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VOORWOORD

“Alles moet aparter dan apart,
Alles moet unieker dan uniek,
Alles moet bijzonder,
En dat alles maakt, dat alles weer moet.
Alles moet unieker dan unieker,
Alles moet aparter dan aparter,
Alles moet bijzonderder dan,
Alles wat allang bijzonder was.”
Deel van de songtekst “De Beatles en de buren”
van Acda en de Munnik op het album “Hier zijn”(2000)

De hierboven beschreven tekst is wellicht van toepassing op de Nederlandse
samenleving van de laatste decennia. Aparter, unieker en bijzonder; daarmee
kun je je toch in deze tijd onderscheiden van de massa? Wat we in dit rapport
willen benadrukken is dat men niet moet vergeten wat in het verleden al bereikt
is; alles wat allang bijzonder was. Deze stelling richt zich op twee aspecten. Ten
eerste staan cultuurhistorische relicten voor het rijke verleden dat Nederland
kent. De waarde van deze objecten zijn onmisbaar om de unieke geschiedenis van Nederland te kunnen vertellen. Ten tweede staat de manier waarop
deze geschiedenis verteld kan worden centraal in dit rapport. Waarom nieuwe
aanpakken bedenken, terwijl voldoende inspiratie uit het verleden voor handen
ligt; verhalen in de tuin- en landschapsarchitectuur zijn immers tot het begin van
de twintigste eeuw veelvuldig gebruikt om een boodschap over te dragen.
Onze interesse in verhalen in relatie met het landschap en cultuurhistorische
relicten heeft geleid tot het opstellen van dit rapport. Een rapport waar we het
laatste half jaar vol enthousiasme aan gewerkt hebben. We hopen dat dit rapport
inspireert en zo kan bijdragen aan de discussie over de rol van verhalen in de
landschapsarchitectuur.
Wij zijn uiterst tevreden met het eindresultaat; een resultaat dat samen met de
begeleiders is bereikt. We willen daarom via deze weg onze begeleiders Paul
Roncken en Jaap Lengkeek hartelijk bedanken voor de leerzame, intensieve en
interessante begeleidingen. Daarnaast willen wij in het bijzonder Gert Westerink
bedanken voor zijn hulp bij de nodige vertalingen.
Bart van der Westen
Peter Westerink
Arnhem, Juli 2006

SAMENVATTING
Met het verschijnen van de Nota Belvedere in 1999 zijn cultuurhistorische
opgaven een belangrijk onderdeel geworden van het werk van de landschapsarchitect. De afgelopen 7 jaar zijn vele visies geschreven en ontwerpen gemaakt
voor verschillende cultuurhistorische relicten. Niet iedereen is echter onverdeeld positief over de behandeling en de oplossing voor deze opdrachten. Zo
schrijft cultuurhistoricus Marieke Berkers hierover in haar essay “Het doodlopende water” (www.archined.nl) dat de resultaten van al deze studies helaas
maar al te vaak opvallend veel op elkaar lijken. “Rapporten zijn veelal opgesteld
in lege taal, ze bevatten weinig peper en zout. Ze smaken vooral naar magnetronmaaltijd. Met de ogen dicht weet niemand met welk gebied hij precies van doen
heeft. Keer op keer wordt een regio geprezen om zijn verscheidenheid aan
kwaliteiten en wordt gesteld dat gezocht moet worden naar een balans tussen
bebouwing, landschap en verkeer.” Zij pleit voor meer ‘peper’ en ‘zout’ in de
cultuurhistorische ontwerpen.
Belangrijke vraag die opkomt bij het lezen van het essay van Berkers is: Ten
eerste hoe is het mogelijk dat uiteenlopende plannen voor cultuurhistorische
relicten, elk met hun eigen historie en speciﬁeke context, kan leiden tot een
uniforme behandeling? En wanneer aangenomen wordt dat dit inderdaad waar
is, welke mogelijkheden hebben landschapsarchitecten om de diversiteit en de
identiteit te waarborgen en eventueel aan te vullen?
Dit onderzoek vertrekt vanuit het standpunt dat verhalen voor mensen een
wezenlijk onderdeel uitmaken van het landschap en dat door het analyseren en
inzetten van deze verhalen en geschiedenissen, het unieke karakter van de vele
honderden cultuurhistorische relicten en elementen gearticuleerd kan worden.
De centrale vraag die we in dit rapport willen beantwoorden is:
Op welke wijze kunnen verhalen door middel van landschapsnarratie als uitgangspunt
dienen voor cultuurhistorische landschappelijke ontwerpopgaven?
In dit rapport staan de mogelijkheden van verhalen centraal. In een literatuuronderzoek naar landschapsnarratie, een testcase van de Romeinse Lijn en een
casestudy van de IJssellinie is, zowel theoretisch als praktisch, onderzocht hoe
verhalen worden gebruikt en op wat voor manier ze geïntegreerd kunnen
worden in het fysieke landschap. Het doel van deze studie is om een beeld te
schetsen van de potenties van verhalen voor de landschapsarchitect.
Het literatuuronderzoek is voornamelijk gebaseerd op twee theorieën van
respectievelijk Potteiger en Purinton en Ann Winston Spirn. Geprobeerd is om
de praktische toepasbaarheid van landschapsnarratie te onderzoeken. Hierdoor
was het soms noodzakelijk om de uit de literatuurstudie verkregen theorieën

te vervormen, zodat deze praktischer toepasbaar worden. Er heeft een reductie
plaatsgevonden van de negen soorten verhalen van Potteiger en Purinton
om voor een landschapsarchitect praktische toepasbare verhaalsoorten te
verkrijgen. Deze reductie heeft vier verschillende soorten verhalen opgeleverd;
kroniek, reportage, memoires en roman.
Stijlﬁguren en retorische middelen zijn ingezet, doordat een directe vertaling van
soorten verhalen naar landschappelijke middelen niet gemaakt kan worden. De
stijlﬁguren en retorische middelen zijn gekozen als oplossing om deze vertaalslag
in de vorm van een mentale tussenstap te maken.
Op de vraag of de ingrepen door middel van verhalen, stijlﬁguren en retorische
middelen het peper en zout kunnen vormen, waar Marieke Berkers over
spreekt, kan zowel instemmend dan wel afwijzend gereageerd worden. Natuurlijk wordt in de huidige Nederlandse landschapsarchitectuur niet vaak teruggegrepen en ontworpen met verhalen, waardoor landschapsnarratie gezien kan
worden als een ‘gouden greep’. Of dit daadwerkelijk het geval is zal moeten
blijken bij toepassing van deze aanpak bij meerdere ontwerpopgaven.
Het concept landschapsnarratie blijkt toepasbaar te zijn voor de landschapsarchitect. Deze conclusie kan getrokken worden na de ervaringen uit de
testcase ‘De Romeinse Lijn’ en de casestudy ‘De IJssellinie’. De in dit rapport
benoemde verhaalsoorten verbreden het spectrum van verhalen, waar de
ontwerper een keuze uit kan maken. Door de deﬁniëring van de soorten zal
de ontwerper bedacht zijn op meerdere mogelijkheden waarop een verhaal
‘verteld’ kan worden. De stijlﬁguren en retorische middelen vormen de
ontwerphandvatten die de ontwerper kan gebruiken bij de ontwikkeling van een
articulatie in het landschap en vergroten zo het ‘ontwerpvocabulaire’.
Met deze studie is getracht de potenties van landschapsnarratie duidelijk te
maken. Door verder onderzoek uit te voeren zal de bekendheid en de toepasbaarheid vergroot kunnen worden en kan bekeken worden welke rol landschapsnarratie voor landschapsarchitecten kan spelen binnen het ontwerpproces. Dit
onderzoek kan zowel theoretisch als proefondervindelijk plaatsvinden.

SUMMARY
With the publication of the Belvedere Memorandum

Stories and the landscape

in 1999 cultural-historical assignments have become an
important part of the work of the landscape architect.

Stories are an essential part of the landscape and

During the past 7 years many views have been written

can be employed by people in order to explain

and designs made for various cultural-historical relics.

cultural-historical relics or the history of these relics

However, not everybody is unfavourably positive about

in the landscape.The conscious choice for the term

the treatment and solution for these assignments.

articulation instead of telling is based upon the

Cultural-historian Marieke Berkers, in her essay “het

characteristics of a story.The landscape itself can never

doodlopende water” -Dead-end waters writes that the

tell a story, because stories are human constructions

results of these studies are all too often remarkably

and therefore need a human being to be told.The term

alike. “Reports are all too often drafted in empty

articulation comprises the instruction and guidance

language, they lack salt and pepper.They mostly taste

that can be recognized in the landscape by the user,

of microwave dinners. Eyes closed, nobody knows which

through which the story can ﬁnally be reconstructed.

area is referred to.Time after time an area is praised
for its range of qualities.Time after time it is stated

In this report the choice has been made to select the

that a balance should be found between buildings,

term narrative as a starting point.The fact is that the

landscape and trafﬁc.” She advocates more “salt and

term comprises more than just the story. Narrative

pepper” in cultural-historical designs.

is the overall term for the story and the way it is told

An important question that is raised in reading

(cf. ﬁgure1). On the one hand narrative covers the

Berkers’s essay is ﬁrstly, why is it that varied plans, each

content; on the other hand the communicative transfer

with their own history and speciﬁc context, should

is established.The term thus constitutes a whole from

lead to a uniform treatment? And assuming that this

content to content expression.

is actually the case, which possibilities or means do
landscape architects have to safeguard and possibly add

Considering the ﬁrst part of narrative, the story, it

to this diversity and identity?

is explained as “a continued account of any series
of occurrences” in Chamber’s Twentieth Century

This research is based on the supposition that stories

Dictionary.The most important elements of a story,

constitute an essential part of the landscape for people,

consisting of the unities of time, place and action, are

and that by analyzing and employing these stories

based on Aristotle’s ideas on Greek tragedy.Time,

and histories the unique character of the hundreds

place and action can be considered the variable main

of cultural-historical relics and elements can be

elements of a story.They provide the unique character

articulated.The central question that we would like to

of a story because the composition and structure of

answer in this report is:

these important elements can change continually.
Apart from the story, on the other side of the medium,

In which way can stories by means of landscape narrative
serve as a starting point for cultural-historical landscape
design assignments?

narrative comprises telling, giving expression and a spe-

In this report the possibilities of stories are central. In

because of this, narrative also comprises the communi-

a literature search into landscape narrative and a case

cative aspect of stories.This form of telling can be done

study of the IJssellinie we will investigate, both theoreti-

by means of various media, such as ﬁlm, images, dance

cally and practically, how stories are used and in which

but also landscape, which is central in this research.

ciﬁc form to the content.The purpose in this is that the
story is communicated between various parties, and

way they can be integrated in the physical landscape.
The purpose of this study is to paint a picture of the

The term landscape narrative has been devised and

possibilities of stories for the landscape architect.

extensively introduced by Potteiger and Purinton in
their book of the same name “Landscape Narratives”.

mental

Narrative
Story (content)

Telling (expression/ medium)

MEMOIRS

NOVEL

Structure/ utterance
Time
Action
Place

Film
Verbal
Dance
Landscape

strict direction

free direction

Figure 1 (above): Narrative is the overall term for the story and the
way its told. The scheme has been adopted from Potteiger and Purinton,

CHRONICLE

REPORT

Landscape Narratives, 3.
Figure 2 (right) : A bi-axial ﬁgure can provide insight into the
physical

relation and the ﬁeld of tension between the types of stories

The working deﬁnition for landscape narrative formu-

of stories and a lack of speciﬁcity.The ﬁrst-mentioned

lated for this research is: the coordinating term of a story

criterion, the mutual overlap, is present through the

that is articulated by means of the landscape as a medium.

diversity in scale and levels of abstraction. One type
does not exclude the other, as a result of which there

Within this research the medium should consist of

is a lack of a clear demarcation within the nine types

physical elements in the landscape.The reason for this

of stories.This leads to a loss of the survey of the types

is that the basis of this report is to provide an insight

and a confusion of the multiple levels of abstraction.

into the physical translation of stories within the

The second criterion is that the nine types of landscape

landscape.The content (the story) and the medium

narrative do not appear to be speciﬁc enough when

(the landscape) are deliberately dealt with separately.

physically applied in the landscape.The cause of this

The most important reason for this is that because of

can be explained from Potteiger’s and Purinton’s multi-

this split the characteristics of both are best served.

disciplinary approach of landscape narrative.

Types of Stories

Ultimately the reduction has led to four ‘new’ types of
stories emerging from the nine used by Potteiger and

Potteiger and Purinton deﬁne nine different types of

Purinton.These four types of stories are a reﬂection

stories: Narrative experiences, Associations and references,

of the applicable types of stories in the design process.

Memory landscapes, Narrative setting and topos, Genres

To ﬁnd appropriate names for these types of stories

of landscape narratives, Processes, Interpretive landscapes,

appealing titles have been chosen, which are derived

Narrative as form generation and Storytelling landscapes.

from epic genres in literature.The following titles have

1

They see a broad spectrum of applicability which

been chosen because they are most related to the

ranges from implicit narrative structures to explicit

characteristics of the four types of stories.The chosen

references. In our view this comprehensiveness has

titles are: chronicle, report, memoirs and novel.

an important disadvantage: when everything can be
classiﬁed as landscape narrative, no distinction can

To provide an insight into the relation and the ﬁeld of

be made between landscape narrative and landscape

tension between the types of stories a matrix consi-

architecture.This has as a result that an explicitly

sting of two axes – a bi-axial ﬁgure – may give some-

designed landscape narrative loses its value in order

thing to go on (cf. ﬁgure 2). By linking the two axes to

to explain stories of a place. Elimination within the

opposing pairs: mental – physical; strict direction – free

nine types of Potteiger and Purinton appears neces-

direction, the four types of stories can be positioned

sary to differentiate between landscape narrative

within this schedule, which allows an insight into

and landscape architecture. For this purpose a pair of

the differences and similarities.The stories differ in

criteria has been set up: the overlap between the types

content; the subject of the story is aimed at either the

physical or the mental landscape. Landscape biography,

this descriptive type of story discusses remnants of

which departs from the stratiﬁcation of the landscape,

the past or what is taking place in the landscape now;

forms the starting-point in this. Landscape is not only

it tells the story of a layer of the history of the place

formed by physical layers. In the concept of landscape

in question.The deﬁnition therefore is: a report is the

biography the addition of mental layers to the physical

telling of a story about what is taking place or has

landscape is advocated.These mental layers form an

taken place, by means of elements in the landscape.

accumulation in time of activities, events, stories and

Remnants from the past of the landscape constitute

perceptions.

the clue which makes part of that landscape visible.

On the other hand the stories differ in the treatment

The freedom that the author (the landscape architect)

of the main elements of the story (time, place and

has to tell the story is expressed in the free direction

action).This treatment can be taken very strictly (a

of the report. Report articulates a speciﬁc timeslot and

strict direction) or provide the designer with more

certain actions/events, but the author is free in their

freedom to make these main elements clear (a free

representation.The place where the story is articulated

direction).

is free as long as the intention of the story is clear.That

Each of the four angles of the bi-axial ﬁgure is charac-

is to say, there is no necessary link between a place and

terized by a unique combination of two values, whereby

the story to be told, which is the basis of the next type

these values represent one of the four types of stories

of story: memoirs.

each.
Memoirs
Chronicle

Memoirs link (new) physical elements in the landscape

A chronicle can be described as a story that makes use

to historical events and memories of the past, by which

of chronologically ordered facts.These facts, sometimes

either a tangible collective or a personal bond with the

standing alone, are told step by step. In a chronicle the

place is created. Strikingly, this bond between place and

subject of a story is formed by a process of the physical

event can take two forms. Firstly, the event can have

landscape or changes in the course of time, caused by

taken place speciﬁcally at that spot. Secondly, an event

either a natural or a cultural force.This type of story

can be linked to a place where it did not actually occur.

largely focuses on the physical landscape. Processes can

In this case the relationship between place and event is

contribute to the comprehensibility of the landscape

present in the importance of its surroundings.

for the user when they are ‘legible’ in the landscape.
They give meaning to events that appear to be

In memoirs there is a link between the action, which

unrelated at ﬁrst sight, because they can connect both

is a speciﬁc moment in history (time), and a speciﬁc

literally (physically) and ﬁguratively.

place in the landscape.This relationship accounts for
the strict direction of this type of story. In order to

Besides, the chronicle is characterized by a strict

tell memoirs all three main elements of a story need

direction; the main elements of the story are ﬁrmly

to be present in the ‘real’ conﬁguration. Although

deﬁned.Thus, the action is connected to the develop-

‘memoirs’ makes use of physical elements to bring

ment in time.This action needs to be a logical

about a connection, this type of story has a stronger

sequence in order to understand the story.The place

link with the mental landscape.This relationship can

of the action could be anywhere. However, the subject

be seen in the title: memoirs. Memoirs are personal

is predominant for a speciﬁc landscape/area, which also

memories and by deﬁnition these memories can be

establishes the place.

found in the memory of people and are thus linked to
the mental landscape.Therefore, people should make

Report

the connection between the physical object and the

Reports describe events and situations in such a factual

memory themselves.

way as if the author were a reporter. In the landscape

Novel

The ﬁgures of speech and rhetorical means of which

In a novel new structures are added to the existing

we will avail ourselves enable the storyteller/author to

landscape to tell a new, usually ﬁctional, story.These

formulate the meaning of what needs to be communi-

stories have little or no connection with the original

cated more aptly and stronger. Apart from this, ﬁgures

landscape, which is why they are more related to the

of speech and rhetorical means are used, especially in

mental landscape. Because any random story can be

literature, to draw the reader’s attention to important

articulated in the landscape, the direction of the novel

points. In her book “The Language of Landscape”, Ann

is very free.Time, place and action are completely at

Winston Spirn provides an elaborate survey of ﬁgures

the author’s discretion. Basically, anything is possible,

of speech and rhetorical means, together with their

as long as the story can be articulated and the visitor

application in the landscape. In the description and

can combine these signals into a comprehensible story.

applicability of the ﬁgures of speech and rhetorical

In spite of the free direction, the novel is characterized

means she makes use of six categories to organise

by a clear plot which structures the main elements of

these various tropes. She distinguishes: accent, climax

the story.

and anti-climax, anomaly, metaphor, paradox and irony,
address. With the classiﬁcation into six categories she

Figures of speech and rhetorical means

continues to deﬁne a total of 28 tropes and rhetorical
means according to their applicability in landscape

Having studied narrative with respect to content

architecture (cf. table 1).2

we would like to focus on the way stories can be
articulated in the landscape. Which means does the

These ﬁgures of speech and rhetorical means give

landscape architect have at his disposal to visualise

meaning to the landscape elements and thus form an

stories? It would seem to be impossible to make a

important pivot between the story and the landscape

direct translation of a story into landscape elements.

elements that are visible in the landscape. When these

In order to create this desired link a (mental) insertion

landscape elements stimulate the visitor’s imagination

should be made. A solution for this dilemma can be

and can be turned into a story, the meaning of these

found in literature, viz. through the application of

elements is recognised and an articulation of the

ﬁgures of speech. Figures of speech can form the link

desired story takes place.

between stories and landscape elements (cf. ﬁgure 3)
Figure 3 (right): Figures

Landscape narrative

of speech and rhetorical
means form a pivot

Medium (landscape)

Story (content)

between the two sides
of landscape narrative.

Figures of speech and
rhetorical means

4 Types of stories

(Chronicle/ Report/ Memoirs/ Novel)

Landscape features

Table 1: Classiﬁcation of categories of ﬁgures of speech and rhetorical means.
Categories

Emphasis

Climax and

Anomaly

Metaphor

Anticlimax

Paradox and

Address

Irony

Placement

Climax

Anachronism

Synecdoche

Antithesis and

Apostrophe

Framing

Anticlimax

Prochronism

Metonymy

Oxymoron

Aposiopesis

Contrast

Anachorism

Personiﬁcation

Antiphrasis

Exaggeration

Anastrophe

Euphemism

Litotes

Distortion

Conceit

Meiosis

Sound

Allegory

Dramatic Irony

Rythm

Cliché

Exclamation

Test case ‘De Romeinse Lijn’

categories that occur per type of story differences can
be discerned between the types of stories. A category

After the separate treatment of content and medium

is included in this catalogue when it appears in 50

we would like to draw a link between them by means

percent or more of the entries:

of studying the entries of the public competition of
ideas ‘De Romijnse Lijn’ – The Limes from Levefanum

Chronicle Accent and address

to Laurum – organized by the province of Utrecht.

Report

‘De Romijnse Lijn’ is a cultural-historical relic in the

Memoirs Accent, anomaly, metaphor and address

Utrecht landscape.

Novel

Accent, anomaly and address
Accent, anomaly and metaphor

Per entry we have considered which type of story is
used and which ﬁgures of speech and rhetorical means

The way in which the story is articulated and the

are useful, in which we looked for regularities within

choice of speciﬁc ﬁgures of speech and rhetorical

the results of the types of stories used and the way in

means depend on the type of story.The ﬁgures of

which these are articulated.

speech and rhetorical means constitute the landscape

Considering the entries it appears that the four dif-

architect’s tool box in the ﬁeld of stories. Most of the

ferent types of stories can be identiﬁed. Each type of

ﬁgures of speech and rhetorical means have been

story chooses a different approach to tell the story of

used in the test case ‘Romijnse Lijn’ but this does not

the Roman Limes. In the entries with a chronicle it is

exclude them in other assignments.

observed what the landscape looks like now and where
the inﬂuence of the Romans was great or still recognizable.These are linked with each other in logical places

Case Study ‘De IJssellinie’

within the landscape. In these entries the emphasis is
on the large scale structure, in which speciﬁc solutions,

De IJssellinie is a water line of defence developed by

on a smaller scale, do not automatically have the

Dutch engineers in the 50s of the past century as

characteristics of the chronicle.

a safeguard against a much feared Russian invasion

In the entries deﬁned as reports the story of the

during the Cold War.The purpose of the line of

Romans, their way of life and customs (such as housing

defence was to protect the west of The Netherlands

and defence), is told in the contemporary environment.

from possibly advancing Warsaw Pact tanks by means

In memoirs the physical presence of the Romans is

of inundated areas.The line of defence lies roughly

taken up as much as possible to tell the story of the

between Nijmegen and Zwolle and runs via (part of)

Romans. And ﬁnally, in the novel, the story of the

the Waal, via the Pannerdensch canal along the IJssel to

Romans is told in such a form that the story is trans-

the IJsselmeer. Near Nijmegen, Arnhem and Olst dams

formed or reformed into a contemporary solution for

and defences (to protect the dams) were situated,

the future. In this type of story it is not the truthful

which enabled an immense inundation of this part of

story of historical Roman events or places that is

The Netherlands. Nowadays, remnants can still be

all-important, but on the contrary, the interpretation

found as the dismantlement of the line has never been

of the Romans.

fully completed.

Figures of speech and rhetorical means have been fully

The aim of this case study is to examine if the formu-

employed to articulate these stories in the landscape.

lated theory is practicable.The emphasis in this rela-

A number of things are striking: (1) the category of

ting of ‘theory’ and ‘practice’, is on the practical

accent is used in virtually all cases; (2) the category

applicability of the types of stories. Are they practicable

of climax and anticlimax does not occur in a single

and what do they yield? Apart from that, we have

entry; and (3) the category of paradox and irony is

examined in which ways the acquired stories can be

scarcely present in the entries. In a catalogue of the

articulated. In other words, what is the applicability of

the six categories and the related ﬁgures of speech and

these would become more practically applicable.

rhetorical means within the process of design?

Several steps in this transformation to the ﬁnal result
have been made at our own discretion.Thus, we

In the ﬁrst place, it should be examined which story

have deemed it necessary to reduce Potteiger and

needs to be told, the so-called source story.The source

Purinton’s nine types of stories to obtain practically

story of this case study is based on the history of the

applicable types of stories for the landscape architect.

IJssellinie and speciﬁcally on the defence of object I

This reduction has yielded four different types of

near Nijmegen. We have decided to make the military

stories, which have been positioned in a personally

function of the landscape of the Bemmelsche- en

designed bi-axial ﬁgure.This bi-axial ﬁgure tries to

Ooijpolder in the 1950-1964 period experiential to

indicate the ﬁeld of tension in which these four types

meet the demand for an increasing recreational call

of stories ﬁnd themselves in order to provide an insight

for cultural-historical stories. For object I this means

into the differences and similarities.The nomenclature

that the defence, required for a possible attack on the

of the four types of stories (chronicle, report, memoirs

dam, is central.The choice for this story is based on the

and novel) has been chosen primarily because – in our

scale level and the presence of physical objects, as these

view – it best corresponds with the characteristics of

objects are the only visual remnants of the line.

their content. It remains an open question whether
this also goes for readers.The second consideration in

It has been examined in which way the source story

the choice of these terms is that terms can evoke ideas

can be transferred.The alternatives have been studied

on their own; people should be able to visualize them.

by approaching the source story with the aid of the

Hopefully this will lead to an active attitude on the part

four types of story (chronicle, report, memoirs and

of the reader, so that the discussion is boosted about

novel) from various points of view, after which these

stories and the way in which these can be applied. It

four types of story have been transferred into land-

may be disputed whether these choices are ‘legitimate’,

scape interventions by means of tropes and rhetorical

but in our opinion this research can be an important

means.

contribution to the discussion about designing with

Besides the four separate types of stories we have

stories, whether or not in relation with cultural-histori-

studied if a combination of two or more stories is

cal assignments.

theoretically possible. An advantage of a combination
is that the source story can be discussed on various

The question whether interventions by means of

levels, which may lead to a more complete image of

stories, ﬁgures of speech and rhetorical means form

the defence of the dam. A combination of the stories is

the salt and pepper that Marieke Berkers mentions,

possible when the means of the landscape and the scale

can be answered both positively and negatively. Of

of the correlated stories are adapted to each other.

course, in contemporary Dutch landscape architecture

The choice for a single story or a combination depends

there are not many designs with stories as starting

on the principal. It can be assumed that each principal

points, making landscape narrative a golden choice.

with a different perspective or relationship to the area

Whether this is actually the case should become clear

will prefer a different combination.

through the application of this approach in various
design assignments.

Reﬂection
The big question in designing with types of stories
We have tried to investigate the practical applicabi-

remains: to which extent should the visitor know the

lity of landscape narrative. In order to do so, it has

story to carry the source story across? In the case

sometimes been necessary to transform theories

study we have tried to visualize the main elements

obtained through study of literature (like Potteiger

of the stories in the physical landscape by means of

and Purinton’s and Ann Winston Spirn’s) so that

various ﬁgures of speech and rhetorical means.These

can articulate the story in the landscape, but it remains
to be seen if they can tell the complete story. It seems
impossible to understand the story in its entirety
without providing foreknowledge, as a result of which
new, hi-tech, media such as the internet, GPS routes
and Podcast are needed to support the articulation of a
story.
What can be stated is that landscape narrative can be
seen as an approach to design, which makes it part of
landscape architecture. Landscape narration is not a
replacement of existing approaches to design but rather
an addition. In each design assignment it will have to
be considered which approach is most appropriate and
landscape narrative is thus one element of the spectrum
of possible approaches.
We hope that through this study the strengths of landscape narrative will become clear. Further research may
enhance its familiarity and applicability. By investigating
and testing the concept, it can be examined to which
extent landscape narrative may function as a planning
process for landscape architects.This research could
take place both theoretically and experimentally.
Possibly interesting research programmes are: the
practical applicability of the types of stories and ﬁgures
of speech. Does this combination give us anything to go
on in the designing process? And from a social spatial /
psychological perspective, is it interesting to investigate
if and in which way tropes can be recognized in the landscape? Can people ﬁnd the intended connections and
how does this contribute to way in which the landscape
is experienced?

1 For an explanation of these types of stories we would like to refer you to
Potteiger and Purinton, Landscape Narratives.
2 An explanation of the ﬁgures of speech and rhetorical means can be found
in this report or in “The language of Landscape” by Ann Winston Spirn.

Literature
Potteiger, M., J. Purinton. 1998. Landscape Narratives, design practice for
telling stories. New York: John Wiley & Sons. Inc.
Spirn, A.W. 1998. The language of landscape. New Haven:Yale University Press
Berkers, M. 2006. Het doodlopend water, www.archined.nl (accessed february
27th, 2006)

INHOUD

Voorwoord
Samenvatting
Summary
1 Inleiding

19

1.1 Zeven jaar cultuurhistorisch beleid

20

1.2 Het ‘antwoord’: verhalen

20

1.3 Verdedigingslinies

21

1.4 Vraagstelling en Doelstelling

23

1.5 Aanpak en Leeswijzer

24

DEEL 1
2 Verhalen en het Landschap

29

2.1 Het gelaagde land

29

2.2 Narratie

32

2.3 Landschapsnarratie

34

3 Soorten Verhalen

37

3.1 Negen soorten verhalen

37

3.2 Reductie

40

3.3 Kroniek, Reportage, Memoires en Roman

43

3.4 Het kruisschema

47

4 Een ‘Vocabulaire’ voor het Landschap

49

4.1 Stijlﬁguren en retorische middelen

50

4.2 Accent

52

4.3 Climax & Anticlimax

53

4.4 Anomalie

54

4.5 Metafoor

55

4.6 Paradox & ironie

57

4.7 Aanspreking

58

5 De Toepassing : www.deromeinselijn.nl

61

5.1 Keuze prijsvraag

61

5.2 Opgave

61

5.3 Werkwijze

62

5.4 Soort verhaal

63

5.5 Herkenbaarheid van stijlﬁguren en retorische middelen

67

6 Recapitulatie en vooruitblik

71

6.1 Recapitulatie

71

6.2 Vooruitblik

73

DEEL II
7 Beschouwing van de IJssellinie

77

7.1 Historische context

78

7.2 Logisch: een inundatielinie

79

7.3 Systeem IJssellinie

80

7.4 Verdediging van een stuw

82

7.5 Werking IJssellinie

86

7.6 Liquidatie

89

8 Het landschap van Object I: Nijmegen - De Ooijpolder

93

8.1 Het pre-militaire landschap

93

8.2 Het militaire landschap

97

8.3 Het post-militaire landschap

98

9 De verhalen van de IJssellinie

103

9.1 Vertaling van het bronverhaal

103

9.2 Kroniek:Verval van de linie

107

9.3 Reportage

112

9.4 Memoires

117

9.5 Roman

122

9.6 Combinatiemogelijkheden

127

DEEL III
10 Reﬂectie en Aanbevelingen

131

10.1 Nuancering

131

10.2 Toepasbaarheid

132

10.3 Landschapsnarratie en landschapsarchitectuur

133

10.4 Aanbevelingen

134

Literatuur
Bijlagen
Bijlage I: Afgevallen inzendingen
Bijlage II: Gebruikte categoriën stijlﬁguren en retorische middelen
per verhaalsoort vereenvoudigd
Bijlage III: Gebruike stijlﬁguren en retorische middelen per verhaalsoort

Colofon
Legenda - Plattegronden verhalen van de IJssellinie

HOOFDSTUK

EEN

INLEIDING

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste plaatsen in Nederland, zowel
de stedelijke omgeving als het landschap, onderhevig geweest aan grootse en
uniforme veranderingen. “Geert Mak ageerde eens stellig dat efﬁciënt ruimtegebruik ons tot een tweede natuur geworden is, en dat vrijwel alles na gebruik
razendsnel wordt opgeruimd.Verlaten boerderijen in Friesland, gesloten mijnen
in Limburg, vrijwel niets krijgt de tijd om te besterven, om te vergaan, om
écht oud te worden.”1 Voor het landschap betekende dit dat, als gevolg van de
schaalvergroting, grote gebieden op de schop zijn genomen. Het rendement
dat deze verandering moest opbrengen woog hoger dan de esthetische en
streekgebonden kwaliteiten van het landschap. Het verdwijnen van historische
en landschappelijke karakteristieken door de vele ruilverkavelingen, was nog
maar het begin van wat tegenwoordig aangeduid wordt met de uniformering van
het landschap. In dit kader spreken Kolen en Lemaire van een “onmiskenbare
onthistorisering van onze leefruimte ten gevolge van grootschalige ingrepen.”2

1 Mak, G. in: M.Vrolijk. In
Nederlands landschap zijn
duizenden verhalen verborgen. Tuin
& Landschap (4). 2006, 29
2 Kolen, J., T.Lemaire (red).
1999. Landschap in meervoud,
perspectieven op het Nederlandse
Landschap in de 20ste/ 21ste eeuw.
Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel,
18
3 Neuvel, K. 2002. De uniformering
voorbij, Een nieuwe romantiek
van stad en land. Zoetermeer:
Uitgeverij Meinema,12
4 Ibid
5 Treib, M. Must Landscape
Mean? in: S. Swafﬁeld, 2002.
Theory in Landscape Architecture, a
reader. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 95
6 Kolen en Lemaire, Landschap in
meervoud, 18

Niets is minder waar! Immers elke reactie in de geschiedenis roept een
tegenreactie op. Neuvel onderstreept dit in de inleiding van zijn boek “De
Uniformering Voorbij” waarin hij stelt dat tegenover een trend van uniformering
en rationalisering een snel groeiende behoefte aan romantiek bestaat. “En in
Nederland is met name sinds het laatste decennium van de twintigste eeuw
zoiets ontstaan als een nieuwe romantiek van stad en land.”3 Het gebruik van de
term romantiek moet hier in de breedste zin van het woord opgevat worden.
De romanticus staat in deze tijd van snelle verandering graag stil bij het verleden. Er “ontstaat een besef van datgene wat verloren is gegaan, en een wens
om de bestaande sporen van het verleden te conserveren… niet per deﬁnitie
een terugverlangen naar het verleden, maar veeleer een verlangen tot behoud
van het bijzondere en zeldzame.”4 Zo zorgen uniformering en individualisering
van de samenleving juist voor een toenemende vraag naar betekenisgeving in
het landschap. Marc Treib stelt dat deze herleving van betekenisgeving aan het
landschap gezien kan worden als een reactie op de “afwijzing van de geschiedenis door degene die een modern(istisch) Amerikaans landschapsarchitectonisch
ontwerp formuleerden aan het eind van de dertiger jaren in de vorige eeuw.”5
Deze betekenisgeving aan het landschap gebeurd in de ontwerppraktijk door het
vertellen van het verhaal van een gebied. Planmakers stellen dat oude kerkje, een
groepje boerderijen, eeuwenoude bomen en het verkavelingpatroon graag in hun
ontwerp centraal. Kolen en Lemaire nemen waar dat binnen Nederland steeds
meer waardering komt voor geschiedenis. “Tegelijkertijd kunnen we constateren
dat prehistorische grafheuvels en hunebedden, historische landschapselementen
en gebouwen, en zelfs ruines zorgvuldig bewaard en in hun oorspronkelijke staat
worden hersteld.”6
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1.1 Zeven jaar cultuurhistorisch beleid
De in 1999 gepresenteerde nota Belvedere7 is het antwoord vanuit de overheid
op de toenemende vraag naar betekenisgeving. De nota pleit voor een bewust
gevoerd cultuurhistorisch beleid voor cultuurhistorische elementen, zoals de
voorbeelden die Kolen en Lemaire (in bovenstaand citaat) hebben beschreven.
Volgens de auteurs van de nota is dit noodzakelijk omdat anders de unieke,
eeuwenoude kwaliteiten verloren gaan bij de herinrichting van de ruimte. Het
tempo en de schaal van de hedendaagse herinrichtingen is zo groot geworden
dat het effect vergelijkbaar is met de impact van de ruilverkavelingen van net na
de Tweede Wereldoorlog. “Deze vervlakking en verschraling van de diversiteit
van de leefomgeving is een gemeenschappelijke zorg. Er moet gezocht worden
naar strategieën en concrete oplossingen waarbij behoud en ontwikkeling zoveel
mogelijk samengaan en waarmee de band tussen verleden, heden en toekomst
wordt versterkt.”8
Bijna zeven jaar Belvedere beleid zit er nu op en gesteld kan worden dat de nota
de cultuurhistorie op de kaart heeft gezet, en de discussie (hoe cultuurhistorie
behandeld dient te worden) heeft aangezwengeld. “Belvedere is in vakkringen
niet onomstreden gebleven… ontwerpers en historici voelen zich geroepen
over Belvedere een mening te vormen.”9 Ontwerpend Nederland heeft zich
gestort op de cultuurhistorie. Gevolg is een ware stortvloed aan visies, onderzoeken en plannen ter bescherming van al dat moois.
De kwaliteit van al deze plannen is echter discutabel. Zo schrijft cultuurhistoricus Marieke Berkers dat de resultaten van al deze studies helaas maar
al te vaak opvallend veel op elkaar lijken. “Rapporten zijn veelal opgesteld in
lege taal, ze bevatten weinig peper en zout. Ze smaken vooral naar magnetronmaaltijd. Met de ogen dicht weet niemand met welk gebied hij precies van doen
heeft. Keer op keer wordt een regio geprezen om zijn verscheidenheid aan
kwaliteiten en wordt gesteld dat gezocht moet worden naar een balans tussen
bebouwing, landschap en verkeer.”10 Opmerkelijk aan dit citaat is dat de reden
van het bestaan van de nota (de uniformering van het landschap) hier aangedragen wordt als ‘doembeeld’, wanneer de plannen worden uitgevoerd.
Twee belangrijke vragen, die opkomen bij het lezen van het essay van Berkers,
is: (1) Hoe het mogelijk is dat uiteenlopende plannen voor cultuurhistorische
relicten, elk met hun eigen historie en speciﬁeke context, kan leiden tot een
uniforme behandeling/ oplossing? En (2) wanneer aangenomen wordt dat er
inderdaad gebruik wordt gemaakt van een uniforme behandeling, welke mogelijkheden hebben landschapsarchitecten dan om de diversiteit van de verschillende
landschappen te waarborgen en/ of te versterken?

7 De nota Belvedere is een
interdepartementaal beleid van
OCW,VROM, LNV,VenW
8 Belvedere. 1999. Nota Belvedere:
beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Den
Haag:VNG Uitgeverij, 6
9 Kolen, J. Belvedere, of de
medeplichtigheid van de
ontwerper aan het historisch
proces in: Harsema, H.(red). 2004.
Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 01-03. Bussum:
Uitgeverij Thoth i.s.m. Stichting
Jaarboek Landschapsarchitectuur
en Stedenbouw, 27
10 Berkers, M. februari 2006. Het
doodlopend water, www.archined.nl

1.2 Het ‘antwoord’: verhalen
“Wil je meer zien dan een vlakte, die [enkel] steeds voller wordt, dan heb je je
te verdiepen in de achterliggende verhalen,‘ schreef Tracy Metz.”11 Dit onder20

11 Visser, S. Landschap: schakel
tussen verleden en toekomst in:
Kolen en Lemaire, Landschap in
meervoud, 257

zoek vertrekt vanuit hetzelfde standpunt, namelijk dat verhalen voor mensen
een wezenlijk onderdeel uitmaken van het landschap en dat door het analyseren
en inzetten van deze verhalen en geschiedenissen, het unieke karakter van
de vele honderden cultuurhistorische relicten en elementen gearticuleerd kan
worden. De keuze voor articulatie in plaats van vertellen is gebaseerd op de
eigenschappen van een verhaal. Het landschap kan nooit een verhaal vertellen,
omdat verhalen van nature menselijke constructies zijn en dus de mens nodig
heeft om verteld te worden. De term articulatie omvat de aanwijzing en sturing
die in het landschap door de gebruiker herkend kan worden, waardoor het
verhaal uiteindelijk gereconstrueerd kan worden.
Het idee om verhalen toe te passen als structurerend middel bij ontwerpen is
niet nieuw. Terugkijkend in de rijke geschiedenis van de landschapsarchitectuur
kan geconstateerd worden dat verhalen al eeuwen op een dergelijke manier
worden toegepast. Zo stonden de middeleeuwse kloostertuinen symbool voor
het hof van Eden ofwel het aardse paradijs. De kruisstructuur van deze tuinen
stond voor de splitsing van de vier rivieren (de Pison, de Gichon, de Tigris en de
Eufraat), die elk na een van de vier werelddelen stroomden.
Later, in de Renaissance, werden in de Italiaanse paleistuinen verhalen gebruikt
als middel om de tuin te structureren.Villa Lante is bijvoorbeeld door de
landschapsarchitect Vignola gebouwd rond het verhaal van Ovidius zijn
Metamorphosen. In de negentiende eeuw werd in Engeland wederom gebruik
gemaakt van een verhaal. Klassiek voorbeeld is de tuin Stourhead waar de
ontwerper Hoare de totale compositie baseerde op het verhaal van de rondreis
van Aeneid geschreven door Virgilius. Deze voorbeelden geven kort een doorsnede (in de tijd) hoe verhalen gebruikt zijn als uitgangspunt voor de diverse
ruimtelijke composities.
Opmerkelijk is dat in de 20e eeuw met de opkomst van het modernisme deze
aanpak uit het zicht is geraakt. Het credo ‘Form follows function’ had niets te
doen met de delicate manier van het ‘vertellen’ van verhalen via composities in
ontwerpen voor tuinen en landschappen. Tegenwoordig, in het post-modernisme,
wordt het belang van verhalen langzaam maar zeker herontdekt.
Het voor U liggende rapport haakt in op deze herontdekking. De interesse
om te bestuderen hoe verhalen ingezet kunnen worden als uitgangspunt in
hedendaagse ontwerpen is hierbij de drijfveer geweest. De uitdaging voor een
landschapsarchitect ligt hierbij in het vinden van ‘verscholen’ karakteristieken
en/ of verhalen en deze ‘op te poetsen’, waardoor het voor de gebruikers weer
‘beleefbaar’ is.

1.3 Verdedigingslinies
Dergelijke ‘verscholen’ elementen in het landschap, die aan een toenemende
populariteit onderhevig zijn, zijn verdedigingslinies. Het Nederlandse landschap
kent vele verdedigingslinies en de populariteit voor deze landschappelijke
elementen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het verschijnen van het
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werkboek “Het Post-Militaire Landschap, ”12 de visie voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie13 en de plaatsing van de stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van UNESCO hebben zondermeer bijgedragen aan de bekendheid
en toenemende belangstelling. In de nota Belvedere worden een aantal linies
benoemd als “belangrijke verdedigingslinies en stellingen” in de basiskaart
historisch-geograﬁsche waarden.
De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) speelt
ook in op deze ontwikkeling en heeft 2006 uitgeroepen tot het jaar van de
verdedigingslinie. Dit zal alleen maar bijdragen aan de vergroting van de aandacht
en de interesse voor deze historische elementen.
Figuur 1: De diverse

Wat maken verdedigingslinies nou zo interessant zult U zich misschien afvragen?
Vanuit het standpunt/ de fascinatie van de landschapsarchitect is dat, het gegeven
dat een verdedigingslinie een groot uniek lineair landschapselement is, wat
‘verscholen’ in het landschap ligt, maar desondanks structurerend is voor zijn
omgeving. Bovendien zijn ze omgeven met een grote geheimzinnigheid en voor
velen een onbekende geschiedenis.

Nederlandse (water)linies.
gebaseerd op het
overzicht zoals deze
gegeven is in Polders!
Gedicht Nederland
aangevuld met informatie
uit het Post-Militaire
landschap 2.0.

1. Staats-Spaanse Linies (tweede helft 16e eeuw-eind 18e eeuw)
2. West-Brabantse Waterlinie (1627-1784, 1914-1918)
3. (Oude) Hollandse Waterlinie (1629-1787)
4. Zuiderwaterlinie (18e eeuw)
5. Grebbelinie (1745-1939)
6. Linie van de Eendracht (1747)
7. Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1940)
8. Stelling van Den Helder (1811-1939)
9. Stellingen van het Hollandsch Diep en het Volkerak (19e eeuw -1940)
10. Stellingen van de Monden van de Maas en het Haringvliet (19e eeuw-ca. 1940)
11. Stelling van Amsterdam (1880-1914)
12. Peel-Raamstelling (1939-1940)
13. Maaaslinie (1939-1940)
14. Duitse werken (1940-1945)
15. IJssellinie (1950-1968)
16. (Oude) Hollandse Waterlinie (1629-1787)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1940)
Stelling van Amsterdam (1880-1940)
17. (Oude) Hollandse Waterlinie (1629-1787)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1940)
18. Linie van de Eems (1593-1870)
19. O-lijn, Q-lijn en F-lijn (1939-1940)
Fortiﬁcaties

12 VROM. 2004. Het post-militair
landschap 2.0: een overzicht van
linies en stellingen in Nederland. Den
Haag:VROM
13 Luiten, E., J. van Hezewijk, E.
Joosting Bunk, P.P. Witsen. 2004.
Panorama Krayenhoff, Linieperspectief. Utrecht: Projectbureau
Nationaal Project Nieuwe
Hollandse Waterlinie
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Een minder bekende verdedigingslinie is de IJssellinie. De IJssellinie is een
waterverdedigingslinie die in de jaren 50 van de vorige eeuw door Nederlandse
ingenieurs is ontwikkeld tegen een gevreesde invasie van de Russen tijdens de
Koude Oorlog. Het doel van de linie was het beschermen van het westen van
Nederland tegen mogelijk oprukkende tanks van het Warschaupact met behulp
van inundatiegebieden. De verdedigingslinie ligt ruwweg tussen Nijmegen en
Zwolle en loopt via (een deel van) de Waal, via het Pannerdensch kanaal langs de
IJssel naar het IJsselmeer. Bij Nijmegen, Arnhem en Olst bevonden zich stuwen
en verdedigingswerken (ter bescherming van de stuwen) die een immens grote
inundatie van dit deel van Nederland mogelijk maakten. Tegenwoordig zijn hier
nog restanten van aanwezig, doordat de ontmanteling van de linie nooit geheel
voltooid is.

1.4 Vraagstelling en Doelstelling
In dit rapport staan de mogelijkheden van verhalen centraal. In een literatuuronderzoek naar landschapsnarratie en een casestudy van de IJssellinie zal onderzocht worden hoe verhalen gebruikt en op wat voor manier ze geïntegreerd
kunnen worden in het fysieke landschap. Het doel van deze studie is om een
beeld te schetsen van de potenties van verhalen voor de landschapsarchitect.
De casestudy ‘De IJssellinie’ fungeert hierbij als excercitie voor de praktische
toepassing en als mogelijkheid om te reﬂecteren op de ontwikkelde theorieën.
De centrale vraag die we in dit rapport willen beantwoorden is:
Op welke wijze verhalen door middel van landschapsnarratie als uitgangspunt kunnen
dienen voor cultuurhistorische landschappelijke ontwerpopgaven.
Deze vraag kan worden gesplitst in drie nauw met elkaar samenhangende
deelvragen, die zijn samen te vatten als wat? hoe? en welke toepassingsmogelijkheden?
Wat? Verhalen en Landschapsnarratie
Wat zijn verhalen? Wat is de relatie tussen verhalen en het landschap? Zijn
er verschillende soorten verhalen in het landschap te onderscheiden? Wat is
landschapsnarratie? En hoe is deze landschapsnarratie verbonden met verhalen?
En tot slot, welke rol kan het landschap spelen bij het overdragen van verhalen?
Inzicht in de aard van verhalen en landschapsnarratie én het herkennen van de
cruciale kenmerken, is noodzakelijk om de mogelijkheden van verhalen en het
concept landschapsnarratie bij een cultuurhistorische ontwerpopgave toe te
kunnen passen.
Hoe? Abstracte middelen
Welke middelen zijn voor de ontwerper voorhanden om een verhaal in het
ontwerp inzichtelijk te maken? Met andere woorden, op welke wijze kan de ontwerper een verhaal in het landschap vertellen? Is het mogelijk om met klassieke
landschapsarchitectonische elementen een verhaal te vertellen, of moeten we
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ons vocabulaire uitbreiden? En kan deze koppeling tussen verhaal en landschappelijke elementen één op één gemaakt worden? Dergelijke vragen geven aan
dat er sprake is van een onlosmakelijke samenhang tussen verhaal, middelen en
landschappelijke elementen. De beantwoording van deze tweede vraag (hoe?)
hangt zeer nauw samen met de derde vraag (welke?).
Welke toepassingmogelijkheden? Ontwerp en analyse
Is het verhaal herkenbaar in het landschap? En zo ja, hoe ziet dit eruit? Kunnen
verhalen dienen als uitgangspunt voor een ontwerp? In een praktijksituatie
kan daadwerkelijk gekeken worden hoe de koppeling gemaakt wordt tussen
middelen en verhalen. Daarnaast biedt het speelruimte om verhalen als uitgangspunt te nemen voor een ontwerp. In dit onderzoek krijgt deze fase vorm door
de casestudy “De IJssellinie”.

1.5 Aanpak en Leeswijzer
Wat?
Ter beantwoording van de eerste deelvraag (en de daarbij behorende subvragen)
is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich speciﬁek op
literatuur met betrekking tot theorievorming over verhalen en het landschap en
het concept landschapsnarratie. Aan de hand van deze bronnen is geprobeerd
inzicht te geven in de rol van verhalen in het landschap en onderzocht wat
narratie en landschapsnarratie. Deze noodzakelijke concepten en deﬁnities zijn
terug te vinden in hoofdstuk twee.
De vraag of er verschillende soorten verhalen in het landschap te onderscheiden zijn, vormt het uitgangspunt van het derde hoofdstuk. De soorten
verhalen die verteld kunnen worden bij landschapsnarratie komen voort uit het
boek “Landscape Narratives” van Potteiger en Purington. Deze worden kort
behandeld waarna een reductie uitgevoerd zal worden. Het resultaat vormt het
uitgangspunt wat in de verdere studie gebruikt zal worden.
Hoe?
De tweede deelvraag, welke fysieke middelen heeft de ontwerper voorhanden,
wordt ook beantwoord middels het literatuuronderzoek. Het vierde hoofdstuk
heeft als doel om het opgestelde vocabulaire voor de landschapsarchitectuur te
introduceren. Dit vocabulaire geeft antwoord op de vraag op welke wijze een
verhaal gearticuleerd kan worden en wat hierbij de relatie is tussen de soorten
verhalen en de landschapsarchitectonische middelen. Het vocabulaire bestaat
uit diverse stijlﬁguren en retorische middelen welke verkregen zijn uit het boek
“The language of landscape” van Ann Winston Spirn.
Welke?
De laatste deelvraag wordt op twee manieren behandeld. De eerste stap is
via een testcase ‘De Romeinse Lijn’, waarbij gekeken wordt wat de praktische
toepassing is van de gevormde theorie. De analyse van de inzendingen voor de
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prijsvraag ‘de Romeinse Lijn’ heeft als doel om te kijken of de theorie herkenbaar is in de diverse ontwerpvoorstellen om daarmee een aanzet te maken om
de toepasbaarheid in de praktijk te toetsen.
Na de uitkomsten en conclusies vanuit de testcase volgt een korte recapitulatie
van het theoretische eerste deel. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een aanzet
gegeven voor deel twee van dit rapport, waarin de verdere koppeling met de
praktische toepassing geanalyseerd, getest en beargumenteerd zal worden.
De tweede stap wordt gemaakt via de casestudy ‘De IJssellinie’ welke centraal
staat in het tweede deel van dit rapport. Deze jongste verdedigingslinie is (naar
onze mening) zeer geschikt om antwoord te geven op de vraag hoe verhalen
gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor een ontwerp? En op wat voor
manier en met welke middelen het gekozen verhaal gearticuleerd kunnen
worden in het fysieke landschap.
In het eerste hoofdstuk van dit deel zal ingegaan worden op de historische
context, het systeem en de werking van de IJssellinie. In het daaropvolgende
hoofdstuk wordt het pre- en post-militaire landschap van de Ooijpolder
geïntroduceerd.
In het daaropvolgende hoofdstuk worden vier verhalen en hoe deze landschappelijk gearticuleerd kunnen worden, uitgewerkt. De verhalen zijn verkregen
vanuit de verschillende invalshoeken van de soorten verhalen en hebben als doel
om de bezoeker op verschillende manieren inzicht te geven in de verdediging
van de stuw nabij Nijmegen. Tot slot wordt bekeken of een combinatie van deze
verhaalsoorten een meerwaarde vormt voor de totaalbeleving van de IJssellinie.
Dit boekwerk eindigt in deel drie met algemene conclusies, reﬂectie en
aanbevelingen betrekkinghebbende op het gevolgde traject van ontwerp, de
theoretische deﬁnities en de toepasbaarheid van verhalen als ontwerpmiddel.

INLEIDING
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“Reuzen werden geacht zelf hun ondergrondse huizen te graven
en [ze] deden daar vele tientallen jaren over. Reuzen schudden hun
klompen uit waardoor heuveltjes werden gevormd.Van andere reuzen
werd verteld dat ze rivieren uitgroeven, zoals de Rijn. Ze wierpen
links en rechts de kluiten aarde neer en om niet alles op een hoop te
krijgen, namen ze de kruiwagen en brachten het zand ook wat verder
weg.”14
Hiermee werd het heuvelachtige karakter van Limburg en de rivier de Rijn met
daarlangs de heuvelachtige gebieden als het Montferland en de Veluwezoom
verklaard. Zulke grootschalige topograﬁsche elementen konden toch alleen maar
door een reuzenhand vervaardigd zijn?
Het landschap is gevuld met verhalen, waarvan de levensduur varieert van
tienduizenden jaren tot hedendaagse vertellingen. Aan elke plaats, elk landschap
heeft de mens in de geschiedenis verhalen toegekend, maar in de loop van de
tijd zijn sommige verhalen verloren gegaan. Dit samenstel van vele – al dan niet
verborgen – verhalen illustreert Sijmons als volgt: “Wanneer men een verhaal in
het landschap probeert uit te leggen, komen er achter ieder verhaal tien andere
verhalen tevoorschijn.”15
Onze wereld is zo gezegd vol met verhalen en wij gebruiken deze verhalen
om diezelfde wereld mee te vormen. De kracht, die verhalen in zich hebben
als structurerend en vormgevend middel, is daarom van grote invloed voor de
wereld om ons heen mee vorm te geven.
In het komende hoofdstuk wordt de theoretische verkenning van verhalen in
relatie tot het landschap beschreven. Als eerste wordt de gelaagdheid van het
landschap belicht door gebruik te maken van het concept landschapsbiograﬁe.
Vervolgens wordt de term narratie gedeﬁnieerd en toegelicht, waardoor het
belang om deze term te gebruiken inzichtelijk zal worden. Tot slot wordt
de koppeling tussen narratie en het landschap onderzocht in de paragraaf
landschapsnarratie waarin ook het gelijknamige begrip geïntroduceerd zal
worden.

2.1 Het gelaagde land

14 Schuyf J. in: Kolen en Lemaire,
Landschap in meervoud, 333
15 Sijmons, D. 2002. Landkaartmos
en andere beschouwingen over
landschap. Rotterdam: Uitgeverij
010, 47

Het landschap kan beschouwd worden als een gelaagd systeem, wat uiteengerafeld kan worden. Deze uiteenrafeling is vooral interessant wanneer het landschap analytisch wordt bestudeerd. Uiteraard is deze handeling een menselijke
– en speciﬁek een wetenschappelijke – constructie om onderzoek en beschrijving van de afzonderlijke lagen mogelijk te maken. Het is van groot belang om
deze constructie niet als waarheid te beschouwen. Nimmer moet vergeten
worden dat het gehele landschap een complex en dynamisch ‘systeem’ is.
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Desondanks wordt in deze paragraaf het landschap als een samenstel van
verschillende lagen behandeld. Reden hiervoor is om verhalen en geschiedenissen een duidelijke plaats te geven in (relatie tot) het fysieke landschap waardoor
deze toepasbaar worden als aanleiding voor nieuwe ontwikkelingen. Het
concept van de ‘biograﬁe van het landschap’ wordt aangevoerd als hulpmiddel
om deze relaties zichtbaar te maken. In het gelijknamige artikel van Hidding,
Kolen en Spek: “De biograﬁe van het landschap”16 wordt uitgebreid uitgelegd en
beargumenteerd waaruit de landschapsbiograﬁe is opgebouwd.17
Verschillende lagen
Het onderkennen van verschillende lagen in het landschap is binnen de Nederlandse landschapsarchitectuur een van de fundamenten voor de belangrijkste
methoden en analysemodellen.Vanaf 1945, bij zijn aanstelling als (eerste) hoogleraar landschapsarchitectuur in Wageningen en Delft, ontwikkelde J.T.P. Bijhouwer
een systeem waarmee het landschap werd ingedeeld in verschillende landschapstypen. Hierdoor werd het mogelijk om de verschillende lagen en de verticale
samenhang in het landschap te analyseren. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan
naar de theorievorming en mogelijke toepassingen van het ‘uit elkaar trekken’
van het landschap. Dit onderzoek vond in het bijzonder plaats aan de universiteit
Wageningen, dat bekend staat om het analytische denken over en het onderzoeken van de toepassing van de lagenbenadering. Deze erkenning werd voor
een groot deel vergaard onder leiding van de opvolger van Bijhouwer, M.Vroom,
met het ontwikkelen van het (zogenaamde) triplex-model. Dit triplex-model
beschouwt het landschap als een complexe uitkomst tussen de invloeden van de
abiotische, biotische en antropogene onderdelen.18 Het uiteentrekken van het
fysieke landschap in een abiotosche, biotische en antropogene laag, leverde veel
inzicht in de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap. Deze driedeling is gedurende afgelopen decennia veelvuldig toegepast en uitgebreid.

16 Hidding, M., J. Kolen, Th. Spek.
De biograﬁe van het landschap. in:
Bloemers, J.H.F. en M.H. Wijnen
(red). 2001. Bodemarchief in behoud
en ontwikkeling: de conceptuele
grondslagen. Assen: NWO
17 De auteurs hebben dit concept

De historische gelaagdheid van het landschap wordt niet alleen gevormd door
fysieke lagen. In het concept van de landschapsbiograﬁe wordt gepleit voor de
toevoeging van mentale lagen aan het fysieke landschap. In het boek “Landscape
and Memory” noteert S. Schama over de relatie tussen mentaal en fysiek, dat
het landschap “is built up as much from strata of memory as from layers of rock.”19
De Franse landschapsarchitect Lassus voegt in zijn deﬁnitie van het gelaagde
landschap ook de ‘lagen’ van geschiedenis en verhalen toe. Hij heeft het over de
verticale articulatie van de plek, die gevormd wordt door de “opeenstapeling
in tijd van activiteiten, gebeurtenissen, verhalen en percepties in het fysieke
landschap.”20
Het concept landschapsbiograﬁe
“Aan alle denkbare of concreet in het landschap herkenbare plekken kleeft
wel een of ander verhaal.”21 Elke plaats of regio kent zijn eigen verhalen, welke
(samen) uniek zijn voor het betreffende landschap en haar bewoners. Metaforisch gezien kan er een landschapsbiograﬁe opgetekend worden van elk gebied.

opgesteld om een middel te
verkrijgen dat toegepast kan
worden bij inter- en multidisciplinaire benaderingen van de
landschapsgeschiedenis en het
cultuurhistorische erfgoed.
18 P. Roncken de gespleten erfenis
van de modernen in: Harsema,
H., M. Ettema (eds). 2005. Tussen
analyse en ontwerp: ontwerpen voor
de Wageningse berg. Wageningen:
Blauwdruk i.s.m. Stichting beelden
op de berg
19 Schama, S. 1995. Landscape and
Memory. Londen: HarpersCollins
Publishers, 7
20 Roncken, P. in: Harsema. Tussen
analyse en ontwerp, 17
21 Hidding et al. De biograﬁe van
het landschap, 50
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Deze biograﬁe richt zich op de (ontstaans-) geschiedenis van het landschap
gecombineerd met de vele gebeurtenissen en veranderingen. De biograﬁe is ook
meer dan alleen de geschiedenis, want het landschap ontwikkelt en evolueert
voortdurend en daarom heeft “de biograﬁe van het landschap eerder een ‘open
karakter’, zowel naar het verleden, als naar de toekomst.”22 Dit staat in schril
contrast met het betrekkelijk gesloten einde waarmee normaal een biograﬁe
wordt afgesloten, zoals bij het afsluiten van een bepaalde levensfase of het
overlijden van de hoofdpersoon.
Het onderstaande diagram van de landschapsbiograﬁe geeft abstract de verschillende gestapeld aanwezige lagen in het landschap weer (zie ﬁguur 2). De basis
wordt verkregen uit het triplex-model door het ‘fysieke landschap’ met haar
abiotische, biotische en antropogene lagen. Hieraan wordt het mentale landschap toegevoegd, deze bestaat uit de lagen: activiteiten, verhalen, gebeurtenissen en percepties, zoals die zijn gedeﬁnieerd door Lassus. Het mentale landschap
richt zich op de menselijke aanwezigheid in het landschap en hun toevoegingen
aan en interacties met het fysieke landschap. “Een landschapsbiograﬁe is
[daarom] noodzakelijkerwijs een synthese van de natuurlijke en culturele, en van
de fysieke en cognitieve aspecten van het landschap.”23
Figuur 2: Landschapsbiograﬁe,

Percepties
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22 Ibid., 8.
23 Ibid., 30.
24 Ibid., 13.

Verschillende verhalen
Verhalen zijn dus een wezenlijk onderdeel van het landschap en kunnen door
mensen ingezet worden, met de bedoeling om het landschap of de geschiedenis van het landschap uit te leggen. Een landschap heeft echter nooit één enkel
verhaal in zich en er kan nooit één enkele landschapsbiograﬁe worden opgetekend, want het landschap bezit een rijkdom aan verhalen met verschillende
onderwerpen en uit verschillende tijdsperioden.
“Het landschap is niet a priori gegeven; wij zijn het die ons een beeld van het
landschap vormen. Over het landschap zijn derhalve uiteenlopende verhalen
te vertellen.”24 Er zijn grote nationale verhalen, verhalen speciﬁek voor de
regio, maar ook kleine verhalen van persoonlijke herinneringen en alledag, die
een belangrijke plaats innemen. De keuze welk verhaal verteld wordt en de
VERHALEN EN HET LANDSCHAP
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manier waarop – samen narratie vormend – kan nimmer objectief genomen
worden, deze is namelijk afhankelijk van de uitgangspositie en het inzicht van de
verteller.25

2.2 Narratie
De Nederlandse taal is onbekend met de term narratie, het is zelfs geen
‘ofﬁcieel’ Nederlands woord –waarneer wordt aangenomen dat het woordenboek Van Dale hierbij de graadmeter is om te bepalen wat een ‘ofﬁcieel’ woord
is. Wel kennen wij in het Nederlands het bijvoeglijk naamwoord narratief, wat
de betekenis heeft van verhalend/ vertellend volgens dezelfde van Dale. Waarom
dan toch het zelfstandig naamwoord narratie gebruiken, en waar komt deze
term vandaan?
De Engelse taal bestuderend, wordt het volgende rijtje vergelijkbare woorden
gevonden: Narrate, Narration, Narrative en Narrator.26 Respectievelijk betekenen
ze de handeling vertellen, het verhaal, vertellend en de uitvoerende instantie: de
verteller. Al deze termen zijn afgeleid van het zelfstandige naamwoord ‘narration’
en vertellen daarmee een speciﬁek aspect van verhalen. Op zoek naar de
historische en linguïstische betekenis van de term ‘narration’, wordt ontdekt dat
het woord narrative afkomstig is uit het Latijn en afgeleid is van de term ‘gnarus’
met de Indo-europese oorsprong ‘gna’, wat zoveel betekent als ‘to know’ en in
het Nederlands ‘kennen’. Dit betekent volgens Victor Turner dat de betekenis
van ‘narrative’ impliciet een kennis heeft dat verkregen wordt door “de acties en
eventualiteit van de levende ervaringen.”27
25 Voor een uitgebreid betoog

De keuze om de term narratie, afgeleid van de Engelse term narration, te gebruiken in dit onderzoek is gerelateerd aan het karakter van de term narratie wat
namelijk meer omvat dan alleen het verhaal. Narratie is de omvattende term
voor het verhaal en het vertellen (zie ﬁguur 3). Enerzijds beslaat narratie de
inhoudelijke kant, anderzijds wordt de communicatieve overdracht ondervangen.
De term beslaat dus het geheel van inhoud tot aan uiting.
Inhoud
Een verhaal is volgens van Dale een “verslag van een reeks ware of ﬁctieve
gebeurtenissen”. Het onderwerp van een verhaal kan, zoals deze deﬁnitie
weergeeft, alles zijn.Van belang is dat het gaat om een reeks en hiermee een
opeenvolging van gebeurtenissen. De belangrijkste onderdelen van een verhaal,
in het bijzonder binnen de toneelkunst, bestaan uit de eenheid in tijd, handeling
en plaats.28 Deze drie-eenheid voor de klassieke dramaturgie kent zijn oorsprong in het gedachtegoed van Aristoteles over de Griekse tragedie en wordt
beschreven in zijn werk “Poetica”.29
Tijd, handeling en plaats kunnen beschouwd worden als de variabele hoofdelementen van een verhaal. Zij zorgen voor het unieke karakter van een verhaal
doordat de samenstelling en opbouw van deze belangrijke onderdelen steeds
kan wisselen.
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hierover verwijzen wij U graag
naar het hoofdstuk van Martijn
Duineveld en Jaap Lengkeek in
Duineveld, M., M. Koedoot, J.
Lengkeek. 2004. Constructies van
beton en Iemand die tegen zijn hond
zegt:’vlieg’. Wageningen: Wageningen Universiteit Leerstoelgroep
Sociaal Ruimtelijke Analyse
26 Deze zijn verkregen uit de
Cambridge Online Dictionary,
http://dictionary.cambridge.org/
27 Turner,V. Social Dramas and
Stories about them, in: Mitchell,
W.J.T (ed). 1980. On Narrative.
Chicago: The University of Chicago
Press, 163
28 Hurk van den, S. 2006, Dramaturgie van de weg, aanvulling op het
Raamwerk A50, ongepubliceerd
29 Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren, http://www.
dbnl.org/tekst/laan005lett01/
laan005lett01_0422.htm#v0419

Figuur 3: Narratie is de
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Het eerste aspect van het element tijd wordt gevormd door de periode waarin
het verhaal zich afspeelt. Deze kan variëren per verhaal van een ver verleden,
tot in een verre toekomst. In de meeste gevallen is het voor de lezer van belang
om de tijd van het verhaal te kennen, dit biedt namelijk een belangrijk referentiepunt.
Daarnaast is de dubbele tijdstructuur van narratie van groot belang. Alle
verhalen, in welk medium dan ook, combineren de tijdsequentie van de handelingen binnen het plot (verhaaltijd) met de tijd die nodig is om het verhaal te
vertellen (verteltijd). “Wat fundamenteel is aan narratie … is dat deze twee
tijden onafhankelijk zijn.”30 De tijd die nodig is om het verhaal te vertellen kan
overeenkomen met de verhaaltijd maar wijkt in veel gevallen sterk af. Zo kan
een biograﬁe het complete leven van een persoon beslaan, maar de lezer heeft
het verhaal binnen twee dagen ‘uit’.
Het verloop van en de samenhang tussen de handelingen in het verhaal vormt
het zogenaamde plot. Dit plot zorgt voor structuur in de vertelling waardoor
het doel – de boodschap – voor de lezer duidelijk wordt. Elk verhaal is opgebouwd uit een plot; welke in de meest eenvoudige vorm bestaat uit een
inleiding, kern en slot. Uit de samenhang tussen de handelingen volgt dat een
plot geen losse ‘feiten’ bezit die zonder elkaar betekenisloos lijken. Het plot
zorgt voor verbondenheid tussen de ‘feiten’ waardoor ze betekenisvol worden.

30 Chatman, S. What novels can
do that ﬁlms can’t (and vice versa),
in: W.J.T Mitchell (ed). 1980. On
Narrative. Chicago: The University
of Chicago Press, 118
31 Jonge de, J., M. Duineveld,

De derde variabele bestaat uit de plaats waar het verhaal zich afspeelt. Het
belang van het kennen van de plaats wordt onderstreept door het volgende
citaat van Martijn Duineveld over de eigenschappen van een verhaal. “Een
verhaal bezit tevens de eigenschap woorden, zinnen, uitspraken, etc. weer
te kunnen geven in een betekenisvolle context, van andere woorden, zinnen
en verhalen.”31 Deze eigenschap is van belang omdat het vaak onmogelijk is
bepaalde uitingen/ handelingen van mensen te begrijpen los van de context.
Zo heeft de toehoorder weinig afﬁniteit met het verhaal wanneer de context
onbekend is. De context of plaats, waar een verhaal plaatsvindt of verteld wordt,
is hierdoor een wezenlijk onderdeel van het verhaal.

M. Koedoot, I. Salverda. 2003.
Gebieden der wijzen deel 3a:Verhalen
voor de verandering : gebruik van
verhalen in Regionale Innovatie.
Wageningen: Alterra, 56

Strakke en losse regie
De ongekende mogelijkheden en diversiteit van verhalen wordt mede bepaald
door de omgang/ vrijheid die de auteur heeft om met de hoofdelementen van
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het verhaal om te gaan. Refererend aan het toneel, kan de mate van vrijheid (van
de hoofdelementen) worden getypeerd met een ‘strakke’ dan wel ‘losse’ regie.
Eerstgenoemde staat voor een vaststaande structuur/ combinatie, waarvan niet
afgeweken kan worden om een waarheidgetrouwe voorstelling te geven.Voorbeeld hiervan is het vertellen van een waar gebeurd verhaal, waarin de auteur
weinig vrijheid heeft in de keuze van de tijd handeling en plaats. Tegenovergesteld
hieraan is (de als tweede genoemde) losse regie, hierbij heeft de auteur alle
mogelijkheden om het verhaal te vertellen zoals hij dat wenst en is hij minder
gebonden aan een één op één vertaling van de hoofdelementen van een verhaal.
Vorm
Naast het verhaal omvat narratie aan de andere kant het medium om te vertellen, het geven van expressie en een bepaalde vorm aan de inhoud. Bedoeling
hierbij is dat het verhaal wordt gecommuniceerd tussen verschillende partijen,
daarmee omvat narratie ook het communicatieve aspect van verhalen. Dit
vertellen kan door middel van verschillende media, waarbij het bekendst de
mondelinge overdracht is. Naast de spraak en het gehoor is het belang van
visuele communicatie erg groot. Dit kan in een groot scala aan mediavormen
overdragen worden zoals ﬁlm, afbeeldingen, dans maar ook het landschap.

2.3 Landschapsnarratie
Voortbordurend op de term narratie is de stap naar landschapsnarratie en
daarmee het vakgebied van de landschapsarchitectuur snel gemaakt. Landschapsnarratie is een vorm van narratie dat zich speciﬁek richt op de communicatie
tussen verhalen en het landschap. Ann Winston Spirn maakt in haar boek “The
Language of Landscape” treffend gebruik van de metafoor dat landschap zich
laat ‘lezen’ als een tekst.Volgens haar kan het landschap vergeleken worden met
“literatuur in de breedste zin van het woord”. Het landschap is een “tekst welke
op verschillende niveaus gelezen kan worden.”32
Landschapsnarratie is een letterlijke vertaling van het Engelse ‘landscape
narrative’; deze term is bedacht en uitgebreid geïntroduceerd door Potteiger
en Purinton in hun gelijknamige boek “Landscape Narratives”.Volgens de twee
auteurs is het landschap vol met allerlei verhalen/ vormen van narratie. Deze
verhalen zijn verbonden met de plekken, stapelen zich op als lagen in de geschiedenis, organiseren opeenvolgingen van de onderdelen van het te vertellen
verhaal en zijn inherent aan de materialen en processen van het landschap. Op
verschillende manieren “stories take place” in het landschap.33 Landschapsnarratie
vormt dan ook de connectie tussen het verhaal en de plek/ het landschap.
Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat het landschap niet alleen gezien
moet worden als een ‘decor’, waarin verhalen verteld worden. Het landschap is
ook, door de diverse processen die opgesloten liggen in het landschap, zelf een
veranderlijk, bewogen ‘personage’ dat door deze voortdurende ontwikkeling
verhalen voortbrengt.34

32 Spirn, A.W. 1998. The language
of landscape. New Haven:Yale
University Press, 49
33 Potteiger, M., J. Purinton. 1998.
Landscape Narratives, design practice
for telling stories. New York: John
Wiley & Sons. Inc., 5
34 Ibid., 5

34

Teruggrijpend op het concept van de landschapsbiograﬁe kan landschapsnarratie
de koppeling vormen tussen het mentale landschap en het fysieke landschap.
Door het vertellen van verhalen in of door middel van een landschap kunnen
ongrijpbare aspecten zoals een gevoel van tijd, gebeurtenis, ervaring en geheugen
gekoppeld worden aan de tastbare en daarmee fysieke onderdelen van diezelfde
plek.35
Kijkend naar het karakter van landschapsnarratie valt het op dat deze dualistisch
van aard is. Enerzijds kan landschapsnarratie gezien worden als een impliciete
eigenschap van het landschap. Het landschap is een opeenstapeling van, en
daarmee vol, met verhalen en gebeurtenissen zoals in de voorgaande paragraven
belicht is. Anderzijds kan landschapsnarratie ook expliciet worden gebruikt,
bijvoorbeeld in de landschapsarchitectuur, als een ontwerpbenadering om een
‘probleem’ op te lossen. Hierbij kan het een product en een proces betreffen.
Bij het product vertellen de fysieke ontwerpmiddelen samen een verhaal; het
resultaat is dan ook een landschap dat het verhaal van de ontwerper ‘vertelt’.
Het proces kenmerkt zich daarentegen doordat het verhaal ingezet wordt bij
het maken van ontwerpkeuzes.Voorbeeld is aanbrengen van een ordening of
selectie met behulp van een verhaal. In het uiteindelijke resultaat hoeft het
verhaal niet noodzakelijkerwijs leesbaar te zijn.
Werkdeﬁnitie
Om in de rest van het rapport geen verwarring op te laten treden en met
hetzelfde vocabulaire te spreken wordt een werkdeﬁnitie geformuleerd, die gebaseerd is op literatuur en is gekoppeld aan de onderzoeksvragen en hypothese.
Deze werkdeﬁnitie voor landschapsnarratie luidt als volgt:
Landschapsnarratie is de overkoepelde term van een verhaal dat door middel van het
landschap als medium gearticuleerd wordt.
Dit medium moet bestaan uit fysieke elementen in het landschap. De reden
hiervoor is dat het uitgangspunt van dit rapport is om inzicht te verschaffen in
de fysieke vertaling van verhalen in het landschap.
De twee onderdelen van landschapsnarratie zijn het verhaal, dat gearticuleerd
wordt, en het medium (het landschap) waardoor dit verhaal herkenbaar wordt
gemaakt. Het concept landschapsnarratie kent vele fysieke verschijningsvormen,
deze zullen in het volgende hoofdstuk kort behandeld worden om zo meer
inzicht te geven in de mogelijke verhalen die in het landschap verteld kunnen
worden.Vanaf dit moment wordt de inhoud (het verhaal) en het medium (het
landschap) bewust gescheiden behandeld.Voornaamste reden hiervoor is dat
door deze tweedeling de karakteristieken van beide het best tot hun recht
komen. Bovendien kan door deze splitsing geen verwarring optreden tussen
inhoud en medium, gezien deze nauw verbonden zijn.
35 Potteiger en Purinton.
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In dit hoofdstuk wordt de verschillende soorten verhalen behandeld die door
Potteiger en Purinton gedeﬁnieerd zijn. De behandeling geschiedt door het
geven van een korte omschrijving met daarbij ter illustratie, wanneer mogelijk,
een voorbeeld uit de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. De omschrijvingen zoals opgesteld door Potteiger en Purinton vormen de leidraad. De
vormen zijn gedeﬁnieerd en zullen in deze volgorde worden besproken: Narrative
experiences, Associations and references, Memory landscapes, Narrative setting and
topos, Genres of landscape narratives, Processes, Interpretive landscapes, Narrative as
form generation and Storytelling landscapes.36
Figuur 4: Omslag “Landscape
Narratives.”

Na deze uitweiding volgt in de tweede paragraaf een beargumentering waarom
deze negen vormen - ons inziens – gereduceerd dienen te worden, om voor
het analyse- en ontwerpproces een bruikbaar systeem van soorten verhalen te
verkrijgen.
De uit de reductie verkregen soorten verhalen worden uitgelegd en
geïllustreerd met voorbeelden in het laatste deel van dit hoofdstuk. Daarbij
worden de karakteristieken, de reikwijdte en toepassing van de verschillende
soorten inzichtelijk gemaakt.

3.1 Negen soorten verhalen
De opsomming begint met ‘Narrative experience’. Zoals de titel al doet vermoeden betreft het hier gebeurtenissen en ervaringen, die voortkomen uit en/of
een directe representatie zijn van verschillende narratieve structuren.Voorbeelden zijn routines, rituelen (al dan niet uit geloofsovertuiging) en evenementen.
Hierbij valt te denken aan de dagelijkse patronen, processies, pelgrimtochten en
jaarlijks terugkerende festivals. Carnaval is een Nederlands voorbeeld van een
jaarlijks terugkerende gebeurtenis/ festiviteit wat zijn oorsprong vindt in het
christelijke geloof. Het feest, dat traditioneel gevierd wordt door voornamelijk
katholieke christenen, is gebaseerd op de boetedoening die de mens moet
ondergaan voor het paasfeest. Daarnaast is het ook de nagedachtenis aan het
verblijf van Jezus Christus in de woestijn en de tocht, die het Joodse volk moest
ondernemen, om vanuit Egypte naar het beloofde land te reizen.

36 Ibid, 11

‘Associations and references’ staan voor verschillende elementen in het landschap
die verbonden zijn aan speciﬁeke ervaringen, evenementen en historische en
religieuze allegorieën. Het zijn herinneringen en koppelingen die mensen toekennen of hebben toegekend aan plaatsen en fysieke (landschappelijke)
elementen. Oude bomen worden in Nederland bijzonder gewaardeerd door hun
imposante verschijning en leeftijd, maar meer nog voor de symbolische functie;
de boom is immers ooggetuige geweest van het opgroeien van verschillende
generaties.Voorbeeld hiervan is de voormalige ongeveer 750 jaar oude linde op
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‘de Heuvel’ in Tilburg die begin jaren negentig, na heftig publiek protest uiteindelijk gekapt is. De boom was eeuwenlang het symbool van Tilburg. Dit wordt
bijvoorbeeld onderstreept door de oudste kaart van Tilburg, uit 1760, waarop
een galg vlak bij de boom is getekend. “De Linde is vaak de stille getuige geweest
van openbare executies en andere ‘volksvermaken’.”37
Het derde typen is waarschijnlijk een van de meest herkenbare soort verhaal
dat in het landschap aanwezig is; ‘Memory landscapes’. Dit type staat voor het
voelbare geheugen, zowel publiekelijk als persoonlijk, die mensen toekennen aan
een plek. De constructie van dit geheugen vindt plaats door impliciete associatie
of diverse handelingen van herinnering. Monumenten, musea en historische gebouwen zijn de verschijningsvormen van dit type. Een alom bekend monument is
Hotel ‘de Wereld’ in Wageningen, waarbij het totale gebouw staat voor de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog na capitulatie van het Duitse
leger.
De volgende verhaalsoort is ‘Narrative Setting and Topos’, waarbij een plek met
haar ruimtelijke en tijdelijke omstandigheden de basis vormen voor het verhaal
zowel als achtergrond dan wel als onderwerp. Een narratieve topos is een overeenkomstige locatie welke is gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen die veelvuldig worden veroorzaakt door culturele invloeden. Een voorbeeld is het ideaal
van vele mensen om de drukte van de stad te ontvluchten en te genieten van
het platteland. Deze wens kan gezien worden als het terugkeren naar de wortels
van het bestaan, de mens die zich laat onder dompelen in het idyllische landschap.
Bij ‘Genres of landscape narrative’ worden plaatsen gevormd door cultureel gedeﬁnieerde narratieve genres, zoals legende, biograﬁeën, sagen en mythes. Zoals
het verhaal van de reuzen en hun graafwerkzaamheden illustreert, werden deze
verhalen vroeger gebruikt als middel om het landschap te verklaren. Tegenwoordig worden overgebleven verhalen nog steeds gebruikt, al is de context van
het gebruik wel veranderd. In het Nederlandse Lochem wordt het fenomeen ‘De
Witte Wieven’ uitgelegd door een rondwandeling, tijdens de zomermaanden, in
het bos. Hier wordt de sage van de ‘Witte Wieven’ gebruikt als leidraad voor de
recreatieve beleving van het landschap.38
Onder ‘Processes’ worden acties of gebeurtenissen verstaan, die veroorzaakt
worden door een bepaalde kracht. Te denken valt aan de invloed van natuurlijke
krachten wind en water, maar ook van culturele krachten zoals de economie.
Er vindt een vorm van successie of het opeenvolgen van verschillende stadia
tot een eindproduct plaats. Erosie, groei, successie, restoratie, vernieling en
verwering zijn visuele sporen van verandering welke de invloed van tijd op het
landschap weergeeft. De Oostvaardersplassen in Flevoland is een natuurgebied,
wat bepaald wordt door natuurlijke invloeden (weliswaar beïnvloedt door de
mens). Het doel is om bezoekers door middel van wandelingen de verschillende
stadia van het natuurlijke proces te laten beleven.
38

37 Peeters ‘Geen dode zou ooit
méér zijn betreurd’, http://www.
historietilburg.nl/tijdschrift/12/388.
htm
38 Witte wieventocht, http://www.
dewittewieven.nl/

Figuur 5 (links): Concept
Neeltje Jans, vogels kiezen in
overeenstemming met de
mimicry-principes een plaats.
Figuur 6 (midden):
Schelpenproject Neeltje Jans.
Figuur 7 (rechts): Contouren
van historische grafheuvels in
Berkel-Enschot.

Bij ‘Interpretive landscapes’ wordt door middel van elementen en de programma’s
van een plaats verteld wat er plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Een laag uit de
geschiedenis of de verwijzing naar het hedendaagse gebruik wordt ‘geﬁxeerd’ in
het ontwerp. Er hoeft geen gebruik gemaakt worden van tekst in het landschap,
de interpretatie kan bereikt worden door allerhande landschapsarchitectonische
ontwerpmiddelen. Een voorbeeld is een nieuwe woonwijk in het Brabantse
dorp Berkel-Enschot, waar historische grafheuvels zichtbaar zijn gemaakt in
het nieuwe straatbeeld, door de contouren van de heuvels te verwerken in de
bestrating.
‘Narrative as form generation’ wijkt van de overige soorten verhalen af omdat het
een hulpmiddel in het ontwerpproces betreft.Verhalen worden hierbij gebruikt
als middel om te ordenen en/ of om beelden te genereren. Kenmerkend is dat
het niet noodzakelijk is dat het gebruikte verhaal expliciet herkenbaar is in het
uiteindelijke ontwerp.Voorbeeld, waarbij een verhaal in het ontwerpproces
gebruikt is, is het schelpenproject op Neeltje Jans. Hier zijn verschillende geometrische patronen van lichte en donkere schelpen waarneembaar. Het onderliggende verhaal is dat zeevogels in overeenstemming met de mimicry-principes
een kleur kiezen. “Witte vogels als de stern en de zilvermeeuw hebben de
voorkeur voor de witte ondergrond, terwijl donkere vogels als de schoolekster
juist de zwarte ondergrond prefereren.”39

39 Geuze, A. Accelerating Darwin
in Smienk, G. (red). 1993. Nederlandse landschapsarchitectuur, tussen
traditie en experiment. Amsterdam:
Uitgeverij Thoth.

Het laatste verhaalsoort in de lijst is ‘Storytelling landscapes’. Hieronder vallen
landschappen en plekken die zijn ontworpen aan de hand van, en met de
doelstelling om, een verhaal te vertellen aan de bezoeker. Deze verhaalsoort
maakt gebruik van de eerder beschreven hoofdelementen van een verhaal (tijd,
handeling en plaats), waarmee deze verhaalsoort verwant is met de ‘traditionele’
literaire verhaalvormen. De verhalen kunnen zowel bestaand als ﬁctief zijn en
hoeven geen directe binding te hebben met de historie van de locatie waar ze
verteld worden.Voorbeelden van dergelijke verhalen in het landschap zijn tuinen
en thema- of gethematiseerde landschappen, zoals het themapark ‘Het land van
Ooit’, waar het verhaal verteld wordt van een ﬁctief ridderland.
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3.2 Reductie
Bij de bestudering van bovengenoemde soorten verhalen vallen drie dingen op:
(1) het brede spectrum van de verschillende soorten verhalen; (2) een overlap
tussen de soorten verhalen; en (3) een gemis aan speciﬁciteit van de soorten
verhalen. Deze punten zullen hieronder afzonderlijk worden besproken.
Potteiger en Purinton zien een breed spectrum van toepassingsmogelijkheden
welke reikt van impliciete narratieve structuren tot expliciete verwijzingen.40 In
onze optiek heeft deze allesomvattendheid een belangrijk nadeel: wanneer alles
te classiﬁceren is als landschapsnarratie is er geen onderscheid meer mogelijk
tussen landschapsnarratie en landschapsarchitectuur. Dit heeft als gevolg dat
expliciet ontworpen landschapsnarratie zijn waarde verliest om verhalen van
een plek duidelijk te maken. Om onderscheid te maken tussen landschapsnarratie en landschapsarchitectuur blijkt een schifting in de negen soorten van
Potteiger en Purinton noodzakelijk. Gehanteerde criteria voor deze schifting zijn
ondervangen in de twee overige opvallende punten; de overlap en een gemis aan
speciﬁciteit.
Eerstgenoemde criterium is dat er door de diversiteit in schaal en abstractie
niveau een overlap aanwezig is tussen de negen verschillende soorten. Een
voorbeeld hiervan is dat bij ‘Memory landscape’ een verwijzing gezien kan
worden als een ‘Associations and references’ van een gebeurtenis, waardoor deze
laatstgenoemde verhaalsoort transformeert in een middel. Dit voorbeeld toont
aan dat het ene soort het andere niet uitsluit, waardoor een duidelijke afbakening binnen de negen soorten verhalen ontbreekt. Een gevolg hiervan is dat het
overzicht van de typen verloren gaat en de meerdere abstractieniveaus voor
verwarring zorgen. Zo zijn ook ‘Genres of landscape narratives’ en ‘Interpretive
landscapes’ nauw verbonden, omdat een sage of biograﬁe uit ‘Genres of landscape
narratives’ door middel van elementen en programma’s van een plaats verteld
kan worden in het gebied waar de sage of biograﬁe speelt. De legende en mythe
uit ‘Genres of landscape narratives’ hebben een lager waarheidsgehalte, waardoor
een combinatie met ‘Storytelling landscapes’ logisch lijkt. In ‘Storytelling landscapes’
kunnen verhalen ook ﬁctief zijn, waardoor ze geen directe binding hebben met
de historie van de locatie waar ze ‘verteld’ worden.
Het tweede criterium is dat de negen vormen van landschapsnarratie niet
speciﬁek genoeg blijken, wanneer deze fysiek in het landschap toegepast worden.
De oorzaak is te verklaren vanuit het multidisciplinaire karakter waarmee Potteiger en Purinton landschapsnarratie hebben benaderd. ‘Onbruikbare’ soorten
zijn (hierdoor) bepaald uit het perspectief van een aanverwante discipline maar
raken zo onvoldoende de intentie van de landschapsarchitectuur, waardoor
de toepassingsgerichtheid beduidend minder is. Duidelijk is dit te zien bij de
soorten ‘Narrative experience’, ‘Narrative Setting and Topos’ en ‘Narrative as form
generation’, welke voor uiteenlopende redenen minder geschikt zijn, als ontwerphandvat.
40

40 Potteiger en Purinton.
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Bij ‘Narrative experience’ worden culturele handelingen benadrukt, maar vind er
geen interactie plaats met het fysieke landschap, behalve dan dat deze dient als
(tijdelijk) decor. Bij ‘Narrative Setting and Topos’ is er sprake van een dergelijk
hoog abstractieniveau dat er geen koppeling met het fysieke landschap mogelijk
is. Tot slot wordt bij ‘Narrative as form generation’ narratie gezien als ordenend
principe binnen het ontwerpproces, waardoor in de uitwerking minder waarde
gehecht wordt aan de daadwerkelijke fysieke landschappelijke middelen.
Het terugbrengen van de negen soorten is noodzakelijk om een toepasbare
selectie soorten verhalen te verkrijgen. Na het analyseren van de soorten
verhalen op hun betekenis en intentie, zijn de overlappende soorten samengevoegd. Soorten zijn overlappend wanneer de betekenis en intentie min of
meer gelijk is, zoals deze in voorgaande tekst is toegelicht. In onderstaande
tabel is een overzicht gegeven van de samengevoegde soorten verhalen en in
het ontwerpproces ‘onbruikbare’ soorten verhalen (zie tabel 1, op de volgende
pagina). De reductie heeft uiteindelijke geleidt tot een viertal ‘vernieuwde’
soorten verhalen, hier vooralsnog soort I, II, III, IV genoemd. Deze vier soorten
verhalen vormen een weerspiegeling van de toepasbare soorten verhalen in het
ontwerpproces.

SOORTEN VERHALEN

41

Tabel 1: Reductie soorten verhalen.

Soorten Verhalen
Narrative experiences

I
Gebeurtenissen en ervaringen, die
voortkomen uit en/of een directe
representatie zijn van narratieve
structuren.

II

III

IV

Reden van ‘onbruikbaarheid’
Er worden culturele handelingen
behandeld, maar er vind weinig
interactie plaats met het fysieke
landschap.

Associations and references Verschillende elementen in het
landschap die verbonden worden
aan ervaringen, evenementen,
historie en religieuze allegorieën.
Memory landscapes

Het voelbare geheugen, zowel
publiekelijk als persoonlijk, die
mensen toekennen aan een plek.

Narrative setting and topos Een plek met haar ruimtelijke en
tijdelijke omstandigheden, die de
basis vormen voor een verhaal.

Sprake van een dergelijk hoog
abstractieniveau dat er geen koppeling met het fysieke landschap
mogelijk is.

Genres of landscape
narratives

Plaatsen gevormd door cultureel
gedeﬁnieerde narratieve genres,
zoals legende, biograﬁeën, sagen
en mythes.

Processes

Worden acties of gebeurtenissen
verstaan, die veroorzaakt worden
door een natuurlijke of culturele
kracht.

Interpretive landscapes

Door middel van elementen
en programma van een plaats
verteld wat er plaatsvindt of heeft
plaatsgevonden.

Narrative as form
generation

Verhalen worden gebruikt als
middel om te ordenen en of om
beelden te genereren.

Storytelling landscapes

Plaatsen die zijn ontworpen om
speciﬁeke verhalen te vertellen.
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Narratie wordt gezien als
ordenend principe binnen het
ontwerpproces, maar is als
resultaat van minder waarde.

3.3 Kroniek, Reportage, Memoires en Roman
De reductie in de vorige paragraaf heeft vier soorten verhalen opgeleverd:
I, II, III, IV. Om hiervoor passende namen te vinden zijn er aansprekende titels
gekozen, welke afgeleid zijn van epische genres uit de literatuur. De functie van
deze literaire genres binnen de literatuur is om een ordening te maken in de
grote verscheidenheid van verschenen werken. Elk literair genre geeft een omschrijving van een literatuurvorm, met de daarbij behorende kenmerken. Deze
beschrijving biedt aanknopingspunten om het karakter en de eigenschappen van
de vier verkregen soorten verhalen te verduidelijken.
Uit de diverse voor handenzijnde genres zijn de volgende titels gekozen, omdat
deze het meest verwant zijn met de kenmerken van de vier soorten verhalen.
Gekozen titels zijn: kroniek (I), reportage (II), memoires (III) en roman (IV). Deze
vier soorten verhalen vormen het bereik van de te ‘vertellen’ verhalen in het
landschap.
Deze soorten kunnen op twee manieren worden toegepast binnen de
landschapsarchitectuur. Ten eerste bij een analyse van bestaande plannen, waarbij
de vier een leidraad vormen om te analyseren welk verhaal in het ontwerp
‘verteld’ wordt. Daarnaast is de meer praktische toepassing van de vier soorten
verhalen mogelijk in een ontwerpopdracht. Hierbij dienen de vier soorten
als handvatten om een overzicht te verkrijgen van de aanwezige of mogelijke
verhalen in het landschap.
In deze paragraaf zullen de vier verkregen soorten verhalen afzonderlijk worden
behandeld. Per soort wordt met behulp van een deﬁnitie/ omschrijving en een
voorbeeld inzicht verschaft in de speciﬁeke eigenschappen. Daarnaast wordt een
koppeling gemaakt met de eerder besproken landschapsbiograﬁe en de mate
van regie welke kenmerkend is voor het betreffende soort verhaal. Bij eerstgenoemde is de indeling/ verhouding tussen het mentale en fysieke deel van het
landschap van grote waarde. De algemeen geldende vraag hierbij is: in hoeverre
richt het soort verhaal zich op fysieke elementen in het landschap, dan wel de
inbeelding van de gebruiker bij het mentale landschap? Bij de mate van regie
wordt bekeken, hoe om wordt gegaan met de hoofdelementen van het verhaal.
Kroniek
Het eerste soort verhaal is kroniek. Een kroniek kan omschreven worden als
een verhaal wat gebruik maakt van chronologische geordende feiten. Deze soms
op zichzelf staande feiten worden stap voor stap verteld. Terugkijkend naar het
overzicht gegeven door Potteiger en Purinton is dit soort verhaal gebaseerd op,
en heeft grote gelijkenis met, ‘Processes’. Bij kroniek vormt een proces uit het
fysieke landschap of veranderingen door de tijd, veroorzaakt door een natuurlijke dan wel een culturele kracht, het onderwerp van het verhaal. Deze verhaalsoort richt zich dan ook in grote mate op het fysieke landschap. Het toont
de gebruiker inzicht in de natuurlijke processen. De voorbeelden: erosie, groei,
successie, restoratie, vernieling en verwering zijn visuele sporen van dergelijke
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veranderingen welke de invloed van tijd op het landschap weergeeft. De ontwikkeling in tijd (verleden, heden en toekomst) speelt dan ook een cruciale rol.
Processen kunnen bijdragen aan de begrijpbaarheid van het landschap voor de
gebruiker, wanneer ze ‘leesbaar’ zijn in het landschap. Ze geven betekenis aan
gebeurtenissen die op het eerste gezicht ogenschijnlijk niet gerelateerd zijn,
omdat ze verbanden kunnen leggen zowel letterlijk (fysiek) als ﬁguurlijk.41

huidige situatie

in 2 jaar

in 5 jaar

in 10 jaar

in 30 jaar

Zo is de casestudie “Uit de Klei Getrokken” van VISTA Landschapsarchitecten
voor de Haarlemmermeerpolder gebaseerd op het gebruik maken en tonen van
een natuurlijk proces. “De voorgestelde strategie van natuurontwikkeling zal
de invloed van de natuurlijke processen vergroten en versnelt de ontwikkeling
zodat de bereikte resultaten willekeurig en natuurlijk optreden.”42

in 60 jaar

Figuur 8: Fragment van het
ontwikkelingsproces.

Naast de relatie met het fysieke landschap kenmerkt kroniek zich door een
strakke regie; de hoofdelementen van het verhaal zijn afgebakend. Zo is de
handeling van het verhaal gekoppeld aan de ontwikkeling in de tijd. Deze handeling moet een logische opeenvolging zijn om het verhaal te kunnen begrijpen.
De verhaaltijd van kroniek beslaat bij natuurlijke processen vele decennia zoniet
eeuwen, deze verhaaltijd wordt gecomprimeerd tot een verteltijd van bijvoorbeeld een rondwandeling van een uur. De plaats van handeling van het verhaal
kan in principe overal plaatsvinden. Echter het onderwerp van het verhaal is
veelal kenmerkend voor een bepaald landschap/ gebied, waardoor ook de plaats
is vastgelegd.
Reportage
Reportages beschrijven op een zo feitelijke manier gebeurtenissen en situaties,
alsof de auteur een verslaggever is.43 In het landschap belicht deze beschrijvende
verhaalsoort resten uit het verleden van het landschap of wat er nu plaatsvindt;
het vertelt een laag uit de geschiedenis van de betreffende plek.
Reportage is gedeeltelijk opgebouwd uit ‘Genres of landscape narrative’ en uit
‘Interpretive landscapes’. De deﬁnitie luidt dan ook: een reportage is het vertellen van een verhaal, over wat er plaatsvindt of heeft plaatsgevonden (biograﬁe
en sage), door middel van elementen in het landschap. Resten uit het verleden
44

41 Spirn, A.W. The language of
landscape
42 Nolan, B., H. van Blerck, J.
Dettmar. 1999. 9+1 Young Dutch
Landscape Architects. Rotterdam:
NAI Publishers, 112
43 Vademecum NL.lit http://www.
e-klas.net/ns/nlvadelit4n.htm#rep

Figuur 9 (links):
Schouwburgplein Rotterdam.

Figuur 10 (rechts):
Het Drentse dorp Orvelte,
geﬁxeerd rond 1900.

van het landschap vormen het aanknopingspunt waardoor een laag uit de
geschiedenis van het betreffende landschap zichtbaar gemaakt wordt.
Een duidelijk voorbeeld is het Drentse dorp Orvelte en haar omgeving, waar
de tijdsperiode rond 1900 geﬁxeerd wordt, door het in stand houden van
landschappelijke patronen, architectuur en tradities.44 Een ander voorbeeld is het
Schouwburgplein in Rotterdam, waar het hedendaagse en doorlopende verhaal
van de Rotterdamse haven gearticuleerd wordt door materiaal en vormtaal.
“Meniekleurige en kraanvormige lichtinstallaties, luchtkokers, die refereren aan
die van schepen, gestileerde scheepsrelingen en een vloer van hout, rubber en
metaal zijn de belangrijkste ingrediënten.”45 Bij beide voorbeelden is de (geschiedenis van de) omgeving het uitgangspunt voor het ‘vertelde’ verhaal. Het fysieke
landschap met al haar onderdelen vormt het onderwerp voor het ‘vertelde’
verhaal.
De vrijheid die de auteur (de landschapsarchitect) heeft om het verhaal te articuleren, komt tot uiting in de losse regie die reportage in zich heeft. Reportage
articuleert een speciﬁeke tijdsperiode en bepaalde handelingen/ gebeurtenissen,
maar de auteur is daarin vrij hoe hij deze weergeeft. De plaats waar het verhaal
gearticuleerd wordt is vrij zolang de intentie van het verhaal duidelijk is. Er is
dus geen noodzakelijke binding tussen een plek en het te vertellen verhaal, wat
het uitgangspunt is van de volgende verhaalsoort memoires.

44 Orvelte, http://www.orvelte.
net/
45 Bolhuis van, P. 2004. Het verzonnen land. Wageningen: Uitgeverij
Blauwdruk, 158

Memoires
De typen ‘Memory landscapes’ en ‘Associations and references’ van Potteiger en
Purinton zijn de basis voor deze verhaalsoort. Memoires koppelen (nieuwe)
fysieke elementen in het landschap aan historische gebeurtenissen en herinneringen aan het verleden, waardoor een voelbaar collectieve dan wel persoonlijke
binding ontstaat met de plek. Opvallend is dat deze binding tussen plek en
gebeurtenis twee vormen kan hebben.
Ten eerste kan de gebeurtenis speciﬁek op die plaats hebben plaatsgevonden,
bijvoorbeeld een historisch gebouw zoals het eerder besproken: ‘Hotel de
Wereld’. Ten tweede kan een gebeurtenis verbonden zijn met een plek, terwijl
deze niet speciﬁek daar heeft plaatsgevonden. Hierbij is de relatie tussen plaats
en gebeurtenis aanwezig door het belang van haar omgeving.Voorbeeld is het
monument op de Dam in Amsterdam, dat jaarlijks centraal staat bij de dodenherdenking op vier mei. Het belang van de omgeving, hoofdstad van Nederland
en gelokaliseerd tegenover het Koninklijk paleis, speelt een belangrijke rol in de
keuze om het monument hier te plaatsen.
SOORTEN VERHALEN
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Figuur 11 (links): Monument
‘Hotel de Wereld’ in
Wageningen.

Figuur 12 (rechts):
Sprookjesbos in de Efteling.

Bij memoires vind een koppeling plaats tussen de handeling, dat een speciﬁek
moment in de geschiedenis (tijd) is, en een speciﬁeke plaats in het landschap.
Deze binding verklaart de strakke regie die aanwezig is bij deze verhaalsoort.
Om een speciﬁeke memoires te kunnen ‘vertellen’ zijn alle drie de hoofdelementen van een verhaal nodig in de ‘werkelijke’ conﬁguratie.
Hoewel de verhaalsoort memoires gebruik maakt van fysieke elementen om een
koppeling te bewerkstelligen, heeft deze verhaalsoort toch een grotere relatie
met het mentale landschap. Deze relatie is reeds aanwezig in de titel: memoires.
Memoires zijn persoonlijke levensherinneringen en deze herinneringen zijn per
deﬁnitie te vinden in het geheugen van mensen en hiermee verwant aan het
mentale landschap. Mensen moeten zodoende zelf de koppeling maken tussen
het fysieke object en de herinnering.
Roman
Het laatste soort verhaal combineert de ‘Storytelling landscapes’ met een gedeelte van ‘Genres of landscape narrative’. Bij roman worden nieuwe structuren
aan het bestaande landschap toegevoegd om een nieuw, meestal ﬁctief (legende
en mythe), verhaal te vertellen. Deze verhalen hebben weinig tot geen relatie
met het oorspronkelijke landschap en zijn daarom meer met het mentale
landschap verbonden. Doordat elk willekeurig verhaal gearticuleerd kan worden
in het landschap is de regie van de roman zeer los. Tijd, handeling en plaats zijn
geheel naar het inzicht van de auteur in te vullen. Alles is in principe mogelijk,
zolang het verhaal gearticuleerd kan worden en de bezoeker deze signalen kan
samenvoegen tot een begrijpbaar verhaal. Ondanks de losse regie kenmerkt de
roman zich door een duidelijk plot waarmee de hoofdelementen van het verhaal
onderling gestructureerd worden.
Een Nederlands voorbeeld is het pretpark de Efteling gelegen naast (het
Nationaal Landschap) de Loonse en Drunense Duinen bij Kaatsheuvel. Op het
oorspronkelijke landschap is een pretpark gesitueerd, gebaseerd op de ideeën en
tekeningen van Anton Pieck. Het park kenmerkt zich door een sprookjesachtige
setting, de zogenaamde ‘Wondere Wereld’. Doordat de bezoeker geen relatie
kan leggen met de omgeving, wordt de aandacht gevestigd op de beleving van
het park.
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3.4 Het kruisschema
Nu de betekenis van de vier soorten verhalen duidelijk is, is het nu mogelijk
om de verschillende soorten te positioneren waardoor de onderlinge overeenkomsten en verschillen inzichtelijk worden. Bij de behandeling van de soorten
verhalen (in de vorige paragraaf) is bij elke soort verhaal de koppeling gemaakt
met de landschapsbiograﬁe en de mate van regie. De verhalen onderscheiden
zich van elkaar door enerzijds de inhoud, het onderwerp van het verhaal gericht
op het fysieke dan wel het mentale landschap, en anderzijds de behandeling van
de hoofdelementen van een het verhaal: tijd, handeling en plaats.
Om inzicht te verschaffen in de relatie tussen de soorten verhalen kan een
matrix bestaande uit twee assen – een kruisschema – houvast bieden.46 Door de
twee assen te koppelen aan de tegengestelde paren: mentaal - fysiek en strakke
- losse regie, kunnen de vier soorten verhalen gepositioneerd worden binnen dit
schema, waardoor de verschillen in eigenschappen zichtbaar worden (zie ﬁguur
13).
Op de horizontale as, loopt de waarde van de gevoerde regie van 100% strakke
regie (aan de linkerkant) naar 100% losse regie (aan de rechterkant). Op de
verticale as loopt de waarde van 100% gericht op het mentale landschap (bovenaan) naar 100% gericht op het fysieke landschap (onderaan). Deze twee paren
(fysiek- mentaal en strakke regie - losse regie) hebben niet noodzakelijk een
onderlinge overeenkomst. Een verhaal wat erg gericht is op het vertellen van het
fysieke landschap kan qua regie zowel los als strak worden benaderd. Andersom
sluit een strakke regie niet het mentale landschap dan wel fysieke landschap uit.
Figuur 13: Het kruisschema

mentaal

deﬁnieert en positioneert de
vier verschillende soorten
verhalen.
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46 Het principe van een
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kruisschema is gebaseerd op het
systeem dat Han Lorzing in zijn
boek “The Nature of Landscape”
heeft gebruikt om het landschap
en de vier invloeden op dit

fysiek

landschap te verduidelijken.
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4 hoeken
De eerste indeling in de soorten verhalen kan gemaakt worden door de relatie
met het mentale en fysieke landschap. Dit paar is op de verticale as weergegeven. De onderste helft van het schema is georiënteerd op het fysieke
landschap terwijl de bovenste helft zich richt op het mentale landschap. De twee
verhaalsoorten die gekoppeld zijn aan het fysieke landschap zijn kroniek en documentaire. Deze verhalen zijn verbonden aan het fysieke landschap doordat ze
deze proberen te verklaren en/ of een historische laag uit het verleden proberen
zichtbaar te maken.
Memoires en roman zijn beide aan de mentale kant van het schema gepositioneerd. Reden hiervoor is dat beide soorten verhalen wanneer gearticuleerd in
het landschap veel ‘inbeeldingsvermogen’ vragen van de gebruikers/ bezoekers.
Het verhaal wordt gearticuleerd, alleen de mensen dienen zelf deze aanwijzingen
samen te voegen tot een verhaal; het richt zich op het geheugen van de mensen.
Deze eerste indeling wordt aangevuld met, op de horizontale as, de mate van
regie. Aan de linkerzijde is de vrijheid in de regie beperkt. Zoals eerder vermeld
kenmerken kroniek en memoires zich beide door deze strakke regie. Aan de
rechterkant van het schema zijn roman en reportage gepositioneerd. Beide
soorten verhalen vertegenwoordigen de losse regie.
Elk van de vier hoeken van het kruisschema wordt dus gekarakteriseerd door
een unieke combinatie van twee waarden, waarbij deze waarden elk één van
de vier soorten verhalen vertegenwoordigen. In de praktijk zullen lang niet alle
verhalen strikt in een uiterste hoek geplaatst kunnen worden. In elke hoek is
namelijk differentiatie mogelijk in de mate van de waarden. Zo kan een verhaal
getypeerd als verhaalsoort reportage meer gericht zijn op het mentale aspect
dan een andere reportage. De twee assen van het kruisschema zorgen er echter
wel voor dat er geen overlap tussen de verhaalsoorten is en daarnaast beslaan
de vier hoeken de hele scope aan verhalen, welke bruikbaar zijn binnen de
landschapsarchitectuur. Elk van de vier hoeken van het kruisschema worden dus
gekarakteriseerd door een unieke combinatie van twee waarden, waarbij deze
waarden elk één van de vier soorten verhalen vertegenwoordigen.
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De uit de werkdeﬁnitie voortkomende tweedeling binnen landschapsnarratie
wordt ondervangen door twee simpele vragen: (1) Wat wordt er verteld? en
(2) Waarmee wordt dit verteld? In het voorgaande hoofdstuk is de inhoudelijke
kant van narratie behandeld, welke soorten verhalen expliciet in het landschap
‘verteld’ kunnen worden. Nu is het tijd om te bestuderen waarmee verhalen
in het landschap verteld kunnen worden. Welke middelen heeft de landschapsarchitect voorhanden om verhalen inzichtelijk te maken?
Van oudsher bestaat de gereedschapskist van de landschapsarchitect uit fysieke
landschappelijke middelen, zoals het werken met hoogteverschillen, bomen,
hagen, struikgewas en water. Deze kunnen worden aangevuld met kleinschalige
architectuur en kunstwerken welke voortkomen uit aanverwante disciplines. Om
tijdens het ontwerpproces de landschappelijke middelen te kunnen combineren,
ordenen en structureren, kan de landschapsarchitect meer abstracte, (soms)
mathematische concepten inzetten zoals: lijnen, punten, vlakken maar ook
contrast, ritme, dynamiek, orde, massa en ruimte.
De middelen waarmee een verhaal gearticuleerd zou moeten worden in
het landschap wijkt niet af van de bestaande gereedschapskist. Het is echter
onmogelijk om een rechtstreekse vertaling te maken van een verhaal naar
landschappelijke middelen. Om toch de koppeling te maken tussen het verhaal
en het landschap dient een (mentale) tussenstap gemaakt te worden welke vergelijkbaar is met de, hierboven genoemde, abstracte concepten. Helaas bieden
deze bekende concepten weinig houvast om een verhaal om te zetten naar
het landschap. Waarschijnlijk is dit te danken aan het organiserende karakter
van deze concepten. Ze worden toegepast om een ruimtelijke compositie te
creëren en niet om een betekenis vanuit het mentale landschap door te geven
en zichtbaar te maken.

47 Potteiger en Purinton.
Landscape Narratives, 34

Een oplossing voor dit dilemma kan gevonden worden in de literatuur, namelijk
door de toepassing van stijlﬁguren. “De kwaliteit van stijlﬁguren om heen en
weer pendelen tussen representatie in het ene medium dan wel andere medium
met name relevant is voor de overbrenging tussen het verbale en visuele, het
tijdelijke en ruimtelijke en het narratieve en landschap.”47
Stijlﬁguren kunnen de koppeling vormen tussen verhalen en de landschappelijke
middelen (zie ﬁguur 14, op de volgende pagina). Hiermee zijn ze qua toepassing
vergelijkbaar met de organisatorische concepten. De volgende vraag is dan
ook, welke stijlﬁguren zijn bruikbaar binnen het vakgebied van de landschapsarchitectuur?
EEN ‘VOCABULAIRE’ VOOR HET LANDSCHAP
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Landschapsnarratie

Verhaal (inhoud)

4 Soorten verhalen

(Kroniek/ Reportage/ Memoires/ Roman)

Medium (landschap)

Stijlfiguren en
retorische middelen

Landschappelijke middelen

Potteiger en Purinton beschrijven in het kort een viertal – volgens hen – meest
gebruikte stijlﬁguren (metafoor, metonymia, synecdoche en ironie). Spijtig genoeg
blijft het onduidelijk waarom gekozen is voor juist dit viertal en hoe eventuele
andere stijlﬁguren gebruikt zouden kunnen worden?

Figuur 14: Stijlﬁguren en
retorische middelen vormen
de koppeling tussen de twee
zijden van landschapsnarratie.

Een uitgebreid overzicht van stijlﬁguren en hun landschappelijk toepassing kan
worden gevonden in het boek “The Language of Landscape” van Ann Winston
Spirn.Voordat we haar overzicht bespreken nemen we eerst een stap terug
om te onderzoeken wat stijlﬁguren en retorische middelen zijn en hoe deze
normaliter worden toegepast? Daarna wordt ingegaan op de relatie tussen
stijlﬁguren, verhalen en landschappelijke middelen.

4.1 Stijlﬁguren en retorische middelen
Ons dagelijks leven is ‘doorspekt’ met diverse stijlﬁguren en retorische middelen.
Bij elke zin die geformuleerd wordt, zowel mondeling als schriftelijk, maakt men
gebruik van stijlmiddelen om “de boodschap zo duidelijk, pakkend, prikkelend of
spannend mogelijk over te brengen.”48
De stijlﬁguren en retorische middelen waarvan wij ons bedienen in de taal
stellen de verteller/ auteur in staat om de betekenis, van het gecommuniceerde,
treffender en sterker te formuleren. Daarnaast worden stijlﬁguren en retorische
middelen, in het bijzonder in de literatuur, gebruikt om de aandacht van de lezer
op belangrijke punten te vestigen. De aandacht die stijlﬁguren en retorische
middelen opeist, is te verklaren met behulp van de omschrijving uit de Van Dale.
De uitdrukking veroorzaakt het gewenste effect, door gebruik te maken van een
bijzondere formulering of door een afwijking van de gebruikelijke/ verwachte
zinsbouw.49
Tot zover de – gebruikelijke – toepassing van stijlﬁguren en retorische middelen
in de literatuur. Interessanter voor deze studie is hoe stijlﬁguren en retorische
middelen zich verhouden tot de landschapsarchitectuur. Zijn ze herkenbaar en
toepasbaar in het landschap en in de diverse ontwerpen voor het landschap,
parken en tuinen?
Een antwoord op deze vraag is geformuleerd door Ann Winston Spirn in haar
boek “The Language of Landscape.” 50 Spirn is (een van) de meest vooraanstaande auteurs die ingaat op de relatie tussen taal en het landschap. In haar
boek wijdt zij een hoofdstuk aan de toepassing van ‘de taal van het landschap’ in
relatie met poëzie onder de pakkende titel: “A Rose Is Rarely Just a Rose”.
50

48 Boon den, T. 2001. Stijlﬁguren.
Den Haag: Sdu Uitgevers, 7
49 van Dale, www.vandale.nl
50 Spirn, A.W. The language of
landscape

Ze begint haar betoog met de stelling dat in de westerse samenleving woorden,
onder andere in geschreven tekst, veelal voorrang krijgen boven beelden en
andere symbolen. Stijlﬁguren en retorische middelen zoals accenten, metaforen,
paradoxen, ironie en verwijzingen zijn veelvuldig en misschien wel overvloedig
‘gecodiﬁceerd’ in de literatuur maar worden spaarzaam herkend of toegepast
in het landschap.Volgens Spirn ligt de ‘fout’, de mislukking van deze spaarzame
toepassing van stijlﬁguren, in het onvoldoende herkennen van de ﬁguratieve
waarde van het landschap. Betrokkenen zien de kwaliteiten van het beeldende
landschap onvoldoende an sich.Voor hen is het landschap, in het algemeen, een
achtergrond of een kader voor bebouwing. Gelukkig ziet Spirn zelf nog genoeg
mogelijkheden in de toepassing van enkele stijlﬁguren en retorische middelen.

Figuur 15: Omslag “The
Language of Landscape.”

Tabel 2: Indeling van
categorieën stijlﬁguren en
retorische middelen.

Categorieën

Accent

Voortbordurend en gebruikmakend van dit optimisme wordt het uitgebreide
overzicht van landschapsarchitectonische stijlﬁguren, die zij in het hoofdstuk
benoemt, door ons geadopteerd. De sturende vraag hierbij is: Welke stijlﬁguren
en retorische middelen kunnen worden ingezet als (hulp)middel voor landschapsarchitecten om door articulatie in het landschap, een verhaal te ‘vertellen’?
In de literatuur bestaat er een grote diversiteit aan stijlﬁguren, alfabetisch
reikend van abissio tot zeugma, met elk een eigen betekenis en functie. Spirn
heeft in deze grote verscheidenheid een aannemelijke selectie gemaakt van
toepasbare stijlﬁguren in de landschapsarchitectuur. Zij maakt bij de beschrijving
en toepasbaarheid van de stijlﬁguren en retorische middelen gebruik van zes
categorieën om de diverse stijlﬁguren te organiseren. Onderscheidt wordt
gemaakt in: accent, climax en anticlimax, anomalie, metafoor, paradox en ironie
en aanspreking.
Climax en
Anticlimax

Plaatsing
Climax
Omkadering
Anticlimax
Contrastwerking
Overdrijving
Vervorming
Geluid
Ritme

51 Zie voor een uitgebreidere
beschrijving van de toepassing
van stijlﬁguren en retorische middelen in het landschap, Spirn. The
language of landscape, 216-235

Anomalie

Metafoor

Paradox en
Ironie

‘Aanspreking’

Anachronisme
Prochronisme
Anachonisme
Anastrofe

Synecdoche
Metonymia
Personiﬁcatie
Eufemisme
Conceit

Antithese en
Oxymoron
Antifrase
Litotes
Meiosis

Apostrof
Aposiopesis
Exclamatie

Allegorie
Cliché

Dramatische
ironie

Met de indeling in zes categorieën deﬁnieert zij vervolgens in totaal 28 stijlﬁguren en retorische middelen op hun landschapsarchitectonische toepasbaarheid (zie tabel 2). Niet alle vormen zijn even duidelijk waarneembaar in het
fysieke landschap, maar kunnen mogelijkerwijs wel herkenbaar zijn wanneer
mentale voorkennis aanwezig is. Bovendien kunnen meerdere stijlﬁguren en
retorische middelen tegelijkertijd toegepast zijn; het ene stijlﬁguur of retorisch
middel sluit namelijk het andere niet uit.
In de volgende tekst worden alle categorieën en de hieraan gekoppelde vormen
een voor een uitgelegd. De nadruk ligt op de laatst genoemde vormen, deze
worden uitgelegd met behulp van een deﬁnitie en voorbeeld. De passage van
Spirn vormt hierbij het uitgangspunt.51
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4.2 Accent
Het accentueren van een speciﬁek element betekent het minder belangrijk
maken van een ander element. Waarom accentueer je iets boven iets anders?
En hoever voer je dit door? Accentueren zonder bedoeling is saai; repetitie
zonder variatie wordt monotoon. Terwijl te veel gebruik van accenten leidt tot
verwarring. Dit blijkt uit wanneer een element groter, helderder en overdreven
weer wordt gegeven boven een ander wat leidt tot een kakofonie.
Wanneer het woord accent wordt opgezocht in het woordenboek is de
omschrijving van accent: het kenmerk, dat iets benadrukt. Spirn deﬁnieert in
haar boek zeven vormen van accentueren: plaatsing, omkadering, contrastwerking,
overdrijving, vervorming, geluid en ritme. Sommige hiervan behoren tot de ‘basisuitrusting’ van de landschapsarchitect, andere zijn minder bekend. Over het
algemeen is te stellen dat deze zeven manieren van accentueren bekende
vormen zijn binnen de landschapsarchitectuur; ze worden gebruikt in de fysieke
laag van het ontwerp. Kenmerk van deze vormen is dat ze naast elkaar en
gezamenlijk gebruikt kunnen worden. De ene vorm sluit de andere vorm niet uit.
Plaatsing is het positioneren van een element op een passende en/ of gewenste
plaats. Een voorbeeld hiervan is zichtbaar in de diverse landgoederen en buitenhuizen, veelvuldig is de toegang naar het landhuis een laan, met aan het einde
het landhuis. Plaatsing is daarnaast een belangrijke manier om de (gewenste)
hiërarchie te verduidelijken. Het voorbeeld van de laan en het landhuis is
hiervoor ook illustrerend. Het landhuis is het belangrijke element dat benadrukt
wordt met behulp van de laan. De laan geleidt door zijn rechtlijnigheid en
daarmee zichtlijn de bezoeker naar het huis.
Omkadering vindt plaats door het belangrijkste element, bijvoorbeeld een
standbeeld, letterlijk in een kader te plaatsen of door een ruimte te omlijnen.
Deze vorm van accentueren maakt gebruik van geleiding, het blikveld van de
bezoeker of bewoner wordt geleidt door de ‘wanden’ naar het belangrijkste
element. Evenals bij plaatsing is ook bij deze vorm sprake van hiërarchie.
Bekende landschappelijke elementen die voor omkadering gebruikt worden zijn
rijen bomen, hagen en muren.
Contrastwerking is het zichtbaar maken van een in het oog vallende tegenstelling.
Contrasten in de landschapsarchitectuur zijn te vinden in het ruimtelijke en
functionele.Voorbeelden van ruimtelijk contrast is de tegenstelling tussen massa
en ruimte en verschillen in hoogten. De tweede vorm, functioneel contrast, is
het toekennen van functies, waarbij de balans tussen het cultuurlijke en natuurlijke uiterlijk veelvuldig wordt toegepast. Mien Ruys past dit onder meer toe bij
haar ontwerp voor het gebouw van PTT post in ’s-Hertogenbosch, waar strakke
haagblokken contrasteren met losse beplanting. De mate van contrast wordt
bepaald door de omgeving; hoe homogener of extensiever de context is, hoe
sterker het contrast.
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In het landschap is contrastwerking veel aanwezig, zo is de dichtheid van een bos
met een scherpe bosrand contrasterend met de aanliggende openheid.
Overdrijving is het zo presenteren dat het groter, mooier, meer, enzovoort lijkt
dan in werkelijkheid het geval is. Exemplarisch is het thema-/ miniatuurpark
Madurodam in Den Haag, waar delen van Nederland in het klein, schaal 1:25,
te zien zijn. Als bezoeker waan je jezelf als reus in het park, waardoor de
verhouding tussen mens en omgeving onwerkelijk wordt. Andersom kunnen
objecten (extreem) worden uitvergroot. Claes Oldenburg staat bekend om deze
uitvergroting van dagelijkse voorwerpen. Zijn kunstwerk in het Kröller-Müller
museum: de blauwe troffel, confronteert de bezoeker op een bijzondere manier
met het allerdaagse.
Vervorming vindt plaats door een element een andere vorm te geven en zo uit
zijn model te brengen. In de Engelse landschapsstijl werd vervorming toegepast
door het aanplanten van een ‘misvormde’ boom of een niet vaak gebruikte
cultivar. Deze soorten fungeerde dan als blikvanger in de tuin. Gedraaide assen
zijn in de (landschaps-)architectuur en stedenbouw van het postmodernisme
een veelgebruikte manier om nadruk te leggen op bepaalde onderdelen van het
plan.

Figuur 16 (boven): Contrast
in beplanting. Strakke
haagblokken versus losse
beplanting.

Geluid is een brede vorm van accent. Het gebruik van geluid kan immers heel
divers zijn. Wanneer geluid een toevoegde waarde heeft voor de functie die het
dient, is het een vorm van accent. Een voorbeeld is te vinden in Kaatsheuvel in
de wondere wereld van de Efteling, waar in het Sprookjesbos uit paddestoelen
aan de kant van de weg al decennia lang een vrolijk en licht melodietje klinkt van
een klavecimbel. Deze tonen geleiden de bezoeker als het ware langs de diverse
sprookjes in het bos.

Figuur 17 (onder):
Overdrijving, de troffel van
Claes Oldenburg.

Ritme is evenals geluid een brede vorm van accent en kan goed samenvallen met
hierboven besproken vormen. Ritme kan omschreven worden als het gebruik
maken van een patroon of structuur met een interval, door herhaling van
elementen of door geluid. De eerdergenoemde laan is een voorbeeld, waarin
op gelijke afstand van elkaar geplaatste bomen een ritme vormen. Daarnaast
kan ritme ook op andere schaalniveaus plaatsvinden; door het herhalen van een
(eenduidige) poortconstructie in de Walt Disney parken worden de verschillende ‘werelden’ duidelijk herkenbaar gemaakt voor de bezoeker, wanneer hij
zich op het centrale plein bevindt.

4.3 Climax & Anticlimax
De titel van de volgende categorie geeft meteen de inhoud aan, waar deze uit
is opgebouwd. In climax wordt het hoogste of meest intensiefste punt in de
ervaring of in de serie gebeurtenissen benadrukt. De intensiteit groeit hierbij
stap voor stap. Een voorbeeld is een kanovaarder die bij het naderen van een
waterval als eerste het water sneller ziet stromen, daarna wordt het geluid van
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kletterend water harder en uiteindelijk leidt dit tot het afdalen van de kanovaarder van de waterval.
Bij anticlimax wordt het nagelaten verwachtingen uit te laten komen. In het
landschap is een wandeling over een lang pad met aan het einde een bocht, een
voorbeeld van een anticlimax, wanneer de wandelaar verwacht na de bocht iets
te kunnen zien. Stap voor stap komt de ontknoping nabij. Wanneer hij echter
de bocht om gaat, is in plaats van het verwachte en gewenste beeld weer een
ellendig lang pad zichtbaar wat afgelegd moet worden.

4.4 Anomalie
Het landschap dat incongruent is, is anders dan het verwachte beeld. Wanneer
een element uit zijn tijd of uit zijn plaats wordt genomen, zorgt dit voor bedenkingen en ontdekkingen bij de bewoner en bezoeker van een gebied. Het kan
daarbij een boodschap met zich meedragen. Deze categorie van stijlﬁguren zorgt
voor vernieuwing door een element uit zijn context te halen. Spirn deﬁnieert
vier vormen: anachronisme, prochronisme, anachonisme en anastrofe.
Anachronisme wordt gevormd door een persoon of een zaak die niet thuishoort
in een betrokken tijdvak.Vertaald naar het vakgebied kan men zeggen dat het
‘antieke’ uit de tijd wordt geplaatst in een moderne setting of een modern
element in een antieke setting. Een voorbeeld is een moderne folie te plaatsen in
een klassieke tuin of het ontwerpen van een moderne aanbouw aan een klassiek
gebouw, zoals bij het Rijksmuseum Twenthe is gedaan door het architectenbureau UN Studio.
Prochronisme is het plaatsen van een gebeurtenis of element eerder dan de
feitelijke datum. Een representatie van iets uit de toekomst wordt zo gebracht
alsof deze al bestaat om te entertainen, te informeren en te inspireren. De
Floriade, de ‘wereldtuinbouwtentoonstelling’ die eens per tien jaar wordt
gehouden, is hiervan een voorbeeld. Tijdens dit grootse tuinbouwevenement
worden de laatste snufjes en ontwikkelingen gepresenteerd alsof ze al jaren
gebruikt worden.
Anachonisme verschilt met anachronisme doordat het element niet uit de tijd
geplaatst is, maar juist uit zijn plaats/ context wordt getrokken. Wie wel eens
met de auto of trein vanuit Utrecht naar Amsterdam reist, is vast bekend met
het opvallend kleurige oriëntaalse gebouw in het groene Hollandse polderlandschap nabij Breukelen. Deze ontwikkelingen vinden wereldwijd plaats. Aan de
andere kant van de wereld, in het Chinese landschap, ontwerpen Nederlandse
bureaus complete woonwijken geïnspireerd op de Nederlandse vestingsteden
inclusief de grachtenhuizen.
Figuur 18: Anachronisme,

Anastrophe is volgens den Boon een stijlﬁguur waarbij de normale woordvolgorde in een zin of zinsdeel wordt omgekeerd (‘meisje mooi’ in plaats van ‘mooi
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renovatie en uitbreiding van
Rijksmuseum Twenthe door
UNStudio.

meisje’).52 Gekeken naar de buitenruimte, zou dit een inversie van de normale of
verwachte orde betekenen. Een voorbeeld is te vinden in de straat Mariaplaats
in Utrecht, waar een schaakbord geprojecteerd is op een muur. Het is echter
volstrekt onlogisch om hier een potje schaak te spelen, doordat de schaakstukken onderhevig zijn aan de zwaartekracht.
Figuur 19: Anachonisme,
maquette van de nieuwe
stadsuitbreiding in het
Pudong-gebied, door
Kuiper Compagnons. Een
‘Hollandse’ aanpak voor een
expanderende Chinese stad.

4.5 Metafoor
Een metafoor is het overbrengen van een betekenis van een element of
fenomeen door een beeldende of onverwachte vergelijking te maken tussen,
op het eerste gezicht, twee verschillende voorwerpen, personen of gebeurtenissen. Wanneer deze nogmaals bekeken worden, ze toch enige vorm van
gelijkenis hebben. Metaforen zijn zeer gewoon in de omgangstaal, en liggen ten
grondslag aan min of meer vaste uitdrukkingen. In de landschapsarchitectuur
zijn metaforen moeilijker herkenbaar in het fysieke landschap. Mentaal moet
eerst een gebeurtenis of een verhaal bekend zijn voordat deze te herkennen
is in het fysieke landschap. Men moest eerst het gerefereerde kennen voordat
de referentie duidelijk wordt. Er bestaan vele vormen van metaforen. Spirn
deﬁnieert de volgende als meest toepasbaar: synecdoche, metonymia, personiﬁcatie,
eufemisme, conceit, allegorie en cliché.
Bij synecdoche staat een deel voor het geheel of het geheel voor een deel, dat
het landschap, omgeving of ontwerp uitlegt. Iconen zijn synecdoche’s doordat ze
in staat zijn door bijvoorbeeld een gebouw symbool te staan voor een stad. Een
element dat bij de Nederlandse bevolking herkend wordt is de Erasmusbrug.
Deze brug staat voor een groter geheel; namelijk Rotterdam. Een synecdoche op
nationaal niveau, in ieder geval in het buitenland, zijn tulpen, molens, nederwiet
en klompen.
Metonymia is de benaming voor wanneer een deel van een persoon of element,
staat voor de persoon zelf of het hele element. Een Nederlands voorbeeld is
het Binnenhof en het torentje van de Minister President welke staan voor de
vrijheden van de Nederlandse democratie.

52 Boon den, Stijlﬁguren, 28

Personiﬁcatie, het identiﬁceren van het niet menselijke met het menselijke, is een
metafoor die lastig in het fysieke landschap waarneembaar is. De personiﬁcatie is
terug te vinden in natuurlijke voorvallen zoals de aardbevingen en overstromingen die ‘Moeder Natuur’ veroorzaakt heeft.
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Een eufemisme is een verbloemde, verzachtende benaming van iets onaangenaams.Vertaald naar de landschapsarchitectuur is een eufemisme het verbergen
van zaken die liever niet getoond worden. Het inpakken van bedrijfsterreinen
met beplanting, het zogenaamde ‘schaamgroen’, zorgt ervoor dat containers en
loodsen uit het zicht verdwijnen.
Het Engelse ‘conceit’ dat Spirn beschrijft aan de hand van Martha Schwartz’s
Splice Garden, heeft geen tegenhanger in de Nederlandse taal. Wel kan het
omschreven worden als een ver doorgevoerde vergelijking. Het ontwerp voor
de Splice garden maakt gebruik van een dergelijke ver doorgevoerde vergelijking.
Gelegen op het dak van het biomedische onderzoeksinstituut Whitehead
Institute in Cambridge, Massachusetts vond Schwartz haar inspiratie in de werkzaamheden die in het onderliggende gebouw plaatsvinden, namelijk het splitsen
van genen. “De tuin werd een verhaal over gevaar van het splitsen van genen en
het daarmee mogelijk creëren van een monster”.53
De daktuin is een ‘monster’; de juxtapositie van Franse Renaissance en Japanse
Zen vormelementen vertegenwoordigen het splijten van het geheel met de
daarbij horende gevolgen. Daarnaast wordt de vergelijking verder gemaakt door
de materialisatie. De hele tuin bestaat uit kunstmatige materialen in de vorm
van planten en bomen. De planten representeren levende elementen, terwijl het
anorganische materiaal staat voor het artiﬁciële, het gemaakte.
Figuur 20: Conceit, 2
perspectieven in de Splice
Garden van Martha
Schwartz.

Een allegorie is een symbolische voorstelling van een idee of een ander abstract
begrip in de kunst. Het is als het ware een verlengde metafoor; een verhaal dat
kan gelezen worden op meer dan één niveau, met als doel het informeren en instrueren. Een bekend voorbeeld uit de landschapsarchitectuur is de ‘scenograﬁe’
van Villa Lante in Bagnania (Italië), die als een weg is georganiseerd. “Een weg
vanuit het donker naar het licht, van natuur naar cultuur, van onrust naar rust.”54
De villa is gesitueerd op de helling van een beboste heuvel, die de achtergrond
van de compositie vormt en de vrije natuur symboliseert. In het achterste
gedeelte van de tuin stroomt water uit een bron en doorloopt de hierboven
beschreven weg door de gehele tuin.
Iets is cliché wanneer een element veelgebruikt wordt, waardoor deze
‘afgesleten’ is. Het element verliest hierdoor zijn waardigheid en originele
scherpte. Het gebruik van (afgedankte) spoorbielzen in de jaren zeventig van
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53 Martha Schwartz, www.
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54 Kerkstra, K. 2003. The landscape
of symbols = Landschap van
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de vorige eeuw in de tuinarchitectuur is een voorbeeld van een heuse trend in
de tuinarchitectuur. De bielzen werden zo vaak gebruikt dat de oorspronkelijke
waarde en esthetiek van het element verloren zijn gegaan.

4.6 Paradox & ironie
Een paradox is een schijnbare tegenspraak, die wel degelijk blijkt te kloppen
tegenovergesteld van de waarheid. Ironie is een vorm van spot waarbij men
het tegendeel zegt van wat men bedoelt te zeggen. De twee termen zijn nauw
gerelateerd en worden vaak gecombineerd. Spirn beschrijft vijf vormen van
paradox en ironie: antithese en oxymoron, antifrase, litotes, meiosis en dramatische
ironie. Net als bij de categorie metafoor is het belangrijk om het ‘mentale’ deel,
de bedoeling, te kennen om daarmee de fysieke verschijningsvorm te kunnen
begrijpen.
Bij antithese worden “contrasterende begrippen in elkaars context gepresenteerd om een tegenstelling te poneren.”55 Bij oxymoron worden “twee
tegenovergestelde, eigenlijk onverenigbare begrippen op spitse wijze aan elkaar
gekoppeld”56 en in een uitdrukking getoond.
In de landschapsarchitectuur is dit terug te vinden door twee op zichzelf staande
en tegenovergestelde landschapselementen te gebruiken om een probleem op
te lossen.Voorbeeld is water en bebouwing; op het eerste oog zijn deze niet te
combineren maar door nieuwe constructies is het mogelijk deze te combineren
als zijnde drijvende woningen.
Bij antifrase wordt een materiaal of een vorm gebruikt in een tegenovergestelde
manier die wordt verwacht. Bovendien contrasteert de expressie sterk met
wat wordt bedoeld. In de lente op de dijk bij het Gelderse dorpje Lent, vlakbij
de spoorbrug naar Nijmegen, staan krokussen in het gras die in het voorjaar in
bloei de grote letters LENT(E) vormen.
Litotes is een vorm van paradox en ironie waarbij de waarheid wordt verkleind
om die beter te doen uitkomen of de bevestiging van een feit wat wordt
versterkt door ontkenning van het tegenovergestelde. Een voorbeeld is de
nagebouwde Donjon in het Valkhofpark van Nijmegen, waar in de grond overblijfselen zijn gevonden van Romeinse bebouwing.Van deze resten is echter
weinig waarneembaar, maar door de nieuwe constructie, wordt het feit van
archeologische vondsten en de Romeinse historie van Nijmegen versterkt.

55 Boon den, Stijlﬁguren, 34

Meiosis is een stijlﬁguur waarbij iets minder belangrijk wordt gemaakt dan het
is, door de toepassing van een materiaal of een vorm. Dit stijlﬁguur wordt door
sommige gezien om de betekenis van architectuur in een tuin of een landschap
te ondermijnen.Voorbeelden zijn het gebruik van kippengaas in plaats van een
haag of het gebruik van plastic bloemen. Groene elementen worden met opzet
aan de kant geschoven om te provoceren.

56 Ibid., 113
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Bij dramatische ironie zijn twee typen mensen te onderscheiden; de waarnemers
en de actoren. De eerste groep observeert de tweede groep bij het uitvoeren
van een actie. Dit is voor de waarnemers interessant omdat zij op de hoogte
zijn van de stappen van de actoren en de gevolgen daarvan. In het centrum van
Nijmegen op het Koningsplein is dit schouwspel zichtbaar. Hier komt water
onverwacht spuitend uit het grondvlak, zogenaamde bedriegertjes. De voorbijgangers (de actoren) worden hierdoor doorweekt, terwijl anderen (de waarnemers) vanaf het terras dit lachend gaande slaan.

4.7 Aanspreking
Bij de ingang van Disneyland worden de bezoekers aangesproken door een
standbeeld van Walt Disney hand in hand met Mickey Mouse met de boodschap, dat Disneyland een plaats is waar kinderen en ouders samen pret kunnen
maken. Een aanspreking verkondigt of aanbidt iemand uit het verleden. Dit kan
het verkondigen zijn van een idee of een plaats, maar ook het aanbidden van een
bovennatuurlijke persoon of van een dierbare overledene. Spirn onderscheidt
drie vormen van aanspreking in haar boek: apostrof, aposiopesis en exclamatie.
Apostrof is in de literatuur het zich plotseling wenden tot een andere persoon,
het spreken tegen iemand die niet aanwezig dan wel tegen levenloze voorwerpen. Bekeken vanuit het perspectief van de landschapsarchitectuur, kan
dit vertaald worden als een onderbreking van een bepaald effect. Door deze
onderbreking wordt de aandacht gefocust op een bepaald element/zicht of een
groeiende bewustwording van een proces. Spirn beschrijft scherpe bochten in
de paden van Japanse en Chinese tuinen, welke de aandacht vestigen op een
zicht maar ook de bewustwording van het ‘lopen’ vergroten.
Bij aposiopesis wordt een redenering of verwijzing afgebroken die compleet
moet worden gemaakt in de verbeelding. Een Nederlands voorbeeld is het
land art project van Marinus Boezem: ‘de groene kathedraal in Almere’, waar
178 Italiaanse populieren aangeplant zijn in de vorm van de plattegrond van de
Notre Dame van Reims. De betonnen paden weerspiegelen de kruisribben van
de gotische gewelven. De verbeelding moet echter het beeld van een kathedraal
afmaken. “Het kunstwerk symboliseert het menselijke verlangen om al het
aardse achter zich te laten en het spirituele te zoeken.”57

Figuur 21 (links):
Aposiopesis, luchtfoto van
het landart project ‘De
Groene Kathedraal’ in
Almere.
Figuur 22 (rechts):
Aposiopesis, structuur van
Italiaanse populieren.

57 Flevoland boven water, www.
ﬂevolandbovenwater.nl
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Een exclamatie is een stelling, die sterk aftekent uit de context. Wanneer
ontwerpers zeggen dat een gebouw of tuin een sterk statement maakt, gaat
het meestal om het bevatten van een exclamatie. Een voorbeeld zijn de kantoorgebouwen bij Arnhem Centraal, die staan voor de rivier (blauwe toren) en de
Veluwe (groene toren). Het statement, wat wordt gemaakt door de hoogte
van de bebouwing en de dominante positie die ze innemen in de skyline, is dat
Arnhem op de grens ligt van deze twee landschapstypen.
Spirn behandelt, samen met exclamatie, bevraging welke een grote gelijkenis
vertoont met eerstgenoemde. De bezoeker of gebruiker wordt door een
onverwachte combinatie van elementen aangezet tot nadenken. Wanneer een
pad eindigt in een muur, roept dit vragen op: waar gaat dit pad heen? Waarom
staat deze muur hier? Etc. De bezoeker of gebruiker reﬂecteert op hetgeen hij
of zij ziet.
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Na de uitgebreide toelichting van de verschillende soorten verhalen, die in het
landschap gearticuleerd kunnen worden, uit hoofdstuk drie en de manier van
articulatie uit hoofdstuk vier zal in dit hoofdstuk de toepasbaarheid van beiden
getest worden. Er zal na de voorgaande gescheiden behandeling van landschapsnarratie weer een koppeling plaatsvinden, met behulp van de inzendingen van de
openbare ideeënprijsvraag ‘De Romeinse Lijn’ – De Limes van Levefanum naar
Laurum – uitgeschreven door de provincie Utrecht.
Aan de hand van deze prijsvraag wordt gekeken of het theoretische kader,
bestaande uit de vier soorten verhalen en de stijlﬁguren/ retorische middelen,
herkenbaar zijn in de inzendingen en daaraan gekoppeld de ontwerppraktijk.
Daarnaast wordt geanalyseerd of er regelmatigheden te vinden zijn in keuze
voor een soort verhaal en in de toepassing van de stijlﬁguren en retorische
middelen. Deze toetsing van de verkregen theorie aan het werk van derden
biedt aanleiding tot reﬂectie op de praktische toepasbaarheid van de theorie.
Bovendien levert deze testcase de mogelijkheid om ontwerpen uit het vakgebied
te bestuderen en hierop vanuit landschapsnarratie te reﬂecteren.

5.1 Keuze prijsvraag
De keuze om juist deze prijsvraag, ‘De Romeinse Lijn’, te analyseren is gebaseerd
op een aantal karakteristieken van de prijsvraag: (1) Doordat het onderwerp
en de doelstellingen voor de ontwerpen vaststaan – middels een wedstrijdprogramma – zijn er in theorie alleen verschillen aanwezig in de oplossing. In
dit geval, hoe om te gaan met de geschiedenis en het historische erfgoed van
de Romeinen. Hoewel in de opdrachtomschrijving niet gevraagd werd naar
een speciﬁek narratief ontwerp, is door het cultuurhistorische karakter van
de prijsvraag in het merendeel van de inzendingen een narratieve oplossing
te verwachten. (2) Tweede voordeel is dat de hoeveelheid inzendingen (39 in
totaal) de vergelijking realistischer maakt en er een grotere kans op bruikbare
uitkomsten is. Dit aantal is aan de andere kant nog behapbaar in een relatief kort
tijdsbestek. (3) Derde voordeel betreft de aard van de opgave en het onderwerp.
Door de vraag naar fysieke oplossing is het mogelijk om deze te analyseren en
te koppelen aan de eerder gedeﬁnieerde soorten verhalen.

5.2 Opgave
Hoewel de prijsvraag zich kenmerkt door een interdisciplinair karakter, heeft de
opgave een grote relatie met het vakgebied van de landschapsarchitectuur. Dit
komt door de aard van de opgave (historische gelaagdheid), de schaal (regionaal
naar lokaal) en het aanwezige tijdsaspect (ontwikkeling in tijd).
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De historische gelaagdheid komt terug in het wedstrijdprogramma doordat
er gepleit wordt “voor een ‘biograﬁe van het Limes-landschap’ en het laten
vervullen van een (eigentijdse) betekenis bij het ordenen en inrichten van onze
eigen wereld en ruimte temidden van al datgene, dat in het landschap is achtergebleven.”58
De provincie Utrecht, opdrachtgever van deze prijsvraag, heeft in de opgave
van de prijsvraag een duale vraag geformuleerd doelend op enerzijds een
landschappelijke ontwikkeling op verschillende schaalniveaus en anderzijds op
een communicatiestrategie. Citerend uit de opdrachtomschrijving: “Ontwikkel
en presenteer een integrale visie, waarin de ruimtelijke en landschappelijke
betekenis van de Utrechtse Limes als lint zichtbaar gemaakt wordt en
illustreer – vanuit deze visie – de ruimtelijke consequenties voor de ‘parel
Fort Vechten’ en twee andere door de teams te kiezen parels. Deze visie geeft
een ontwikkelingsgrammatica voor de Utrechtse Limes. Geef aan hoe en met
gebruik van welke hedendaagse communicatiemiddelen, het belang van de Limes
in het collectieve geheugen wordt (terug)gebracht.”59
Belangrijk om te vermelden is dat deze analyse niet bedoeld is om een nieuwe
prijswinnaar te selecteren; de inzendingen worden niet beoordeeld op hun
kwaliteiten om antwoord te geven op de opgave. Deze beoordeling is al gebeurd
door een vakkundige jury met een uitgebreide kennis en ervaring. In dit onderzoek wordt speciﬁek gelet op de vertaalslag van het soort verhaal, dat in de
inzending ‘verteld’ wordt, naar de manier waarop de ontwerpers het zichtbaar
proberen te maken; de articulatie in het landschap.

5.3 Werkwijze
Het onderzoeksmateriaal wordt gevormd door de inzendingen van de prijsvraag
‘De Romeinse Lijn’ en zijn digitaal verkregen via de website www.deromeinselijn.nl. In totaal zijn er 39 plannen ingezonden, waarvan er voor deze testcase
29 interessant waren voor verdere bestudering. De overige 10 inzendingen zijn
door uiteenlopende redenen afgevallen.60
De gehanteerde werkwijze bij de analyse van de plannen kan worden opgedeeld in vijf fasen, waarvan de eerste drie fasen per inzending zijn bekeken. De
vierde en vijfde fase richten zich meer op een onderlinge vergelijking tussen de
plannen.
De eerste fase is het deﬁniëren welk verhaal ‘verteld’ wordt. Hierbij wordt
gezocht naar de boodschap die de diverse plannen beogen, wat wordt zichtbaar
gemaakt in de plannen en waarom? De tweede fase omvat het bepalen van het
soort verhaal, zoals beschreven in hoofdstuk drie (kroniek, reportage, memoires
of roman). Het verhaal, bepaald in de eerste fase, vormt hierbij het uitgangspunt.
In fase drie wordt per inzending in tekst en beeld geanalyseerd hoe het verhaal
gearticuleerd wordt in het landschap. De stijlﬁguren in hoofdstuk vier vormen
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het handvat van deze zoektocht. Per stijlﬁguur wordt bekeken of deze aanwezig
is in de inzending en wat dit betekent voor de articulatie van het verhaal.
Bij de vierde fase kan een vergelijking opgemaakt worden tussen het soort verhaal en de gebruikte stijlﬁguren en retorische middelen. Hierbij wordt gekeken
naar overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende inzendingen per
soort verhaal.Vervolgens wordt in de laatste (vijfde) fase de diverse inzendingen
met elkaar vergeleken en wordt er gezocht naar regelmatigheden binnen de
uitkomsten van de gebruikte soorten verhalen en manieren waarop deze
gearticuleerd worden.
De eerste drie fasen hebben wij onafhankelijk van elkaar doorlopen om zo niet
beïnvloed te raken door de gedachtegang van de ander. Na beiden een inzending
te hebben beoordeeld, hebben wij de uitkomsten met elkaar vergeleken. Bij
meningsverschillen in de beoordeling heeft discussie geleid tot de uiteindelijke
uitkomst.
Doordat de inzendingen geïnterpreteerd moesten worden, de inzendingen zijn
niet vanuit een narratief standpunt ontworpen, zijn de uitkomsten subjectief van
aard.Voor een objectief onderzoek is het wenselijk om de analyse te herhalen
met meerdere personen. Gezien het karakter van de testcase, namelijk het
testen van de theorie, en de beschikbare tijd was een dergelijk onderzoek voor
deze studie niet noodzakelijk.

5.4 Soort verhaal
Kijkend naar de inzendingen blijkt dat de vier verschillende soorten verhalen
te herkennen zijn. Elk soort verhaal kiest een andere invalshoek om het verhaal
van de Romeinse lijn te vertellen. In deze paragraaf wordt per soort verhaal één
inzending toegelicht om duidelijk te maken hoe de inzendingen geanalyseerd zijn
en beoordeeld. De meest sterke en karakteristiekste oplossing per inzending
wordt behandeld.61
Kroniek
In de inzendingen met kroniek wordt gekeken hoe het landschap nu is en
waar de invloed van de Romeinen groot is geweest of nog herkenbaar is. Deze
worden op logische plaatsen in het landschap met elkaar verknoopt. De nadruk
bij de inzendingen ligt op de structuur van de grote schaal, waarbij de speciﬁeke
oplossingen, op de kleinere schaal, niet vanzelfsprekend de eigenschappen van
kroniek hebben.

61 Alle inzendingen zijn te

Een karakteristiek voorbeeld van kroniek is de inzending “Vitrivius” (08VIT)
van Josine van Seventer (penvoerder) e.a., waar de vermoedelijke ligging van de
Romeinse Limes dient als een ontwikkelingsas (zie ﬁguur 23), waarbinnen kleinschalige ontwikkelingen opgenomen worden in het landschap en plaatsvinden in
de geest van de Limes.

bekijken en te downloaden op
www.deromeinselijn.nl.
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De essentie van de inzending is de Utrechtse Limes zichtbaar en voelbaar
maken, zodat het besef van de Limes wordt vergroot. Oude en nieuwe parels
vormen een parelketting “die zowel het heden als het verleden in zich draagt én
door toevoeging van de nieuwe parels een praktische betekenis krijgt voor de
huidige Utrechtse samenleving en haar inwoners.”62
Figuur 23 (links): De
Romeinse Limes dient als
ontwikkelingsas.

Figuur 24 (rechts): De
ontwikkeling door de tijd.

De parels worden geplaatst op de al bekende of toekomstige vindlocaties van
overblijfselen uit de Romeinse periode. De invulling van deze parels varieert van
informatiezuilen, ‘interactieve en informatieve piketpalen’, tot aan een expositiecentrum, die het werk van de archeologische opgraving kenbaar maakt. Deze
oplossingen op kleine schaal zijn voorbeelden van mogelijke invulling en hebben
weinig tot geen verband met kroniek van de grotere schaal.
De ontwikkeling door de tijd is tekenend voor kroniek en komt in deze
inzending tot uiting door de vorming van nieuwe parels, wanneer er ontwikkelingen plaatsvinden in de ontwikkelingsas (zie ﬁguur 24). Zo ontstaat volgens
de ontwerpers, afhankelijk van de vondsten, een waardevolle lijn in het landschap. In deze inzending is ritme gebruikt door het steeds terugkerende principe
van invulling van een nieuwe parel en van de stijlﬁguur apostrof door het
onderbreken van de parelketting, wanneer er geen vondsten zijn, en het weer
laten opduiken van een nieuwe parel bij een archeologisch interessant gebied.
Reportage
Bij de inzendingen gedeﬁnieerd als reportage wordt het verhaal van de
Romeinen en hun leefgewoonte en manieren (zoals huisvesting en verdediging)
verteld in de hedendaagse omgeving.
Volgens F. Foole (penvoerder) e.a. met de inzending “Limes, the game” (36GAM)
wordt door de Limes, met zijn vindplaatsen, een geschiedenis en verhalen
verleend aan het landschap. Deze vindplaatsen en hun omgeving zouden volgens
de ontwerpers gekoppeld kunnen worden aan thema’s, die zijn afgeleid uit
de speciﬁeke omstandigheden van die locatie. Ze hebben te maken met de
Romeinse wereld, maar ook met het huidige gebruik van de grond. Thema’s
kunnen bijvoorbeeld zijn: oorlogsvoering en verdediging, wetenschap en religie,
omvorming van het landschap, voeding, handel en nijverheid. Hierdoor wordt
“het Limes landschap geïnterpreteerd als een lange, nabij de A12 en andere
64

62 Seventer van Josine et al.,
Vitrivius, 08VIT

Figuur 25 (links): Koppeling
vindplaatsen Limes en de
omgeving aan diverse thema’s.

Figuur 26 (rechts): Aanzicht
van de zware glazen
elementen, die fungeren als
vitrine.

grote infrastructuren gelegen etalage, waarin Nederland kan bekijken wat het
van zichzelf gemaakt heeft”63, aldus de ontwerpers.
Bij elk thema wordt gebruik gemaakt van hetzelfde vormgevingsprincipe/
materialisering, waar vondsten in of bij tentoongesteld worden (ritme). Gedacht
wordt aan zware glazen elementen, die kunnen fungeren als keerwand, vitrine
of een soort periscoop. De tentoongestelde artefacten hebben een relatie met
een hierboven beschreven thema en zijn gevonden in het Limes landschap. Deze
combinatie van nieuwe en oude elementen zorgt dat het stijlﬁguur anachronisme
wordt toegepast in dit ontwerpvoorstel.
Memoires
Bij memoires wordt zo veel mogelijk de fysieke aanwezigheid van de Romeinen
opgepakt om het verhaal van de Romeinen te vertellen.Vondsten en de plekken
van de vondsten worden onderstreept en beleefbaar gemaakt. De inzending
“De-coding artifacts” (18ART) van Martin Knuijt (penvoerder) e.a. wil de plekken in het landschap, waar de Romeinen zich hebben gehuisvest, beklemtonen.
Zij menen dat de Limes een verborgen laag uit een belangrijke periode in het
Nederlandse verleden is. Het mysterie van het onzichtbare en slechts soms ontsluierende verleden is fascinerend en zo wordt dit verhaal door de ontwerpers
opgepakt om de bezoeker te ‘vertellen’.
Op de daadwerkelijke plekken in het landschap, waar ooit Romeinse bebouwing
heeft gestaan, wordt door middel van lichtprojecties elke dag van het jaar de
contouren van de bebouwingsfundering getoond. (zie ﬁguur 25, op de volgende
pagina) Deze projecties hebben verschillende stijlﬁguren en retorische middelen in zich. Zo is het stijlﬁguur synecdoche, een deel staat voor het geheel, te
herkennen; de projecties staan voor de gehele Romeinse onzichtbare laag, maar
ook voor de Romeinse bebouwing. Ook anachronisme, het plaatsen van het
‘antieke’ (in dit geval de fundering van Romeinse bebouwing) in het hedendaagse
landschap, komt voor in deze inzending. Doordat enkel de fundering wordt
weergegeven wordt geacht dat de bezoeker de bebouwing daarbij kan verzinnen
(aposiopesis).

63 Foole F. et al., Limes, the game,
36GAM
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Figuur27: Lichtprojecties
tonen de contouren van de
bebouwingsfundering.

Roman
Het verhaal van de Romeinen in de inzendingen met de verhaalsoort roman
wordt opgepakt in zodanige vorm dat het verhaal wordt getransformeerd of
hervormd in een eigentijdse oplossing voor de toekomst. In deze verhaalsoort
is niet het waarheidsgetrouwe verhaal van historische Romeinse gebeurtenissen
en plaatsen het belangrijkst, maar juist de interpretatie van de Romeinen. De
prijswinnaars, Joris Jacobs (penvoerder) e.a., zijn met hun inzending
“A Tempore Romanorvm” (38ABC) het voorbeeld van de verhaalsoort roman.
De ontwerpers beschouwen de Limes, als lijn langs de Rijn, “historisch als de
bron van levenskracht voor Utrecht, en zien daarbij een historische continuïteit
in de rol als oorsprong van een rijkdom aan verschillende culturele, economische en andere invloeden.”64 Het verleden moet het heden niet verdrukken,
maar moet betekenis en richting geven aan de hedendaagse ontwikkelingen.
Dit bewerkstelligen zij door de plattegrond van Rome te projecteren op het
Utrechtse Limes gebied (stijlﬁguur plaatsing). Zo wordt op een bijzondere wijze,
eens anders dan de vaak gebruikte stijlﬁguren contrast en ritme, het verhaal
‘vertelt’ van hoe de Romein het Utrechtse landschap heeft ervaren. De ontwerpers laten “de echo van publieke meesterwerken uit Rome in het landschap van
de Limes herklinken”65 (zie ﬁguur 28 en 29). Deze echo is een vorm van anachronisme en anachonisme, het ‘antieke’ is uit zijn tijd of uit zijn plaats geplaatst in een
moderne setting. De interpreterende manier van werken is mogelijk doordat
roman zich kenmerkt door een losse regie, zoals toegelicht in hoofdstuk drie.
Op kleinere schaal is het gebruik van stijlﬁguren en retorische middelen, onder
andere waarneembaar door de vervorming van het grondvlak op de plaats waar
een Romeins publiek meesterwerk is geprojecteerd.

Figuur 28 (links): Rome in de
tijd van de Romeinen.
Figuur 29 (rechts): De
projectie van publieke
meesterwerken uit Rome op
het Utrechtse landschap.

64 Jacobs, J. et al, A Tempore
Romanorvm, 38ABC
65 Ibid.
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Zo wordt het Circus Maximus, 640 meter lang en 230 meter breed, verdiept
aangelegd en vormt zo een mystieke plek in het landschap. Het stijlﬁguur
exclamatie is hierbij van toepassing door de indrukwekkende afmeting en de
ligging, die op het eerste gezicht onlogisch lijkt.Volgens de ontwerpers wordt
de vraag, of het nu een werkelijke opgraving is of om een landschapselement als
direct gevolg van vorige occupatie gaat, bij de bezoeker opgewekt.
Ook wordt in deze inzending veelvuldig gebruik gemaakt van de meervoudige
metafoor, de allegorie, bijvoorbeeld door de Romeinse ervaring van het landschap van de Kromme Rijn en de metafoor van de rand van de aarde te
gebruiken. “Achter de Limes lag, in de ogen en de denkbeelden van de Romeinse
historici zoals Tacitus, het einde van de wereld, soms omschreven als een donker
bos vol met Barbaren.”66 In het ontwerp wordt de metafoor van het einde van
de aarde uitgebeeld door beide zijden van de rivier tegengesteld en uitermate
verschillend te beplanten (ﬁguur 30).
Figuur 30: Sfeerimpressie van
beide zijden van de rivier.

5.5 Herkenbaarheid van stijlﬁguren en retorische middelen
In de vorige paragraaf zijn al een aantal stijlﬁguren en retorische middelen aan
bod gekomen bij het analyseren van de verschillende verhaalsoorten. In deze
paragraaf wordt gekeken welke stijlﬁguren en retorische middelen worden
ingezet bij de diverse soorten verhalen. Bekeken wordt welke stijlﬁguren en
retorische middelen het meest toegepast worden en of er regelmatigheden te
vinden zijn in deze toepassing.
Wanneer de gebruikte categorieën stijlﬁguren en retorische middelen bij alle
inzendingen onder de loep worden genomen, zijn een aantal zaken opvallend te
noemen.67 Ten eerste wordt de categorie accent in vrijwel alle gevallen gebruikt.
De verklaring hiervoor is tweeledig van aard: enerzijds is deze categorie
duidelijk te herkennen en toepasbaar in het fysieke landschap door verschillende
schaalniveaus, anderzijds omvat de categorie accent algemeen bekende en veel
toegepaste (landschaps-) architectonische middelen.

66 Ibid.
67 Uitkomsten van de testcase ‘de
Romeinse Lijn’ zijn te vinden in
bijlage 2 en 3

Ten tweede komt de categorie climax en anticlimax in geen enkele inzending
voor. Reden voor deze afwezigheid is dat deze categorie vraagt om een speciﬁek
kleinschalig samenhangend ontwerp. Doordat de oplossingen in de verschillende
inzendingen veelvuldig uit losse ideeën bestaat, was deze categorie tijdens het
bestuderen niet herkenbaar.
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Ten derde is de categorie paradox en ironie in de inzendingen beperkt aanwezig.
Dit is eveneens te verklaren door de kleinschaligheid waar deze categorie zich
het best op manifesteert. Opvallend om te vermelden is dat in de inzendingen,
getypeerd als memoires en kroniek, geen paradox en ironie voorkomt. Het
eerder opgestelde kruisschema wijst uit dat memoires en kroniek gekenmerkt
worden door een strakke regie. Deze strakke regie zorgt er voor dat de
ontwerper weinig speelruimte krijgt om paradox en ironie in het te articuleren
verhaal te verwerken.
Bij een opsomming van categorieën die voorkomen per verhaalsoort zijn
verschillen waarneembaar tussen de soorten verhalen. Een categorie komt in de
opsomming voor wanneer deze in de helft (50%) of meer van de inzendingen
aangeduid is:
Kroniek
Accent en aanspreking
Reportage
Accent, anomalie en aanspreking
Memoires
Accent, anomalie, metafoor en aanspreking
Roman
Accent, anomalie, metafoor
Bij de analyse van de toepassing van stijlﬁguren en retorische middelen wordt
gebruik gemaakt van een hoger percentage van voorkomen dan bij de categorieën. Gekozen is voor een meerderheid (percentage hoger dan 50%) om aan
te geven welke stijlﬁguren en retorische middelen het meest gebruikt worden
per categorie. Hierdoor wordt duidelijkheid verschaft in de grote hoeveelheid
van 28 stijlﬁguren en retorische middelen. Wanneer achter de categorie geen
stijlﬁguur of retorisch middel wordt genoemd is er geen duidelijk overwicht van
een stijlﬁguur/ retorisch middel en zijn binnen deze categorie meerdere stijlﬁguren/ retorische middelen mogelijk. Een volledig overzicht is te vinden in de
tabellen in de bijlage. Kijkend naar de verschillende soorten verhalen zijn er per
verhaalsoort de volgende conclusies te trekken.
Kroniek

Accent
ritme
Aanspreking
In deze verhaalsoort wordt in vergelijking met andere soorten verhalen slechts
gebruik gemaakt van twee categorieën stijlﬁguren en retorische middelen. Het
weinige gebruik van deze stijlﬁguren en retorische middelen is te verklaren
doordat het te articuleren verhaal al aanwezig is in het landschap en daardoor
moeilijk is om nieuwe elementen toe te voegen zonder het verhaal extra te
beladen, te overdrijven of te vervormen. Het gebruik van ritme is noodzakelijk
om het te articuleren verhaal over te brengen bij kroniek en zorgt zo voor een
zogenaamde aanspreking van de bezoeker of bewoner van het plangebied.
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Reportage

Accent
contrast en ritme
Anomalie
Aanspreking
De losse regie, zoals uitgelegd in hoofdstuk drie, geeft in deze verhaalsoort de
mogelijkheid om af te wijken van bestaande landschapstructuren in het landschap (anomalie). Het gebruik van anachronisme, iets antieks uit zijn tijd plaatsen,
en anachonisme, een object uit zijn plaats getrokken, zijn bij de inzendingen van
de Romeinse Limes vaak gebruikt om zo de – nu onzichtbare – laag van de
Romeinen weer te geven. Bij cultuurhistorische relicten met dezelfde condities
zijn deze vormen van anomalie goed toepasbaar. Bij een cultuurhistorische met
nog waarneembare resten is het de vraag of dit stijlﬁguur toepasbaar is.
Het contrasteren en het gebruik van ritme biedt de mogelijkheid om af te wijken
van de structuren en zo het verhaal waarneembaar te maken voor de bezoeker
en bewoner van het gebied. Bij deze verhaalsoort werd vaak meer dan één vorm
van accent toegepast om zo nog meer het verhaal te benadrukken. Het gebruik
van vormen uit de categorie aanspreking is logisch om het ‘mentale’ bewustzijn
van de mens in werking te zetten. Dit heeft tot gevolg dat de fysieke eigenschappen van het plan vertaald kunnen worden door de mens naar het bedoelde
verhaal wat overgebracht dient te worden.
Memoires

Accent
Anomalie
Metafoor
synecdoche
Aanspreking
aposiopesis en exclamatie
Door het lage aantal van geanalyseerde inzendingen met deze verhaalsoort is
het - ons inziens - onjuist om een rechtstreekse koppeling te maken met de stijlﬁguren en retorische middelen. Toch kan er door logische redenatie een waardeoordeel worden toegeschreven aan de hierboven beschreven categorieën. Het
gebruik van de categorieën accent (benadrukken) en anomalie (afwijken uit de
context) is te beredeneren doordat een speciﬁek verhaal gearticuleerd dient te
worden. Het speciﬁeke verhaal, dat verteld wordt door fysieke elementen, dient
zich te onderscheiden van zijn omgeving om zo de bezoeker of bewoner aan te
spreken. De manier van aanspreken lijkt onbelangrijk.
Het gebruik van de metafoor synecdoche (een deel staat voor een geheel) is te
beargumenteren wanneer het fysieke element, karakteristiek voor een historisch
moment of gebeurtenis, het verhaal van een grotere conﬁguratie vertelt. Echter
als er geen grotere conﬁguratie aanwezig is, is het gebruik van deze metafoor
overbodig.

DE TOEPASSING: WWW.DEROMEINSELIJN.NL

69

Roman

Accent
contrast en ritme
Anomalie
anachonisme en anastrofe
Metafoor
allegorie
De losse regie bij deze verhaalsoort geeft de mogelijkheid een element uit zijn
plaats te trekken (anachonisme) of een inversie van de normale of verwachte
orde (anastrofe) toe te passen. Opvallend is dat een van deze twee stijlﬁguren
altijd wordt toegepast bij de geanalyseerde inzendingen. De vrije interpretatie
van feiten en de niet altijd waarheidgetrouwe verwerking daarvan spelen deze
stijlﬁguren bij deze verhaalsoort in de kaart. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van verschillende mentale lagen (allegorie) om zo het bedoelde te articuleren
verhaal duidelijk te maken. Contrastwerking en ritme zijn veel gebruikte vormen
om deze te accentueren, maar net als bij reportage zijn meerdere vormen
denkbaar.
Markant detail is dat in tegenstelling van de drie andere verhaalsoorten deze
verhaalsoort geen nadrukkelijk gebruik maakt van de categorie aanspreking. Het
luchtige en losse karakter van deze verhaalsoort is de vermoedelijke oorzaak
daarvoor.
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HOOFDSTUK

ZES

RECAPITULATIE EN VOORUITBLIK

Door de complexiteit van en de hoeveelheid aan informatie in de voorgaande
hoofdstukken volgt in het komende hoofdstuk een recapitulatie van voorgaande
hoofdstukken. Deze recapitulatie zal een opstap vormen voor de casestudy van
de IJssellinie in het tweede deel van dit rapport.Voorafgaand aan het tweede
deel wordt een vooruitblik gegeven hoe omgegaan kan worden met de theorieën en conclusies uit dit eerste deel van het rapport.

6.1 Recapitulatie
De twee onderdelen van landschapsnarratie zijn het verhaal dat verteld wordt
en het medium, landschappelijke elementen, waarmee dit verhaal herkenbaar
wordt gemaakt. Uit het onderzoek is gebleken dat het echter onmogelijk is
om een rechtstreekse vertaling te maken van een verhaal naar landschappelijke
elementen. Om toch deze koppeling te bewerkstelligen wordt in dit rapport
een (mentale) tussenstap aangeboden in de vorm van stijlﬁguren en retorische
middelen. Voor de opbouw van deze recapitulatie is wederom gekozen voor
een gescheiden behandeling van de verhalen en de middelen.
Verhalen
De landschapsbiograﬁe geeft aan dat het landschap naast een fysieke laag ook
gevormd wordt door een mentale laag. Deze mentale laag wordt onder meer
gevormd door verhalen.Verhalen zijn hierdoor een wezenlijk onderdeel van
het landschap. Het fysieke landschap is onderhevig aan de interactie en de
toevoegingen die deze mentale (menselijke) laag op de fysieke laag uitoefent.
Naast het impliciet aanwezig zijn van verhalen in het landschap kan een verhaal
geprojecteerd worden op het fysieke landschap. Hierdoor kan het verhaal een
rol spelen in de beleving van de mens van datzelfde landschap.Voorbeelden uit
het verleden zijn Villa Lante en Stourhead, welke deze aanname bevestigen. Het
is daarom aanvaardbaar om te stellen dat een verhaal gearticuleerd kan worden
in het landschap.
Na de uitgebreide explicatie van de verschillende soorten verhalen van
Potteiger en Purinton en de door ons uitgevoerde reductie zijn er vier soorten
verhalen overgebleven. De verkregen vier soorten verhalen ondervangen
het brede spectrum van verhalen die expliciet in het landschap gearticuleerd
kunnen worden. Een indeling van deze vier soorten, waarin de verschillen en
overeenkomsten tussen de soorten verhalen naar voren komen, levert een
gestructureerd overzicht van mogelijke verhalen op. Dit overzicht levert in de
praktijk een bredere kijk op de mogelijke verhalen, die binnen een opdracht ‘verteld’ kunnen worden, en leiden tot een breder perspectief voor de ontwerper.
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De testcase ‘de Romeinse Lijn’ heeft aangetoond dat de vier soorten verhalen
in de inzendingen, in woord en beeld, te herkennen waren. Aangenomen kan
worden dat de oplossingen ook herkenbaar zijn in het landschap. Het blijft
echter gissen of de ontwerpoplossingen, wanneer deze uitgevoerd zouden
worden, in het fysieke landschap het beoogde verhaal kunnen ‘vertellen’.
Wanneer de beelden van de inzendingen bekeken worden, met daarin de
voorgestelde landschappelijke elementen, blijft deze onzekerheid bestaan.
Enkel naar de beelden kijkend, zonder de toelichting erbij te lezen, blijkt dat de
ontwerper elk mogelijk verhaal in het landschap kan articuleren. Dit gegeven
onderstreept het belang van voorkennis, welke immers noodzakelijk is om de
visuele aanduidingen en aanwijzingen te begrijpen. Deze voorkennis bestaat uit
de hoofdelementen van een verhaal; de tijd, de handeling en de plaats. Wanneer
deze elementen bij de bezoeker bekend zijn, kan het verhaal geïnterpreteerd
worden in het fysieke landschap.
Stijlﬁguren en retorische middelen
Een verhaal kan dus niet rechtstreeks, één op één, vertaald worden naar landschappelijke elementen; een mentale tussenstap is noodzakelijk. Landschappelijke
elementen kunnen echter wel een bijdrage leveren om het verhaal herkenbaar
te maken. Hiervoor dienen ze wel een waarde te hebben gekregen binnen het
verhaal. Deze mentale tussenstap is in dit rapport ondervangen door de stijlﬁguren en retorische middelen van Spirn. Deze stijlﬁguren en retorische middelen geven de landschappelijke elementen betekenis en vormen zo een belangrijke
spil tussen het verhaal en de landschappelijke elementen, die zichtbaar aanwezig
zijn in het landschap. Wanneer de landschappelijke elementen prikkelen en in de
verbeelding van de bezoeker omgezet kunnen worden naar het verhaal, wordt
de betekenis van de landschappelijke elementen herkend en vindt een articulatie
plaats van het beoogde verhaal.
Kijkend naar de categorieën van stijlﬁguren en retorische middelen kunnen de
categorieën accent, climax en anticlimax en anomalie in het fysieke landschap
letterlijk herkend worden. In de gedachte van de bezoeker kan de vertaling
van landschappelijk element naar bedoeling vrijwel direct gemaakt worden. Een
voorbeeld is een element met anachronisme, het plaatsen uit de tijd, door de
bezoeker meteen te zien dat er iets aan de hand is; hij wordt geprikkeld. Bij
de categorieën metafoor, paradox en ironie en verwijzing geldt dit echter niet.
Deze categorieën zijn alleen in het landschap te herkennen wanneer het verhaal
bekend is. Dit betekent dat de bezoeker meer moeite moet doen om deze
stijlﬁguren en retorische middelen te herkennen.
Ook blijkt dat de categorieën accent en climax/ anticlimax de landschapselementen ordenen ten opzichte van elkaar en de omgeving, terwijl de overige
categorieën zich toespitsen op één bepaald landschapselement.Voor een verhaal
is een combinatie van deze categorieën noodzakelijk om zo het verhaal te
kunnen articuleren.
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6.2 Vooruitblik
Nu het eerste deel bijna afgesloten is, kan gekeken worden wat de resultaten van de testcase ‘de Romeinse Lijn’ betekenen voor andere ontwerpen
van cultuurhistorische relicten. Zo is de keuze van het soort verhaal mede
afhankelijk van de aanwezige fysieke resten in het landschap. Een cultuurhistorische opgave met zichtbare relicten geeft de ontwerper andere handvatten
om het ontwerp op te stellen dan wanneer deze, zoals in het geval van de
Romeinse Limes, niet meer zichtbaar zijn. De bezoeker of bewoner, maar ook
de ontwerper, kan zich meer inleven wanneer de relicten altijd al aanwezig zijn
geweest in zijn of haar beleving. Dit verklaart ook het grote aantal inzendingen
van de geanalyseerde prijsvraag met de verhaalsoorten reportage (10 van de 29)
en roman (9 van de 29), waarin geen speciﬁeke aanwijzingen uit het verleden in
het fysieke landschap noodzakelijk zijn. Bovendien kan het kleine aantal inzendingen met de verhaalsoorten memoires en kroniek verklaard worden, omdat er
gezocht moet worden naar aanknopingspunten uit het verleden die nog in het
hedendaagse landschap zichtbaar zijn.
Naast de aanwezigheid van zichtbare relicten is de schaal van de opgave van
belang bij de keuze van de verhaalsoort. Bij een kleinere schaal is het moeilijker
een proces (zoals bij kroniek) weer te geven dan op een groter schaalniveau.
Daar ligt het vertellen van een speciﬁeke gebeurtenis (zoals bij memoires)
meer voor de hand. Mede bepalend voor de keuze van een verhaalsoort is de
motivatie die de ontwerper heeft, of de uitdaging die de ontwerper zoekt in de
opgave. De opdrachtomschrijving en het onderwerp spelen hierbij een belangrijke rol. Deze bepalen in hoeverre de ontwerper speelruimte krijgt om zijn
eigen interpretatie aan het geheel te geven.
De manier waarop het verhaal gearticuleerd wordt en de keuze voor bepaalde
stijlﬁguren en retorische middelen is afhankelijk van het soort verhaal. Daarnaast
zijn de aanwezigheid van relicten, de schaal en de opdrachtomschrijving van
belang. De stijlﬁguren en retorische middelen vormen de gereedschapskist van
de landschapsarchitect op het gebied van verhalen. In de testcase ‘Romeinse
Lijn’ zijn dan wel de meest gebruikte stijlﬁguren en retorische middelen aan bod
gekomen, maar deze sluiten andere stijlﬁguren en retorische middelen dus niet
uit in een andere opgave.
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DEEL TWEE CASESTUDY DE IJSELLINIE
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Figuur 31: IJssellinie met
omliggende steden/ dorpen en
mogelijk geïnundeerd gebied.
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BESCHOUWING VAN DE IJSSELLINIE
Deel I heeft dankzij testcase ‘De Romeinse Lijn’ aangetoond dat verhalen in
het landschap te herkennen zijn. In het tweede deel zal bekeken worden of de
gereedschapskist van stijlﬁguren en retorische middelen gebruikt kan worden bij
het ontwerpen van de articulatie van een verhaal in het landschap. Gekozen is
dit te testen op een minder bekende verdedigingslinie: de IJssellinie; “een van de
grootste en tegelijk onbekendste waterstaatkundige ondernemingen die ons land
ooit heeft gekend.”69 Deze nooit gebruikte verdedigingslinie ligt ruwweg tussen
Nijmegen en Zwolle en loopt via (een deel van) de Waal, via het Pannerdensch
kanaal langs de IJssel naar het IJsselmeer. In de nota Belvedere wordt deze linie,
samen met bekendere verdedigingslinies, genoemd als cultuurhistorisch waardevol object. Bovendien is deze linie de jongste inundatielinie van Nederland.
In dit rapport staat het ‘vertellen’ van een verhaal met landschappelijke middelen centraal en deze komen het best tot uitdrukking op de kleinere schaal. De
landschappelijk middelen en de grote omvang van de linie hebben ertoe geleid
een deelgebied op te pakken voor de uitwerking van deze studie. De keuze van
een deelgebied is gebaseerd op de aanwezigheid van relicten, zodat deze te gebruiken zijn bij de te articuleren verhalen in het landschap. Op de plaatsen, waar
de stuwen zich bevonden om een mogelijke inundatie te bewerkstelligen, zijn
nog vele relicten te vinden. Deze bevinden zich in de buurt van Olst, Arnhem en
Nijmegen. In Olst worden de relicten ingezet om de vorm, functie en de werking
van de verdedigingswerken toe te lichten en wordt de IJssellinie ingezet om
cultuurhistorie bekend te maken onder de bevolking. In Arnhem zijn de relicten
van de verdediging moeilijk herkenbaar en zijn deze gelegen op land van verschillende landeigenaren. Daarentegen is in Nijmegen het gehele gebied, waar de
relicten zich bevinden, openbaar toegankelijk gesteld door Staatsbosbeheer. Er
wordt echter weinig rugbaarheid aan de aanwezigheid van de relicten gegeven.

69 Eck van, J. 2005. Historische
atlas van Ooijpolder & Duffelt: een
rivierengebied in woord en beeld.
Amsterdam: SUN, 67
70 Reijer de, E.C. 1998. De IJssellinie 1950-1968. Zwolle: Waanders

Gekozen is om het deelgebied Nijmegen op te pakken voor verdere uitwerking, doordat naast de openbare toegankelijkheid ook om het gebied allerlei
ontwikkelingen gaande zijn. Een voorbeeld is de uitbreiding van Nijmegen – de
Waalsprong – waardoor het gebied een grotere toestroom kan verwachten van
recreanten.Verhalen en de geschiedenis van de IJssellinie kunnen bijdragen om
het gebied recreatief aantrekkelijker te maken, zodat de recreant naast natuur
en het landschap ook van cultuurhistorie kan genieten.

Uitgeverij i.s.m. Rijksdienst voor de
Monumentenzorg
71 Beekmans, J.R., C. Schilt (red).
1997. Drijvende stuwen voor de
landsverdediging. Een geschiedenis
van de IJssellinie. Utrecht: Uitgeverij Walburg Pers i.s.m. Stichting
Menno van Coehoorn

Voordat echter de verhalen van de IJssellinie in een ontwerp verwerkt kunnen
worden, zal eerst besproken worden wat de algemene functie, systeem, werking
en de uiteindelijke liquidatie van deze linie betekent heeft. Uitgangspunt zijn de
beschrijvingen van de IJssellinie zoals deze zijn opgetekend in de boeken “De
IJssellinie 1950-1968”70 en “Drijvende stuwen voor de landsverdediging: een
geschiedenis van de IJssellinie”71
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7.1 Historische context
Na de Tweede Wereldoorlog verslechterde de relatie tussen ‘Oost’
en ‘West’. De Westerse landen zagen een nieuw gevaar in het sterk
opkomende communistische regime in Rusland en andere OostEuropese staten. De gewelddadige inval door het Russische regime in
Tsjecho-Slowakije in februari 1948 en de blokkade van Berlijn eveneens
in datzelfde jaar versterkten deze opvatting onder een breed deel van
de bevolking. Deze bezettingen in combinatie met de toenemende angst
voor het communisme resulteerde uiteindelijk in de ‘Koude Oorlog’, die
de hele wereld gedurende veertig jaar in zijn greep hield.
“Om niet dezelfde fout te maken als in de dertiger jaren, toen men geen
oog had voor de militaire ontwikkelingen in het oosten, maakte men
al spoedig een begin met maatregelen”72 om een eventuele aanval uit
het oosten te stoppen. In deze tijd is de basis gelegd voor de NAVO.
Men dacht namelijk dat alleen door eendrachtige samenwerking tussen
westerse landen een betere militaire weerstand geboden kon worden
bij een dreiging en een eventuele aanval.Voor Nederland betekende
dit dat, wanneer men een samenwerkingsverdrag wilde sluiten met
andere landen, het noodzakelijk was om zijn neutraliteitspolitiek op te
geven. De samenwerking leidde op 4 april 1949 tot de oprichting van de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO. Dit verdrag verplichtte
Nederland, België, Luxemburg, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Portugal,
Denemarken, Noorwegen, IJsland, Canada en de Verenigde Staten
tot wederzijdse hulp bij de verdediging van elkaars territorium. Het
communistische Oostblok werd op deze manier gewaarschuwd dat een
eventuele aanval op een van de landen zou leiden tot een conﬂict met
alle genoemde landen.
De NAVO-verdediging was gebaseerd op een weerstandslijn achter de
Rijn, waar een aanval vanuit het oosten gestopt diende te worden. Een
nieuwe verdedigingslinie in Nederland zou oostelijker opgesteld moeten
worden dan de bestaande verdedigingslinies, ondermeer de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en Grebbelinie. Reden hiervoor was tweeslachtig,
enerzijds omdat de oppervlakte achter de historische verdedigingslinies
te gering zou zijn en bovendien te druk bevolkt om voldoende verdedigingstroepen op te stellen. Anderzijds was het “een vereiste om aansluiting te vinden bij de NAVO-partners die als verdedigingslijn de Rijn had
gekozen.”73 De IJssel werd hierdoor een logische situering van de nieuw
aan te leggen verdedigingslinie.
De verdediging van de defensielijn werd opgedeeld in verschillende
sectoren. Nederland kreeg als taak de IJsselverdediging op zich te nemen
(NTB/ TBNO en CSV). Britse (BAOR) en Belgische (BE) divisies zorgden
zuidelijker voor de verdediging van de Rijn (zie ﬁguur 32).

72 G.B. Janssen, de defensiedijk, in: Tijdsschrift
Nederlandse Historien (2). 1975, 53
73 Reijer de, E. Dijkverzwaring bedreigt
IJssellinie. Genie, maandblad van de vereniging
van ofﬁcieren der genie (4). 1994, 15
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Figuur 32:Terugtrekking en
verdediging achter de Rijn en
IJssel.

NTB/TBNO

CSV

BAOR

BE

7.2 Logisch: een inundatielinie
Nederland was na de Tweede Wereldoorlog echter niet in staat om grote
ﬁnanciële offers te brengen voor de aanleg van kostbare verdedigingswerken. Daarnaast ontbrak het binnen de Nederlandse defensie aan
wapens en ondersteunend materieel voor de soldaten. Bovendien had het
opleiden van een groot aantal militairen een lagere prioriteit dan het op
de rails brengen van de Nederlandse economie en de wederopbouw van
het land. De toenmalig kapitein J.C.E. Haex (1911-2002), destijds notulist
bij de Generale Staf, kwam met een oplossing voor dit dilemma en was
geïnspireerd door de plannen van Menno van Coehoorn uit het eind
van de 17e eeuw, waarbij de bovenloop van de IJssel opgestuwd werd.
De redenering van kapitein Haex was om het tekort aan mankracht en
materiaal te compenseren door het toepassen van het eeuwenoude
concept van een inundatielinie.

Figuur 33: Oefening met tanks
op een geïnundeerd terrein.

Nederland kent een uitgebreide geschiedenis van inundatielinies, de
bekendste voorbeelden hiervan zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
de Stelling van Amsterdam. Het principe van een inundatielinie bestaat uit
het onder water zetten van grote gebieden. Door het vele water raakt
de ondergrond drassig, waardoor tanks weg zouden zakken. Daarnaast
zijn door de hoogte van het water greppels, sloten en afrasteringen niet
meer zichtbaar, waardoor het terrein ondoorwaadbaar wordt voor een
grote troepenmacht. Het waterpeil is echter weer te laag om varend de
inundaties over te trekken. De aanvaller kan daarbij alleen nog oprukken
door gebruik te maken van de hoger gelegen dijken en wegen. Deze ‘accessen’ zijn erg smal en gemakkelijk te verdedigen, zodat de inundatielinie
een moeilijk te nemen hindernis vormt.
De oplossing van een inundatielinie was omstreden. Uit de geschiedenis was namelijk gebleken dat waterlinies achterhaald waren door de
veranderingen in de oorlogsvoering. Interessante vraag is dan ook:
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Waarom werd wederom gekozen voor een inundatielinie,
zeker na de kennis die was opgedaan in de Tweede Wereldoorlog?
Het belangrijkste en doorslaggevende argument was niet
strategisch maar ﬁnancieel van aard. Een nieuwe inundatielinie
had in verhouding een geringere troepenmacht nodig en was
relatief gezien de goedkoopste oplossing. De kosten van de
waterlinie waren begroot op ruim 100 miljoen gulden, wat
een fractie zou zijn van de kosten van één enkele divisie. Het
zwaarstwegende nadeel van een dergelijke linie was, wanneer hij eenmaal in werking gesteld zou moeten worden, de
gevolgen voor honderdduizenden mensen en dieren rampzalig
zouden zijn. Toch gingen de bevelvoerders en de Nederlandse
regering uiteindelijk overstag en kon in 1950 begonnen
worden met de bouw en het gereedmaken van de IJssellinie.

Figuur 34: Gereconstrueerde inlaat nabij Olst.

7.3 Systeem IJssellinie
Het stellen van de inundaties vereiste een ingrijpende beïnvloeding van de bestaande waterstromen. Om de rivier buiten
haar oevers te laten treden, werden sluizen en springpunten
(springcoupures) in de dijken aangebracht, waardoor delen van
het binnendijkse gebied onder water zouden stromen. Deze
ingrepen waren echter maar gedeeltelijk afdoende om een
totale inundatie uit te voeren. Daarom werden aanvullende
inlaten gerealiseerd in de vorm van zeven grote inlaatwerken.
De grote werken hadden een doorstroom opening variërend
van ongeveer 22 tot 55 meter.
Het water zou echter pas door de dijken stromen bij een
waterpeil van 12 meter boven NAP. In een normaal jaar komt
dit slechts enkele malen voor en deze onzekerheid leidde
tot het kunstmatig opvoeren van het waterpeil. Zo werden
voorzieningen getroffen om de rivieren de Waal (bij Nijmegen)
en de Rijn (bij Arnhem) te kunnen afdammen. Hierdoor zou
al het water wat via de Rijn ons land binnenstroomt via het
Pannerdensch kanaal en de IJssel afgevoerd worden, waardoor
het peil aanzienlijk verhoogd kon worden. Er was echter nog
een derde stuw (bij Olst) nodig om het afgedamde water niet
rechtstreeks in het IJsselmeer te laten stromen en het zo nog
effectiever te gebruiken. Deze ingrepen maakte een immense
inundatie van 5 bij 120 km mogelijk. Het plan maakte gebruik
van drie verschillende inundatiesoorten: inundatie vanuit
het IJsselmeer, stromende inundatie vanuit het IJsselmeer en
inundatie vanuit de Rijn en IJssel (zie ﬁguur 35 hiernaast).
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IJsselmeerinundatie
Stromende IJsselmeerinundatie
Rijn-IJsselinundatie

Figuur 35: Verschillende soorten inundaties.

Figuur 36: Stuw tijdens een oefening bij object 1
Nijmegen.

Figuur 37: Geasfalteerde defensiedijk (spoeldijk)
in Nijmegen.

In het boek ‘De IJssellinie 1950-1968’ beschrijft de Reijer dat
iedere stuw zelfvoorzienend opereerde en daarom naast de
eigenlijke stuw bestond uit een complex met ondersteunende
bouwwerken. De stuwen waren samengesteld uit aan elkaar
gekoppelde pontons (9x30 meter). Deze stuwen waren in de
naastgelegen caissonhaven aangemeerd en konden met behulp
van lier- en motorpontons de rivieren op gemanoeuvreerd
worden, waarin drempels (op de rivierbodem) en landhoofden
aangelegd waren. De bedoeling was dat boven deze drempels
de pontons tot afzinken gebracht zouden worden. Zo ontstond tussen de landhoofden en de stuwen een waterdichte
afsluiting in de rivier. De stuwen hadden verschillende lengten
van 88,50 meter (Arnhem en Olst) tot 232,50 meter (Nijmegen). De breedte bedroeg 30 meter en de hoogte was 8 meter.
Hoewel de stuwen gericht waren op het verhogen van het
waterpeil mocht dit waterpeil een bepaald maximum niet te
boven gaan. Naast het gevaar van het bezwijken van de dijken
door een te grote druk zou er stroomafwaarts onnodig gebrek
aan (drink)water ontstaan als ook het niet voor de inundatie
benodigd water opgestuwd werd. Oplossing voor dit probleem
werd gevonden in de zogenaamde spoeldijken. Deze bestonden zoveel mogelijk uit al aanwezige kaden in de uiterwaarden
welke werden voorzien van een asfaltlaag ter versteviging,
zodat de dijk in oorlogstijd niet weg kon spoelen maar dat het
water er wel overheen kon stromen.
De stuwen waren erg kwetsbaar voor de grote kracht van
het (opgestuwde) water en voor vijandelijke acties. Daarom
werden de stuwen verstevigd door bovenop en bovenstrooms
van de caissons een zanddam te spuiten, hiervoor diende de
zandzuigers die bij alle drie de stuwen te vinden waren.
Behalve door een zanddam zouden de stuwen ook versterkt
worden door schepen die stroomafwaarts van iedere caisson
tot zinken zouden worden gebracht, wat de stabiliteit van de
stuw aanzienlijk verbeterde. Tevens werd hiermee voorkomen
dat extreem hoog water, dat over de caissons zou stromen, de
achterliggende bodem zou uitspoelen wat een gevaar was voor
de stevigheid van de dam. Bovendien zou deze extra dam van
zinkschepen de gevolgen van een beschadiging aan de caissons
ten gevolge van een vijandelijke aanval beperken.

Figuur 38: Plattegrond zanddam en zinkschepen.
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7.4 Verdediging van een stuw
De drie stuwen bij Nijmegen, Arnhem en Olst waren niet alleen noodzakelijk
voor het inunderen van een enorm oppervlak maar ook voor het in stand
houden van deze inundatie. Deze stuwen moesten dus voor en tijdens de
inundatie goed verdedigd worden tegen aanvallen van buitenaf.Vanuit de lucht
zouden de stuwen kunnen worden gebombardeerd of aangevallen door lichtbewapende parachutisten die op enige afstand van de stuw konden landen. Over
land lag het gevaar in gepantserde eenheden (zoals tanks) die tot een aanval
konden overgaan. Zelfs vanuit het water was er bedreiging van drijvende mijnen,
torpedo’s, duikers tot kleine duikboten. Om zo goed mogelijk gewapend te zijn
tegen eventuele aanvallen, werd een integrale opstelling bedacht om de bedreigingen uit de lucht, vanaf het land en uit het water te kunnen keren.
De verdediging bestond uit op strategische punten opgestelde bunkers. Belangrijke punten waren zowel op en naast de stuwen als langs de wegen die naar
de stuwen leidden. De kanonnen en mitrailleurs waren zodanig afgesteld dat zij
in alle richtingen konden vuren waardoor met relatief weinig bunkers de stuw
optimaal werd verdedigd. De bunkers waren gelegen op beide oevers van iedere
stuw, in een concentrisch systeem met in het midden de commandopost en een
geneeskundige hulppost.
Voor bijna alle bunkers, die permanente verdedigingswerken vormden, is gebruik
gemaakt van een gestandaardiseerd ontwerp. Het toepassen van standaardontwerpen voor de bunkers maakte een efﬁciënte en kostenbesparende bouw
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Figuur 39: Plattegrond
object I Nijmegen.

Figuur 40:Topograﬁsche
kaart (1: 25 000) met posities
van de oorspronkelijke
verdedigingswerken.

mogelijk. Zo was het materiaalverbruik per bunker nauwkeurig vastgesteld en
werd gebruik gemaakt van standaard bouwelementen. Hierdoor vertoonden
het exterieur en interieur van de bunkers binnen de drie objecten Nijmegen,
Arnhem en Olst grote overeenkomsten.
Veel van de bunkers en andere verdedigingswerken zijn verloren gegaan (zie
paragraaf 7.6). Toch zijn juist deze verdedigingswerken de enige nog fysiek
aanwezige relicten van de IJssellinie in het landschap. Om inzicht te verschaffen
in de opbouw van de objecten en functies van de diverse kazematten worden
deze werken hieronder toegelicht.74 Gekozen is om het object Nijmegen te analyseren, echter is door de standaardisatie van de ontwerpen dezelfde structuur
en middelen te herkennen bij de andere twee objecten. Op de plattegrond (zie
ﬁguur 40) wordt gebruik gemaakt van afkortingen en vierkanten. Om hier meer
voorstelling van te krijgen, wordt hier per samenstelling van afkorting en vierkant de functie, vorm en opmerkelijke details kort toegelicht. Er is een indeling
gemaakt in commandoposten, luchtdoelartillerie, infanterie, waterversperringen
en ondersteunende gebouwen.

74 In dit rapport wordt een
korte introductie gegeven van het
verdedigingssysteem.Voor een
uitgebreide beschrijving verwijzen
wij U graag naar “De IJssellinie
1950-1968” van E. de Reijer,
waarin hij uitgebreid en speciﬁek
de verschillende aspecten van deze
complexe systemen beschrijft.

Commandoposten
(Bat Cp en Bt Cp) Dit waren de commandoposten van de infanterie en waren
samen met de LAACs de enige gebouwen die bestand waren tegen rechtstreekse bomtreffers. Bij Nijmegen zijn deze gebouwen wegens ruimtegebrek
bovengronds gebouwd. Gezien de grote omvang van Object I bij Nijmegen is
daar, naast de commandoposten voor luchtdoelartillerie en infanterie, een derde
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commandopost gebouwd. Deze extra commandopost (Bt Cp)
was ingegraven in het talud van de aan de noordzijde van de Waal
gelegen caissonhaven.
(LAACC) Op ieder object was deze commandopost van de luchtdoelartillerie bovengronds op een hoog gelegen terrein geplaatst,
zodat vanaf het dak directe waarneming van de stuw en het luchtruim mogelijk was. De muren van de LAACC waren 160 cm dik
en het totale gebouw was gecamouﬂeerd als een boerenschuur.
Luchtdoelartillerie
(K en Ko) Het 40 mm luchtdoelkanon van Bofors was tot 4
kilometer hoogte effectief. Dit kanon was opgesteld in een
achthoekige betonnen vuurplateau, omgeven door een één meter
hoge betonnen borstwering. In deze borstwering zat een nis voor
een inrit, zodat het kanon met handkracht op het vuurplateau
gezet kon worden. Als extra bescherming tegen kogels en granaatscherven lag voor de inrit nog een wal. De in de tekening aangegeven als luchtdoelkannen als Ko hadden onder het vuurplateau
een onderkomen voor vijf personen.

Figuur 41: Plattegrond en doorsneden LAAC.

(V en Vo) Deze vierlingmitrailleurs waren bedoeld tegen vliegtuigen
die een duikvlucht uitvoerden. In tegenstelling tot het luchtdoelkanon (K) werd de vierlingmitrailleur nooit gecombineerd met
een tankkazemat omdat het wapen behalve tegen luchtdoelen
ook uitstekend tegen gronddoelen (zowel land als water) kon
worden ingezet. De bedding van de vierlingmitrailleur bestond uit
een ronde verhoging, de vuurtafel, en een borstwering.Vaak was
de opstelling voorzien van een kelder voor zowel onderkomen als
opslag van munitie (zie ﬁguur 44).
(Z) Het opsporen van de luchtdoelen gebeurde in eerste instantie
met zoeklichten (Z). De zoeklichten waren verkregen uit de
verschillende dumps van de geallieerde oorlogsvoorraad. Er waren
onvoldoende zoeklichten om deze bij de drie objecten te plaatsen
en zo werd gekozen deze bij het object Olst weg te laten.
Voor enkele zoeklichten is een plateau met een borstwering
aangelegd. Een nadeel van het gebruik van zoeklichten was dat zij
de locatie van de stuwen voor de vijand markeerden.
(Rw en Rv) Door de toenemende vliegsnelheden werd het gebruik
van de zoeklichten steeds minder effectief en waren technische
aanpassingen vereist.Vanaf 1957 werden de zoeklichten vervangen
door radar (R). Er waren twee typen radars: een vuurleidingsradar, de Waxy (Rw), die de positie van vijandelijke vliegtuigen
bepaalde en een waarschuwingsradar, de Vuxy (Rv), die naderende
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Figuur 42 (boven): Plattegrond en doorsnede
luchtdoelkanon. Links met onderkomen (Vo), rechts
zonder (V).

Figuur 43 (onder): Opengewerkte tekening van een
luchtdoelkanon met onderkomen.

vliegtuigen signaleerde.Voor de radars zijn geen aparte bunkers
gebouwd. Zij stonden op een verhard terrein of op de plaats van
een zoeklicht.

Figuur 44: Opengewerkte tekening van
een vierlingmitrailleur.

Figuur 45: Zoeklichten markeren de
locatie van de stuw.

Infanterie
(T en P) De bunkers van de infanterie bestonden uit versleten
tanks in een blok beton die zo ver in de bodem ingegraven waren,
dat alleen de koepel zichtbaar was. Omdat een bunker met
geschut ook wel kazemat genoemd wordt, waren dit de ‘tankkazematten’. De tankrompen waren afkomstig van oude tanks (Sherman en Ram) die na de Tweede Wereldoorlog door de bevrijders
werden achtergelaten.Voordat een tank in beton gegoten werd,
werden alle openingen afgesloten en bijna alle onderdelen verwijderd. Nu de motor verwijderd was werd de motorruimte een
verblijfruimte voor het personeel. Ook waren er tankkazematten
die enkel voorzien waren van een mitrailleur (P).
De meeste tankrompen waren behalve door een betonnen muur
van dertig centimeter voorzien van een grondlichaam van drie
meter. Op locaties waar dit onmogelijk was, werd een muur van
zestig centimeter gestort.
Netversperringen voor de stuwen
Tegen de bedreiging van de stuw over het water werd bij iedere
stuw een drietal netversperringen aangebracht. Deze varieerden
in hoogte (tot 4 meter boven het watervlak) en reikten tot de
bodem van de rivier. Ook was de afstand tot de stuw variabel
van 20 a 30 meter tot 700 meter van de stuw. Ze werden schuin
over de rivier geplaatst, zodat de mijnen naar de dijken gedreven
werden, waar ze onschadelijk gemaakt konden worden.

Figuur 46 (boven): Plattegrond en doorsnede
tankkazematten. Links met mitrailleur (P),
rechts met kanon (T).

Figuur 47 (onder): Opengewerkte tekening
van een tankkazemat.

Schuilplaatsen en munitiebergplaatsen
(S20, S28 en S60) Schuilplaatsen werden aangelegd op plaatsen
waar concentraties gevechtseenheden gevestigd waren. In deze
schuilplaatsen waren, afhankelijk van de grootte (20, 28 of 60
personen), verschillende vertrekken voor soldaten en een vertrek
voor onderofﬁcieren. Bovendien was er ruimte voor het aggregaat,
een bergplaats, keuken, geweerrekken en een simpele sanitaire
voorziening.
(M2 en M3) Naast de schuilplaatsen waren er ook aparte
bergplaatsen voor munitie gebouwd. De schuilplaatsen en munitiebergplaatsen lagen volledig ondergronds, omdat dit meerdere
voordelen bood. Niet alleen verkleinde dit de kans op treffers van
geschut, ook kwam dit de camouﬂage ten goede en behield het
eigen geschut een vrij schootsveld.
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Geneeskundige hulppost
Bij de stuwen werd ook in de geneeskundige verzorging van
de verdedigers voorzien. Hiervoor zijn bij Nijmegen en Olst
geneeskundige hulpposten gebouwd. In Arnhem werd dit niet
noodzakelijk geacht, omdat er in de omgeving een ziekenhuis
te vinden was. Zij waren op tachtig meter van de bataljoncommandoposten gelegen en op overeenkomstige wijze als de
omgeving gecamouﬂeerd, namelijk bij Nijmegen als fabrieksgebouw (zoals dat van een steenfabriek) en bij Olst ingegraven
in het toch al glooiende terrein van het landgoed. De hulpposten lagen centraal in het infanteriesteunpunt en bereikbaar
voor voertuigen.

Figuur 49 (links):
Geneeskundige Hulppost in
Nijmgegen.

Figuur 50 (volgende twee pagina’s):
5 fasen in het inundatieproces.
Schaal ongeveer 1 : 650.000.

7.5 Werking IJssellinie
Ter voorbereiding van de eigenlijke inundatie werden vier
dagen noodzakelijk geacht. Zo moesten waterstaatkundige
werken van derden, zoals waterschappen, worden geopend
of gesloten en moest hier toezicht op gehouden worden.
Afhankelijk van de waterstand zou het inunderen op zich 4,5
tot 9 dagen in beslag nemen. In totaal zou er dus meer dan een
week nodig zijn, terwijl de aanval op de IJssellinie binnen een
week na het uitbreken van een oorlog verwacht werd. Daarom
dienden de voorbereidende werkzaamheden in een zo vroeg
mogelijk stadium uitgevoerd te worden. Dit was in strijd met
het feit dat bij het in werking stellen van de waterlinie een
groot deel van Nederland volledig onbewoonbaar zou worden
en zeker 410.000 burgers hiervan grote schade zouden
hebben. De te verrichten handelingen waren gestructureerd in
vijf inundatieperioden.
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Eerste inundatieperiode
De eerste maatregel betreft het
opzetten van het IJsselmeerpeil
tot precies NAP niveau, hetgeen
ongeveer veertig centimeter hoger
is dan het normale winterpeil.
Tijdens de Cubacrisis in 1962
is deze fase in werking gesteld
waardoor boeren in de IJsselvallei
last hadden van een zeer drassige
en modderige weilanden en akkers.
Bovendien hadden bewoners van
de steden rondom de IJssel ook
klachten. “De toiletten spoelden
slecht door en de riolen stonken.

OBJECT III - OLST

Haven van Deventer/
Basiskanaal

Twentekanaal/
de Berkel

OBJECT II - ARNHEM

Oude IJssel

OBJECT I - NIJMEGEN

1e Inundatieperiode

2e Inundatieperiode

3e Inundatieperiode

Zonder dat zij het wisten was
deze crisis de reden voor hun

Tweede inundatieperiode
Eigendommen van derden, zoals

Derde inundatieperiode
In deze periode werd overgegaan

problemen.”75

sluizen, zouden gesloten worden
en de beheerders waren ondergeschikt aan de militaire overheid
waaraan zij hun medewerking
dienden te verlenen in deze
inundatieperiode. Er zou worden
overgaan tot het opzetten van de
haven van Deventer, het Basiskanaal, het Overijssels kanaal, het
Twentekanaal, de Berkel en de
Oude IJssel. Daarnaast zouden
springcoupures en inlaten in
gereedheid gebracht worden.

tot het inlaten van water op de
inundatieterreinen vanuit het
IJsselmeer (stromende IJsselmeerinundatie). Gedurende de
derde en vierde periode diende
het vee geëvacueerd te worden,
wat veel tijd zou kosten, hierdoor
zou een groot deel van het vee
in deze periode geslacht moeten
worden.

Verder werd bij de stuwen
voorbereidend werk verricht, zoals
het testen van de zandzuiger en
het gereedleggen van de netversperringen) om bij de volgende
inundatieperiode voorbereid te
zijn.

75 Reijer de, Genie, 18
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OBJECT III - OLST

OBJECT III - OLST

225.000 evacués

185.000 evacués

OBJECT II - ARNHEM

OBJECT II - ARNHEM

OBJECT I - NIJMEGEN

OBJECT I - NIJMEGEN

4e Inundatieperiode

Vierde inundatieperiode
Alle schepen werden in deze
periode opgeroepen zich naar het
westen te begeven waardoor ze
in Nederlandse handen bleven en
de vijand er geen gebruik van kon
maken bij het aan- of afvoeren van
manschappen en materieel. De
schepen werden gesommeerd via
de Rijn te varen, zodat de caissons
bij Nijmegen en Olst op hun plaats
konden worden gelegd. Nadat de
minister van Oorlog toestemming
gegeven had, zou ook de caisson
in Arnhem op zijn plaats gelegd
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5e Inundatieperiode

worden. Aan het eind van deze
periode zouden ook de inwoners
van de IJsselvallei geëvacueerd
worden. Alle 225.000 inwoners
van de oostelijke oever van de
IJssel dienden zich naar het oosten
en noorden van Nederland te
begeven en de 185.000 inwoners
van de westoever naar het westen.

Vijfde inundatieperiode
In het begin van de vijfde periode
zouden de uiterwaarden nog nauwelijks gevuld zijn met water. Dit
veranderde echter snel door het
laten afzinken en stellen van de
stuwen; het eigenlijke inunderen
ging van start. In de winterdijken
werden de inlaten opengezet en
de springcoupures tot ontplofﬁng
gebracht zodat het water vrij het
binnendijkse gebied kon binnenstromen.

7.6 Liquidatie
Binnen de NAVO werd al vanaf 1950 gediscussieerd om de verdedigingslijn zo
ver mogelijk naar het oosten te verplaatsen; de zogenaamde ‘Forward Defence
Strategy’. Pas in 1958 werd deze strategie ingevoerd. Door de toetreding van
West-Duitsland (BDR) tot de NAVO werd de hoofdverdedigingslijn van de Rijn
en IJssel verlegd naar de Weser en de Fulda. Later, in 1966, zou de verdedigingslijn nog oostelijker gesitueerd worden aan de Elbe. Dit had als voordeel dat
geheel Nederland verdedigd zou worden en dat de strijd niet op Nederlands
territorium plaatsvond (zie ﬁguur 51).
Figuur 51:
3 Verdedigingslijnen.
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Een gevolg van het oostelijk plaatsen van de hoofdverdedigingslinie was dat
de IJssellinie meer en meer als een militaire hindernis gezien werd voor de
bevoorrading en de terugtrekking van troepen. Bovendien drukte het jaarlijks
onderhoud van ongeveer 5 miljoen gulden zwaar op het defensiebudget. In
aansluiting op de veranderde strategie werd in 1964 besloten de IJssellinie op te
heffen. De bedenker van de IJssellinie en toenmalig staatssecretaris van Defensie
Haex tekende amper 14 jaar na de start van de bouw zelf de opdracht tot de
ontmanteling van de IJssellinie.

76 Koedoot, M. 2003. Erfgoed in
Beton: een studie naar betekenisgeving aan historisch erfgoed en
implicaties voor de ruimtelijke
ordening. Wageningen: Wageningen
Universiteit, 29

Niet alleen vanuit defensief oogpunt was de IJssellinie een obstakel, ook de
scheepvaart had hinder door de drempels en versmallingen in de rivier. Bovendien werden steden gehinderd in hun uitbreidingsmogelijkheden. Daarom werd
het besluit genomen om de breedte van de rivier te herstellen, drempels te
verwijderen en ook de objecten in de uiterwaarden op te ruimen.
Er werd een plan opgesteld, waar in vijf jaar tijd veel van de liquidatiewerkzaamheden uitgevoerd konden worden.Voor het opruimen van de betonnen
onderdelen werd springstof gebruikt. “Sommige onderdelen werden
eerst afgezonken in de rivier en vervolgens opgeblazen. De kosten van de
ontmanteling bleken echter hoger dan gedacht en de prioriteit van het opruimen verminderde.”76
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Bijna alle terreinen werden door het Ministerie van Defensie
afgestoten. De commandoposten en de geneeskundige hulppost in
Olst werden echter nog als ‘reserve’ aangehouden en gebruikt bij
oefeningen van defensie. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989
en het uiteenvallen van het Oostblok verviel ook de noodzaak
van deze objecten. In 1992 werden dan ook deze laatste bunkers
afgestoten door het Ministerie van Defensie.
In het hedendaagse landschap zijn er nog tientallen bunkers,
verschillende dijken en enkele stuwonderdelen die herinneren
aan het bestaan van de IJssellinie.Vooral op de plaatsen waar de
stuwen indertijd gebouwd zijn (Olst, Arnhem en Nijmegen) is
relatief veel van de linie terug te vinden.
In Olst worden, naar idee van Eric de Reijer van Stichting Functioneel Bunkerbeheer, de restanten van de linie geconserveerd en gerestaureerd door stichting De IJssellinie. Deze stichting is ontstaan
door een samenwerking tussen de vrijwilligers van de IJssellinie en
stichting IJssellandschap.77 Er is ondermeer een museum te vinden,
waarin materialen van de IJssellinie uit de jaren 50 tentoongesteld
worden, en sommige bunkers zijn geheel gereconstrueerd naar
de maatstaven van die tijd. Tevens is een wandelroute uitgezet die
leidt langs de verschillende bunkers voorzien van informatiepanelen waarop in tekst en beeld uitleg wordt gegeven over het type
en de stijl van de bunker.
In Arnhem staan de relicten van de linie verdeeld over terreinen
van verschillende landeigenaren. Sommige bunkers zijn te vinden
in het natuurterrein Meinderswijk van Staatsbosbeheer dat in
erfpacht is bij de gemeente Arnhem. De bunkers zijn dichtgelast
en staan enigszins verscholen in het gebied.
Enkele andere bunkers staan op het bedrijventerrein van KEMA
en worden gebruikt voor activiteiten van dit bedrijf. “De gemeente
Arnhem is op de hoogte van de aanwezige restanten van de IJs-

Figuur 52 t/m 55: Liquidatie van de linie.

sellinie maar heeft er geen plannen voor. De relicten hebben geen
bijzondere status en komen niet terug in het cultuurhistorisch
beleid.”78
Nijmegen en de provincie Gelderland staan bekend voor hun
grote interesse in cultuurhistorische relicten.79 Helaas heeft dit
voor de IJssellinie nog niet geleid tot grootschalige instandhouding
of bekendmaking van dit relict. In het landschap wordt enkel met
informatieborden, geﬁnancierd door de stichting Functioneel
Bunkerbeheer, het bestaan van de linie aangegeven. In het beleid
wordt vermeld dat de IJssellinie een belangrijk cultuurhistorisch
element is, maar er wordt geen invulling gegeven over de mogelijke omgang.

77 Voor meer informatie: zie de website van de
stichting; www.ijssellinie.info
78 Koedoot, 33
79 Er is ondermeer een prijsvraag uitgeschreven door
CBK Gelderland om cultuurhistorie in de Ooijpolder
onder de aandacht te brengen met behulp van
(landschaps-) kunst. Zie: Xanten van H., informatiepakket kunstopdracht in de openbare ruimte:
Ooijpolder www.cbkgelderland.nl
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Figuur 56 (boven):Topograﬁsche kaart (1: 25 000) met de

Figuur 57 (onder): Topograﬁsche kaart (1: 25 000) met de

locatie van de oorspronkelijke verdedigingswerken.

locatie van de relicten (zwart herkenbaar, grijs gedeeltelijk
herkenbaar).
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HET LANDSCHAP VAN OBJECT I:
NIJMEGEN – DE OOIJPOLDER
Na de uiteenzetting van de IJssellinie in het vorige hoofdstuk wordt in dit
hoofdstuk het landschap waarin een deel van deze verdedigingslinie (Object I)
lag geïntroduceerd. De behandeling van het onderliggende landschap was uiterst
pragmatisch van aard. In de tweede paragraaf worden hierdoor de invloeden die
de IJssellinie had op de Ooijpolder en de Bemmelse Polder uitgelicht. Daarna
zal in de daaropvolgende paragraaf de post-militaire ontwikkelingen worden
behandeld.Voordat deze onderwerpen in de context van het landschap besproken kunnen worden, wordt in de eerste paragraaf, het pre-militaire landschap, de
ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het landschap besproken.

8.1 Het pre-militaire landschap
Ongeveer 240.000 jaar geleden tijdens de voorlaatste ijstijd (de Riss- of Saaleijstijd) ontstond een brede stuwwal door het opstuwen van grote hoeveelheden
zand veroorzaakt door het landijs vanuit Scandinavië. Na deze koude periode
volgde binnen dezelfde ijstijd een warmere periode waardoor de Rijn zich
weer een weg wist te banen door de eerder gevormde stuwwallen Door deze
doorsnijding ontstonden de drie afzonderlijke stuwwalgebieden: de Veluwe, het
Montferland en de stuwwal nabij Nijmegen.
Figuur 59: De doorsnijding van
de stuwwallen tegen het einde
van de voorlaatste ijstijd.

Figuur 58 (links):
Topograﬁsche kaart
Bemmelsche- en Ooijpolder
schaal 1: 25.000.
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Hiertussen ontstond een riviervlakte met een breedte variërend van 15 tot 20
km omsloten door de steile hellingen van de stuwwallen, waarbinnen de Rijn
met steeds wisselend stroomgebied zich een weg zocht naar de zee. In de laatste ijstijd (70.000 jaar geleden) bereikte het landijs vanuit Scandinavië Nederland
niet meer. Wel werd er onder invloed van de koude noordenwind dekzand van
de omringende heuvelruggen neergelegd. Plaatselijk waaide het dekzand op tot
rivierduinen ook wel donken genoemd. Het dorp Persingen in het zuiden van de
Ooijpolder is op een dergelijke donk gebouwd.
Na de ijstijden, toen het algehele klimaat milder werd, ging de rivier meer
sedimentatie afzetten. Door de steeds veranderende loop van de rivier, het
gradiënt van de afzettingen en de daaropvolgende inklinking van de bodem is
een landschap ontstaan wat zich kenmerkt door oeverwallen en komgronden.
Dit patroon werd in de afgelopen eeuwen vele male doorsneden door de steeds
wisselende lopen die de Rijn in zijn geschiedenis heeft gevolgd.
Beheersing van de rivier
Sinds circa 2000 jaar wordt het landschap (in toenemende mate) beïnvloedt
door menselijke handelingen. De belangrijkste menselijke ingrepen bestaan uit
het willen beteugelen van de rivier middels dijken en kaden, waardoor dorpen
beschermd konden worden tegen het water. Rond 1300 begonnen de bewoners
94

Figuur 60: Geomorfologische
kaart van het gebied tussen
de stuwwallen de Veluwe,
Montferland en nabij
Nijmegen. Schaalloos.

Figuur 61: Geologische
kaart van de Duffelt en
Ooijpolder met oude lopen.

met de aanleg van de rivierdijken, waardoor de loop van de rivier voor het eerst
door de mens werd afgebakend. Deze ingreep leidde in de 14e eeuw tot het
ontbossen en ontginnen van het binnendijkse landschap. Uitgangspunt voor de
gehanteerde verkaveling was de ontsluiting vanaf de twee oost-west georiënteerde wegen (Leuthse straat en Persingense straat), die door de polder lopen.80

80 Belvedere bijlage, 78
81 Het Pannerdensch Kanaal werd
gegraven tussen 1701 en 1709 met
als doel de watertoevoer naar
de IJssel en de Nederrijn veilig
te stellen. Naast een economisch
voordeel (de loop van de Neder-

In de achttiende eeuw, tussen 1701 en 1709, werd het Pannerdensch kanaal
gegraven.81 Hiermee werd de Rijn vertakt in twee stromen: 1/3 van het water
werd via dit nieuwe kanaal geleid naar de Nederrijn en IJssel en 2/3 via de oude
(zuidelijke) loop, welke omgedoopt werd tot de Waal. In de daaropvolgende
eeuwen werden de dijken en kaden langs de Waal veelvuldig opgehoogd,
rechtgetrokken en gewijzigd, bijvoorbeeld na een van de vele dijkdoorbraken die
het gebied heeft gekend.

rijn werd verkort), had dit vooral
een strategisch belang omdat
dit de aanvoer van water voor
de Nieuwe Hollandse waterlinie
betreft. Het Fort Pannerden, aan
de voet van de Waal en het Pannerdensch Kanaal werd aangelegd
om de waterverdeling die bij deze
splitsing plaatsvindt te waarborgen.
Bron: Wikipedia, http://nl.wikipedia.
org/wiki/Pannerdensch_Kanaal (27
mei 2006)
82 Zie de topograﬁsche kaart van
1901 en 1999 op de volgende pagina’s. Kleiputten zijn te herkennen
in de huidige topograﬁsche kaart
en zijn in de historische kaart van

De baksteenfabricage
Door de vele kleiafzettingen in het gebied, die uitstekend geschikt bleken voor
de fabricage van bakstenen, ontstonden er in het begin van de 19e eeuw vele
steenovens in de Ooijpolder. In deze zogenaamde veldovens werden de stenen
na een lang proces van klei afgraven, ‘walken’, vormen, drogen en opsnijden
uiteindelijk gebakken. Het totale bakproces duurde een aantal weken, waarna
de stenen klaar waren voor transport. Aan het eind van de 19e eeuw werden
de veldovens vervangen door ringovens en later door vlamovens, ten behoeve
van een grotere productiecapaciteit en een voortdurende mechanisatie. Door
de steeds groter wordende hoeveelheden benodigde klei zijn rondom de
steenfabrieken vele kleiputten ontstaan. Men groef de klei (met name van de
stroomruggen) af tot aan het grondwater, zoals ook bij de steenfabriek ‘De
Groenlanden’ is gebeurd.82

1900 nog niet aanwezig.
83 Voor een uitgebreide beschrijving over de geschiedenis en
werking van de baksteenfabricage
zie: J. van Eck, Historische atlas van
Ooijpolder & Duffelt

Rond 1973 kwam er echter een eind aan de (kleinschalige) baksteenindustrie
door ondermeer de schaalvergroting, hoge kostprijs en overproductie. Landelijk
werd een grondig saneringsplan opgesteld.Van de zeven fabrieken (rond 1905),
zijn er tegenwoordig nog maar twee actief in de Bemmelsche- en Ooijpolder.83
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Figuur 62: Historische
Topograﬁsche Kaart
1773 - 1794. Schaalloos.

Het werk in de baksteenfabricage was erg zwaar en vroeg vele arbeidskrachten.
Mensen uit de hele regio trokken naar het gebied om hier te gaan werken.
Voor al deze nieuwe bewoners werden diverse buurtschappen aangelegd. Deze
buurtschappen werden ontsloten over de dijk en door voetveren, een dergelijk
buurtschap is de Groenlanden. Belangrijke verbindingen voor het gebied waren
de verschillende veren, ondermeer het Groenlandsche voetveer, welke voor de
steenovenarbeiders de belangrijkste verbinding tussen wonen en werk vormde.
“Bij Koninklijk Besluis van 21 januari 1824, nr. 92, verleende koning Willem I aan
Jan Teunissen, wonende aan de Groenlanden in Ooij, vergunning ‘om het veer
over de Rivier de Waal van de Ooij naar Bemmel bij voortduring te bedienen’.
Het bijbehorende veerhuis was het enige op de linkeroever van de Waal in de
Ooijpolder.”84

8.2 Het militaire landschap
Figuur 63: Historische
Topograﬁsche Kaart
1830 - 1855.
schaal 1:50.000.

Figuur 64: Historische
Topograﬁsche Kaart

Bij het ontwerp en de realisatie van Object I (de stuw met haar verdediging) is
zorgvuldig gebruik gemaakt van het onderliggende landschap. Bij de positionering
van de verdedigingswerken werd de structuur van de verdediging mede bepaald
door aanwezige hoogteverschillen in het terrein. Indien mogelijk werden de
commandoposten en bunkers aangelegd op de bestaande hogere delen. Wanneer dit niet mogelijk was, bijvoorbeeld in de buitendijkse gebieden, werden
‘terpen’ opgeworpen om zo de bunkers te beschermen tegen het wisselende
waterpeil.
De steenfabrieken lagen op de hogere gronden en zo werd een groot deel
van de verdedigingwerken gepositioneerd naast de twee (of op het terrein van
de twee) steenfabrieken aan de noord- en zuidzijde van de Waal. De keuze
voor deze locatie had een aantal voordelen. Er waren maar beperkte onderhandelingen nodig met landeigenaren, zodat een beperkt aantal mensen van
het bestaan van de inundatielinie afwisten. Tevens bood de steenfabrieken een
camouﬂage vanuit de lucht. Dit was noodzakelijk omdat het landschap zich
kenmerkten door openheid. De onderdelen waren moeilijk zichtbaar omdat ze
opgingen in de structuren van de steenfabrieken. Een opvallend element als de
caissonhaven kon ook dienen als onderdeel van de steenfabriek.

rond 1905.
schaal 1:50.000.

Opvallend is dat met de komst van de IJssellinie rechtlijnige structuren van
dijken en wegen in het landschap werden geïntroduceerd. Zo is de zomerdijk
(de defensiedijk) aan de noordzijde van de rivier rechtgetrokken en aan de
zuidzijde is er een aanzienlijke oppervlakte aan het terrein van de steenfabriek
toegevoegd. De vorm van deze ‘aanbouw’ is gebaseerd op de oorspronkelijke
verkavelingstructuur (zie ﬁguur 63 tot 65). Bovendien is de invloed van de IJssellinie herkenbaar door het vele gebruik van beton voor de verdedigingswerken
en de toepassing van asfalt. Zo zijn (delen van) de Ooijse bandijk en de defensiedijk volledig geasfalteerd (zie ﬁguur 37 op bladzijde 81).

84 Eck van, Historische atlas, 46
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Figuur 65:Topograﬁsche Kaart
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8.3 Het post-militaire landschap
Na het bevel tot ophefﬁng van de verdedigingslinie en de liquidatie van start
ging, kreeg het landschap weer ruimte om zich te ontwikkelen. De Ooijpolder
en Bemmelse Waard veranderde in een post-militaire landschap. Tegenwoordig
liggen de resten van de linie overwoekerd en verscholen in het landschap. Bij de
bestudering van de (historische) topograﬁsche kaarten is het opvallend dat de
grote structuren in het landschap als de dijken, wegen en kavels in de afgelopen
drie eeuwen in grote lijnen hetzelfde zijn gebleven. Tevens is door de vergelijking
van kaartmateriaal een ontwikkeling waarneembaar. In de afgelopen decennia
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heeft er namelijk een omslag plaatsgevonden in het denken over het landschap.
Middels een drietal begrippen (natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie)
wordt deze omslag in denken voor het plangebied geschetst.
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Natuurontwikkeling: De Gelderse Poort
Rond de jaren negentig werden de eerste plannen opgesteld voor grootschalige
“natuurontwikkeling in de uiterwaarden en het Rijnstrangengebied tussen
Nijmegen, Arnhem, Emmerich en Kleef: de Gelderse Poort.”85 Na eeuwenlange
menselijke beheersing, werd het landschap weer terug gegeven aan de natuur.
Door deze omslag in denken veranderd het landschap van een agrarisch productielandschap naar een succesvol natuurontwikkelingsgebied. Beheersing van
de natuur wordt vervuld door een jaarrondbegrazing van Galloway-runderen en
Konik-paarden. Zij zorgen voor een open en gevarieerd rivierenlandschap met
ooibossen, natuurlijk grasland, moerassen en ruigten.

85 Via Natura, Wat speelt er in de
Ooijpolder, www.vianatura.nl

De Gelderse poort vormt een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Door de vergroting van natuurgebieden, de ontwikkeling van
nieuwe natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones ontstaat
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het beoogde samenhangende landsdekkend natuurlijk netwerk. Het doel van
de provincie Gelderland is om in 2018 de beoogde omvang van de EHS in
Gelderland te hebben gerealiseerd.86 De door het Rijk op grond van Europese
regelgeving aangewezen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden)
behoren tevens tot de EHS. “Het gewenste kwaliteitsniveau voor de gebieden
onder de Vogel- en Habitatrichtlijn moet eveneens in 2018 zijn bereikt.”87
De hogere natuurwaarden in het gebied zijn vooral gekoppeld aan speciﬁeke
landschappelijke gebieden (uiterwaarden en komgebied). Delen van de
uiterwaarden vertegenwoordigen een hoge natuurwaarden vanwege de aanwezigheid van bijzondere ﬂora en fauna (vogels, amﬁbieën, kleine zoogdieren,
vissen, vlinders, insecten, etc.) en zijn gekoppeld aan de aanwezige bossen, rieten oevervegetaties en het water, langs oude rivierlopen (strangen) en kolken en
aanwezige microreliëf (kronkelwaarden). Binnendijks zijn de natuurwaarden te
vinden rond de wielen (met name van belang voor amﬁbieën), de natte natuur
(overwinterende vogels), welke ontwikkeld is in de voormalige kleiputten, en in
de open komgebieden (weidevogels). In de toekomst zal tussen de stuwwal en
de uiterwaard een ecologische zone moeten komen evenals er een zone moet
komen tussen de noordelijke uiterwaard en het Park Over-Betuwe.
Recreatie
“De hedendaagse ‘dreiging’ [voor de Ooijpolder] vanuit de omringende steden,
aan Nederlandse én Duitse zijde, vormen de dagjesmensen.”88 In het landschap
van de Ooijpolder is er een belangrijke plaats voor routegebonden recreatie
weggelegd. “Zelfs door de week verdringen horden ﬁetsers, skaters, motoren
en een enkele auto zich op de dijk.”89 Door de grote beleefbaarheid van het
landschap vanaf de dijken vormen deze de recreatieve aders voor langeafstandsrecreatie van het gebied. Het gebied kent een groot aantal recreatieve routes
(zie ﬁguur 68). Routes als ‘Van steen en natuur’ en de Rijn-Waal-route (langs
Lent, Bemmel en Gendt) en het ‘Rondje rivieren’ van de ANWB maken voornamelijk gebruik van de rivierdijken. Hierbij vergroten diverse ‘landmarks’, zoals
de Waalbrug, de Stevenskerk en de torens van de steenfabrieken, de aantrekkingskracht van het gebied op de recreant.
Recreatieve routes worden van een dermate groot belang geacht voor de
toeristisch-recreatieve belevingswaarde van Gelderland, dat zij provinciale
planologische bescherming krijgen. Zo dienen ruimtelijke ontwikkelingen
rondom deze routes te worden beoordeeld op mogelijke gevolgen voor de
routes.

86 Provincie Gelderland. 2005.
Streekplan Gelderland 2005. www.
gelderland.nl
87 Ibid, 51
88 Via Natura, Wat speelt er in de
Ooijpolder.
89 Klep, L. 2001. De vele verhalen
van de Ooijpolder,Verslag Landwerkstudiemiddag ‘Succes- en faalfactoren

Naast de diverse routes bieden de uiterwaarden ook ruimte aan recreatieve
activiteiten als wandelen en natuurbeleving. De Bisonbaai in de uiterwaarden
wordt gebruikt als (naturisten) recreatieplas. Aan de noordzijde van de Waal zijn
in de grote plas in de Bemmelse waard naast zwemmogelijkheden ook zeil- en
surfgelegenheden.90

in het landelijk beleid. http://www.
landwerk.nl/Artikelen/artikelOoijpolder.htm
90 Boelens, L.., W. Sanders (red).
2003. De grote / the big / der große
KAN atlas. Mentale atlas van het
stedelijknetwerk Arnhem-Nijmegen.
Rotterdam: uitgeverij 010
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91 Deze bekendheid dankt het
hotel aan de televisie-uitzendingen
die het Wereld Natuur Fonds in de
jaren negentig samen met de TROS
over de Gelderse Poort maakten.
92 Staatsbosbeheer. Fietsen in de
Ooijpolder, een boeiende route. http://
www.derijnhof.nl/route_ooypolder.html
93 Dit blijkt uit een gesprek met
Hermelinde van Xanten, CBK
Gelderland

Een belangrijk (rust)punt aan veel van deze routes is het bekende Hotel
Oortjeshekken91. Hotel Oortjeshekken is een Hotel-Huiskamercafé zoals ze
vroeger vaak voorkwamen in Nederland. “Op kaarten staat het al sinds 1650
vermeld als “ort en ecke” wat zoveel betekende als hoge plaats op een hoek
aan de rivier, later verbasterd tot Oortjeshekken.”92 Er is echter een tekort
aan dergelijke punten waar de recreant kan uitrusten op een bankje. Oorzaak
hiervan is dat de vele routes dezelfde wegen volgen en de afstand tussen de
aanliggende plaatsen aanzienlijk is.93 Het aantal recreanten vanuit de omliggende
stedelijke gebieden zal in de toekomst alleen maar toenemen. Met de realisering
van De Waalsprong, zullen duizenden mensen zorgen voor een sterke stijging
in de recreatieve druk op het gebied. Bij de planvorming is hier rekening mee
gehouden, waardoor in de regio al diverse projecten (park Over-Betuwe en park
de Waalsprong) gerealiseerd worden. Het is echter aannemelijk dat het plangebied ook een toename in bezoekersaantallen kan verwachten.
Waardering Cultuurhistorie
De toenemende waardering van cultuurhistorie en geschiedenis is in de inleiding
van dit rapport al aan bod gekomen. Binnen dit hoofdstuk is deze ‘trend’ van
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belang omdat het de laatste verandering beschrijft die de Ooijpolder ondergaat.
De Ooijpolder is samen met de Millingerwaard aangemerkt als Belvederegebied. Het landschap wordt bejubeld om zijn ongereptheid: “Het landschap is
nog ongerept, waardoor het de geschiedenis op een voor Nederland unieke
wijze toont.”94 Als beleidsstrategie wordt een onderzoek naar de wenselijkheid
van een wettelijke bescherming voor de Ooijpolder in samenhang met de reeds
beschermde rand van de stuwwal (beschermd landschapsgezicht) aanbevolen.
Een van de cultuurhistorische dragers van de Ooijpolder zijn de relicten van
de IJssellinie. Wanneer deze beleefbaar gemaakt worden voor mensen kan een
bijdrage worden geleverd aan de vergroting van de cultuurhistorische bekendheid in samenhang met de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied. Cultuurhistorie is volgens Hermelinde van Xanten van CBK Gelderland nog “een
recreatieve bron die nog niet genoeg is aangeboord.”95 Zij stelt dan ook voor
om recreatie in welke vorm dan ook te koppelen aan cultuurhistorie.96
Op provinciaal en lokaal beleidsniveau zijn er verschillende aanpakken om de
cultuurhistorie te verbeteren. Het Regionaal Landschappelijk Ontwikkelings
Plan (RLOP) zegt hierover dat op lokaal niveau de landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden ‘leesbaar’ gemaakt dienen te worden door
een landschappelijke inpassing in plaats van informatieborden.97

94 Belvedere bijlage, 78
95 In gesprek met Hermelinde van
Xanten, CBK Gelderland
96 Xanten van H., informatiepakket
kunstopdracht in de openbare ruimte:
Ooijpolder, www.cbkgelderland.nl
97 Blerck van, H., Ziel van, H.
2004. Omarm die veelkleurigheid
Ontwikkel en herstel de verbanden
in het landelijk gebied, Regionaal
Landschapsontwikkelingsplan voor de
gemeenten Groesbeek, Millingen a/d
Rijn, Ubbergen.
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HOOFDSTUK

NEGEN

DE VERHALEN VAN DE IJSSELLINIE
Met de uitgebreide introductie van de IJssellinie en het landschap van de
Bemmelsche- en Ooijpolder in ons achterhoofd wordt de beschrijving van het
pre- en post- en militaire landschap afgerond.
Geconcludeerd kan worden dat de relicten van de IJssellinie verscholen liggen
in het landschap en dat ze niet als zodanig herkend worden. Met behulp van het
concept landschapsnarratie zal in dit hoofdstuk bekeken worden of de geschiedenis van de IJssellinie weer ‘leesbaar’ gemaakt kan worden.
Het doel van deze casestudy is onderzoeken of de theorie zoals deze is
verwoord in het eerste deel van dit rapport bruikbaar is. Nadruk bij deze
koppeling, tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’, ligt op de praktische toepasbaarheid
van de soorten verhalen. Zijn ze bruikbaar? Wat levert het op om deze te
gebruiken als uitgangspunt? Daarnaast wordt onderzocht op welke manieren de
verkregen verhalen gearticuleerd kunnen worden. Met andere woorden wat is
de bruikbaarheid binnen het ontwerpproces van de zes categorieën en hieraan
gekoppelde stijlﬁguren en retorische middelen?
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van het verhaal wat inzichtelijk
gemaakt dient te worden om de geschiedenis van de IJssellinie te begrijpen. Dit
verhaal, vanaf nu bronverhaal genoemd, is als uitgangspunt genomen voor verder
ontwerpend onderzoek. Daarna wordt onderzocht op welke manieren dit
bronverhaal overgedragen kan worden aan de gebruikers/ bezoekers. Hiermee
zal inzicht verschaft worden in de praktische toepassing van soorten verhalen
en de stijlﬁguren en retorische middelen. Tot slot zal gekeken worden of een
combinatie van verschillende perspectieven een meerwaarde heeft voor het
voorstel of dat dit het bronverhaal juist maskeert.

9.1 Vertaling van het bronverhaal
Het bronverhaal is gebaseerd op de geschiedenis van de IJssellinie zoals deze
beschreven is in hoofdstuk 7. In het landschap van de Bemmelsche en Ooijse
polder is gekozen om de militaire functie van het landschap in de periode 19501964 beleefbaar te maken om zo een antwoord te geven op de toenemende
recreatieve vraag naar cultuurhistorische verhalen.
Voor object I betekent dit dat de verdediging, die nodig was ten behoeve van
een mogelijke aanval op de stuw, centraal staat. De keuze voor dit verhaal is
gebaseerd op het schaalniveau en de aanwezigheid van de fysieke objecten,
doordat deze objecten de enige visuele restanten van de linie zijn.
Dit verhaal kan één op één inzichtelijk gemaakt worden in het landschap;
deze totale reconstructie heeft echter een aantal consequenties. In het
werkboek “Het Post-militaire Landschap” wordt bij de beschrijving van acht
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INTERMEZZO BRONVERHAAL
ROMEO en JULIET
Om meer beeld te krijgen van een bronverhaal, dat vanuit
meerdere perspectieven verteld kan worden, kan het verhaal
van Romeo en Julia als voorbeeld dienen. William Shakespeare
schreef het verhaal in 1595 als een toneelvoorstelling. Het is het
verhaal van Romeo Montague en Julia Capulet, twee kinderen
van rivaliserende families in Verona (Italië) die verliefd op elkaar
worden, in tegenstelling tot de haat en nijd die er bestaat tussen
hun familieleden. Met z’n tweeën staan ze op tegen hun ouders
en gaan trouwen, om zo tussen de twee families wellicht verzoening te brengen. Maar uiteindelijk mislukt dit plan en plegen
beide zelfmoord, waarbij ze denken dat de ander al dood is.
In de daaropvolgende eeuwen, na het schrijven van Romeo
en Julia door Shakespeare, is door anderen hetzelfde verhaal
vanuit verschillende perspectieven verteld. Zo zijn er diverse
ﬁlms gemaakt die geïnspireerd waren op het drama van Romeo
en Julia (bijvoorbeeld de Nederlandse ﬁlm van Theo van Gogh
“Najib en Julia” uit 2001 over een Marokkaanse pizzakoerier
en een Haags hockeymeisje). Naast boeken, musicals en ﬁlms
worden ook andere (fysieke) middelen aangegrepen het verhaal
over te brengen. Een voorbeeld is een wandelroute in Verona die
verschillende belangrijke punten uit het verhaal van Shakespeare
verbindt. Het balkon van Julia vormt hierbij het hoogtepunt en
heeft daardoor iets weg van een bedevaartsoord voor toeristen.
Ironisch genoeg blijft het de vraag of dit het ‘ware’ balkon van
Julia is; dit zal echter altijd in het ongewisse blijven.

omgangsvormen van militaire relicten terecht gesteld dat deze niet meer
gebruikt worden voor militaire doeleinden. “De linies en stellingen zijn lege
hulzen, casco’s.Verdwenen zijn soldaten, geweren, munitie, prikkeldraad, rollend
materiaal enz.”98 Daarnaast wordt er gesteld dat de linies herkenbaar gemaakt
moeten worden, maar zonder overdrijving. “Het landschap moet geen woud van
infoborden en routepaaltjes worden bij netjes opgemaakte aardwerken.”99
Zoals vermeld in hoofdstuk acht vinden er diverse transformaties plaats in het
landschap van de Bemmelsche- en Ooijpolder, waardoor afgevraagd dient te
worden of een dergelijke musealisatie wel een ‘passende’ oplossing is. Met deze
casestudy wordt onderzocht of hier ook alternatieven voor zijn. Met andere
woorden kan het bronverhaal op andere manieren verteld worden naast de
rechtstreekse reconstructie en de vaak hiermee samenhangende musealisatie
van het landschap? Deze alternatieven worden onderzocht door het bronverhaal met behulp van de vier soorten verhalen (kroniek, reportage, memoires
en roman) vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Het doel is om een
beeld te krijgen van het spectrum aan mogelijkheden bij een dergelijke cultuurhistorische opgave. Tevens bieden de vier verhaalsoorten een kader waarmee
gestructureerd over de mogelijkheden gediscussieerd kan worden.
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98 VROM Post-militaire Landschap
2.0, inleiding
99 ibid

Anekdotes, beschrijvingen, geschiedenissen en ﬁlosoﬁeën; over de IJssellinie
zijn talloze verhalen denkbaar. Het genereren van een veelheid aan verhalen
in het ontwerpproces is afhankelijk van de kennis, herinneringen, discussies
en associaties van de ontwerpers en informanten, en de voor handen zijnde
informatiebronnen.
Door de geschiedenis van de IJssellinie gestructureerd te bekijken vanuit de
vier verhaalsoorten, is het mogelijk om deze veelheid aan verhalen te ordenen.
De hoofdelementen van het verhaal (tijd, handeling en plaats) variëren per
verhaalsoort, waardoor de vier soorten verhalen het bronverhaal elk op een
andere wijze articuleren. Dit zorgt voor een grote diversiteit tussen de verhalen.
Doordat er meerdere verhalen per verhaalsoort denkbaar zijn, is bij een keuze
voor een verhaal van groot belang dat het bronverhaal herkenbaar is voor de
gebruikers. Binnen deze casestudy is gekozen om per verhaalsoort één voorbeeld uit te werken. Door deze vier verschillende verhalen uit te werken wordt
getracht inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die landschapsnarratie met
zich meebrengt.
Figuur 69: Een veelheid aan

mentaal

verhalen is per onderwerp
denkbaar.

MEMOIRES

ROMAN

strakke regie

losse regie

KRONIEK

REPORTAGE

fysiek

Daarnaast is het tweede doel om vanuit landschapsarchitectonisch oogpunt te
onderzoeken hoe een dergelijk verhaal vormgegeven kan worden in het landschap. Om de verhalen zo optimaal mogelijk te articuleren in het landschap
worden de toepassing van de stijlﬁguren en retorische middelen bestudeerd.
Aanname hierbij is dat mensen worden geprikkeld bij het zien van toegevoegde
landschappelijke elementen welke een lading hebben gekregen middels een
stijlﬁguur of retorisch middel en zo geïnteresseerd raken in het verhaal van de
IJssellinie.
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In deze casestudy hebben we ons niet vastgelegd op de uit de testcase komende
overzicht van meest gebruikte stijlﬁguren en retorische middelen. Reden
hiervoor is dat deze opgave van een ander kaliber is, een ander onderwerp
en schaal, en dat de uitkomsten van de testcase met een zekere voorzichtigheid moet worden benaderd omdat ‘slechts’ 29 plannen geanalyseerd zijn en
de plannen niet met behulp van de stijlﬁguren en retorische middelen zijn
opgesteld. Bij deze casestudy wordt er van uitgegaan dat alle 28 gedeﬁnieerde
stijlﬁguren en retorische middelen toepasbaar zijn bij een ontwerpopgave en
worden zo expliciet ingezet als ontwerpstap in het proces.
Per verhaalsoort is gekeken welke stijlﬁguren en retorische middelen het
basisidee het beste versterken. De stijlﬁguren en retorische middelen vervullen
tijdens dit ontwerpproces een dubbele rol. Ten eerste zijn ze het ontwerphandvat om een koppeling te maken tussen het idee/ verhaal en de ruimtelijke
oplossing met de hieraan gekoppelde landschappelijke middelen. Ten tweede
vormen ze een belangrijk hulpmiddel om de ontwerpen uit te leggen. De rol
als hulpmiddel zal tot uitdrukking komen in de volgende paragraven, waarin op
een gestructureerde manier de relatie tussen ruimtelijke ingreep (zichtbaar in
sfeerbeeld) en het beoogde doel van het gekozen stijlﬁguur en retorisch middel
verduidelijkt wordt. Dit inzicht is essentieel om de vertaling van de hoofdelementen van een verhaal naar ruimtelijke oplossingen aannemelijk te maken en
hiermee inzicht te geven in de gedachtegang van het ontwerpproces.
Kortom het doel van de vier opgestelde verhalen is inzicht verschaffen in de
hoofdonderdelen van het verhaal en het bronverhaal. Belangrijk hierbij is dat
de tijd en tijdsframe, de functie en de organisatie van de verdediging van object
I wordt gearticuleerd. Doordat in deze casestudy puur de relatie tussen de
verkregen theorie en de praktische toepassing wordt onderzocht, zijn er bewust
geen landschappelijke randvoorwaarden of programma van eisen opgesteld.
Het enige gehanteerde criterium is dat het verhaal een onderdeel vormt van
het landschap, zodat de invloed van de IJssellinie een onderdeel is van de rijke
geschiedenis van het landschap.
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Figuur 70: Plattegrond
Kroniek. Schaal 1 : 20.000.
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9.2 Kroniek
Het object Nijmegen heeft van 1950 tot 1964
dienst gedaan als verdediging bij een mogelijke
aanval van de Russen. De stuw en de bunkers
werden onderhouden en belegerd door militairen
van defensie. In 1964 werd besloten de IJssellinie
op te heffen en nam de ontmanteling aanvang. De
meeste buitendijkse onderdelen van het object
bezorgden de scheepvaart zodanige hinder dat
gekozen werd deze met springstof op te blazen.
Daarnaast werd de caissonhaven gedempt en de
landingshoofden verwijderd. Bovendien werden

bunkers, die niet opgeruimd hoefden te worden
volgens het plan van de liquidatiewerkzaamheden,
ontdaan van gevechtskoepel en dichtgelast. In de
daaropvolgende decennia zijn de verschillende
bunkers aan hun lot overgelaten. De natuur kreeg
de ruimte waardoor de bunkers werden opgenomen in het natuurlijke landschap, zoals beschreven
is bij de Gelderse Poort in hoofdstuk acht. De
openheid van het landschap in de tijd van de
werking werd langzaam vervangen door een dichte
massa van verschillende soorten natuur.
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Ritme

Functie
Herhaling van een patroon of
een structuur.

Landschappelijk middel
Gereconstrueerde bunkers

Anachronisme

Het uit de tijd plaatsen van een
landschappelijk middel.
Het aandacht vestigen op een
zicht of een groeiende bewustwording van een proces.

Gereconstrueerde bunkers

Apostrof

Routing

Gelijke behandeling van de bunkers
aan de noordzijde van de Waal door
een totale reconstructie van de
situatie bij militaire werking.
Het uiterlijk van de bunkers past niet
in het huidige tijdsbeeld.
De routing verbindt verschillende
fasen in het vervalproces met elkaar,
waardoor de aandacht van de
bezoeker hierop gevestigd wordt.

Ritme
Anachronisme

Figuur 71: (1) Twee
gerestaureerde bunkers aan
de noordzijde van de Waal.
Sfeercollage, schets en tabel
rol stijlﬁguren en retorische
Apostrof

De hoofdelementen van het verhaal van kroniek
kunnen uit de bovenstaande tekst afgeleid worden.
De verhaaltijd beslaat een tijdsperiode van
ongeveer vijfenvijftig jaar.Van de beginsituatie rond
1950, waarin de verdediging volledig functioneerde,
tot aan het heden. De handeling binnen dit verhaal
is het verval van het object ten opzichte van de
oorspronkelijke situatie en de plaats, waar dit verhaal zich afspeelt, zijn de oorspronkelijke locaties
van de bunkers.
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middelen.

De relatie tussen het bronverhaal en dit verhaal
is dat dit verhaal de locaties en werking van de
verdediging in de tijd van de Koude Oorlog toont.
Daarnaast hecht het evenveel waarde aan de
natuurlijke processen die tegenwoordig bij de
bunkers te vinden is. Deze worden inzichtelijk
gemaakt door verschillende tijdsstadia te ﬁxeren
en toekomstige natuurlijke ontwikkelingen open te
laten.

Stijlﬁguur/retorisch middel
Contrast
Anachronisme
Aposiopesis

Functie
Zichtbaar maken van een
tegenstelling.
Het uit de tijd plaatsen van een
landschappelijk middel.
Een redenering of verwijzing
wordt afgebroken die compleet
moet worden gemaakt in de
verbeelding.

Landschappelijk middel
Voetveer
Gereconstrueerde haven
met caissons
Gereconstrueerde haven
met caissons

Het voetveer verbindt de twee
verschillende stadia in de tijd.
De vroegere haven met caissons
wordt gereconstrueerd.
De caissons zullen opvallende
elementen in de Bemmelsche Waard
zijn. De caissons staan voor de stuw.
Dit moet echter door de bezoeker in
de verbeelding afgemaakt worden.

Anachronisme
Aposiopesis

Figuur 72: (2) Gerestaureerde
haven met caissons.
Sfeercollage, schets en tabel
rol stijlﬁguren en retorische
middelen.
Contrast

Om de tijdontwikkeling en handeling van het
verval inzichtelijk te maken is er in dit voorstel
gekozen om twee stadia te ﬁxeren: (1) de situatie
van 1950 en (2) de huidige situatie. De rivier is
opgepakt als natuurlijke barrière in het plangebied.
Zo wordt aan de noordkant (in de Bemmelsche
Polder) de oorspronkelijke situatie van 1950
getoond en worden de bunkers, haven en openheid gereconstrueerd. Door de toepassing van een
anomalie in het hedendaagse landschap, middels

een anachronisme, wordt de aandacht gevestigd
op de locatie en hiermee de structuur van deze
werken.
De zuidzijde wordt opgepakt als de ‘verval’ kant.
De argumentatie voor deze keuze is tweeledig;
enerzijds zijn aan de zuidzijde de meeste relicten
te vinden en zijn deze gesitueerd in een natuurlijke
omgeving (de Groenlanden). Aan de andere kant
zijn aan de noordzijde in de huidige situatie juist
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Ritme

Functie
Herhaling van een patroon of
een structuur.

Landschappelijk middel
Bunkers

Apostrof

Het aandacht vestigen op een
zicht of een groeiende bewustwording van een proces.

Routing

Gelijke behandeling van de bunkers
aan de zuidzijde van de Waal waardoor het verval inzichtelijk wordt
gemaakt.
De routing verbindt verschillende
fasen in het vervalproces met elkaar,
waardoor de aandacht van de
bezoeker hierop gevestigd wordt.

Aposiopesis

Figuur 73: (3) Routing met
´knik´ aan de zuidzijde van
de Waal. Sfeercollage, schets
en tabel rol stijlﬁguren en
retorische middelen.

Apostrof

weinig relicten te vinden, waardoor de structuur
en aanwezigheid van object I onzichtbaar is zonder
voorkennis. Reconstructie aan de noordzijde biedt
de mogelijkheid om de aanwezigheid van de IJssellinie weer beleefbaar te maken. De consequente
behandeling op bunkerniveau van de reconstructie
en accentuering van verval leidt tot een ritme van
herhaling.
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Het contrast tussen reconstructie en verval wordt
voor de recreant het meeste beleefd waarneer
er een directe verbinding is tussen beide zijden.
Dit is de reden waarom er net als in het verleden
een veerpontje, voor langzaam verkeer, tussen de
gereconstrueerde caissonhaven en het voormalige
veerhuis geïntroduceerd wordt (zie ﬁguur 72).

Stijlﬁguur/retorisch middel
Apostrof

Functie
Het aandacht vestigen op een
zicht of een groeiende bewustwording van een proces.

Landschappelijk middel
Routing

Aposiopesis

Een redenering of verwijzing
wordt afgebroken die compleet
moet worden gemaakt in de
verbeelding.

‘Knik’ in de routing

De routing verbindt verschillende
fasen in het vervalproces met elkaar,
waardoor de aandacht van de
bezoeker hierop gevestigd wordt.
Door een vreemde ‘knik’ in de routing wordt de locatie van verdwenen
bunkers aangegeven. Dit moet echter
door de bezoeker in de verbeelding
afgemaakt worden.

Ritme

Figuur 74: (4) Relicten en
routing aan de zuidzijde van
de Waal. Sfeercollage, schets
en tabel rol stijlﬁguren en
retorische middelen.

Apostrof

Een routing langs de bunkers in verschillende
stadia zal leiden tot een bewustwording van het
vervalproces (apostrof). In deze routing worden
drie fasen van verval herkend: (1) niet meer
aanwezig; (2) gedeeltelijk aanwezig; en (3) in oorspronkelijke staat. De laatste twee fasen kunnen
herkend worden zonder de bezoeker te voorzien
van extra informatie. De eerste fase van afwezigheid wordt opgevangen door de routing met een

knik vorm te geven zodat de bezoeker zichzelf gaat
afvragen (aposiopesis) waarom de weg zo loopt, en
in relatie met de context het verband kan leggen
met de IJssellinie.
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Figuur 75: Plattegrond
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Reportage. Schaal 1 : 20.000.
Legenda zie achterin
rapport.

9.3 Reportage
De stuw van object I, die samen met de twee
stuwen in Arnhem en Olst nodig was om een
groot deel van oostelijk Nederland te inunderen,
moest tijdens een mogelijke aanval verdedigd
worden. Deze aanvallen werden op meerdere
manieren verwacht; vanaf het land, vanuit het
water en uit de lucht. Daarom werd door de
Genie van het leger en de legerleiding besloten om
een concentrisch verdedigingstelsel aan te leggen,
die de vijand van de stuw weg moest houden.
Naar militair gebruik maakte dit verdedigingsstelsel
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gebruik van een uniforme behandeling van de
verdedigingswerken en de positionering daarvan.
Wanneer dit verhaal ontleedt wordt, blijkt dat
het hoofdelement tijd een geﬁxeerd moment in
de situatie van werking is (tussen 1950 en 1964).
De handeling is de uniforme behandeling van de
concentrische structuur van de stuwverdediging
door de Genie en legerleiding. Tot slot is de
plaats, de werkelijke locaties van de verdedigingswerken, die het bronverhaal vertellen door deze

Stijlﬁguur/retorisch middel
Contrast
Anachonisme
Antithese

Exclamatie

Functie
Zichtbaar maken van een
tegenstelling.
Het uit de plaats plaatsen van
een landschappelijk middel.
Twee op zichzelf staande
en tegenovergestelde landschapsmiddelen te gebruiken om
iets te verduidelijken.
Door een onverwachte combinatie van middelen wordt men
aangezet tot denken.

Landschappelijk middel
Bomenrij
Eigentijdse koepels
Bomenrij en relicten
bunkers

Eigentijdse koepels, relicten
bunkers en bomenrij

De bomenrij ligt op de grens van het
verdedigd en onverdedigd gebied.
Het eigentijdse karakter van de koepels valt op in het huidige landschap.
Het aangeven van de locatie van
de bunkers is tegenstrijdig met de
vroegere functie van deze relicten.
De combinatie van koepels, relicten
van bunkers en een bomenrij zal leidden tot bevraging van de bezoeker.

Figuur 76: (1) Landverdediging

Contrast
Antithese

en entree. Sfeercollage, schets
en tabel rol stijlﬁguren en
retorische middelen.

Anachonisme
Exclamatie

te accentueren. De handeling en de tijdsperiode
worden gearticuleerd door de ruimtelijke structuur van de verdediging zichtbaar te maken met
landschappelijke elementen. De structuur is van
toen, maar door de behandeling van de verdedigingswerken wordt het geheel voorzien van een
‘hedendaagse saus’.
In dit voorstel wordt getoond dat het mogelijk is
om de opbouw van de concentrische verdediging
ruimtelijke weer te geven zonder te vervallen in

musealisatie van het landschap. De organisatie
van de verdediging wordt voor de bezoekers zo
tastbaar mogelijk gemaakt door middel van fysieke
landschappelijke elementen, waarbij afgeweken
wordt van de bedoelde open structuur in de tijd
van de werking. Deze paradoxale oplossing, een
antithese tussen het al dan niet opvallen van een
object, wordt gevormd door het contrast tussen
de oorspronkelijke en hedendaagse functie. De
verschillende soorten verdediging (land, lucht en
water) worden elk anders behandeld, waardoor
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Contrast

Functie
Zichtbaar maken van een
tegenstelling.

Contrast

Landschappelijk middel
Bomenrij

De bomenrij ligt op de grens van het
verdedigd en onverdedigd gebied.
Het contrast wordt vergroot door
het onverdedigde gebied te voorzien
van een open karakter.

Figuur 77: (2) Accentuering
landsverdediging. Sfeercollage,
schets en tabel rol stijlﬁguren
en retorische middelen.

de ruimtelijke structuur van deze soorten van
verdediging duidelijk wordt. Per verdedigingsoort,
waarbij wordt uitgegaan van uniforme behandeling
(ritme), wordt in onderstaande tekst uitgelegd hoe
deze te herkennen is.
De richting van landverdediging komt overeen met
de toenmalige wegenstructuur in het gebied, die
op haar beurt weer overeenkomt met de huidige
structuur van wegen.Via deze wegen komen de
bezoekers het gebied in. Deze structuur wordt
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dan ook opgepakt om een kader te creëren
waarin de bezoeker het verhaal binnenkomt. Op
de plaatsen, waar vroeger de landsverdediging
was gelegen, wordt met behulp van bomenlanen
(Ulmus) het verdedigde gebied aangegeven (zie
ﬁguur 76). Er wordt op deze manier contrast
gecreëerd tussen verdedigd terrein en onverdedigd terrein. Door op de werkelijke locatie van
de bunkers, bestemd voor de landverdediging, een
eigentijdse koepel te plaatsen (anachonisme) wordt
de bezoeker aangesproken (exclamatie) over de

Stijlﬁguur/retorisch middel
Ritme

Functie
Herhaling van een patroon of
een structuur.

Landschappelijk middel
Verhoging met bomengroep

Anastrof

een inversie van de normale of
verwachte orde.

Verhoging met bomengroep

Figuur 78: (3) Luchtverdediging,

Gelijke behandeling van de locaties
van de luchtverdediging, waardoor
de structuur van deze verdediging
duidelijk wordt gemaakt.
De populieren wijzen naar de lucht
en staan op een verhoging. Deze
verwijzing naar de luchtverdediging is
anders dan men verwacht.

Ritme

verhogingen met Italiaanse
Populieren. Sfeercollage, schets
en tabel rol stijlﬁguren en
retorische middelen.
Anastrof

militaire geschiedenis die in dit gebied heeft plaatsgevonden. Bovendien wordt de landverdediging aan
de zuidzijde van de rivier geaccentueerd door achter
de bestaande dijk dezelfde boombeplanting toe te
passen en het niet verdedigde gebied te voorzien
van een open karakter door het plaatselijk kappen
van de aanwezige bosstroken en het vergroten van
het water areaal, waardoor het ruimtelijke contrast
aanzienlijk wordt vergroot.

De luchtverdediging stond op afzienbare afstand van
elkaar en waren net als de landverdediging in een
brede kring om de stuw gesitueerd. In dit voorstel
worden de werkelijke locaties van het luchtafweergeschut geaccentueerd door een verhoging en de
aanplant van vier populieren (Populus nigra ‘Italica’).
Deze beplanting vormt een afwijkende manier van
markering (anastrophe). Hierdoor ontstaat een
karakteristieke ruimtelijke conﬁguratie die voor
de bezoekers herkenbaar is als onderdeel van de
luchtverdediging.
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Anachonisme
Exclamatie

Functie
Het uit de plaats plaatsen van
een landschappelijk middel.
Door een onverwachte
combinatie van middelen wordt
men aangezet tot denken.

Exclamatie

Landschappelijk middel
Glasplaat
Vlonder en glasplaat

Anachonisme

De moderne uitstraling van de glasplaat valt op in het huidige landschap.
De vlonder en de glasplaat met
projectie van de stuw refereert naar
de grootte en richting van de stuw.
Dit opvallende element in het landschap zal tot denken aanzetten.

Figuur 79: (4) Middelpunt
van verdedigingssysteem.
Sfeercollage, schets en tabel
rol stijlﬁguren en retorische
middelen.

De waterverdediging was gericht op de rivier en
bevond zich in de uiterwaarden.Verhogingen met
watercipressen (Metasequoia glyptostroboides)
geven de plaatsen van de waterverdediging aan.
Het centrum van het concentrische systeem - de
stuw - kan als gevolg van de doorvaarbaarheid
van de rivier niet hersteld worden. Het belang van
de stuw als middelpunt kan beleefbaar worden
gemaakt door een verwijzing naar de grootte en
imposantheid. Een vlonder vormt samen met een
glasplaat, die de grootte en richting van de stuw
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aangegeven, de plaats van de vroegere stuw. Dit
element is een rustplaats voor recreanten en biedt
een uitzicht over de rivier.

Figuur 80: Plattegrond
Memoires. Schaal 1 : 20.000.
Legenda zie achterin
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rapport.

9.4 Memoires
Militairen van de 480e Geniegroep waren vaak
weken achtereen gelegerd in de bunkers bij object
I in Nijmegen. Om van tijd tot tijd te ontspannen
en even weg te zijn van het militaire gezag werden
de momenten van vrije tijd aangegrepen om naar
het café te gaan.Vanaf de bunkers bij het object
werd een wandeling ondernomen naar het café
‘de Sprok’ aan de noordzijde van de rivier. Ook de
militairen aan de zuidzijde van de rivier ondernamen deze tocht en werden door een van schippers
van de Pontonniers (in dienst om de pontons op

de plaats van de stuw te leggen) overgezet naar
de noordzijde. Deze voettocht duurde ongeveer
driekwartier.
Kijkend naar de hoofdelementen van het verhaal
blijkt de verhaaltijd een speciﬁek moment te zijn
in tijden van de werking van het object (tussen
1950 en 1964). De handeling is het lopen van de
route van werk naar plezier die door de militairen
ondernomen werd en de plaats is de werkelijke
locatie en routing.
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Contrast

Functie
Zichtbaar maken van een
tegenstelling.

Landschappelijk middel
Lage vegetatie

Geluid

Geluid kan een toevoegde
waarde hebben voor een functie
die het
dient.
Het uit de tijd plaatsen van een
landschappelijk middel.

Geluid

Anachronisme

Gereconstrueerde bunker

Ander maaibeheer kan de aandacht
vestigen op de plaats van de militair
in het omliggende landschap.
Geluid van werkende militairen zal
de aandacht vestigen op de plaats van
de militair.
Het herstellen van de werkplaats
van de militair valt op in het huidige
landschap.
Figuur 81: (1) Werkplaats

Anachronisme

militair. Sfeercollage, schets
Geluid

en tabel rol stijlﬁguren en
retorische middelen.

Contrast

Het bronverhaal komt bij dit verhaal terug doordat
de verhaal- en verteltijd overeenkomen en doordat
de werkelijke locatie wordt aangegrepen om een
waar gebeurd verhaal te articuleren. De routing
leidt langs verschillende restanten van de verdediging waardoor interesse opgewekt kan worden.
Opvallend is dat in dit verhaal de verteltijd en
de verhaaltijd synchroon zijn. De routing is een
belangrijk element bij het vertellen van dit verhaal
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Figuur 82: Gelegerde militairen in de koude oorlog.

Stijlﬁguur/retorisch middel
Aposiopesis

Functie
Een redenering of verwijzing
wordt afgebroken die compleet
moet worden gemaakt in de
verbeelding.

Landschappelijk middel
Routing

Een doorgaande routing zorgt voor
structuur in het verhaal langs de
verschillende stadia van werk naar
ontspanning. Dit moet echter in de
verbeelding gemaakt worden.

Figuur 83: (2) Routing
langs verhaalonderdelen.

Aposiopesis

Sfeercollage, schets en tabel
rol stijlﬁguren en retorische
middelen.

en kan metaforisch gezien worden als het verhaal
van de IJssellinie.
In het voorstel wordt de routing als een afwijkend element van zijn omgeving (anachonisme)
vormgegeven door te kiezen voor afwijkende
materialen en deze op karakteristieke plaatsen
te beschilderen met voetstappen. De routing
verbindt verschillende plaatsen waar de militair
langs liep, zoals de werkplek van de militair (de

bunker), een andere bunker (waar hij andere
militairen ophaalde), de commandopost, de haven,
de defensiedijk en café ‘de Sprok’. Tussen de
commandopost en de haven zal een veerbootje de
verbinding tussen de noord en zuidzijde op zich
nemen.
De diverse plaatsen uit het verhaal worden verbonden met elkaar door een uniforme behandeling
(ritme), zodat bij de bezoeker herkenning optreedt
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Anachronisme

Functie
Het uit de tijd plaatsen van een
landschappelijk middel.

Landschappelijk middel
Gereconstrueerde
commandopost

Anachonisme

Het uit de plaats plaatsen van
een landschappelijk middel.

Voetstappen op de routing

Synecdoche

Een deel voor het geheel of het
geheel voor een deel, dat
het landschap, omgeving of
ontwerp uitlegt.

Markante beelden

Het herstellen van de commandopost valt op in het natuurlijke
landschap.
Het schilderen van voetstappen van
de militairen op de routing is uniek
in de omgeving en bij de bezoeker
zal de link naar de militairen gemaakt
worden.
Markante beelden worden in samenwerking met een kunstenaar gemaakt.
Deze beelden kunnen dan symbool
staan voor de IJssellinie.

Anachronisme
Synecdoche

Figuur 84: (3) Recenstrueerde
commandopost. Sfeercollage,
schets en tabel rol stijlﬁguren
en retorische middelen.

Anachonisme

bij de samenhangende onderdelen van het verhaal.
Deze plaatsen in het landschap worden gereconstrueerd naar de oude situatie (anachronisme) en
zullen door ander maaibeheer/ vegetatie en aangevuld met geluid uitleg geven over de handeling en
afwijken van de omgeving. Bovendien worden de
plaatsen geaccentueerd door een kunstwerk, die
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de verschillende stadia van de wandeling van de
soldaat verbeelden. Gedacht wordt om markante
beelden te maken in samenwerking met een
kunstenaar, waardoor deze beelden staan voor het
geheel (synecdoche).

Stijlﬁguur/retorisch middel
Geluid

Functie
Geluid kan een toevoegde
waarde hebben voor een functie
die het
dient.
Herhaling van een patroon of
een structuur.

Landschappelijk middel
Geluid

Anachonisme

Het uit de plaats plaatsen van
een landschappelijk middel.

Voetstappen op de routing

Synecdoche

Een deel voor het geheel of het
geheel voor een deel, dat
het landschap, omgeving of
ontwerp uitlegt.

Markante beelden

Ritme

Figuur 85: (4) Over de

Plaatsen van de militair

Geluid van lopende militairen zal
de aandacht vestigen op de routing
van de militair van werkplek naar
ontspanning.
Gelijke behandeling van de
belangrijke locaties van het verhaal,
waardoor de de belangrijkheid van
deze punten kenbaar wordt gemaakt.
Het schilderen van voetstappen van
de militairen op de routing is uniek
in de omgeving en bij de bezoeker
zal de link naar de militairen gemaakt
worden.
Markante beelden worden in samenwerking met een kunstenaar gemaakt.
Deze beelden kunnen dan symbool
staan voor de IJssellinie.

Geluid

Ritme

Defensiedijk naar café de

Synecdoche

Sprok. Sfeercollage, schets
en tabel rol stijlﬁguren en
retorische middelen.
Anachonisme
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Figuur 86: Plattegrond
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Roman. Schaal 1 : 20.000.
Legenda zie achterin
rapport.

9.5 Roman
De IJssellinie is een relict van de Koude Oorlog.
De Koude Oorlog is een bewogen stukje geschiedenis in de tweede helft van de twintigste
eeuw die bestond uit een periode van gewapende
vrede tussen de grootmachten USA en USSR.
De angst voor elkaars wapens leidde tot enorme
expansie van het kernwapenarsenaal. USA en
USSR voerden een strijd tegen elkaar waarbij het
kernwapenprogramma het meest tot de verbeelding spreekt.
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De tijdsperiode beslaat de tweede helft van
de twintigste eeuw van 1949 tot de val van de
Berlijnse muur in 1989. De handeling is de explosieve toename van kernwapens en de locatie is
op mondiaal niveau, maar in het landschap van de
Ooijpolder weergegeven op ‘microniveau’.
Het bronverhaal is in deze verhaalsoort niet
rechtstreeks te herkennen in het ontwerp. De
randen (binnen/ buiten) van de verdediging zijn
echter wel opgepakt om de link met de handeling
van het bronverhaal te maken. Bovendien zou met
communicatiemiddelen zoals GPS en internet de

Stijlﬁguur/retorisch middel
Contrast

Functie
Zichtbaar maken van een
tegenstelling.

Landschappelijk middel
Lage vegetatie

Anachonisme

Het uit de plaats plaatsen van
een landschappelijk middel.

Jaartallen op de weg

Ander maaibeheer kan de aandacht
vestigen op de clusters bomen in het
omliggende landschap.
Het schilderen van jaartallen op de
weg is uniek in de omgeving en bij de
bezoeker zal de link naar de Koude
Oorlog gemaakt worden.

Figuur 87: (1) Jaartallen

Contrast

gekoppeld aan clusters
bomen. Sfeercollage, schets
en tabel rol stijlﬁguren en
retorische middelen.

Anachonisme

Tabel 3: Belangrijke jaartallen tijdens de Koude Oorlog, vertaald naar kernwapens en bomen.

locatie van de clusters gekoppeld
kunnen worden aan de IJssellinie.
De nucleaire wapens hebben een
vertaalslag nodig om in het landschap zichtbaar te worden. In dit
voorstel is gekozen om clusters van
knotwilgen (Salix) te maken waarin
één boom staat voor 100 nucleaire
wapens. Belangrijke jaartallen uit de
Koude Oorlog zijn aangegrepen om
de clusters bomen in het landschap
te positioneren.

Aantal
Nucleaire wapens

Aantal bomen

Jaartal Gebeurtenis

USA

USSR

USA

USSR

1949

Oprichting NAVO

235

1

2

0

1955

Oprichting Warschaupact

3.057

200

30

2

1957

Spoetnik eerste ruimtevaartuig 6.444

660

64

7

1961

Start bouw Berlijnse Muur

24.111

2.471

241

25

1962

Cuba crisis

27.297

3.322

273

33

1968

Invasie Tsjecho-Slowakije door 28.884
USSR
Invasie Afghanistan door USSR 24.107

9.399

289

94

27.935

241

279

Boycot Olympische Spelen in 23.764
Moskou door Westerse landen
Val Berlijnse Muur
22.174

30.062

238

300

35.805

221

358

1979
1980
1989

Bron aantallen nucleaire wapens: NRDC, http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Conceit

Functie
Een ver doorgevoerde
vergelijking.

Landschappelijk middel
Cluster bomen

Allegorie

Een verhaal dat gelezen kan
worden op meer dan één niveau
met als doel informeren en
instrueren.

Cluster bomen

Elke boom staat voor 100 kernwapens. Deze vergelijking wordt in het
gehele landschap doorgevoerd.
De bomen staan voor de kernwapens
en de steeds groter wordende
clusters staan voor de groei van
het arsenaal wapens. Tevens kan dit
gelezen worden als de groeiende
angst voor elkaars wapens.

Conceit
Allegorie

Figuur 88: (2) Bunker met
daaraangekoppeld grid.
Sfeercollage, schets en tabel
rol stijlﬁguren en retorische
middelen.

Het jaartal wordt als referentie gesitueerd op de
weg bij de cluster bomen (anachonisme). Hierdoor
is de ontwikkeling in tijd (ritme) zichtbaar waarbij
de steeds grotere clusters bomen staan voor de
angst van de bevolking. De clusters bomen vormen
dus een allegorie (boom vs. nucleaire wapens en
grootte clusters vs. angst toename). De jaartallen
en het aantal nucleaire wapens worden in tabel 3
(op de vorige pagina) vertaald naar de grootte van
de clusters.
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De clusters met bomen zijn tegelijk een ver
doorgevoerde vergelijking (conceit), waar het aantal
bomen staan voor het aantal nucleaire wapens. De
vorm van deze nucleaire wapens (bomen) wordt
een stuk vriendelijker gebracht dan het eigenlijk
is (meiosis). De kracht en de vernieling die deze
wapens kunnen aanbrengen spreekt namelijk niet
uit de bomen.

Stijlﬁguur/retorisch middel
Meiosis

Functie
Landschappelijk middel
Iets minder belangrijk maken dan Clusters bomen
het is.

Exclamatie

Door een onverwachte combinatie van middelen wordt men
aangezet tot denken.

De clusters bomen staan voor
duizenden kernwapens. Dit heeft een
stuk vriendelijkere uitstraling dan de
kernwapens zelf.
Clusters bomen en jaartallen De bezoeker zal door de jaartalop de weg
len en de aparte sterk afwijkende
bomenclusters worden aangesproken
en zal zo gaan nadenken wat dit alles
voorstelt.

Figuur 89: (3) Twee

Meiosis

verschillende grootten van
boomclusters. Sfeercollage,
schets en tabel rol stijlﬁguren
en retorische middelen.
Exclamatie

De clusters met bomen worden gesitueerd op de
randen van het verdedigde gebied. Aan weerszijde
van de routing zijn clusters bomen te vinden. Aan
de verdedigde kant zullen de nucleaire wapens
van USA gesymboliseerd worden en aan de zijde
van de mogelijke aanvaller; de wapens van de
USSR. De clusters bestaan uit een grid (5x5m)
van knotwilgen versterkt door betonnen lijnen
en vormen zo een contrast met de omgeving.
Bovendien varieert de cultivar van de boom tussen

beide zijden van de routing (Salix alba en Salix alba
‘Chermesina’). De bezoeker zal door de jaartallen
en de aparte sterk afwijkende bomenclusters
worden aangesproken en gaan nadenken wat dit
alles voorstelt (exclamatie) en wellicht de koppeling
maken met de hedendaagse kernwapendiscussie.
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Stijlﬁguur/retorisch middel
Contrast

Functie
Zichtbaar maken van een
tegenstelling.

Landschappelijk middel
Lage vegetatie

Anachonisme

Het uit de plaats plaatsen van
een landschappelijk middel.

Jaartallen op de weg

Anachonisme
Contrast

Ander maaibeheer kan de aandacht
vestigen op de clusters bomen in het
omliggende landschap.
Het schilderen van jaartallen op de
weg is uniek in de omgeving en bij de
bezoeker zal de link naar de Koude
Oorlog gemaakt worden.

Figuur 90: (4) Zicht vanuit
grid op landschappelijke
orientatiepunten
(steenfabriek). Sfeercollage,
schets en tabel rol stijlﬁguren
en retorische middelen.
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9.6 Combinatiemogelijkheden
Na de soorten verhalen over de IJssellinie in de vorige paragraven komt de vraag
op of de verhalen gecombineerd kunnen worden. Is het namelijk niet eenzijdig om
één soort verhaal te articuleren? In deze paragraaf worden de vier verhalen uit
de vorige paragraven bekeken of een combinatie mogelijk is en wat de gevolgen
daarvan zijn; deze exercitie is enkel theoretisch van aard. De mogelijkheid om
andere verhalen van een verhaalsoort, die niet in vorige paragraven zijn behandeld, te combineren worden hier buiten beschouwing gelaten. Ook andere
verhalen worden buiten beschouwing gelaten; het landschap zit immers vol met
verhalen over verschillende onderwerpen en de IJsselinie vormt hier slechts een
onderdeel van.
Een voordeel van een combinatie van twee of meerdere verhalen is dat meerdere
perspectieven van het bronverhaal belicht worden. Er kan een completer beeld
ontstaan van de verdediging van de stuw, doordat niet één speciﬁek verhaal
maar juist meerdere het bronverhaal articuleren. Daarnaast kan door meerdere
verhalen te combineren op diverse niveaus het bronverhaal ‘verteld’ worden.
De ontstane gelaagdheid zal naar alle waarschijnlijkheid het aantal bezoekers dat
wordt aangesproken vergroten. Zo kunnen de routing van de militair (memoires),
het verval (kroniek), de structuur van de verdediging (reportage) en het toenemende kernwapenarsenaal (roman) de diverse verhaal-’lagen’ zijn, waarbij het
bronverhaal in vier lagen gearticuleerd wordt.
Aandachtpunt bij het combineren is de mogelijkheid dat verhalen ruimtelijk
met elkaar kruisen en zo door de bezoeker met elkaar verward kunnen
worden of helemaal niet worden begrepen. Een voorbeeld is het verhaal van de
reconstructie binnen kroniek die verduidelijkt wordt door openheid, gecombineerd met vanuit de reportage noodzakelijke ruimtelijke accentuering (middels
beplanting) van de structuur. Deze twee ruimtelijke oplossingen (openheid versus
beplanting) zijn tegenpolen van elkaar waardoor deze moeilijk samengaan. De
overlap van verhalen zou de daadkrachtigheid van één enkel verhaal kunnen
ondermijnen.
Bij de wens een combinatie mogelijk te maken zouden de in de vorige paragraven
beschreven verhalen aangepast moeten worden. Er wordt namelijk in deze verhalen regelmatig gebruikt gemaakt van dezelfde landschappelijke middelen (zoals
beplanting) bij de articulatie. Bovendien is de schaal en de plaats van de verhalen
vergelijkbaar, wat de verwarring onder de bezoekers vergroot. Zo zijn de verhalen
van reportage en kroniek van toepassing op dezelfde schaal (namelijk het gehele
object Nijmegen met de diverse bunkers). De verhalen van memoires en roman
zijn geplaatst langs landschappelijke lijnen waardoor deze, door het weinige
aantal wegen in het gebied, overeenkomstig zijn. Een combinatie van de verhalen
zou aanpassingen vragen om de ‘leesbaarheid’ van het landschap te behouden.
Zo kunnen de plannen op diverse schaalniveaus ontworpen worden en kunnen
verschillende landschappelijke middelen toegepast worden per verhaalsoort.
DE VERHALEN VAN DE IJSSELLINIE
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Deze aangepaste verhalen leveren een totaalpakket op waaruit een opdrachtgever een of meerdere verhalen kan kiezen. Dit totaalpakket is te vergelijken
met het opstellen van modellen, beide geven de opdrachtgever inzicht in de
diverse keuzemogelijkheden. De opgestelde theorie, met name het aanwezige
spanningsveld tussen de soorten verhalen in het kruisschema, biedt een
duidelijke structuur en houvast om diverse soorten verhalen of ‘modellen’ op te
stellen. Doordat de ontwerper de diverse mogelijkheden inzichtelijk maakt, kan
gesteld worden dat er gebruik wordt gemaakt van een ﬂexibele ontwerpattitude.
De keuze voor één verhaal, die het bronverhaal al voldoende belicht, of een
combinatie van verhalen is afhankelijk van de belangen van de opdrachtgever.
Gekozen is om de combinatiemogelijkheden voor drie belangen te onderzoeken:
natuur, recreatie en cultuurhistorie. Deze zijn gebaseerd op de ontwikkelingen
in het plangebied zoals beschreven in hoofdstuk acht. Achtereenvolgens komen
deze belangen overeen met drie mogelijke opdrachtgevers, die bovendien elk
weer een eigen belang hebben in het plangebied: Staatsbosbeheer, Gemeente
Nijmegen en stichting Belvedere.
Staatsbosbeheer beheert een groot gedeelte van het plangebied en “zal er voor
zorgen dat de stem van de natuur vaker en helderder gehoord wordt.”100 Vanuit
een natuurlijk perspectief lijken zo min mogelijk ingrepen, die natuurverstorend
zijn, het meest interessant. Één verhaal of een combinatie van verhalen, die
weinig landschappelijke veranderingen vraagt, lijkt de oplossing. Kijkend naar de
in de vorige paragraven beschreven verhalen zal memoires naar alle waarschijnlijkheid geprefereerd worden, omdat deze op slechts enkele locaties in het
gebied veranderingen doorvoert en het overige gebied in tact houdt.
Recreatief gezien lijkt een hoeveelheid aan verhalen het aantrekkelijkst. Een
grote speler op de recreatieve markt, de gemeente Nijmegen, kan op deze
manier een extra dimensie geven aan de rijke historie die deze gemeente al
heeft. Nijmegen proﬁleert zich al als ‘oudste’ stad van het land en kan op deze
manier ook een stukje jonge geschiedenis toonbaar maken bij recreanten en
toeristen. Door een combinatie van de vier verschillende verhalen creëert men
een zo gelaagd mogelijke beleving, waardoor een groot aantal mensen wordt
aangesproken en naar deze stad wordt toegetrokken.
Als laatste worden de belangen vanuit cultuurhistorisch perspectief bekeken,
welke tot uitdrukking komen in de nota Belvedere.Vanuit dit perspectief zal een
combinatie van verhalen aanlokkelijk zijn welke de geschiedenis van het cultuurhistorische relict werkelijk belichten. Een combinatie van memoires en kroniek
lijkt voor de hand te liggen, maar de eerder beschreven reportage zou hiermee
verbonden kunnen worden. Deze drie verhalen richten zich op de werkelijke
geschiedenis en de werkelijke locatie van de relicten en sluiten daardoor aan bij
het credo ‘Behoud door ontwikkeling’.
100 Staatsbosbeheer visie,
www.staatsbosbeheer.nl
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In de voorgaande twee delen is getracht inzicht te verschaffen in het antwoord
op de (centrale) vraag: Op welke wijze verhalen door middel van landschapsnarratie als uitgangspunt kunnen dienen voor cultuurhistorische landschappelijke ontwerpopgaven? Aangedragen zijn vier verhaalsoorten en stijlﬁguren/
retorische middelen, die verhalen in het fysieke landschap kunnen articuleren.
In dit deel zal allereerst kort met de noodzakelijke nuance teruggeblikt worden
op de ontwikkelde theorie. Daarna zullen de voor- en nadelen van de toepassing
van de soorten verhalen, stijlﬁguren en retorische middelen behandeld worden.
Vervolgens wordt het concept landschapsnarratie vanuit een breder perspectief
bekeken. Middels een reﬂectie zullen een aantal standpunten over de relatie met
de huidige werkwijze in het vakgebied van de landschapsarchitectuur; en wat
landschapsnarratie kan bijdragen aan de ideevorming rond de nota Belvedere.
Deze studie eindigt met een aantal aanbevelingen over hoe in de toekomst het
concept landschapsnarratie een substantiële plaats kan innemen binnen het
vakgebied van de landschapsarchitectuur.

10.1 Nuancering
Het theoretische kader uit het eerste deel van het rapport is voornamelijk
gebaseerd op twee theorieën van respectievelijk Potteiger en Purinton en
Ann Winston Spirn. Nimmer is het de bedoeling geweest om dit kader als
vaststaand feit te presenteren; geprobeerd is om de praktische toepasbaarheid
van landschapsnarratie te onderzoeken. Hierdoor was het soms noodzakelijk
om de uit de literatuurstudie verkregen theorieën te vervormen, zodat deze
praktischer toepasbaar worden.Verschillende stappen in deze omvorming naar
het uiteindelijke resultaat zijn daarom naar eigen inzicht gemaakt. Zo is de
reductie van de negen soorten verhalen van Potteiger en Purinton in hoofdstuk
drie door ons noodzakelijk geacht om voor een landschapsarchitect praktische
toepasbare verhaalsoorten te verkrijgen. Deze reductie heeft vier verschillende
soorten verhalen opgeleverd, welke uitgezet zijn in een door ons opgesteld
kruisschema. Dit kruisschema probeert het spanningsveld aan te geven waarin
de vier soorten verhalen zich bevinden om zo de verschillen en overeenkomsten inzichtelijk te maken. De naamgeving van de vier soorten verhalen
(kroniek, reportage, memoires en roman) dekt – ons inziens – de lading van de
inhoudelijke karakteristieken.Vraag blijft echter of deze termen de lading voor
alle lezers dekt. De tweede overweging bij de keuze voor de termen is dan ook
dat de termen associaties kunnen oproepen; mensen kunnen er een beeld bij
vormen. Hiermee wordt een actieve houding van de lezer beoogd, zodat de
discussie over verhalen en op welke manier deze toegepast kunnen worden,
wordt aangezwengeld.
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Stijlﬁguren en retorische middelen vormen een belangrijk onderdeel van het
eerste deel van het rapport, doordat (volgens ons) een directe vertaling van
soorten verhalen en landschappelijke middelen niet gemaakt kan worden.
De stijlﬁguren en retorische middelen zijn gekozen als oplossing om deze
vertaalslag in de vorm van een mentale tussenstap te maken. De testcase ‘De
Romeinse Lijn’ was een belangrijk testmoment om te bekijken of de soorten
verhalen, stijlﬁguren en retorische middelen te herkennen waren in landschapsarchitectonische ontwerpvoorstellen. De uitkomsten moeten echter wel met
een zekere mate van voorzichtigheid worden benaderd door de manier van
analyse, zoals deze in hoofdstuk vijf is beschreven.

10.2 Toepasbaarheid
Op de vraag of de ingrepen door middel van verhalen, stijlﬁguren en retorische
middelen het peper en zout kunnen vormen, waar Marieke Berkers in de
inleiding over spreekt, kan zowel instemmend als afwijzend gereageerd worden.
Natuurlijk wordt in de huidige Nederlandse landschapsarchitectuur niet vaak
teruggegrepen en ontworpen met verhalen, waardoor landschapsnarratie gezien
kan worden als een ‘gouden greep’. Of dit daadwerkelijk het geval is zal moeten
blijken bij toepassing van deze aanpak bij meerdere ontwerpopgaven. In dit
rapport is getracht een aanzet te geven voor een theorievorming en praktische
toepasbaarheid rond dit onderwerp gericht op de Nederlandse landschapsarchitectuur.
Het concept landschapsnarratie blijkt toepasbaar te zijn voor de landschapsarchitect. Deze conclusie kan getrokken worden na de ervaringen uit de
testcase ‘De Romeinse Lijn’ en de casestudy ‘De IJssellinie’. De in dit rapport
benoemde verhaalsoorten verbreden het spectrum van verhalen, waar de
ontwerper een keuze uit kan maken. Door de deﬁniëring van de soorten zal de
ontwerper bedacht zijn op meerdere mogelijkheden waarop het bronverhaal
‘verteld’ kan worden. Dit verbreden van het perspectief is een van de voornaamste meerwaarden voor zowel de ontwerper als de opdrachtgever. De opdrachtgever krijgt namelijk een grotere keuze om een van de verhalen te kiezen en/of
te combineren. Dit gegeven kan een aanzet zijn tot meer peper en zout.
Grote vraag bij het ontwerpen met verhaalsoorten blijft: in welke mate dient
het verhaal bekend te zijn bij de bezoeker om het bronverhaal over te kunnen
dragen? In de casestudy is getracht om de hoofdelementen van de verhalen
inzichtelijk te maken in het fysieke landschap door de toepassing van diverse
stijlﬁguren en retorische middelen. Deze kunnen het verhaal articuleren in het
landschap, maar of deze het complete verhaal kunnen overdragen blijft echter
de vraag. Het lijkt onmogelijk om een verhaal in al zijn volledigheid te begrijpen
zonder het geven van voorkennis.
Dit betekent niet direct dat verhalen alleen door de traditionele informatieborden en routepaaltjes inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In de huidige tijd
zijn nieuwe communicatievormen en media zoals het internet, GPS routes en
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Podcast voorhanden om een verhaal ondersteunend te articuleren.
Daarnaast zou ook het (historische) tijdsbeeld belicht kunnen worden en aanvullende (achtergrond-) informatie geboden kunnen worden. Door de interactie
met het fysieke landschap en de wisselwerking tussen ﬁctief en reëel kan dit de
gebruikers een grotere beleving bieden en het bronverhaal verduidelijken.
Daarentegen hoeven de stijlﬁguren en retorische middelen niet bekend te zijn
voor de bezoeker van een gebied, maar kunnen door de gekoppelde landschappelijke elementen de boodschap overdragen worden. De stijlﬁguren en
retorische middelen vormen de ontwerphandvatten die ontwerpers kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van een articulatie in het landschap. Ze vergroten het
‘ontwerpvocabulaire’ en zouden – ons inziens – ook toegepast kunnen worden
bij andere ontwerpbenaderingen. Zo krijgen de stijlﬁguren en retorische middelen dezelfde functie toebedeeld als andere binnen de landschapsarchitectuur
bekende concepten als dynamiek, orde en contrast.

10.3 Landschapsnarratie en landschapsarchitectuur
Landschapsnarratie kan gezien worden als een impliciete eigenschap van het
landschap. Het landschap is immers vol met allerlei verhalen die hun invloed
uitoefenen op de beleving van het landschap. Landschapsnarratie kan echter ook
gezien worden als ontwerpaanpak. Deze aanpak richt zich in vergelijking met de
bekendere lagenbenadering op de mentale lagen in het landschap.101 Bovendien
is landschapsnarratie minder functioneel en pragmatisch van aard doordat het
verhalende aspect bij deze aanpak meer naar voren komt. Door deze op het oog
poëtische aanpak lijkt landschapsnarratie een duidelijk raakvlak te hebben met
land art. Land art kenmerkt zich doordat kleine dan wel grote wijzingen in het
landschap worden aangebracht door middel van artistieke ingrepen. Bij zowel
land art als landschapsnarratie worden deze ingrepen gedaan om een boodschap
over te dragen en de gebruiker aan te zetten tot denken.
De meerwaarde van landschapsnarratie is dus dat het verhalend aspect in het
ontwerp naar voren komt. Op een gefundeerde manier kan een verhaal in het
ontwerp verwerkt worden zonder dat de aanpak wordt gebaseerd op persoonlijke voorkeuren.Voordeel hiervan is dat het menselijke aspect door middel van
articulatie in het landschap getoond kan worden. Landschapsnarratie vergroot
dus de mogelijkheden om verhalen te articuleren in het landschap.
Cultuurhistorische relicten zijn verbonden met vele verhalen en vormen zo
een interessante ontwerpopgave om landschapsnarratie als ontwerpaanpak
toe te passen. De cultuurhistorische relicten hebben elk een eigen verhaal (het
bronverhaal) wat als basis kan dienen voor het ontwerp. Wanneer dit bron-

101 Zie de landschapsbiograﬁe in
paragraaf 2.1.

verhaal juist en zorgvuldig gedeﬁnieerd is, kan de ontwerper een plan ontwikkelen die de essentie van het relict articuleert. Dit kan inzichtelijk worden
gemaakt via de vier verhaalsoorten en de veelheid aan stijlﬁguren en retorische
middelen. Het adagium ‘Behoud door ontwikkeling’ uit de nota Belvedere kan
met landschapsnarratie bereikt worden, doordat de verhalen van het cultuurREFLECTIE EN AANBEVELINGEN
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historische relict beleefd kunnen worden. Deze beleefbaarheid is van belang om
bekendheid van de relicten en daarmee een hopelijke bemindheid te creëren.
Kortom landschapsnarratie kan gezien worden als ontwerpaanpak waarmee
het een onderdeel vormt van de landschapsarchitectuur. Het is niet zo dat
landschapsnarratie een vervanging is van de bestaande ontwerpbenaderingen
maar het vormt hierop een aanvulling. De toepassing van landschapsnarratie
is niet per deﬁnitie altijd de juiste oplossing. Deze keuze is afhankelijk van een
aantal factoren zoals de vraag van de opdrachtgever, de schaal van het relict
en de motivatie van de ontwerper. Per ontwerpopgaven zal bekeken moeten
worden welke aanpak het geschiktst is. Landschapsnarratie vormt hierbij een
onderdeel van het spectrum te kiezen aanpakken, waaruit gekozen kan worden.

10.4 Aanbevelingen
Een aandachtspunt bij de toepassing van landschapsnarratie is de presentatie
van een narratief ontwerp. Of het presenteren van een dergelijk ontwerp met
traditionele presentatietechnieken mogelijk is, is discutabel. In dit rapport is
gekozen om met behulp van een combinatie van plattegronden, sfeercollages en
tabellen het verhaal en de landschappelijke ingreep inzichtelijk te maken. Nadeel
van beelden is dat ze ideeën afbakenen; ze hebben een geﬁxeerd perspectief.
Tevens kunnen door de toehoorder de beelden anders geïnterpreteerd worden.
Bovendien kan de werkelijke situatie met de ruimtelijke samenhang tussen
de verschillende ingrepen moeilijk in één beeld gevangen worden, waardoor
wederom een andere interpretatie mogelijk is. Het blijft de vraag of beelden
dusdanig goed leesbaar zijn, zodat iemand meteen het gearticuleerde verhaal
begrijpt. De stijlﬁguren en retorische middelen bij de ondersteunende sfeercollages en tabellen helpen bij de mogelijkheid om een andere interpretatie te
krijgen te verkleinen, maar sluiten deze niet uit.
Onderzoek naar alternatieve presentatietechnieken die ingezet kunnen worden
om de bedoeling van het ontwerp, het verhaal, te verduidelijken is van belang
om landschapsnarratie visueel overtuigend over te brengen. Hierbij kan gedacht
worden aan ﬁlmtechnieken, zoals H+N+S Landschapsarchitecten heeft laten
produceren voor de geschiedenis van de Staats Spaanse Linies102 of een 3D
simulatie waar de gebruiker virtueel door het landschap kan lopen.103
Met deze studie is getracht de potenties van landschapsnarratie duidelijk te
maken. Door verder onderzoek uit te voeren zal de bekendheid en de toepasbaarheid vergroot kunnen worden en kan bekeken worden welke rol landschapsnarratie voor landschapsarchitecten kan spelen binnen het ontwerpproces. Dit
onderzoek kan zowel theoretisch als proefondervindelijk plaatsvinden.
Mogelijke interessante onderzoeksprogramma’s zijn: De praktische toepasbaarheid in de praktijk van de soorten verhalen en stijlﬁguren. Biedt deze combinatie
houvast binnen het ontwerpproces? En vanuit sociaal ruimtelijk/ psychologisch
perspectief is het interessant om te onderzoeken of en op welke manier
stijlﬁguren in het landschap te herkennen zijn? Leggen mensen de bedoelde
verbanden en wat biedt dit dan voor de beleving van het landschap?
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102 Zie H+N+S Landschapsarchitecten. 2003. Staats-Spaanse
Linies,Valorisering van frontierlandZeeuwsch-Vlaanderen. Utrecht
en voor de animatie op www.
staatsspaanselinies.nl.
103 Een voorbeeld hiervan is de
animatie voor het project Utrecht
Centraal.
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BIJLAGEN

BIJLAGE I

AFGEVALLEN INZENDINGEN

In totaal zijn 39 inzendingen geanalyseerd, waarvan er 29 interessant waren voor
verdere bestudering. De overige inzendingen zijn door uiteenlopende afgevallen.
Zo waren twee inzendingen niet te downloaden via de website van de Romeinse
lijn. In twee inzendingen was geen sprake van narratie (zoals wij deze in
hoofdstuk 2 gedeﬁnieerd hebben); het karakter van de plannen was functioneel
zonder directe relatie met historische eigenschappen, waardoor het verhaal van
de Romeinse lijn niet aan bod kwam. In vier andere inzendingen werd wel een
verhaal verteld maar werd geen gebruik gemaakt van landschappelijke elementen
of kenmerken. Deze inzendingen waren totaal gericht op het mentale vlak door
middel van nieuwe vormen van media, waardoor deze niet overeenkwam met
onze deﬁnitie van landschapsnarratie.
In twee inzendingen werd een verhaal verteld om sturing te geven aan het
ontwerpproces en niet zozeer om in het fysieke landschap herkenbaar te zijn.
Deze aanpak is interessant voor landschapsarchitecten maar zal voor de verdere
bestudering uitgesloten worden, gezien het doel van dit onderzoek gericht is op
fysieke oplossingen en middelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de inzendingen, waarvan in totaal 29 inzendingen gedeﬁnieerd zijn als de in het
vierde hoofdstuk behandelde deﬁnities van de verhaalsoorten. Alle verschillende
soorten van verhalen zijn vertegenwoordigt in de inzendingen.

Tabel: Inzendingen prijsvraag ‘De Romeinse Lijn’
Type

Aantal

Kroniek

6

Reportage

9

Memoires

4

Roman

10

Bruikbare inzendingen

29

Aanpak

2

Geen narratie

2

Geen landschapsnarratie

4

Technisch mankement

2

Totaal aantal inzendingen

39

BIJLAGE II

GEBRUIKTE CATEGORIEEN STIJLFIGUREN EN
RETORISCHE MIDDELEN PER VERHAALSOORT
VEREENVOUDIGD

Soort Verhaal

Aantal

A Accent

B Climax en
Anti-climax

C Anomalie

D Metafoor

E Paradox en
Ironie

F Aanspreking

Kroniek

6

6

0

1

1

0

4

Reportage

9

7

0

4

3

4

5

Memoires

4

4

0

2

2

0

3

Roman

10

6

0

10

8

2

5

GEBRUIKTE STIJLFIGUREN EN RETORISCHE
MIDDELEN PER VERHAALSOORT

Soort verhaal

totaal plannen

aantal plannen
met omgansvorm

Plaatsing

Omkadering

Contrastwerking

Overdrijving

Vervorming

Geluid

Ritme

A Accent

Kroniek

6

6

1

0

2

0

0

0

5

Reportage

9

8

0

1

5

1

0

1

5

Memoires

4

4

0

0

2

0

1

2

2

Roman

10

5

2

2

4

1

1

1

4

Soort verhaal

totaal plannen

aantal plannen
met omgansvorm

Climax

Anticlimax

Kroniek

6

0

0

0

Reportage

10

0

0

0

Memoires

4

0

0

0

Roman

9

0

0

0

Soort verhaal

totaal plannen

aantal plannen
met omgansvorm

Anachronisme

Prochronisme

Anachonisme

Anastrofe

Kroniek

6

1

0

0

1

0

Reportage

9

5

2

0

2

0

Memoires

4

2

1

0

1

0

Roman

10

10

1

0

5

5

Soort verhaal

aantal plannen
met omgansvorm

Synecdoche

Metonymia

Personiﬁcatie

Eufemisme

Conceit

Allegorie

Cliché

B Climax and Anticlimax

totaal plannen

BIJLAGE III

Kroniek

6

1

1

0

0

0

0

1

0

Reportage

9

4

1

2

0

0

0

1

0

Memoires
Roman

4
10

2
7

2
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
5

0
1

C Anomalie

D Metafoor

Soort verhaal
totaal plannen
aantal plannen
met omgansvorm
Antithese en
Oxymoron
Antifrase
Litotes
Meiosis
Dramatische
ironie

Kroniek
6
0
0
0
0
0
0

Reportage
9
4
0
2
2
0
0

Memoires
4
0
0
0
0
0
0

Roman
10
2
1
1
0
0
0

Soort verhaal
totaal plannen
aantal plannen
met omgansvorm
Apostrof
Aposiopesis
Exclamation

E Paradox and Ironie

F Verwijzing

Kroniek
6
4
2
1
1

Reportage
9
6
0
3
2

Memoires
4
3
0
2
2

Roman
10
4
1
0
4

COLOFON

Dit rapport is opgesteld in het kader van de afstudeerperiode aan Wageningen
University and Research bij de vakgroep Landschapsarchitectuur van januari 2006
tot en met juli 2006. De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden en
toepasbaarheid van verhalen binnen de landschapsarchitectuur zijn gepresenteerd
voor de hierondergenoemde examencommissie op dinsdag 21 juni 2006 en in een
openbaar colloquim op maandag 17 juli 2006.
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LEGENDA

Plattegronden verhalen van de IJssellinie
Algemeen
Bebouwing

Verkaveling tussen weilanden

Dijk

Water

Bos

Richting sfeerimpressie

Bouwland

Kroniek - blz 107
Routing
Waterverbinding dmv veerpont
Reconstructie bunkers
Bunkers in verschillende stadia
Pontons in haven
Reportage - blz 112
Verdedigd gebied
Onverdedigd gebied: toegangswegen
Landverdediging
Luchtverdediging
Waterverdediging
Accentbeplanting haven
Relicten IJssellinie
Memoires - blz 117
Plaats soldaat
Relicten IJssellinie
Routing
Waterverbinding dmv veerpont

Roman - blz 122
Routing
Grid van wilgen USSR
Grid van wilgen USA
Jaartal
Relicten IJssellinie

Een rapport over landschapsnarratie,
verhalen, stijlﬁguren en retorische middelen,
de Romeinse Limes, de IJssellinie, de
Ooijpolder en een reﬂectie.
Articulatie in het landschap bevat een onderzoek
naar de mogelijkheden en toepasbaarheid van
verhalen binnen de landschapsarchitectuur.Verhalen
zijn een wezenlijk onderdeel van het landschap
en kunnen door mensen ingezet worden, met de
bedoeling om cultuurhistorische relicten of de
geschiedenis van deze relicten in het landschap
uit te leggen. De term landschapsnarratie wordt
gebruikt om het geheel van verhaal en het vertellen
uit te drukken. Het is echter onmogelijk om
een rechtstreekse vertaling te maken van een
verhaal naar landschappelijke middelen. Om toch
de koppeling te maken tussen het verhaal en het

landschap dient een (mentale) tussenstap gemaakt te
worden. Een oplossing voor dit dilemma is gevonden
in de literatuur, namelijk door de toepassing van
stijlﬁguren en retorische middelen. Stijlﬁguren en
retorische middelen kunnen zo de koppeling vormen
tussen verhalen en de landschappelijke middelen.
De praktische toepasbaarheid van de theorie is
onderzocht door een analyse van de inzendingen
van de prijsvraag ‘De Romeinse Lijn’ en een
ontwerpexercitie van de IJssellinie uit te voeren.
Beide tonen het belang van de gevormde theorie,
waarmee landschapsnarratie een aanvulling kan
zijn op de huidige ontwerpbenaderingen binnen de
landschapsarchitectuur. Wij hopen dat dit rapport
inspireert en zo kan bijdragen aan de discussie over
de rol van verhalen in de landschapsarchitectuur.

