleek, overal gebaande
paden. Veel zo niet alles aan oorlogsrelicten was inmiddels
in kaart gebracht. Wij lieten ons rondleiden langs Fliegerhorst Deelen, werden weggestuurd bij Diogenes, de mastodonte bunker. We bewonderden het restant van een kerosineleiding die ooit eens (of nu nog?) voor aanvoer zorgde
vanuit het Rotterdams havengebied. Wij fietsten over een
vergane vliegtuig-taxibaan, beklommen een Duitse radarschool en logeerden in gedachte in het hotel van de Blitzmädel. Wij stonden stil bij een gedenksteen, ere aan ene
Clement van Maasdijk, luchtvaartpionier en tweevoudige
looser; net niet de eerste Nederlander die vloog, wel de
eerste die neerstortte, dood. Dé lievelingen van onze
gidsen, dat bleken de Faller-achtige huisjes die - in Heimatschutz Architektur zo werd gezegd - het landschap stoffeerden. Al gauw werd ons duidelijk, alles was erfgoed,
hier lag ‘het grootste Rijksmonument van Nederland’. Nog
niet genoeg bezienswaardigheden? Verderop lagen Slot
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Zeist en in Driebergen bunker De Breul, dé hotspots van
de Duitse luchtverdediging. Als leunstoeltoeristen bekeken
wij verschillende sister sites van Diogenes; de ene in het
Deense Grove, en zijn ‘zuster’, Grossbunker Sokrates, in
Stade, ergens tussen Hamburg en Bremen. Nog meer tips:
bezoek de kustbunkers, toen cruciaal voor het Duitse
zoeksysteem, die in Oostvoorne, op Schiermonnikoog, op
Terschelling. Voor zover wij de tijd hadden, deden wij dat.
Maar ‘zagen’ wij daar ook wat?

Diogenes aan de rand van Schaarsbergen, gesteund
door een Europees netwerk van elektronische meetpunten,
keek de luchtleiding naar boven, overdag en ’s nachts.
Deze verticale blik in het duister en op afstand is een
innovatie die tot op de dag van vandaag onze plaatsbe-paling stuurt, op de grond en in de wolken.
Luchtverkenning
De wijze van oorlogvoering noopte ons tot ‘veldwerk in
de lucht’. Tot een soort archeologie in hogere lagen, en dan
bij nacht. Maar hoe dat te doen, verticaal kijken? In het
donker? Wij raadpleegden een paar grote mannen die als
ingenieurs van het luchtruim hun sporen hadden verdiend.
Onze eerste gids en ‘ooggetuige’ werd Josef Kammhuber
(1896-1986), de nachtwaker van het Derde Rijk, ingenieur
van de nachtjacht. Een tweede gids was Kammhubers
opponent, Arthur Harris (1892-1984), ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog leider van de Engelse Bomber
Command. Ze respecteerden en bestreden elkaar. In hun
beider domein - het luchtruim - hing het lichtgevende
gordijn van de ‘Helle Riegel’. Dat concept - een nieuw
grenslandschap de hoogte in - dat boeide ons. Wij
bestudeerden de papieren resten van een groots aviatisch
project: de kaarten van Kammhuber.
Leesbaar landschap? Reizen in het hoofd? Op weg om iets
te leren? Wij conformeerden ons aan de achterliggende
opgave: een Landschapspark voor de 21e eeuw. En aan
de begrippen ‘oorlog en landschap’. Deze twee termen
(met het woordje en ertussen) bepaalden onze koers. Onze
eerste stap: wij vertaalden deze termen in de ‘geopolitieke
blik op het landschap’; geopolitiek opgevat als aandacht
voor internationale betrekkingen, de manier waarop
landen over hun grenzen heen kijken, hun grenzen zien
als verplaatsbaar, kneedbaar. Een tussenstap: onopgemerkt
verloor het gewenste Landschapspark zijn tijdsbepaling
‘voor de 21e eeuw’. Onze tweede stap: nogmaals een
inperking. Wij reduceerden de ‘geopolitieke blik’ tot de
‘militaire blik’; en dat werd ‘grensgeografie’ in oorlogstijd.
Een derde stap: de methode van de kunstenaar én die van
de ingenieur gebruikten wij als creatieve impuls. Beiden
houden van scherpe zintuiglijke observaties. Geen wonder
dat wij een voorbeeld namen aan de vliegende dieren
van de nacht. Dat verleidde ons tot de vierde stap: al snel
keken wij verder dan de vogels; onze aandacht verruimde
zich tot alle dieren die de duisternis als biotoop verkiezen.
Het nocturne landschap werd onze bekommernis.

Plaatsbepaling
Hoe kan een terreinverkenning ons helpen aan een aantal
scherpzinnige inzichten? Dit is ons vermoeden: mits slim
gedaan, dan belicht zo’n verkenning zoiets als de ‘nieuwe
kaart van Europa’. Een kaart die ondanks alle bezweringen
van 70 jaar vrede, telkens opnieuw de dynamiek vertoont
van omstreden, aanhoudend verschuivende grenslandschappen. Wellicht hebben wij - kunstenaars en stedenbouwkundigen - de politieke aardrijkskunde van dit
werelddeel te lang veronachtzaamd. Pas na de val van de
Muur, en na de implosie van de Sovjet-Unie verdampte
de omsingeling door de supermogendheden Amerika en
Rusland. Menig Europeaan begon toen pas te beseffen dat
de Koude Oorlog het grondgebied van de Oude Wereld
als ‘van de kaart geveegd’ had gedacht. Aan weerszijden
van de nieuwe grens - het IJzeren Gordijn - was Europa
gesimuleerd verwoest, virtueel kaalgeslagen. Na 1989 werd
het tijd voor een nieuwe plaatsbepaling, waar precies op de
geopolitieke wereldkaart lag het Europa dat die kaalslag
ontlopen was? En nu dan, een kwart eeuw nadien, nog
steeds die zelfde vraag, met een bijkomende vraag: ‘Indien
wij over de grenzen van Europa heen willen kijken, waar
liggen dan die grenzen?’
Mits slim gedaan? Maar wat is slim? Aandacht voor
het verleden is handig. Terug naar de tijd toen de strijd
werd gestreden om de westgrens van Europa. Gezien het
thema - ‘oorlog en landschap’ - stelden wij de vraag: welke
‘geografische’ vondst is hier - rond Arnhem - gedaan?
Dé uitvinding die ons frappeerde: de verticale blik in de
nacht, tot ver in de verte, hoog in de lucht. Hier werd het
centrum gevestigd van een nieuw soort luchtverdediging,
gebaseerd op de verticale blik, met als tactisch concept het
‘hemelbed’.
Direct na de Nederlandse capitulatie in mei 1940, bewees
de Duitse bezetter zijn taaie slagkracht. Op een bescheiden
Nederlandse locatie net benoorden Arnhem, op een heideveld, verscholen in een ogenschijnlijk landschappelijke
ontginning, werd een vliegveld aangelegd, een groot vliegveld: Fliegerhorst Deelen. Dit vliegveld stond niet alleen.
Het was een schakel in een lijn van punten, in het landschap verankerd als de Kammhuberlinie. Vanuit de bunker
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Van Icarus tot Google
Icarus, zoon van ingenieur Daedalus, stortte neer in
de Egeïsche Zee. Hij was de eerste maar zeker niet de
laatste luchtvaartpionier die sneuvelde. Langs de weg
Van Schaarsbergen naar Buitenplaats Koningsweg, staat
een monument: ere aan Clement van Maasdijk. Ook hij
was een held, de tweede Nederlander die het luchtruim
koos, de eerste vaderlandse aviateur die neerstortte.
Hij vond de dood bij Arnhem. Tussen Clement en
Icarus ontspon zich een leerzame geschiedenis van
nieuwsgierigheid naar de wereld hoog in de lucht. De
mensen die op aarde achterbleven fantaseerden dat
de vogels de boodschappers waren van de goden. De
priester-stedenbouwers van de Etrusken ontdekten in de
vlucht van vogels de locatie voor een stad en de richting
van de uitleg van het stratenpatroon. Geestverruimende
middelen in alle culturen hebben in de eigen verbeelding
mensen laten vliegen. Uiteindelijke was het Montgolfier
die de sprong waagde. En na hem Nadar die de ballon
gebruikte om te experimenteren met luchtfotografie. De
gebroeders Wright volgden, Blériot vloog Het Kanaal
over. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen vliegtuig en
camera samen. Met de duif als tussenpersoon: de cameraduif. Nauwelijks iemand staat nog stil bij al deze proeven
met de verticale blik. Bezoeken we een locatie, dan kiezen
we via Google Earth als uitgangspositie - de 'heuveltop'
- het beeld van de aarde als geheel. De birds eye view
behoort inmiddels tot het gemak van het armchairism.

Historisch perspectief
Het boek ‘Historiën’ van de Griek Herodotus is een heel
vroeg voorbeeld van een reiziger naar de uithoeken van
een door de reizen zelf ‘groeiende’ wereld. In zijn boek
vermeldt hij zijn bronnen, de gidsen die hem leiden door
onbekend gebied. Hij tracht de feiten te controleren. Als
geschiedschrijver focust hij op de machtsverhoudingen
en probeert daar ook wijze dingen over te zeggen. Iedere
oorlog kent een verliezer, en, een verliezer blijft altijd uit op
wraak, op winnaar willen worden in de volgende oorlog.
Maar het belangrijkste van zijn ‘Historiën’ lijkt ons dat het
boek talloze mensen heeft geïnspireerd om nieuwsgierig
de horizon over te trekken, simpelweg om op zoek te gaan
naar wat men nog niet kende, en daarover vertelden bij
terugkomst. Dat is de kern van de horizontale blik: werken
aan je eigen plaatsbepaling in een wereld die groter is in
tijd en ruimte dan je vanuit huis kunt overzien.
De wijde omtrek van Landgoed Schaarsbergen biedt
de nodige vastigheid. In het veld ligt de ‘eens stilste
plek van Nederland’, reden om daar Radio Kootwijk te
vestigen. Even verderop, de meest stabiele grond van het
land, daar op de Zilvense Heide, staat het ijkpunt van de
landmeter: de horizontale meter uitgezet als vetrekpunt
van afstandsmeting op de grote schaal. En aan de rand van
het Veteranenbos, de kompasroos die dateert uit de tijd
dat bepaling van richting en plaats het vraagstuk van het
luchtruim werd. Zonder deze ankerpunten was er geen
(lucht)verkenning mogelijk.

Arnhem als proeftuin
Het oog van de vliegende verkenners, in een bewegingsoorlog op zoek naar vijandelijke vliegtuigen. Eerst nog
met het blote oog, dan met hulp van radar. 's Nacht en
over steeds grotere afstand. Vanuit de lucht, richtte de
blik zich naar beneden, plaatsbepaling op het gevoel, later
door de lens van camera's. Op de bespiede grond zocht
men zijn heil in camouflage. Bouwsels vermomden zich
met list en kunst, bij voorkeur in het 'groen'. In het spel
om de macht in de lucht, bleek 'Arnhem' een proeftuin.
In de Tweede Wereldoorlog begon daar een leerschool
in tele-spreken, tele-horen en ook tele-kijken. Daar
oefende men oog en oor zodanig dat het luchtruim ook
daadwerkelijk het beloofde, efficiënte strijdtoneel kon
worden. Dat 'moment' trok onze aandacht.

Leesbaar landschap
Hoe moeilijk is het om het landschap te lezen op haar
oorlogsverleden? De rolbaan volgen door het bos van de
Hoge Veluwe, goed kijkend naar de beplanting, is niet
moeilijk. Dan een stuk ‘afgeplagd’, er is gezocht naar
restanten van de rolbaan, moderne archeologie. Zouden
ze overwegen om een deel van de baan weer terug te
leggen om de herinnering aan het oorlogsverleden levend
te houden, om de ‘leesbaarheid’ te vergroten? Welke
leesbaarheid? Leer je door een deel terug te bouwen het
landschap beter lezen? Kijkend met de blik van de militair,
zoekend naar hoe de rolbaan verdedigd werd, zijn al gauw
verhogingen met daarin donkerdere schaduwen zichtbaar.
Van dichtbij lijken het schuttersputjes te zijn in de flanken
van een niet helemaal natuurlijk ogend ‘duintje’ op de
heide. Het landschap heeft een eigen geheugenvorming.
Leren lezen is belangrijk, en soms kan het nodig zijn om
een ‘leesteken te plaatsen’ om het omliggende landschap
met meer ‘argwaan’ of misschien beter gezegd, meer
oplettendheid waar te nemen. Of dat leesteken een
(gedeeltelijke) restauratie moet zijn is de vraag, waar
wij liever wijzen op de mogelijkheid om kennis en de
gevoeligheid van de toerist te versterken zodat deze zelf
kan ontdekken.

Vanuit de lucht
Tijdens het Twintigjarige bestand (1919-1939) - het Interbellum - vestigde zich een nieuwe wereldaanschouwing: de
verticale blik. De wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog
die beloofde de allerlaatste te zijn, bleek van korte duur.
Achter de schermen werkten de wetenschappers door. Hun
onderzoek zou aan volgende oorlogen een meer humaan

De wandelaar
Kort voor de Tweede Wereldoorlog trokken drie jonge
Duitsers op vakantie door Nederland. Of ze veel verder
zijn gekomen dan de omgeving van Arnhem weten we
niet, zelfs niet of ze met zijn drieën waren, en misschien
eigenlijk ook wel niet of ze er wel waren, maar, het gerucht
is hardnekkig. Een toerist liep ook toen al met kaarten en
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verloop moeten geven; voor die goede zaak loofde men
bijvoorbeeld de door-ontwikkeling, en uiteraard het
gebruik, van gifgas. De inzet was als vanouds, het militaire
denkwerk zocht naar de overwinning in de vorige oorlog.
Stel dat de grote mogendheden weer ten strijde zouden
trekken, dan was een eindeloze uitputtingslag, met zijn
miljoenen slachtoffers, een treurig vooruitzicht, daar
waren de strategen het over eens. Schrikbeeld was de
loopgravenoorlog, een vorm van militaire cultuurtechniek
waarbij de schep en het prikkeldraad de belangrijkste
wapens waren. Die oude methode koesterde de bodem; die
werd verdiept, versterkt, daar onttrok het leven zich aan
het zicht. De nieuwe gedachte: voortaan moest een gevecht
om grondgebonden verdedigingswerken omzeild worden.
Maar hoe een strijdtoneel dat telkens de neiging vertoonde
om tot stilstand te komen, hoe dat te mobiliseren?
De droom van de korte, 'beslissende slag' werd weer
gedroomd. De grote steden - de centra van de Europese
beschaving die lange tijd buiten schot waren gebleven konden de dans niet meer ontspringen. Ze werden doelwit.

mogelijk zelfs een fototoestel. Dronken ze een biertje op
het terras? Hebben ze geflirt met de jonge dames om aan
de praat te raken met de militairen die de schietbaan en het
vliegveld bij Deelen kenden? Hadden ze hun ‘vakantie’
voorbereid door lezen van het Nederlandse tijdschrift ‘De
Wandelaar’, of misschien ook nog ‘De levende natuur’?
Feit is dat bij de inval de blauwdrukken voor Fliegerhorst
klaar lagen en keurig in de markt gezet werden, drie
Arnhemse aannemers bouwden het complex, het dan
grootste vliegveld van Europa.

dan volgden de industriële centra en de dichtbevolkte
steden als mikpunt. Belaagd met gifgas werd de bevolking
gedemoraliseerd. De 'verticale blik', vooral die van
boven naar beneden, terroriseerde de wereld daaronder.
Inderdaad, die van vriend en vijand. Ook in Nederland.
Net als in Engeland, Frankrijk en Duitsland verdiepte men
zich ook hier in de internationale literatuur. Douhet werd
gelezen.

Denkwerk
De nieuwlichters onder de strategen lazen de Italiaanse
generaal Giulio Douhet. Hij hield van de futuristen, en dus
van de auto en het vliegtuig. De auto-mobiel en het vliegmobiel, beide boden een verfrissende impuls. Niet alleen
in het alledaags bestaan, ook voor de choreografie van het
oorlogvoeren.
'Het Kanaal bedwongen in 20 minuten' - een mediagenieke
daad van ingenieur Louis Blériot, in 1909 - verraadde iets
van een nog ongewisse toekomst.
Douhets meesterwerk: 'Il dominio dell'aria' - de heerschappij in de lucht, uit 1921 - betoogde dat het afgelopen was
met de klassiek-moderne krijgsleer. Die grondbeginselen
- van Napoleon tot Ludendorff - konden worden vergeten.
De 'heerschappij op zee', een Angelsaksisch parool, was
niet meer doorslaggevend. Douhets 'oefening in het
vooruitdenken', beweerde dat het offensieve luchtwapen
zou doordringen tot in de verste uithoeken van de aardbol.
Immers, het luchtruim bood alle bewegingsvrijheid die
een mobiel strijdplan zich wenste. Hoog in de wolken
vloog een machtige vloot van bommenwerpers over de
versterkte vijandelijke grenzen; de Franse Maginotlinie, de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam,
ze bestonden niet meer. Een statisch 'front' - een langdurig
betwist grenslandschap - had afgedaan. Net als het
fenomeen ‘achterland’/'Hinterland', ook van de kaart
gewist. Het vooruitzicht: een oorlog was voorbij nog voor
hij was begonnen. Snelheid was het nieuwe wapen, in staat
tot de gedroomde, beslissende slag. Voortaan was de kaart
der belligerenten de wereldomspannende kaart van het
luchtruim. Die toonde het jachtterrein waar de eindslag
zou worden geleverd.

Grondwerk
Wat noteerden deze militaire verkenners met waarschijnlijk
de opdracht te zoeken naar een locatie voor een groot
vliegveld. Kregen ze randvoorwaarden mee? Wij proberen
het ons voor te stellen als we een week verblijven op de
Buitenplaats. Hoe lang zwierven zij rond? We bedenken
dat als je een vliegveld wilt aanleggen er ruimte moet zijn,
en liefst geen ruimte waar anderen al druk op uitoefenen.
Bezetter of niet, op extra weerstand zitten ze niet te
wachten. Je wilt er ook makkelijk kunnen komen over land,
dus een goede weg of spoorweg is nodig. Er moet ruimte
zijn voor hangars, voor kazernes. We openden kaarten van
voor 1939 en zien een doorlopend groen landschap van
stad tot op de toppen van Hoge Veluwe, dichter tegen de
stad parken en geordende bospercelen, akkers en weides,
hogerop nemen de woeste gronden met open heides toe.
Weinig bewoning, weinig wegen, vooral paden, vaak lange
rechte lijnen met grote lege gebieden ertussen.

Zo geredeneerd helpt de militaire blik de ecologische.
Aan de hand van planten en dieren kan de ecoloog
de bodemomstandigheden beschrijven. Hadden
onze spionnen gezelschap van een kenner die via de
Jugendbund geschoold was in kennis der natuur? In
combinatie met de gedetailleerde topografische kaarten
van de militaire staf moet het dan mogelijk geweest
zijn om de grondslag van het te onderzoeken gebied
te bepalen. Zo hebben ze goed kunnen plannen waar
wegen, spoor en vliegveld met de minst mogelijke moeite
en maximale dekking aangelegd konden worden. Kort
voor de inval begin mei 1940, voerden de Duitsers nog
verkenningsvluchten uit, mogelijk om de laatste details
te controleren. Na de oorlog heeft Von Frijtag Drabbe zijn
rood-blauwe kaarten getekend op basis van de Nederland
dekkende RAF luchtfoto’s gemaakt tussen 1940 en 1954,
en de gedetailleerde militaire kaarten, beide collecties toen
in bezit van de Nato waar Von Frijtag werkte. Hierop is te
zien dat de A12 loopt door een aantal elkaar bijna rakende
uitlopers van een oud smeltwaterdal. Economisch en
militair slim, ecologisch gezien een stuk minder: de natuur
van de Hoge Veluwe wordt afgesneden van de gradiënt
naar de Rijn. Twee oude noord-zuid wegen kruisen de
snelweg, voor beide is een viaduct gemaakt, maar er
zitten iets westelijk ook nog drie andere tunneltjes in, twee
kleine, een hogere. De hoge blijkt te zijn om een stoomtrein
voldoende ruimte te geven: een nieuwe spoorlijn, aftakking
van de bestaande lijn door het Rijndal naar Fliegerhorst
Deelen. Ook deze vrij vlakke route zal door de drie
verkenners in kaart zijn gebracht.

Weerbare stedenbouw
De voorziene wedloop in de lucht liet de grond niet
ongemoeid. De infrastructuur die nodig was om het
offensieve wapen van de aviatiek in actie te brengen - het
netwerk van vliegvelden - werd de nieuwe opgave voor de
militaire herschikking van het aardoppervlak. Voor vriend
én vijand. Bijgevolg - het denken gespiegeld - werden die
vliegvelden de eerste doelwitten die de oorlogvoerende
natie wenste te bestoken. Eenmaal de baas in de lucht,

Autobaan
Als we nu door het gebied dwalen tussen alle hekken door,
over lange bospaden en asfaltwegen dan zien
we oost-west de snelweg waarvan de aanleg is gestart
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijzonder is dat deze weg
nauwelijks stijgt en daalt terwijl hij een noord-zuid gericht
golvend landschap doorsnijdt. Hoogteverschillen zijn
cruciaal in het plannen van aanval en verdediging. Laagte
kan ook betekenen drassig, afhankelijk van de grondsoort.
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Steden als doelwit. Vernielzucht vanuit de lucht.
Catastrofale stadsbranden. Daarover is inmiddels veel en
gezaghebbend geschreven. Zo wijst 'A blessing in disguise'
op de alom gedeelde wens om voortaan steden te bouwen
die én leefbaar waren én lucht-aanval-bestendig. Die les
was geleerd van de Eerste Wereldoorlog - bommen op
Luik en Antwerpen in 1914, medio mei 1915 op London;
in hetzelfde jaar was Karlsruhe vanuit de lucht bestookt.
De eerste gasaanval bij de Belgische stad Ieper, ook in
1915, gaf een impuls aan het scheikundig onderzoek.
Nadien werden de koloniën proeftuin voor Europese
mogendheden die hun luchtaanvallen wensten te
perfectioneren, in het midden-oosten (Irak 1920), Pakistan,
Ethiopië, en op Spaanse bodem, Guernica in 1937. Dat
waren de ervaringen in het Interbellum. Waar en waarmee
men al doende ook leerde, de 'oorlog van de toekomst'
diende in elk geval die van het verleden te winnen. De
Tweede Wereldoorlog zou dan ook beginnen met een
luchtaanval. Op 1 september 1939 werd de Poolse stad
Wielún verwoest. Bommen op Warschau, een test voor
een vervolgaanval op andere Europese steden. Rotterdam,
14 mei 1940. Iets later London. Gevolgd door Coventry,
Exeter, Manchester. Waarna Hamburg, Keulen, Dresden,
Stettin, Kiel ... moderne Carthago's op een rij.
Lessen te over. In het bommen gooien, welke werptechniek
was offensief gezien, trefzeker? Hoe steden zo efficiënt
mogelijk in brand te schieten? Uiteraard had dit
destructieve denkwerk zijn effect op het werk van
stedenbouwkundigen. Militaire en civiele ingenieurs
confereerden geregeld samen; hoe stadsplattegronden te
ontwerpen die minder machteloos oogden dan de steden
van weleer? Ook 's nachts, gezien vanuit de lucht. Het
defensieve antwoord: steden moesten worden ontmanteld.
Ze dienden zich voortaan als verdunde bouwsels in
het landschap op te lossen. Weerbare stedenbouw.
Stadsbewoners kregen les in de kunst van het verduisteren.
Zo geraakte elke burger onder de wapens.

In velden of wegen verborgen
Toen wij het gebied doorkruisten merkten we dat het door
alle bomen moeilijk is om ver te kijken. Het
traliewerk van de stammen in, en in directe nabijheid van,
Landgoed Schaarsbergen is saai, ingeplant op de
heide vanaf 1905 met bomen bedoeld voor de mijnen
in Limburg om de gangen te stutten. Al in de Tweede
Wereldoorlog bestond het uit verwarrend dicht begroeide
boskavels waartussen troepenverblijven gebouwd
werden die vanuit de lucht lijken op kleine dorpjes. Eén
bestaand dorpje, de Kop van Deelen, werd uitgebreid. Met
eenzelfde ordening werden zuidelijker Groot- en Klein
Heidekamp nieuw aangelegd in nog open plekken in de
heideontginning. De Duitsers bouwden het vliegveld
op een vertrouwde locatie, daar lag al een Nederlandse
landingsstrip - nog zonder verharding. De vorm, de lengte
en richting van de nieuwe landingsbanen werden ingepast
door de boerenbedrijven als Wildhoeve en Heiderijk en
andere, zo op het oog uit te breiden. De heide werd in
noordelijke richting dus verder ‘ontgonnen’ met verse
arealen bos, akkers en weides. De banen zelf werden in
lijn van de verkaveling mee geschilderd in groene blokken
alsof het gras of gewas doorliep. De hangars en andere
noodzakelijke gebouwen kregen vorm als boerenschuren.
Als je nu over het vliegveld rijdt is er nog maar één
start- en landingsbaan in gebruik, de andere banen raken
overgroeid, en waar de rolbanen in Nationaal Park de
Hoge Veluwe liggen is er vrijwel niets meer te zien. Heel
vaag, voor wie een landschap lezen kan, gloort er nog iets.
Waar de baan gelegen heeft groeit meer heide, er naast
staan meer bomen en pijpestrootje.

Het concept van de 'opgeloste steden' bleek echter maar
traag te realiseren. De tussenstap: steden verdedigen
tegen luchtaanvallen, bunkers bouwen. Vanaf 19391940 ondernam Duitsland een programma om het
zojuist veroverde 'Europa', het uitgedijde 'thuisfront', te
beschermen. Ontwerp een 'ding', en geef het een naam:
schild, pantser, scherm, dak, koepel, linie. Hoe ook
genoemd, de tijd begon te dringen, en dus zocht men zijn
heil weer in een verdedigingswerk: een 'scherm' bedoeld
om vijandelijke vliegtuigen te onderscheppen. Bosma in
zijn boek 'De schuilstad', zegt het zo: "Aan het begin van
de bezetting gebruikten de Duitsers Nederland - met name
de vliegvelden - als proeftuin voor het nachtjager-systeem,
als onderdeel van de zogenaamde Kammhuberlinie om
het luchtruim aan de grenzen van het fort Europa van een
schild te voorzien."
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Immuniteit
Toen de Duitse operatie Seelöwe - begonnen in het voorjaar
van 1940 - mislukt leek, keerde het perspectief. In 1942
viel definitief het geallieerde besluit om 'strategische
bombardementen' op Duitsland uit te voeren. Vooral
's nachts, en steeds nauwkeuriger. Met als primair doel
om het moreel van de Duitse bevolking te ondermijnen
door, wegen en spoorwegen, en de centra van de
oorlogsindustrie, en vooral ook de arbeiders-woonwijken
te vernietigen. Om te beginnen in het Duitse Ruhrgebied,
toen de meest verstedelijkte agglomeratie van Europa.
Tussen juli 1940 en september 1943 realiseerde Josef
Kammhuber het weerwerk. Een groots project, door de
geallieerden met zijn naam geëerd: de Kammhuberlinie.
Deze linie bestond uit een langgerekte keten van
observatieapparatuur, van het Skagerrak in Denemarken
tot voorbij Parijs. Op papier was dit lineaire landschap
verkaveld in een raster van rechthoekige vakken. Dit raster
vormde het grondplan van een verticaal gordijn dat was
ontworpen als een sensorisch samenspel van radar, radio,
luistertechniek, schijnwerpers, uiteindelijk bedoeld om
jachtvliegtuigen omhoog te sturen, ter onderschepping
van vijandige, geallieerde bommenwerpers. Zo werd op
Nederlands grondgebied een 'imuunsysteem' gebouwd
tot op grote hoogte. Een opwaartse valkuil van ongekende
omvang, omhoog 'gegraven', het luchtruim in.
De Kammhuberlinie versie 1.0, bestond uit een lange
lijn van schijnwerpers die het nachtelijk luchtruim in
het daglicht zetten. Een gordijn van verticaal schijnsel,
zo'n 650 kilometer lang. Mooi bedacht maar vanaf het
midden van 1943 begon het systeem feilen te vertonen.
Bommenwerpers in konvooi, radarmisleidingen met
wolken zilverpapier bleken effectief in het doorbreken
van de verdedigingslijn. De ontmanteling begon. De
schijnwerpers werden teruggetrokken naar ringen, dichter
rondom de steden. De luchtstrijd boven Nederland werd
er niet minder om. Vanaf toen vonden de gevechten
in het donker plaats: de nachtjacht. Met deze tweede
versie raakte de term ‘Himmelbett’ gevestigd. Het
'spel' ging koortsachtig voort: snellere vliegmachines,
betere communicatieapparatuur, meer betrouwbare
navigatiemiddelen. En handiger fototoestellen, dé
instrumenten bij uitstek van de luchtverkenning. Zo werd
de verticale blik een van de belangrijkste verworvenheden
van de 20e eeuwse, verwetenschappelijkte oorlogsvoering.

Verzamelen
Met de camera om, en de Ipad in de hand bezoeken
we het Openluchtmuseum op de Waterberg. Komt hier
grondwater vrij onder druk van het Veluwe-massief? Om
de Zaanse huisjes net als op hun oorspronkelijke locatie,
context getrouw aan het water te situeren? De tijdlijn in
de hal van het museum geeft antwoord, voor een kritisch
toerist blijft weinig verborgen. De vijver blijkt te zijn
gegraven in 1939. In los zand, de bodem afgedekt met klei.
De museumcollectie is geordend op provincie, de vertegenwoordigende gebouwen zijn allemaal landelijk. De verzameling is sterk 19e eeuws, wetenschap als ordening, niet als
ontdekking. Dit ruimtelijke tableau bestond al toen onze
jonge Duitse spionnen rond Arnhem op verkenning waren.
Een wereld van landbouw en visserij die vertelt over eigen
haard, op eigen grond, over de eigen natie. De jongemannen moeten dit verlangen naar een ‘heem’ herkend
hebben. Dergelijke Heimat-musea waren her en der in
Duitsland aangelegd.
Eenmaal weer buiten de hekken van het Openluchtmuseum
vinden we een ander voorbeeld van hetzelfde zich in
heemschut uitdrukkend nationalisme. Bij de aanleg
van de Fliegerhorst Deelen werd dicht bij het terrein
van de Waterberg op twee aanliggende heidevelden,
de collectie van het Openluchtmuseum schijnbaar
uitgebreid met twee dorpjes in Heimatschutz Architektur:
Groot- en Klein Heidekamp. Het lijken boerderijen, maar
zijn tot op manshoogte bomscherf-vrije verblijven voor
de ‘bemanning’ van het Duitse vliegveld. Inmiddels is
deze vaderland-vreemde enclave, inclusief bestrating en
groenvoorziening, rijksmonument. Vanuit de lucht gezien
- of dat nu Niels Holgerson op de rug van Maarten is of
vanuit geallieerde vliegtuigen - is de bebouwing nauwelijks
van een echt, gestaag gebouwd dorp te onderscheiden.
Deze echtheid doet de vraag rijzen op welke, te beperkte
eigenheid het Openluchtmuseum zich richt. Wij zien in
de vreemde samenloop van Duits dorp en Nederlands
dorp naar Zweeds voorbeeld, aanleiding om te pleiten
voor een verbreding van het perspectief. Zo de ‘kritische
toerist’ die Europa als bestemming verkiest, ergens in
geïnteresseerd is, dan toch eerst in de ingenieuze manier
waarop zoiets als authenticiteit, geënsceneerd wordt. Die
opdracht lijkt ons een stuk spannender dan een zoveelste
voorstelling in de cultus van herdenkingen - Ieper 1914,
Omaha Beach 1942, Arnhem 1944, Berlijn 1989. Dergelijke
mediagenieke re-enactments zien de ‘slagveldtoerist’ louter
als televisiekijker, als een beeldenconsument nauwelijks bij
machte om een groter verhaal te bevatten.

Europa als lijnenspel
Historisch gezien behoort Kammhuberslinie tot het type
van de stadswal maar dan anders. De loopgraven, de
mijnenlijnen op zee, de zeppelinschermen in de lucht, en
nadien het raketschild, alle behoren tot de soort van de
versterkte grenslandschappen. De oude kaart van Europa
is bezaaid met dergelijke barricades. De uitvinding die hier
rond Arnhem daadwerkelijk verrees, markeert een bijzonder moment in de wereldgeschiedenis van het krijgsbedrijf.
Wat ons betreft is deze verborgen lijn het opdiepen waard,
als proeftuin van de verticale blik. Eenmaal terug in onze
herinnering, zet ze een onvergetelijke streep op de nog te
'schrijven', nieuwe kaart van Europa.

Europa op de kaart
Wat valt er van de militaire blik te leren? Is het de interesse
in de lange duur en de grote schaal, in verbanden die
beklijven? In langgerekte geografische lijnen, in trage
tijdlijnen? Hier rond Arnhem, ontwaren wij een Europese
kaart op wereldschaal, met een tijdspanne van pakweg
1914 tot 1989, met een voorspel en een nasleep. Europa
verwoest, Europa in aanzien vervallen, vervolgens
wederopgebouwd, weer verwoest, wederom opgebouwd,
en dan ten tijde van de Koude Oorlog als offerlandschap
gedacht. Het meest recente hoofdstuk? Europa - als idee in opbouw, zonder kaartbeeld is dat niet voorstelbaar.
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Ecologie van de nacht

17-26 september 1944. Niemand weet meer wie hij is,
waar de ander is. In die hectiek vonden zo’n 600 mensen
uit de stad een heenkomen in het Openluchtmuseum.
Gesimuleerd ‘Nederland’ werd even een echt dorp.
Boerderijen die ooit in Beuningen stonden, in Krawinkel,
Beltrum, Harreveld of Vierhouten en daar aan generaties
boeren een vertrouwd onderdak hadden geboden,
werden van lege huls op een verkeerde locatie, voor
korte tijd weer een thuis, op een plek die geborgenheid
bood. Stel je neemt de voordeur van die boerderij uit
Krawinkel, kun je dan door de achterdeur het echte erf
in Krawinkel betreden, in dan al bevrijd gebied? Het
Openluchtmuseum als toegangspoort tot een vredig
Nederland, schuilplaats en ontsnappingsroute in één?
Toen de Duitsers deze gecamoufleerde vluchtweg
ontdekten, verjaagden ze de ‘museumnachtelijke’
bezoekers van de Waterberg. Naar goed militair gebruik
groeven de Duitsers zich in. Lange zigzaggende
loopgraven versperden de vluchtlijnen tussen stad,
Waterberg en hogerop.

17-26 september 1944. Dichterbij kon de oorlog
voor Arnhem niet komen. Bommen, tanks, soldaten,
vliegtuigen, parachutes, ontruimingen, niemand weet
meer wie hij is, waar de ander is. Burgers’ Zoo wordt hard
getroffen. Waar blijven de beesten? Uitgebroken en zich
in leven houdend in de omringende bossen? De Gorillas
en Chimpansees en de Aziatische dieren van de Rimba
lijken zich thuis te voelen in de Veluwse omstandigheden
binnen Burgers’ parkgrenzen, waarom dan niet ergens
in Landgoed Schaarsbergen? Zouden er ergens nog
nakomelingen rondzwerven?
11

Als we de schuilnamen van de radarposten, hersenschimmen van de verticale blik, op een glazen plaat projecteren
met daarop de kaart van Landgoed Schaarsbergen en
omgeving, dan doemt er een nieuw horizontaal perspectief
op. Het Landgoed als een ecologie van de nacht. Als een
nocturne biotoop waarin de verloren gewaande dieren
van Burgers Zoo en Kammhuber een schuilplaats kunnen
vinden, waar we ongezien kunnen dwalen door een ons
vrijwel onbekende wereld, die van nachtelijke jagers en
hun prooi. Deze wereld van inheemse dieren van de nacht

ontbreekt in de collectie van Burger Zoo, en eigenlijk
overal, in alle noctuaria wereldwijd.
Het hoogtepunt van de ecologie van de nacht ligt op
vliegveld Deelen, nu nog ‘verboden toegang’ voor gewone
stedelingen. In het Openluchtmuseum inspireren de
inmiddels weer dichtgegooide loopgraven tot fantasieën
over nieuwe verbindingen tussen stad, Waterberg en
Landgoed Schaarsbergen. En bedenk, hoe zouden wij
het observeren van die nachtdieren kunnen verschuilen?
Stel je voor, her en der ontwaren we spiedende ogen,
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natuurverkenners in een draaibaar TBC-huisje, in een
verdacht groen geverfd hokje van de vinkenbaan, in een
vakantiehuisje ontworpen door Gerrit Rietveld. Of terug
in de tijd, naar de oervorm van de vaderlandse woonstee,
daar bivakkeert de high tech toegeruste vogelspotter in een
Drentse plaggenhut.
De scheiding tussen bezoeker en beest valt weg, dierentuin
en museum gaan de echte wereld in: van conserveren naar
inspireren.
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Schuilnamen van de radarposten: Robbe, Auster, Pelikan,
Hummel, Kiebitz, Jaguar, Tiger, Schlei, Wal, Hering, Löwe,
Gazelle, Roland, Bar, Zander, Hase, Marder, Biber, Hamster,
Gorilla, Drossel, Kolibri, Dache-N, Kranich, Dachs-S.

zwarte gaten

  noctuarium Landgoed Schaarsbergen
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1 stap in Landgoed Schaarsbergen: 450 stappen in Europa

Arnhem en omgeving
Buitenplaats Koningsweg
Landgoed Schaarsbergen
Europaweg E35
Contouren Europa
Radarposten (1941)
Duitse steden
Helle Riegel (1941)
Loopgraven OM (1944)
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Bondgenoten

vliegtuigen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het terrein
in bezit van het Nederlands Ministerie van Defensie. Die
stelde een terrein ten noorden van het militair complex,
voor onbepaalde tijd ter beschikking aan de stichting
Veteranen Landgoed Vrijland. Inmiddels zijn er vanaf
1992 bomen aangeplant: het Veteranenbos, bedoeld
om aandacht en erkenning te vragen voor de talrijke
Nederlandse veteranen die, recent ook in vredesmissie,
wereldwijd gediend hebben. Vaag verborgen aan de rand
van het bos, ligt een opmerkelijk relict dat nog stamt uit
de Tweede Wereldoorlog. Het is een betonnen cirkel met
een 360 graden verdeling gegraveerd op de grond, een
zogenaamde kompaskalibratieschijf. Zonder een dergelijk
ijkpunt was elk vliegtuig zonder oriëntatie. Nu voert
een wandelpad ons langs een reeks aan kaarten, over
troepenbewegingen door heel Europa. Op een kruispunt
in het bos staat een wereldkaart vol met brandhaarden,
de titel luidt ‘Algemeen overzicht van de inzet van
Nederlandse militairen, 1946-2011’. Cartografie biedt hier
een indringende vorm van wereldoriëntatie.

De militaire blik leert ons het landschap te lezen als dekking,
als uitvalsbasis, als potentieel doelwit en als krachtenspel.
De sleutelwoorden die wij kregen - ‘landschap, erfgoed,
kunst, toerisme én oorlog’ - dwongen ons tot de vraag
hoe het gebied in kwestie te ontsluiten voor zoiets als de
‘kritisch toeristische blik’. Wij handelden als verspieders.
Zijn er bondgenoten te vinden om die goede zaak te dienen?

Defensie
‘Wat kortheidshalve Defensie heet’, is en blijft voorlopig
een grootmacht in het gebied. Is het niet offensief dan wel
defensief, Defensie als terreinbeschermer, erfgoedhouder
van Groot en Klein Heidekamp. Vliegveld Deelen is na
een tijdje stilte nu in gebruik als thuisbasis van de Luchtmobiele Brigade. Mocht dit terrein, eens een vlak heideveldje, ooit weer buiten militair gebruik gesteld worden,
dan is het recht van eerste koop voor Nationaal Park
de Hoge Veluwe. Het nu dan bosrijke landschap zal
worden toegevoegd aan de afgerasterde ‘natuur’ van het
Nationaal Park. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat
deze krijgsmachtige speler hier het veld zal ruimen. Een
goede buur, met een dubbele last op de schouders: trotse
beheerder van het grootste Rijksmonument, én huisvester
van een van de meest omvangrijke vleermuizenkolonies in
Nederland.

Defensie
20

Veteranenlandgoed
Wat eens een stuk arme heidegrond was, in bezit van de
gemeente Arnhem, werd vanaf het midden van de 19e
eeuw particulier in cultuur gebracht, gepromoveerd tot
Landgoed Vrijland, een bos voor de houthandel. In 1919,
toen even verderop het Openluchtmuseum zijn bestaan
begon als nationale ruimte, werd Vrijland gekocht door
een Rooms Katholieke congregatie, gevestigd te London.
Om dienst te doen als opleidingscentrum voor jonge
missionarissen, en als rusthuis voor oude. Op 11 mei 1940
viel dit oord in Duitse handen. Vliegveld Kemperheide eerder al in kaart gebracht door de jonge Duitse spionnen
- werd uitgebouwd tot Fliegerhorst Deelen. Verspreid over
het terrein verschenen de boerderij-gestileerde barakken en
hangars. Landgoed Vrijland werd het technisch steunpunt
- het Werft - met name voor het onderhoud van de Duitse

Gemeente Arnhem
De noordelijke rand van Arnhem lijkt in bijna alle
richtingen ‘doodlopend’. Overal hekken, het lijkt een
uitstalkast van rasterwerken. Mogelijk zijn de militaire
terreinen de reden dat de stad niet verder de Hoge
Veluwe is opgekropen. De stad is vooral naar het zuiden
uitgedijd, langs de Rijn en zelfs over de Rijn heen. Arnhem
lijkt meer gericht op het rivierenlandschap, op de oostwestverbindingen, dan op de arme gronden van de
stuwwallen en het IJsselmeer, achter die barrière. Slecht
heeft de stad het niet getroffen, met zijn grote parken
Sonsbeek en Zypendaal en het prachtige landgoed
Warnsborn net ten westen van Schaarsbergen. Het
Landgoed Schaarsbergen lijkt vooralsnog weinig te bieden
aan de stad. Maar kan het Landgoed winnen aan waarde
als corridor, als doorgangshuis?
Het Landgoed is in handen van de gemeente Arnhem. Dat
stemt gunstig. Het kan ‘ontworpen’ worden als een open
verbinding tussen de stad aan de rivier die westwaarts
stroomt, en het ‘bovenland’ in het noorden. Dat lijkt ons
een zinnige herbestemming voor een economisch gezien,
mislukt project, een ontginning die niet de winst wist
te maken waar de eigenaar op hoopte. Nog voordat de
aangeplante bomen recht en sterk genoeg waren om de
mijnen in te gaan als stutten, was de mijnbouw ter ziele.
Het landgoed ligt er nu stilletjes bij, omringd door een
aantal buren die wél geslaagd lijken in het leven. Onlangs

Veteranenlandgoed
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van een bijzondere nachtjager. Toch is er nog fiks aan
natuurwaarde te winnen wanneer het landgoed wordt
geopend naar boven, naar de Veluwe, vooral aan de
noordkant waar nu Buitenplaats Koningsweg zijn militaire
functie heeft ingeruild voor een burgerbestaan. Wellicht
dat we op langere termijn zullen meemaken dat het eerste
recht van koop dat Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft
op de gronden van het voormalige Fliegerhorst Deelen,
verzilverd wordt. Naar het oosten blijven de militaire
hekken voorlopig staan, naar het westen belemmert
Schaarsbergen zijn eigen verbindingen met het fraaie
natuurgebied tussen het dorp en het landgoed Warnsborn.
Dat kan beter.

Gemeente Arnhem
is er een strategie ontwikkeld door de gemeente Arnhem
en de Stichting Verborgen Landschap waarin de wettelijke
ruimte binnen de boswet wordt benut om de natuur meer
variatie te laten brengen in het bos. Door het aantal bomen
per jaar dat geoogst mag worden vooral te kappen in de
laaggelegen delen, de smeltwaterdalen, zullen deze
vernatten en een eigen vegetatie ontwikkelen anders dan
het aangeplante bos.
Hoge Veluwe
Arnhem is een provinciale hoofdstad, strategisch
gelegen aan de Rijn, een belangrijke vaarroute tussen
de Noordzeehavens in het westen en oostwaarts, het
Duitse achterland. De Hoge Veluwe is hét natuurpark van
Nederland. Het fraaie verbond met de hoge cultuur van de
kunst maakt het ook internationaal gezien, tot een attractie
van jewelste. Het militaire vliegveld en later de E 35
hebben het park nauwelijks winst gebracht, niet voor
de cultuur, en niet voor de natuur. De overgang tussen
rivierdal en hoge droge zandgronden is geblokkeerd, en
de routes tussen stad en vermaard museum in het park
zijn beperkt in getal. Hoe mooi zou het zijn als juist de
groenstrook van de Singels van Arnhem, startend bij de
Neder-Rijn, met aansluiting op Sonsbeek, via Zypendaal
en vervolgens via Landgoed Schaarsbergen, een brede
overgang over de A12 krijgt, voor mens en dier. De natuur
en de cultuur zouden dan weer eens een slag kunnen
winnen waar eerder terrein is verloren.
Als landgoed is Landgoed Schaarsbergen een
muurbloempje, vooral ook door de Europaweg die het
ideaalbeeld van natuur als bron van rust en ruimte
verstoort. Maar, in de relatieve luwte van weinig intensief
beheer is de eenzijdige boomplantage langzaamaan
toch een beetje een bos aan het worden, met vrijwel
in het hart een dassenburcht, dekking en uitvalsbasis

Hoge Veluwe
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ecodisplays, de bezoekers zijn er te gast. De wereld rond,
verschijnen achtereenvolgens de Bush eind tachtiger jaren,
dan de Mangrove-hal, de Desert, de Ocean ligt er begin
2000. Deze ecodisplays zijn sterk filmisch van opbouw, en
beantwoorden beter aan de natuurervaring van mensen
die gewend zijn om naar ‘natuur’ te tele-kijken via de
meesterwerken van National Geographic of BBC. Voor
zulke natuurkenners is de echte buitenwereld zelfs in
de meest spectaculaire reservaten een teleurstellende
ervaring. Ze kunnen de beesten niet in de ogen kijken,
het drama van jager en prooi krijgen ze niet te zien. De
architect van de ecodisplays onderkent dat gemis en
speelt ermee, in iedere opstelling is wel een plek waar
hij de bezoeker zo positioneert dat deze door een kader
de dierenwereld inkijkt, door een gat achter de waterval,
door een gat in de rotsen van de woestijn, … even wordt
het publiek weer op zijn plaats gewezen. Het is een spel
met de werkelijkheid, de verplaatsingen van dieren en
publiek, de natuur als een collectie die niet is wat het lijkt
... en toch zijn hier baanbrekende studies verricht, naar het
leven van de chimpansee, de organisatie van de gorilla.
Plots beseften wij, hier, in deze tuin wonen veel van de
dieren die de ingenieurs van de Kammhuberlinie kozen
als schuilnamen voor de radarposten. Tussen Desert en
Bush zijn ‘ondergrondse’ stenen verbindingen, alsof je door
mijngangen loopt, of in een bunkerstelsel van natuurlijke
grotten. Een ondergrondse wereld waar de bovenwereld
van de nacht zich overdag terugtrekt: schuilkelders.

Burgers’ Zoo
Vanuit de lucht gezien lijkt Burgers’ Zoo op een overdekt
sportcomplex in een weelderig park. Als je betaalt en
binnengaat ruik je vis en pinguïns, in een betonnen
ijslandschap waar ze thuis zijn, maar nu op de Waterberg.
Dat gevoel zet zich voort wanneer je de verblijven afloopt.
Al 100 jaar boetseren dierentuin-architecten kunstrotsen,
om een natuurlijk decor te simuleren, en om mensen
het idee te gunnen dat de dieren in dezelfde wereld
rondzwerven als zij, zonder hekken. Eind jaren zestig
ging hier voor het eerst in Europa een safaripark open,
Afrikaanse dieren vrij in een stukje Nederlands bos, het
publiek in eigen auto’s of treintje door het verkeerde
landschap voor de vreemde dieren, of door het eigen
landschap met de verkeerde dieren. Burgers’ corrigeert
dit door geconditioneerde overdekte verblijven te bouwen
met biotopen waarin de dieren thuis zijn, zogenaamde

Openluchtmuseum
Het Openluchtmuseum is zonder meer een intrigerende
buur. Eens Landgoed Waterberg, blijkt het nu een
merkwaardige verzameling gebouwen, met een al
even vreemde geschiedenis. Tijdens onze verkenning
op papier, stuitten wij op een verrassende passage in
‘De dirigenten van de herinnering; musealisering en
nationalisering in Nederland 1815-1940’. Wat bleek,
‘Niels Holgerssons wonderbare reis’ van Selma Lagerlöf,
was een inspiratiebron voor het museum in Arnhem.
Kabouter Niels vloog over Zweden, met de wilde ganzen
mee, op de rug van een witte ganzerik. Onderweg viel
Niels vanuit de lucht in iets merkwaardigs: Skansen, het
al in 1891 gerealiseerde openluchtmuseum in Stockholm.
Niels bleef er een tijdje gedwongen logeren als aanwinst,
de Skansers verzamelden immers alles, huizen, tradities
en ook beesten; van elke diersoort, uit alle windstreken

Burgers’ Zoo
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wilden ze een exemplaar in hun collectie. Uiteindelijk
wist onze kleine vliegenier te ontsnappen, met dank aan
de arend Gorko, om als beter ‘mens’ weer thuis te komen.
Zijn les? Selma’s reizende hoofdpersoon had een land van
verschillen gezien, een diversiteit die toch een eenheid in
zich droeg, Niels zelf bleek verzamelaar geworden. Hij
had het land gezien als vaderland, vanuit de lucht. Deze
‘wonderbare reis’ - Nederlandse vertaling 1911 - had
een leerzaam doel: de denkbeeldige rondvlucht moest,
als een aardrijkskundeboek, de kennis over land en volk
bevorderen. Dit eenvoudig nationalisme van folklore en
verbondenheid met de natuur pareerde de industrialisering
en verstedelijking die overal in noord-west Europa
vervaarlijk om zich heen greep. Met één uitzondering.
Zo er ergens nog een onbedorven volk bestond, dan
in Scandinavië. Kinderboeken, volkshogescholen en
openluchtmusea waren daar al langer beproefde media
om die boodschap uit te dragen. Skansen voorop. Dat
maakte deze Zweedse uitstalling van ‘volkenkundige
landschappen’, het meest geliefde voorbeeld van de
Nederlandse pleitbezorgers van een gebouwde ‘nationale
ruimte’. Dit eenvoudige parool is tegenwoordig verlaten,
maar nog steeds rekent het Openluchtmuseum zich tot
taak om zoiets als de nationale identiteit te onderzoeken en
te ‘bewaken’. Recent kwam de opdracht om de canon van
de Nederlandse geschiedenis in beeld te brengen.

zwarte gaten

Schaken op verschillende schalen

Lokaal
Zwarte gaten acteert primair op lokale schaal. Het wenst
Landgoed Schaarsbergen, nu een bosachtig, ietwat
bekaaid terrein, te ontwikkelen tot spil van het beoogde
Landschapspark. Tot voor kort legde men een park
aan in zijn geheel, om in een zekere tijd te volgroeien.
Tegenwoordig speelt alleen nog de vraag, hoe de tijd te
kneden? Een bestaand, door ervaring gekleurd landschap
verandert nu alleen nog van gedaante door het gaandeweg,
stap voor stap anders te programmeren. Buitenplaats
Koningsweg beseft dat en kiest voor een thematische
aanpak, met als titel ‘Verborgen Landschap’. Wat is er hier
verborgen? Eén van de eigenschappen die dit landschap
in zich opborg, is de rol die het speelde in de ontwikkeling
van het kijken in de nacht, het kijken over de horizon, tot
hoog in de lucht. Het spel van verhullen en onthullen, dat
spel werd hier met verve gespeeld. Die kwaliteit kiezen wij
als leidraad voor de gewenste transformatie.

Nederlands Openluchtmuseum

Regionaal
Zwarte gaten herdenkt op regionale schaal een opmerkelijk
relict uit het militaire verleden van dit deel van Europa.
Deze zogenaamde Kammhuberlinie liep als een nagenoeg
onzichtbaar lijn van Denemarken in het noorden, via
Duitsland, Nederland en België zuidwaarts, tot ver in
Frankrijk. Op deze lijn experimenteerde Duitsland met
een voor die tijd, innovatief zoeksysteem, met als inzet
de permanente kartering van het luchtruim. Aan de
Koningsweg, op nummer 13 ligt, of is het staat, de bunker
Diogenes, de toenmalig centrale waar de Duitse luchtmacht
alle dag en nacht verzamelde informatie bundelde. Deze
Duitse linie fascineert ons vooral als kaartbeeld. Nacht,
geheim, afstand, jacht, licht, donker, zichtbaar, onzichtbaar,
dat zijn de ingrediënten. De verschillende kaarten die van
dit weerwerk in omloop zijn, tonen een merkwaardige
reeks aan schuilnamen, grotendeels ontleend aan de
biologie: namen van beesten, land- en waterdieren,
inheems en uitheems, lopend, zwemmend, vliegend.
Namen van stations die 's nachts de wacht houden.
De schoonheid van het bos bij nacht, wat zijn de nachtjagers van nu, de jagers en de prooien? Wie houden zich
er verborgen? Schuilend onder welke namen? Dassen,
uilen, insecten, nachtvlinders. Vlakbij, op vliegbasis Deelen
wonen in kelders en bunkers grote kolonies vleermuizen,
zo zei men ons. Vliegende helden zeker, als er één beest
is dat de nachtelijke jacht geperfectioneerd heeft, is het de
vleermuis.
Het Landschapspark dat ons voor ogen staat, wordt
ingericht als een 'installatie'. Als een leerschool voor oog
en oor. Bedoeld om een voor 'buitenstaanders' onbekend
terrein te ontsluiten, letterlijk en figuurlijk. Met in de
voorhoede de nachtelijke beesten als onze gidsen.

Buitenplaats Koningsweg        
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Europa
Zwarte gaten acteert ook op Europese schaal. Het project
vraagt aandacht voor de ‘nieuwe kaart van Europa’. Wij
vermoeden dat die nieuwe kaart alleen tot de verbeelding
spreekt als die zich rekenschap geeft van de kaart, of in
meervoud, van de kaarten van het Europa van weleer,
we lijken die uit het oog verloren te zijn. Die onattentheid
is spijtig, want bij nader inzien toont die ‘atlas’ ons een
werelddeel als een kriskrassige stapel gravures van lijnen
en linies, van telkens betwiste en dus verschoven grenslandschappen. Wij bepleiten de plicht om die oude kaarten
telkens opnieuw te raadplegen. Als beeldende geheugensteunen voor een historisch cartografisch besef dat onmisbaar is, elke keer weer als we de moed vertonen om een
nieuwe lijn op die Europese kaart uit te tekenen.
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Wereld
Zwarte gaten en de wereldkaart? Diep in het stille
Veteranenbos, in de buurt van de begroeide kompasroos
vonden wij een kaart, de wereld als collectie conflictgebieden, met daarop vermeld de wereldwijde inzet van
Nederlandse militairen, ná de Tweede Wereldoorlog.
‘Europa’ is meer is dan de naam van een Atlantisch
schiereiland, meer dan het grondgebied van de Europese
Unie, ‘Europa’ is een mondiaal concept, een idee dat zich
verhoudt tot tot de ‘rest van de wereld’. Dat is niet nieuw,
‘Europa’ was altijd idee, alleen de inhoud verandert
telkens. Kaarten zijn gewenst, om als grafische voorstelling
een ruimtelijk begrip van die sequentie voor de geest te
halen.

Diplomatie
Zwarte gaten hebben een zuigende werking, verzamelen
energie, vervormen ruimte en tijd. Vandaar de titel
voor een verkenning naar oorlog en landschap in
en rond Landgoed Schaarsbergen. De stichting
Verborgen Landschap zoekt naar wegen om Arnhem
beter te verbinden met de Hoge Veluwe. In Landgoed
Schaarsbergen ligt daartoe een kans. Een oude barrière
aan de noordzijde van het Landgoed is openbaar gebied
geworden. Die nieuwe ‘doorgang’ is Buitenplaats
Koningsweg, tevens thuisbasis van de stichting.

Wij zien een zestal gesprekspartners, zes partijen van
naam en faam, elk met zijn eigen domein: de gemeente
Arnhem, het Nationaal Park de Hoge Veluwe, Burgers’
Zoo, het Nationaal Openluchtmuseum, het Veteranenbos
en Defensie. Een zevende grootmacht? Alle bewoners en
bezoekers, behoudend of vernieuwend, geïnformeerd en
creatief. Dat wordt de kunst: schaken op verschillende
borden: lokaal, regionaal, op de kaart van Europa en op de
wereldkaart.
Met als inzet, Landgoed Schaarsbergen als openlucht
noctuarium, de nacht vierend, voorbij de angst van de
oorlog, staand in Europa, met één oog op de wereld. Juist
in de duisternis ligt schoonheid verborgen, soms wreed,
soms vredig.

Zwarte Gaten toont een kaart spelend met de schalen
van ruimte en tijd. Inspiratie werd gevonden in de
schuilnamen van de radarposten die met ‘Arnhem’ als
centrum, tijdens de Tweede Wereldoorlog het nachtelijke
luchtruim ontsloten.
Onze kaart wijst een richting. Koerst aan op de gestage
aanmaak van het gewenste Landschapspark in nauw
overleg met die buren. Diplomatie van postmoderne snit,
dus in alle openheid, ‘beraad op straat’, bundelen van de
verbeeldingskracht van de omwonenden.
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Jeroen van Westen (Beverwijk 1955) is beeldend
kunstenaar. Onder al zijn werk ligt de grondgedachte
dat het landschap leesbaar is: dat een landschap vertelt
hoe de cultuur die haar gecreëerd heeft zich verhoudt
tot de natuur waarin en waarmee het landschap is
gebouwd. Hij werkt bij voorkeur in teamverband aan
projecten, en gaat een langdurige relatie aan met de
landschappen waaraan hij werkt. Was getekend, de
Runde, was het voorstel in 1997 voor een nieuw riviertje
in de Emmerveenkoloniën dat op 4 oktober 2014 is
geopend. Een nog lopend project is het curatorschap
voor het Vechtpark van Hardenberg: “het winterbed van
de Vecht wordt het zomerbed van Hardenberg”. Een
proces waarin de harde functies rondom waterveiligheid
geïntegreerd worden met natuur en recreatie in een
nauwe samenwerking tussen bewoners, gemeente,
kunstenaars en waterschap.
Naast zijn werk in en aan het landschap verricht hij
studies naar watercultuur in ‘droge’ landschappen.
Onlangs verscheen Inverse, een boek in twee delen over
de stempels in Gujarat, dat zijn tentoonstellingen met
grote foto’s en korte films over deze onderaardse wereld
complementeert.

Jan de Graaf (Curacao 1952) is zelfstandig
stedenbouwkundige. Zijn studies verkennen bij
voorkeur de grote schaal en de lange duur. Narratieve
planologie is een favoriet. Het perspectief bij voorkeur
thalassacentrisch. Hij publiceerde tal van artikelen
en boeken. Bijvoorbeeld ‘Europe coast wise’ (1997),
‘Noordzee; cartografie van een wereldzee’ (2004). Telkens
was zoiets als een toeristische geografie voorwerp
van aandacht. Hij werkte in wisselende formatie aan
verschillende prijsvragen. In de internationale competitie
‘Herinneringspark Vlaanderen 2014-2018’ werd de
eerste prijs behaald (2010). De inzending (samen met
Bart Bomas) voor de prijsvraag Noordervisie, getiteld
‘Anderlicht en de kunst van het noorden’ (2012),
verdiende een eervolle vermelding. Op dit moment
bewerkt hij dit project als ‘Waddenland-kennisland’
voor Leeuwarden ECoC2018. Samen met Robert Schütte
werkt hij aan een studie (2014) naar de ‘vrede-stichtende’
kracht van de Stelling van Amsterdam, UNESCOwerelderfgoed. Met Steven van Schuppen bereidt hij
een onderzoek voor naar ‘geopolitieke planologie’, over
Nederland, Europa en de Rest van de Wereld.
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