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Verkenner 

Marc	Bijl

‘Onorthodox traditioneel’, zo omschrijft beeldend kunstenaar 
Marc Bijl zijn eigen werk. Ook voor het project Verborgen Land-
schap heeft Marc geprobeerd buiten de gebaande paden te gaan 
en met oplossingen te komen die niet ongewoon maar toch anders 
zijn.

Achtervolgd	door	de	oorlog
“Het is wel leuk om even in Arnhem te zijn”, dacht Marc 
voor aanvang van zijn residentie op Buitenplaats Konings-
weg, “Om tot rust te komen in de bosrijke omgeving, 
lekker wandelen en de gedachten op een rij zetten.” Hij 
woont in Berlijn, daar waar je continu wordt geconfron-
teerd met het naziverleden, de Koude Oorlog en de muur. 
“Dus ik dacht: in Arnhem ben ik daar even uit, in een 
andere context.” Maar het liep anders. 

Of het nu komt doordat hij met andere ogen is gaan kijken 
weet de kunstenaar niet, maar zijn verkenning van het 
gebied ging ook over de nazi’s. De oorlogsgeschiedenis 
achtervolgde hem. “Tijdens mijn wandelingen stuitte ik 
op dingen die de Duitsers in het bos hebben achtergelaten. 
En ook de mensen die ik sprak hadden het over de oorlog. 
Dus het kwam steeds terug.” Het verleden, die donkere 
periode, bleef in zijn hoofd hangen en werd het uitgangs-
punt van het onderzoek.

Duistere	zaken
Een week of vijf is Marc uiteindelijk in Arnhem gebleven. 
Hij is in de oorlogsgeschiedenis gedoken, maar daar is 
het niet bij gebleven. Hij wilde het duistere gevoel in het 
extreme doortrekken. De dreiging omschrijven die hij in 
het bos ervoer. “Het bos is een plek waar je komt als je niet 
opgemerkt wilt worden. Een plaats voor vage afspraakjes. 
Maar ook van jagen - een wrede bezigheid - en afval 
dumpen bijvoorbeeld.” Die associatie met zaken die het 
daglicht niet kunnen verdragen had de overhand. 

Marc probeerde in zijn verkenning aan die gedachten een 
context te geven. Te illustreren dat de duisterheid van die 
plek van alle tijden is, niet alleen van de oorlog. Hij is op 
zoek gegaan naar anekdotes over het bos, maar is er ook 
gaan fotograferen. “Om het bos te ondergaan, te beleven.” 
Door het praten met anderen ging hij zich afvragen wat 
het bos eigenlijk voor hemzelf betekende. “In plaats van te 
zoeken naar verhalen van anderen, wilde ik het iets meer 
naar mezelf toehalen. Mijn persoonlijke insteek, met mijn 
associaties en angsten.” In plaats van doorgeefluik te zijn, 
heeft hij zijn fantasie de vrije loop gelaten. 

Hij dacht aan kindersprookjes en horrorfilms, zoals The 
Blairwitch Project, waarin het bos een onheilspellende plek 
is en onze dierlijke angsten verwerkt zitten. Maar ook aan 
hekserij, en andere occulte bezigheden, en het Parco Dei 
Mostri in Bomarzo waar hij ooit geweest is. Een mooi park, 
met grote surrealistische betonnen monsters, waar bijna 
geen bezoekers komen.

Antisociale	plek
Deze gedachtegang staat recht tegenover het ‘pan-
nenkoekentoerisme’ dat de omgeving van de Buitenplaats 
zo tekent: fiets- en wandelpaden, de dierentuin, musea 
en restaurants. Er wordt alles aan gedaan om de plek zo 
uitnodigend mogelijk te maken. 

Dat is de reden dat Marc in zijn voorstel een plek wil 
creëren waar je juist niet heen wilt. “Een anti-toerisme plek. 
Niet het leuke, gezellige bos waar iedereen zich op zondag 
vermaakt, maar een soort zwart gat.” Het moet een antiso-
ciale ontmoetingsplek zijn, het type spookbos. Een plaats 
die wel is aangegeven, maar die verder geen aandacht 
krijgt en ook functioneert wanneer er niemand is. 

Dit in tegenstelling tot zijn tweede voorstel: een ontmoe-
tingsplek op de oude compenseerschijf (een draaischijf 
voor de ijking van het boordkompas van vliegtuigen) in het 
Veteranenbos. Die wijzerplaat is nu een beetje vervallen, 
maar wordt in het plan van de kunstenaar in ere hersteld 
om er een jaarlijkse ontmoeting op plaats te laten vinden. 
Een heksenmeeting wil Marc het niet noemen, maar het 
zou wel een soort rituele bijeenkomst kunnen zijn. Op de 
langste of kortste dag van het jaar bijvoorbeeld. 

Het	associatieve	bos
Uiteindelijk zouden beide plannen kunnen aanslaan, denkt 
Marc. Ook het spookbos. “Een gruwelbos past eigenlijk wel 
weer bij het pannenkoekentoerisme. Het hoort er ook bij, 
het hoort bij ons leven. In kindersprookjes vinden we ook 
alleen maar enge bossen. Mensen halen daar plezier uit.” 
In het plan is het bos dan ook niet echt gevaarlijk; het gaat 
meer om de gedachte. 

En dat is de kern van de verkenning van Marc Bijl: het bos 
als associatieve plek, waar je van kunt genieten, maar waar 
je je zeker ook ongemakkelijk kan voelen. Achtervolgd, 
door heden of verleden.

Voorwoord

Verborgen	Landschap

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 Kröller-
Müller Museum, Burgers’ Zoo, Vliegbasis Deelen en het Nederlands 
Openluchtmuseum. Bovendien stuit je overal in het gebied op de restan-
ten van wat eens het grootste vliegveld in bezet Europa was; Fliegerhorst 
Deelen. 

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 ver-
der versnipperd en speelt de krijgsmacht er een grote rol. De helikop-
ters 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 mili-
tairen 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

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 Konings-
weg 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 Buiten-
plaats Koningsweg. In de komende jaren wordt Buitenplaats Koningsweg  
ontwikkeld tot een woon- en werkmilieu waarin landschap, natuur,  
beeldende kunst en (landschaps-) architectuur samenkomen. Verbor-
gen Landschap beschikt in een voormalig legeringsgebouw over een  
‘Artist-In-Residence’ waarin de Verkenners kunnen verblijven. 

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.

Landschapspark

De resultaten van de Verkenningen spelen ook een prominente rol bij 
de ontwikkeling van het gebied tussen de stad en de Veluwe. Verbor-
gen 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 verbin-
ding, tussen de stad en de (Hoge) Veluwe. Met de reeds aanwezige 
ingrediënten natuur, erfgoed, beeldende kunst en (landschaps-) archi-
tectuur 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. 

Verkenners in 2014 waren Marc Bijl, Hester Oerlemans, 
Heidi Linck en Jeroen van Westen & Jan de Graaf.

Colofon

Uitgave 

Stichting Verborgen Landschap, 

Caro Delsing, Hans Jungerius 

Missie 

Stichting Verborgen Landschap maakt verborgen 

kansen en kwaliteiten in het landschap zichtbaar. 

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 
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Vormgeving Jaap Kroneman

Interview Loes van Beuningen 
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en Harro de Jong 
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DARKWOOD

Ik ga als kunstenaar NIET altijd uit van het goede van de 
mens. Veel inspiratie en veel goede kunst wordt gemaakt 
vanuit angst, onwetendheid en treurnis. Mooie muziek 
ook...de blues bijvoorbeeld. Creativiteit komt voort uit een 
bijna therapeutische dwangneurose om ‘iets’ te moeten 
doen met ons onmetelijke bewustzijn. Als bijproduct van 
onze hersenen komen vele goede en slechte gedachtes 
naar boven via ons menselijk bewustzijn. Het onderscheidt 
het menselijke ras van de dieren. Een maatschappij en 
een structuur in ons leven die past bij onze behoefte aan 
overzicht en duidelijkheid. Groepsmechanisme en sociale 
netwerken vervullen ook die behoefte. De behoefte aan 
bijvoorbeeld religie en andere vormen van bijgeloof is in 
feite een bijproduct van ons bewustzijn. 

Er is echter een vreemd soort verlangen om voor die 
behoefte aan veiligheid en structuur een tegenpool te 
ontwikkelen waarin diezelfde creativiteit ook een rol 
speelt. Denk aan sprookjes, verhalen of horrorfilms waarin 
onze dierlijke angsten verwerkt zitten van slachtoffer 
versus jager. Dit concept is bijvoorbeeld al eens uitgewerkt 
in het Parco Dei Mostri in Bomarzo. Ooit bezocht ik dit 
park en bleek de enige bezoeker te zijn. Het was een mooi 
park met grote surrealistische betonbeelden. Het park was 
origineel maar niet echt een toeristentrekpleister, maar je 
merkte aan alles dat men dat wel graag wilde zijn. Men 
had graag scholen, kinderen en veel publiek over de vloer. 
Maar die waren er niet. Het enge aan het park waren 
niet de beelden, maar het feit dat er bijna geen andere 
bezoekers waren.

Dat is ook een menselijke angst: alleen zijn op een parkeer-
plaats, plein of in een park. Alleen zijn in het bos is nog 
spannender als je het niet gewend bent. Maar zoals ik al 
eerder aangaf: het kan juist ook ontzettend passen bij je 
gemoedstoestand. Wandelen in het bos. Alleen fietsen, 
wandelen of verkennen. De hond uitlaten. 
Alleen zijn kan ook inspiratie vormen tot creativiteit 
waarbij angst geen rol speelt, maar juist inzichten en mooie 
kunst oplevert. En de sleutel om nader tot jezelf te komen; 
spiritualiteit. Kleur en evenwicht. Balans in je leven etc.

Mijn verblijf in Schaarsbergen riep tijdens het Verborgen 
Landschap Project echter eerder - wellicht vanuit persoon-
lijke ervaring - meer de kant van het duistere (verleden) 
op. Waarin balans verstoord wordt. Waarin geheime zaken 
gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Geheime 
ontmoetingen. Die zijn er daar namelijk ook.
Waarom associeer ik de bosrijke omgeving van Buiten-
plaats Koningsweg met hekserij, occultisme en gevaarlijke 
ontmoetingen? Teveel films gekeken waarschijnlijk. 
`Deliverence’ bijvoorbeeld, waarin een groepje mannen 
een weekendje in het bos gaat jagen en kanovaren wat 
verschrikkelijk uit de hand loopt. Ze worden door een stel 
gekken zonder reden gegijzeld en brutaal vernederd. 
Ik keek het met mijn moeder op de bank, gezellig, ik was  
- denk ik - 13 jaar.

Ik had ineens geen zin meer in ‘een dropping’ met de 
aankomende driedaagse schoolreis.

Of ‘The Blair Witch Project’. Een lowbudget film uit de 
jaren negentig die vooral door de handycam en amateuris-
tische docustyle, indruk maakte. Zo werd er - maanden 
voor de film uitkwam - gewag gedaan van het feit dat een 
aantal studenten verdwenen was in het bos. Nu waren hun 
tapes teruggevonden. Het bos zat vol met kwelgeesten en 
een griezelige killer, zo bleek.

‘Deliverence', waar een groepje mannen 
een weekendje in het bos gaat jagen en kano 
varen wat verschrikkelijk uit de hand loopt.

Of ‘The Blair Witch Project’. Een lowbudget film uit de 
jaren negentig die vooral door de handycam een
amateuristische docustyle indruk maakte.

Dit concept is bijvoorbeeld al eens uitgewerkt in het Parco Dei Mostri in Bomarzo.
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Knibbel	knabbel	knuisje...

Het interessante aan de omgeving van ‘de Buitenplaats’ 
is dat het omgeven wordt door toeristische attracties, 
pannenkoekenhuizen en fiets- en wandelpaden. Maar ook 
door het oorlogsverleden en de Koude Oorlog. Alles heeft 
herinneringen en verwijzingen naar die elementen uit het 
verleden (militaire vliegbasis, nazi-Duitsland, Slag om 
Arnhem, Operation Market Garden).

Ook de jonge Duitse officieren, die later verantwoordelijk 
waren voor het ontwikkelen van een grote strategische 
vliegbasis voor nazi-Duitsland, hadden het gebied al eerder 
‘ontdekt’ op een fietsvakantie door het heide-landschap om 
Arnhem heen. Er wordt tegenwoordig veel moeite gedaan 
om echter toch vooral het natuurmonument de Hoge 
Veluwe en haar mooie bosrijke omgeving te promoten. 
Logisch.

De oorlog en de bevrijding van Arnhem wordt wel degelijk 
bewaard maar lijkt vooral een relikwie uit het verleden. 
Iets waarbij geschiedenis een conserverende rol speelt. Iets 
om te bewaren en zeker eens te bekijken. De bossen zien er 
daarna nog vrediger uit.

Om bezoekers in het bos te mogen verwelkomen, zijn 
verhalen en fantasiën uit heden en verleden belangrijk. 
Mijn interesse - en hopelijk die van anderen ook - gaat 
uit naar de duistere kant van het bos. Niet in de zin 
van Armando’s ‘schuldig landschap’, hoewel ik enorm 
waardering heb voor deze kunstenaar. Het landschap is 
in zijn beleving waarschijnlijk echt mede schuldig aan het 
verleden.

Landschap in de zin van levend organisme haast. Wat deels 
klopt; paddenstoelen hebben een enorme reikwijdte aan 
wortels en bomen ook. Hun bladeren en takken nemen veel 
licht weg. Gebruiken veel zuurstof, die onder andere weer 
de grond in gaat. Het zijn onze longen tot het leven van de 
mens. Maar het bos staat er bij en kijkt er naar. Of zelfs dat 
nog niet eens. De bomen doen en weten niks, ze hebben 
geen bewustzijn. Hoewel daar de meningen ook over 
verdeeld zijn. Sommigen denken dat moeder aarde alles 
ziet en weet en in verbinding staat met onze lieve Heer.

Lijkt me onzin. Maar het is wel degelijk zo dat het bos 
‘an sich’ een plek is voor diverse occulte zaken; van 
kindersprookjes en liefde, esoterie en natuur, tot hekserij en 
zelfmoord. Rituelen.

Deze twee kanten van het verhaal komen, zoals ik eerder 
al aangaf, goed samen in het aangelegde landschap van 
Bomarzo waarin betonnen monsters en fantasybeelden een 
surrealistisch park laten ontstaan waardoor het wellicht te 
eng is voor kleine kinderen, maar te onschuldig om echt 
een misdadig karakter te krijgen.

Vandaag de dag zijn er volop mensen die sociale structuren 
hebben herontdekt in de vorm van een heksenclubje 
bijvoorbeeld. En er zijn ook veel mensen die een bosrijke 
omgeving opzoeken voor het uitvoeren van hun 
- onschuldige - rituelen. Van yoga en bomenknuffelen, 
tot wicca experimentjes. Als er rond de Buitenplaats 
Koningsweg een plek zou zijn met vergane betonnen 
monsters, dan zou deze zeker gebruikt en geschikt zijn 
voor ‘geheime’ ontmoetingen.

Niet in de zin van Armando’s ‘schuldig landschap’, hoewel ik enorm waardering heb voor deze kunstenaar.

Sommige denken dat moeder aarde alles 
ziet en weet en in verbinding staat met onze 
lieve Heer.

Maar het is wel degelijk zo dat 
het bos ‘an sich’ een plek is voor 
diverse occulte zaken.

Het aangelegde landschap van Bomarzo waarin betonnen monsters en 
fantasybeelden een surrealistisch park laten ontstaan. 
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Echte	misdaden	
In Japan bestaat zo’n bos dat om één of andere 
reden gebruikt wordt voor Harakiri. Dat lijkt 
me geen geschikte plek om je hond uit te laten. 
Of om kunst te laten zien. Plekken in het bos als 
anti-ontmoetingsplek. Als ‘no-go’ area of juist 
voor geheime afspraken.

Rondom	de	Buitenplaats

Maar zoals ik al eerder aangaf, gaat mijn interesse uit naar 
de duistere kant van het bos waarin het landschap NIET 
schuldig is maar de mens. Ik geloof ook niet in spoken of 
hekserij, dus moet de angst wel bestaan uit reële zaken, 
echte mensen en dus echte misdaden. Voordat ik daar aan 
toekom enkele - geënsceneerde - foto’s uit een wandeling 
in het bos van Schaarsbergen. Om in de stemming te 
komen:
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Komen we nu eindelijk bij de nazi’s en het Occultisme, ook 
een interessante insteek. Want Duitsers zaten er volop in de 
bossen rondom Arnhem. De bedoeling was om het grootste 
militaire vliegveld van nazi-Duitsland aan te leggen in 
het gebied waar nu militair vliegveld Deelen is. Hebben 
ze daar ook dingen gedaan die richting het occultisme 
gingen? Waarschijnlijk niet ... maar toch.

Nazi’s waren niet per definitie geoliede machines die 
puur militaristisch een logica in hun oorlogszuchtigheid 
zochten. Ze waren vanuit een bizarre mix van rassenleer en 
occultisme ervan overtuigd dat ze de nieuwe religie waren. 
En om mensen te laten sterven voor een hoger doel, moest 
deze nieuwe religie ook echt inhoud en verleden hebben. 
Een vanzelfsprekendheid. Hoewel het een bij elkaar 
gezochte theorie was van ‘Blut und Boden’ zijn er veel 
mensen en - nog belangrijker voor Hitler - veel soldaten 
in gaan geloven. Ze vochten letterlijk voor het Arische ras 
dat onder ‘bedreiging’ stond. Een geloof. Een overtuiging, 
geënsceneerd als religie. Ze hadden natuurlijk ook weinig 
keus. 

Rassenleer was sowieso geen vreemde wetenschap in 
die dagen. Nog voor Hilters machtovername waren 
rassentheorieën normale onderzoeksgebieden voor 
de wetenschap. Er werden namelijk ook nog steeds 
nieuwe volkeren ontdekt in de wereld. Europa liep 
technisch en wetenschappelijk zeer voorop zodat het 
superioriteitsgevoel groot was, ook tegenover andere 
landen, ook binnen Europa. De Eerste Wereldoorlog was 
een direct gevolg van dat denken. Een aaneenschakeling 
van ondiplomatiek wapengekletter voor machtsbehoud. 
Een tweede wereldoorlog zou vanuit Duits oogpunt, beter 
gezegd, vanuit Hilters nazi-partij, een correctie zijn op het 
(imago)verlies dat Duitsland had geleden. Een verlies dat 
alleen goed te maken zou zijn met één alles overheersende 
ideologie en een brutale oorlog met maar 1 winnaar en 1 
leider. Om die ideologie geloofwaardigheid te geven, was 
er veel aan gelegen om, naast militaire strategieën, ook veel 
historische feiten en verhalen om te buigen in een goed 
Germaanse versie. Men moest er vanuit gaan dat de theorie 
- het idee van het grote Germaanse Rijk - eigenlijk altijd 
al had bestaan. Het verleden, die vanzelfsprekendheid 
en die overtuiging, werd deels gefantaseerd en deels op 
historische en wetenschappelijke feiten gebaseerd.

In de bossen rond Arnhem zijn vele overblijfselen. Vele 
raadsels.

Het was een prima gebied voor zowel militaire, als ook 
mystieke doeleinden. Zoals aangenomen, vormde de 
mystificatie van Der Führer en zijn partij een belangrijke 
schakel in de massale adoratie van het gedachtegoed van 
de nazi’s. Er moet in Arnhem ook een afdeling zijn geweest 
van de occulte tak van de nazi’s.

Er moet een connectie zijn geweest met een Nederlandse 
hoogwaardigheidsbekleder die - in ruil voor vrede en 
stabiliteit? - een geheime deal sloot met de Duitsers. Op 
dat gebied durf ik te beweren dat Prins Bernhard nogal 
‘gecharmeerd’ was van die geheime genootschappen. 
Hij heeft er na de oorlog nota bene zelf één opgezet, 
Bilderberg. Zijn connecties met Duitsland in oorlogstijd 
(een eufemisme voor ‘bevriend met nazi-officieren’) 
zijn algemeen bekend. Maar minder bekend is hoe die 
connecties er uit zagen. In welke vorm. Telegrammen? 
Geheime Locaties? Wellicht zelfs - toen al - een geheim 
genootschap in Arnhem?

Het verleden werd deels gefantaseerd en deels op historische en wetenschappelijke feiten gebaseerd.

Nazi’s	geheime	heksenkring	in	Schaarsbergen

‘The Spear of Destiny’, the study of a 
legend, its occult powers and the last 
man to release them - Adolf Hitler

The Secret King
The myth and reality of nazi 
occultism
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Nog	even	iets	anders:	

In het bos rond de Harderwijkseweg vind je in de buurt 
van begraafplaats De Heidepol een aantal keer de jaartallen 
1944 en 1945 in de boom gekrast. 
Er staat zelfs ‘help me’.

Ik zoek verder in de omgeving naar plekken waar 
(horror) filmische beelden met de omgeving en haar 
oorlogsverleden samen lijken te komen. Geënsceneerd 
of niet. Soms is het er werkelijk en soms moet je in het 
occultisme geloven. Het boeit me zeer, de vraag of een plek 
in het bos wellicht een (oorlogs) misdaad bevat. Misschien 
niet een leuk onderwerp voor een kunstzinnige invulling 
van het gebied, maar wel nodig tussen alle pannenkoeken-
toerisme merk ik...

Er staat zelfs ‘help me’.
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Een	nazi	Heksenkring	in	Vrijland?	

Het conceptidee gaat wat te ver: Het kompas in het 
Veteranenland heeft iets weg van een heksenpentagram. 
Het was oorspronkelijk bedoeld als kompas voor de 
vliegtuigen om hun navigatiesysteem aan boord mee 
scherp te stellen. Ik ga er in mijn project vanuit dat het ook 
bedoeld was voor heksenverering vanuit de geheime Orde 
van de Zwarte Zon. Deze geheime nazi-club, onder leiding 
van Himmler, beschouwde de heksenvervolging als de 
eigenlijke eerste Holocaust georganiseerd door christenen 
en joden en gericht tegen de oer-germaanse vrouw, moeder 
en ras. Hiervoor werden wetenschappelijke bewijzen 
gezocht die niet gevonden werden. Desalniettemin 
ging deze club door met het zoeken naar bewijzen en 
geschiedvervalsingen om tot een occulte ‘waarheid’ te 
komen. Niet meer om het Duitse volk te overtuigen, maar 
om zichzelf uitzonderlijke krachten te geven om in de 
waanzin van de oorlog en het naderende verlies eervol 
tenonder te kunnen gaan. Net zoals de heksenjacht, zou 
de nazi-jacht bij volgende generaties een cultstatus moeten 
opleveren, een religieus offer. Het kompas voor vliegtuigen 
in het Veteranengebied Vrijland zou een mooie zonnewijzer 
kunnen zijn. Een heksenkring, een aandenken aan het 
occulte en de eeuwigdurende strijd tussen goed en kwaad.

Het kompas voor vliegtuigen in het Veteranengebied Vrijland zou 
een mooie zonnewijzer kunnen zijn.
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Koude	Oorlog/Christine

Nu we toch bezig zijn het een en ander uit het verleden 
op één hoop te gooien teneinde de gevoelsthema’s van de 
bossen rond Schaarsbergen in kaart te brengen, hierbij nog 
een anekdote: Op een vroege schemerachtige avond bracht 
ik een bezoek aan een oudere heer die in zijn tuin oude 
auto’s had staan. Ik wilde er foto’s van nemen. 

Geheimzinnige auto afspraakjes - zo had ik gehoord - 
behoorde ook tot de schemerzone van de bossen rond 
Arnhem. Sexafspraakjes nabij het militaire terrein 
(soldaten?), maar ook politieke deals uit de tijd van de 
Koude Oorlog. Wellicht kon ik in de tuin van die oudere 
man foto’s nemen van de oude auto’s in het bos en het 
gevoel van die Koude Oorlog en het gevoel van geheime, 
fout gelopen deals oproepen. De vriendelijke oudere heer 
vertelde waarom de auto’s er nog waren. De meeste waren 
van hem geweest en hij had ze gewoon in de tuin laten 
staan. Voor sommige auto’s waren er nog geïnteresseerden; 
voornamelijk vanwege de onderdelen. We hadden het 
kort over Operation Market Garden omdat ik daarvoor 
een prent aan het maken was bij grafisch productiehuis 
Plaatsmaken. Hij kon zich de mislukte operatie nog goed 
herinneren. Hij vertelde dat hij in de oorlog een vriendje 
had waarmee hij speelde. Hij was een jaar of 11 toen en 
woonde midden in Arnhem.

Dat vriendje was op een dag weg. Ze waren van Joodse 
afkomst. Hij hoorde dat ze zich moesten melden op het 
station van Arnhem met eten voor 1 dag, de treinreis. Ze 
wisten niet waar ze heen gingen. In het nieuwe Airborne 
Museum was hij bij de heropening geweest en ontmoette 
daar medewerkers die zó via de computer konden 
vertellen wat er met de Joodse gemeenschap uit Arnhem 
was gebeurd. Hoewel de oude man het wel wist schoot hij 
vol bij het zien van de naam van zijn speelkameraad op 
het computerscherm. En wat ze hem konden vertellen wist 
hij eigenlijk ook al. Inderdaad was 1 dag eten genoeg, ze 
gingen meteen naar een vernietigingskamp. 

Ik maakte snel foto’s. Het persoonlijke verhaal van die 
beste man en de waanzin van de nazi’s bleven rondspoken 
in mijn hoofd.

John Carpenters ‘Christine’, naar een verhaal van Stephen King.
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Eindoordeel

Twee voorstellen: 

Voorstel	1
Er moet een vervallen stuk bos komen waar het niet 
aangenaam is. Waar mensen niet graag gaan wandelen, 
waar men voelt dat het landschap een verleden heeft dat 
ouder is dan zijzelf. Waar een heksenkring is, een paar 
betonnen overwoekerende tuinbeelden. Waar ook een paar 
oude auto’s staan weg te roesten. Een vervallen grafzerk 
uit beton. Een rituele spookachtige omgeving waar men 
liever geen pannenkoeken eet. Locatie: het kleine stukje bos 
op de Kemperheide (zie kaart).

Voorstel	2	
Het kompas in het Veteranenland moet opgeknapt worden 
en een andere bestemming krijgen: Dat van een spirituele 
ontmoetingsplek, twee keer per jaar. Met op de kortste en 
langste dag tijdens zonsondergang een ontmoeting van een 
nieuw geheim genootschap; dat van vrije creatieve geesten. 
Locatie: Het opgeknapte kompas in het Veteranenland (zie 
kaart).




