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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 afspelen. 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 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.

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 11de 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?
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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.
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.
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Beeldend kunstenaar Marten Hendriks heeft in zijn lange
carrière met veel verschillende media gewerkt. Sinds een
aantal jaar richt hij zich voornamelijk op computergegenereerde architectonische beelden en IMAGEINDEXSTRIP,
waarin hij zijn eerdere werk tegen het licht houdt en
probeert te actualiseren en te becommentariëren. Zijn verkenning voor het Verborgen Landschap ligt methodisch in het
verlengde daarvan.
Van grens naar grens
Marten Hendriks woont niet ver van het Verborgen Landschap af en heeft het gebied maandenlang wekelijks
bezocht. Variërend van een uurtje wandelen met de hond
tot er rondrijden met de auto of er zich een hele middag
ophouden. “In totaal ben ik er misschien wel vijftig keer
geweest. Dat zegt verder niets over de intensiviteit; het
heeft met mijn methode van werken te maken. Het heeft
tijd nodig, het moet rijpen. Zo werk ik gewoon.”

Het viel de kunstenaar op tijdens zijn verkenningen dat het
gebied erg ontoegankelijk is. “Je loopt van de ene naar de
ander grens. Er heerst een geslotenheid. Je kunt bepaalde
wandelroutes niet voltooien, je ontmoet overal gaas en
prikkeldraad. Er zijn veel grensaanduidingen.”

Ook vond hij het merkwaardig dat ondanks deze geslotenheid er wel veel onderhoud wordt gepleegd. “Soms worden
paden doorsneden door een afrastering, maar zijn beide
zijden naast die afrastering even goed onderhouden. De
militaire aanwezigheid is een storend gegeven, maar de
authenticiteit van het gebied blijft er goed door bewaard.”
Tijdens zijn bezoeken heeft Marten veel gefotografeerd.
Ook om naar aanleiding daarvan tekeningen te kunnen
maken. Dit ‘om de dingen te benoemen’.
Deskundige kennis
Aanvankelijk wilde Marten meer wetenschap over het
gebied krijgen en heeft hij deskundigen geraadpleegd. Hij
heeft kennis genomen van de eerdere verkenningen en van
de boeken die geschreven zijn over het gebied. “Ik werd
geïnspireerd om de plekken waarover geschreven is op
te zoeken. Ik werd erdoor uitgedaagd ze te vinden.” Maar
Marten wilde zich er niet te veel door laten leiden, om herhaling te voorkomen.

Ook heeft hij het Verborgen Landschap bezocht met een
bevriend bioloog. “Ik vond het leuk. Hij kon me iets vertellen over de natuur met zijn specialistische kennis. Dan
zagen we een vogel en kon hij me zeggen dat het een winterkoninkje was.”
De verkenning verleidt, zoals Marten het verwoordt, om
journalist, bioloog, geoloog of historicus te worden.
Hij wilde zich wel in die specialismen verdiepen, maar hij
kon het niet koppelen aan zijn eigen ervaring. “Ik vind het
te ingewikkeld om iets anders te worden dan ik ben.
Die gebieden interesseren me wel, maar ik probeer het te
benaderen vanuit mijn eigen werk en eigen geschiedenis.”

Dwarsverbanden
Uiteindelijk heeft Marten er dus voor gekozen om niet iets
anders te doen tijdens zijn verkenning dan wat hij veelal
doet in zijn eigen kunstpraktijk. En dat is dwarsverbanden
leggen tussen verschillende beelden; in dit geval tussen
beelden ontleend aan het Verborgen Landschap en beelden
ontleend aan zijn eigen oeuvre of beeldarchief.
Concreet heeft dat drie panelen opgeleverd met op elke
paneel 63 beelden van tien bij vijftien centimeter. De foto’s
gemaakt in het Verborgen Landschap en de daarop gebaseerde tekeningen zijn associatief naast andere beelden
geplaatst. “Ik heb een foto gemaakt van de bushalte die
heel desolaat bij de Oranjekazerne in Schaarsbergen staat.
Ik heb dat beeld geplaatst naast een foto die ik ooit maakte
van een bushalte in de woestijn.”

Het is daarmee een heel subjectief verslag geworden. “Ik
wil er een manier van kijken naartoe brengen en vandaan
halen.” Daarmee wordt bedoeld dat de blik van Marten,
met zijn persoonlijke associaties en ervaringen, een nieuwe
interpretatie geeft aan het landschap en dat het Verborgen
Landschap een nieuwe manier van kijken teweeg heeft gebracht bij de kunstenaar. En vooral dat laatste vindt Marten
belangrijk. “Sinds mijn verkenning zie ik nieuwe dingen
in mijn eigen omgeving, dingen die me eerst nooit waren
opgevallen. Die wisselwerking is een belangrijke ervaring.
Mijn blik is verruimd.”
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Niets lijkt nergens op.
Wat je ziet lijkt op wat je zag
was en is toen en nu.
Er bestaat niets dat niet ergens op lijkt.
En dan cursief:
Het is heus niet zo dat alles maar op
elkaar lijkt.

Leonardo da Vinci adviseerde zijn leerlingen naar de wolken te kijken met de
bedoeling dat zij er ook iets anders in
zouden zien.
Ze moesten oefenen - om er iets naar toe
te kijken.
Rijm koppelt overeenkomstigheid aan
verschil - in beeld en in taal.
Woorden vergelijkbaar in klank kunnen

onvergelijkbaar zijn in betekenis,
geruststellend en verontrustend.
Of evenzeer omgekeerd:
de overeenkomstigheid is
verontrustend en het verschil
geruststellend.
Beeldrijm gaat aan taal voorbij;
vorm - vorm en kleur - kleur - kleur en
compositie - compositie sec - bepalen
soortgelijkheid.

In de oorlog was ik, als kind, verbaasd
dat ik bij het schaarse licht van een olie
lamp in een schuilkelder vanaf mijn
kermisbed1) op de grond zomaar met mijn
wijsvinger in het zand kon tekenen.
Vlak na de oorlog vond ik bij een
brandende kerstkaars in een donkere
kelder onder de muziekkoepel van het
hotel een kist met granaten.
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Ik voelde toen nog niet de angst
die ik mij later zou herinneren
door toedoen mijn ouders.

Waar nodig: provisorische bruggetjes
van boomstronken en -stammetjes die
voorhanden zijn.
Ze maken de sensatie van een
wandeling deelbaar in een van water
doordrenkt gebied aan de bosrand.

Mijn moeder is voor geen kleintje vervaard.
De smeuïge roomboter, gebruikt bij
wijze van etsgrond op een zinkplaat,
minimaliseert onmiddellijk de - veel te dikke lijnen die er met de achterkant van
een penseel worden ingetekend.

De vettige substantie biedt maar heel even
weerstand aan het salpeterzuur waarin het

plaatje - zuurbestendig afgedekt aan de
onderkant - kortstondig wordt gedompeld.
Het zuur etst de smalle lijnen de diepte
in, maar bijt ook dwars door de niet
betekende oppervlakte - tussen die lijnen
- waar het op het zink een textuur nalaat
die in de afdruk het herinneren zou
begunstigen: de drassige bodem waarop
ik met mijn moeder een weg zoek door
het moeras naar de bosrand.

Een wandeling die ik alleen maar met
mijn vader dacht te kunnen maken.
Tekenen in de omgeving van het
ouderlijk huis.
Op de zuigende achterkant van op
handzaam formaat gesneden behang.
Bij het bos van Zukow naast de
boerderij van Looman achter de
spoorbaan.

Pogingen om een tekening te laten lijken
op dat landschap.
Mislukkingen verhogen het tekentempo.
De vermeende voorkennis:
‘Op dit vel papier kan het niks worden’.
Het niet of nauwelijks betekende papier
inwisselen voor een nieuw vel dat ook
weer onbeweeglijk, met houten
wasknijpers moet worden vastgemaakt op
een plankje.

Zolang doorwerken tot het vooruitzicht
op een goede tekening verdwijnt omdat
merkbaar wordt dat het landschap op de
tekening is gaan lijken.
Om weer zeker te weten:
Een tekening kan alleen maar het verslag
van het tekenen zijn.
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De kernen van de eilanden Sylt, Amrun
en Föhr in de Noord-Friese Waddenzee
werden door dezelfde stuwwal in de ijstijd
gevormd en lijken op afstand elkaar aan
te raken.
Daarom laten ze zich goed vergelijken met
de enkelvoudige botjes zoals die, in de op
hun functie afgestemde verhoudingen, te
zien zijn op een röntgenfoto van een hand.

‘The space you take is equal to the space
you take’
0p het deksel waarmee een kubusvormige
triplex kist aan de zijkant wordt afgesloten
is een foto geplakt: een gehurkte man.
Om maar de minste ruimte in te nemen zit
ik met gebogen knieën op mijn voeten in
die kist.

‘Exchanging the heart of the matter’
NY 1978 performance
Het - met een zwarte viltstift afwisselend markeren van de harde delen
boven het wateroppervlak.
Op een globe
en de op de tast gevonden harde delen
onder de huid
op een mannelijk naakt.

Het vaste land eindigt altijd bij de kust.
De wereld is een eiland.
In de zee van herinneringen word je zelf
allengs een eiland.

spoorbreedte verschillen. Regen en wind
deden de rest om ze leesbaar te maken als
op schaal gemaakte overzichtelijke zeeën
van los zand met heidepollen als eilanden.

Zanderige ruimtelijkheden ontstonden uit
karrensporen, die stuifzand als substraat
aan de oppervlakte brachten door wiel en

Als landschappen met veelal aan zee
grenzende steile rotswanden die
slagschaduwen werpen op het strand.

In het Deelerwoud

of:

Bij lage waterstand zijn ze ook bij nevengeulen van grote rivieren te vinden:
Rotswanden in rivierklei.
Ze krijgen - door wisselende waterstanden de porositeit die ook kenmerkend is voor
klifkusten waar, in uithollingen, brandingsnissen ontstaan. Waaruit zich in Etretat
drie monumentale poorten en een holle
naald vormden om geïconiseerd te worden
door Delacroix, Boudin, Courbet en Monet.
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Op berk en beuk tondelzwammen.
In de buurt van Deelen op de oudere
berken het meest. Als gevolg:
Witrot en takbreuk.
Op nog rechtopstaande - misschien
nog wel levende - berken groeit de
tondel-zwam in en tegen de stam aan
omhoog. Op dode liggende berken groeit
de tondelzwam haaks omhoog.

Sinds ik weet welke vuurstenen werden
gebruikt in een tondeldoos waarin het
poeder gewonnen uit de tondelzwam
tot ontbranding werd gebracht, zie ik in
een afgevlakte zandhoop op een loswal
in Lathem het kubisch kristalstelsel van
pyriet.

in kleine letters:
Door naar de tondelzwam te kijken denk
ik aan ‘Bay Windows’.
Een jaar geleden gaf ik - in een tekening een gebouw aan alle kanten uitzicht. Als
titel voor dat werk koos ik Bay Windows
(Engels voor erkers). Omdat die titel het
gebouw aan het water plaatst kan ik me

voorstellen wat dat uitzicht inhoudt.

John Hejduks wallhouse #2
ontworpen in Amerika in 1976, in
Groningen gebouwd in 2001.
Organische vormen lijken te worden
doorsneden door een betonnen muur.
Wanneer de staande muur de stam van
een boom mag verbeelden dan denk
ik bij de organische vormen aan

tondelzwammen. Bij sommige Duitse
bunkers denk ik daar nog meer aan.
De nazi-bunkers - uit beton - in Loire Atlantique hebben een even onverwacht als
onmiskenbaar sacraal karakter door vier
of ook wel vijf gehalveerde concentrische
cylinders die, elkaar overkragen boven de
schietgaten waar ze bescherming moesten
bieden tegen de inslag van bommen.

Mijn - nog steeds - jonge hond besteedt
inmiddels geen aandacht meer aan de
twee stenen leeuwen voor een huis bij ons
in de buurt. Toen zij nog jonger was bleef
zij geruime tijd onbeweeglijk staan bij de al
even onbeweeglijk zittende sier-leeuwen
om na enige tijd uit te barsten in luid
geblaf. Ze maakte meer werk van de ‘dode’
leeuwen dan van levende poezen die we
ook wel eens tegenkwamen tijdens onze

14

15

16

17

wandelingen. In het Deelerwoud toen
zij - na een storm - voor het eerst de nog
rechtopstaande rest van een berkenstam
zag, volgde weer uitzinnig geblaf op onbeweeglijkheid. En bij de mais - die er op de
Kemperheide aanzienlijk hoger bijstond
dan toen we er voor het eerst waren deed zich het zelfde voor.
Maar nu we er - na de oogst - weer zijn
vertoont ze niet meer hetzelfde gedrag.

En ook niet bij de berkenstamrest in het
Deelerwoud. Bij het rubriceren van dat
wat zij ziet heeft zij inmiddels meer oog
gekregen voor overeenkomsten dan voor
verschillen

Op de Arnhemse Heide van Terlet

Zilverkleurig tegen de blauwe lucht
in en uit het blikveld dwarrelende
zweefvliegtuigen. Wisselende gelui sterkte
verschillen - op de A 50 - verdichten zich
op de Arnhemse heide in geruis, om tot
samenklank te komen met mitrailleur
salvo’s en geweerschoten in de verte.
De geluiden van zware explosies die zich

niet kunnen voegen in die samenklank
komen van de handgranaatbanen
wanneer daar een rode vlag of lamp is
geplaatst boven de donker gele
waarschuwingsborden.

En ik zie een adder die zich opwarmt in de
ochtendzon.

Brede banen doorwoeld mul zand
omsluiten vergraste heide en
bosschages.
Het ontworpen traject voor militaire
gevechtsvoertuigen vormt een structuur
die ontleend lijkt aan het stedenbouwkundig patroon van de Amsterdamse
grachtengordel.
Evenwijdige lijnen van vers geplette

planten die kriskras het aangrenzende
gebied doorkruisen definiëren hoogteverschillen.
Er wordt kennelijk niet alleen maar door
mul zand gereden.
Militaire voertuigen rijden lukraak rond.
Naast het goed begaanbare pad, aan twee
kanten grote wroetplekken van wilde
zwijnen. In de verte tijgeren soldaten in
de hei tot precies vijf uur ‘s middags.
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Door aanplantingen van bomen worden
twee heidevelden gelijktijdig gescheiden
en verbonden.
Zoals in een stad een relatief smalle
strook bebouwing tussen twee pleinen,
straatbrede openingen kan hebben
om die pleinen te schakelen.
Beeldbepalend in het landschap:
een betonnen bouwsel met een plat dak
en op drie zijden kleine vensters.

In de bosrand:
voor het doden van dieren
een ‘hoogzit’;
een jachthut op palen
waarvan de toegangsladder tijdelijk
onbruikbaar is gemaakt door een
opgeschroefde plank.

Bij de aangelegde heuvels in de verte
eindigt de overzichtelijkheid.

In de omgeving van de resten van een
Duitse zogenaamde Flak stelling uit W.O. II.
Daarachter komt een talud tevoorschijn
met daar bovenop net zichtbaar de daken
van de betonnen commandoposten - in
het talud - die op 4 kolommen boven hun
wanden worden gehouden.
Zodat de ruimte tussen dak en wanden
- net boven dat talud - uitzicht kan bieden
op lager gelegen oefenterreinen die

verlicht kunnen worden door lantaarns
rondom.
Zeecontainers waaruit vensters en
deuropeningen zijn gezaagd staan op
open plekken in het bos.
Op een verkeersbord omsluit een rode
cirkel een tank.

In een opvallend lichtblauwe cabine - een

eco-toilet - een waaier van visite-kaartjes
tussen het urinoir en de wand, om mee te
nemen.
Op een zwart vlakje, naast de tekst
Re-enactmentgroep 13 Infbat LMB RS
Bartje Cie, adresgegevens etc.
Binnen een rood hertengewei, een kruis
gevormd door een staande dolk en een
tekst op een liggende wimpel:
Stoottroepen.

Geen iep met iepziekte maar een plataan.
Het camouflagepatroon op de stam
trekt de aandacht in de stedelijke
omgeving.

‘s Avonds: haute couture op paspoppen in
de verlichte etalages. Diep gedecolleteerde
camouflagejurken naast het portiek waarin
een man in legerdump camouflagekleding
naast zijn slapende hond zittend bedelt.
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Veteranenlandgoed

Nadat je de wandeling in Vrijland bent
begonnen is het eerste plein waar je
aankomt een grote cirkel van goed
gemaaid gras: het Plein van de grondwet.
Op een staand informatiebord
‘Krijgsmacht en Grondwet’, de
opgesomde taken van de krijgsmacht.

Als gevolg van die taken kun je ter
nagedachtenis van soldaten stilstaan
bij het waar, wanneer en soms ook het
waarom van oorlogshandelingen en
vredesmissies.
Te lezen op de informatieborden die
- gevat in metalen buizen, schuin
geplaatst dicht bij de grond - ook kleine
monumenten willen zijn.

Rond de overige vijf pleinen en langs de
lanen die die pleinen ontsluiten, alle
conflicten en vredesmissies sinds 1940.
Lijkt het memoriseren daarvan al
onbegonnen werk, het aandachtig lezen
van alle teksten is niet veel minder dan
een dagtaak. De diameters van de
grascirkels zijn - op het plein van de
grondwet na - overeenkomstig.

Misschien heeft de ontwerper van het
park zich laten leiden door een cirkel die
er al was: het zogenaamde justeerplateau
uit W.O. II. Een Duitse cirkel van beton
waarop kompassen van vliegtuigen
gekalibreerd werden.

Oorzaak en gevolg

Om het oude bos op Vrijland een hek met
daarboven prikkeldraad op ‘3 draadhouders 450 ’. De uitstulpingen op de stammen
van de nog betrekkelijk jonge bomen zijn
de littekens van het groot worden naast
een hek. Ze lijken zich - als genoegdoening - steeds breder te willen maken om de

bovenste buis van het hek in hun groei te
omklemmen.

Auto’s die over wildroosters rijden op de
Hoenderloseweg veroorzaken dramatische geluidseffecten in de omgeving van
het ‘veld van eer’.
Het strooiveld voor as van veteranen.
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Koningsheide

In de modder rond een plas waarin de
bosrand wordt weerspiegeld veel sporen
van dieren.
Niet te benamen ‘prenten’.
De bijna onzichtbare vogeltjes in de
roestkleurige naalden van de gerooide

grove dennen naast het pad blijken bij
navraag winterkoninkjes.
In een sprookje van Grimm blijft het
winterkoninkje heel lang naamloos.
Na vergeefse pogingen om met list en
bedrog vogelkoning te worden, wordt het
uiteindelijk door de andere vogels
smalend heggekoning genoemd.

Tot waar het dal dood loopt tegen de
Oranjekazerne is het misschien wel
- na de brand van toen - weer bijna net
zoals veel vroeger.

Eerst op het nog vlakke stuk een aanplant:
veel kleine eikenbomen in een rechthoek
naast een fris groen grasvlak.

Even verderop voor nu en - meer nog voor later van compositorisch belang,
drie vrijstaande jonge eiken.
Door manshoge rasters van gaas op palen
veilig voor vraat.
In de verte aan de overkant van de lang
gerekte laagte, stofferen kleine wandelaartjes het landschap.

In de diepste delen van het dal is de
bodem zo vochtig dat de heide er plaats
maakt voor biezengras.

Sinds hij in de historisch belaste
omgeving - Kamp Koningsweg Noord ging wonen in een huis dat - op een
bestaand fundament - voor hem is
ontworpen door Nexit Architects en
mogelijk omdat hij zich daadwerkelijk
bemoeit met de herontwikkeling van dat
gebied, is zijn naam op google earth een
aanklikbaar oriëntatiepunt geworden:
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Hans Jungerius
Wanneer je van daaruit naar boven scrollt
kom je uit op de Kemperheide.
Heide?
Dankzij kunstmest, een ‘zee’ van
akkerland voor diverse gewassen.
De beeldschermcartografie maakt van de
stukjes bos in dat bouwland vier ‘groene
eilanden’ waarvan er drie weinig tussenruimte hebben.

Wanneer je iets naar beneden scrollt kun
je aan het eind van de Kemperbergerweg
op het beeldscherm nog de woorden
Veluwe en Forest lane leesbaar maken,
voor je iets naar boven - haaks op de weg links de oprit krijgt naar de boerenhoeve
waarvan google earth de naam niet prijsgeeft: de Ritsaerthoeve.
Na de oorlog verbouwd tot wat het in
de oorlog moest voorstellen, toen het de

locomotievenloods was aan de bommenspoorlijn naar Wolfheze .
De getoogde latei en de blinden geven aan
de gevel van het woongedeelte het voorname karakter van een landhuis.
Bevrijd van de somberte van ‘Forest
lane’ is het uitzicht op de Kemperheide
en het daarachter liggende vliegveld een
verademing.

‘Woont u hier ?’

‘Nee, neeh, ik werk hier alleen maar, mijn
broer woont hier.’
‘Mooie plek om te zijn!’

‘Ja, maar vroeger was het hier mooier, al
het bouwland wat je hier nu ziet was hei.’

‘Die uitgespaarde bosjes zijn mooi, wij zijn
net over dat pad naar het achterste bosje
gelopen.’
‘Ja daar mag je overheen, dat is de enige
manier om er te komen. Vroeger was er
vanaf de andere kant ook een pad. Maar
dat hebben we nog niet zo lang geleden
omgeploegd.’

‘Wij noemen dat het bosje van Jan, net zoals
je het bosje van Staf hebt in het nationale
park, maar dat is een officiële naam. Wij
noemen het gewoon zelf zo omdat het
bosje eigendom is van Jan Hogenkamp die
verderop woont.’
‘Een of ander energiebedrijf heeft daar pas
nog alle prunus bomen gerooid.’
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‘We vonden het mooi om er te zijn. Het
leek erop of er allemaal nieuwe boompjes
tussen de dooie berken waren aangeplant.’
‘Nee dat is allemaal weer opschietsel van
prunus. Dat is een plaag, dat zaait zich uit
als de pest.’

‘Die hardstenen palen overal op alle
hoeken van de bosjes, zijn die al heel oud ?’
‘Nee, die heeft de gemeente een paar jaar
geleden geplaatst, omdat ze die hadden
over gehouden bij een klus in Arnhem zuid.’
‘

Waar zijn jullie naar op weg ?’
‘Wij willen misschien de vliegtoren fotograferen.’

‘Dan kunnen jullie het beste hier achter
langs de boerderij lopen, dan kom je
vanzelf uit op de rolbaan. Op een gedeelte
daarvan bewaren we onze suikerbieten.’

‘Zijn jullie al bij de hangar geweest , daar
achter bij Kamp Koningsweg Noord ?
Dat hoort ook bij ons.’

Lopen door waar je niet mag zijn, tussen
rijen aardappelplanten naast een gerstveld, naar waar je al helemaal niet mag
zijn - maar ook niet kunt komen.
Vliegveld Deelen achter een hek.
Bewaking met honden.
‘Verboden toegang gevaarlijk!’
Ruimtevrees van reeën. Ze lopen niet over
de glooiende vlakte van het bouwland

maar kiezen voor een ‘wissel’ - zichtbaar
in hoog gras - pal naast het hek.
In Schaarsbergen

Eikels alom: een ‘mastjaar’.
Eikenbomen op rij aan weerszijden
begrensden ooit kavels naaldhout als
brandvertragers. In de eikenlanen vallen
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nu de eikels door de bladeren. Wanneer je
er loopt voel je ze onder je voeten.
Je kijkt met je oren en ook met je neus.
Je ziet - hoort - voelt en ruikt eikels.
Naast een bospad in de omgeving van de
Ritsaerthoeve:
‘Levensgevaarlijke gassen!
Roken en open vuur verboden’.
In een bassin van blauwe plastic folie

weerspiegelt een heldere maar (meestal)
stinkende vloeistof bij alle weersgesteldheden, de wolken in de lucht en de
omringende bomen in steeds andere
kleurschikkingen.
Mestopslag zonder drijfkleed.
Een schilderkunstig fenomeen waar je
neus eigenlijk geen deel aan zou willen
hebben. Je kijkt alleen maar met je ogen;
je neus ziet hier niets maar ruikt alles.

Wanneer je aan het strand in de kleuren
van een kwal het coloriet van Bonnard
herkent, wordt je tastzin niet geactiveerd.

Een kermisbed is een geïmproviseerd bed.
Dat wil zeggen dat het meestal bestaat uit een op
de grond liggend matras dat als bed is opgemaakt.
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