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12 mei, ter hoogte van Twello, op de grens 
van de Veluwe naar de IJssel. Ik sta in de file 
op de A1 en kijk naar links. Daar in het groen 
op een voormalig landgoed woont Jan Terlouw. 
Mijn gedachten gaan terug naar een middag 
met hem een paar jaar geleden. We spraken 
bij hem thuis af om vanaf die plek over de 
Veluwe te gaan toeren, Terlouws biotoop.
Denkend aan die uurtjes, luister ik met een 
half oor naar de autoradio; het journaal van 
16:30 uur. Dan valt de naam Terlouw. Hé,  
wat een toeval! Ik zet de radio iets harder: 
‘Schrijver, politicus en natuur kundige Jan 
Terlouw schrijft het Boekenweek essay 2018. 
Het thema van de 83e Boeken week volgend 
jaar luidt Natuur.’
Aanslui tend op het journaal volgt een 
reportage met Terlouw buiten in zijn tuin, 
waar ik bijna op uit kijk. Terlouw tegen de 
interviewster: ‘De natuur is ongelofelijk 
inge wikkeld, ongelofelijk prachtig en on
gelofelijk in gevaar door menselijk handelen. 
Dat laatste moeten we veranderen, en dat  
zal ik zeker in het essay opschrijven.’

De boodschap dat natuur in gevaar is, is niet 
nieuw, wel dat hij weer meer gehoor vindt. 
Want wat zat de natuur de laatste jaren in 
een verdomhoekje, vooral in het tijdperk 
Bleker. Natuur is lastig, natuur houdt 
economische ontwikkeling tegen en kost 
maar geld, was de heersende opvatting. 
Waarvoor dus inspan ningen om natuur te 
behouden of zelfs uit te breiden? 
De laatste tijd lijkt natuur weer van de samen 
leving, het bedrijfs leven en politici een beetje 
te mogen of zelfs te moeten. Voor ons 
wel  bevinden, gezondheid, economisch succes, 
om de effecten van klimaatverandering te 
verzachten en om de natuur zelf! 
De opleving van de gedachte dat natuur ertoe 
doet, zie je onder meer aan het grote succes 
van natuurflims. Eind september krijgt de 
Veluwe zijn eigen natuurbioscoopfilm van 
Edenaar Luc Enting. Kranten haken een beetje 
aan. Volkskrantjournalist Caspar Jansen 
wandelt een jaar lang door Nederland, op 
zoek naar kleine en grote natuurverhalen.  
Ik popel tot het moment dat hij op de  

Veluwe belandt en daarvan verslag doet in 
zijn column Caspar loopt. 
In deze Nieuwe Veluwe wijst professor  
Joop Schaminée ons op de wakeup call  
voor natuur. ‘In de natuur gebeuren dingen 
die we tien jaar geleden niet voor mogelijk 
hielden.’ Hij kijkt optimistisch naar onze 
twintigers. ‘Die willen een mooie wereld 
maken!’ Laten we zijn optimisme delen.

Ria Dubbeldam, hoofdredactie

Nieuwe Veluwe organiseert 
voor lezers en geïnteresseer
den workshops en excursies. 
Leer de Veluwe nog beter 
kennen en haal er inspiratie 
uit door mee te gaan.

Bomen over bomen  
met J’ørn Copijn
Wist u dat bloeiende lindebomen 
heel belangrijk voedsel zijn voor 
bijen? Boomdeskundige J’ørn 
Copijn neemt u op 16 september 
mee op een bomenontdekkings
tocht. Hij wijst op landgoed Hinke
loord, arboretum De Dreijen en de 
Wageningse bergrand (on)gewone 
bomen aan. Hij vertelt over hun 
waarde voor de natuur, het milieu 
en de cultuurhistorie, en door
spekt zijn verhaal met anekdotes. 
‘Ze zijn ons groene goud.’

Die titel gaf hij ook aan zijn 
jubileumboek over 50 jaar boom 
verzorging en boombewustzijn, 
dat in juni op de longlist voor  
de Jan Wolkersprijs 2017 is 
geplaatst.
J’ørn Copijn is een telg uit de 
bekende bomen en tuinarchi
tecten familie. Grote faam ver
wierf Hendrik Copijn (18421923) 
met zijn parken in Engelse land 
schapsstijl, waaronder op landgoed 
Hemelse Berg in Oosterbeek. De 
familie Copijn is altijd vernieuwend 
geweest. J’ørn Copijn stond 
vijftig jaar geleden samen met 
zijn broer Allrik aan de basis van 
de boomverzorging/chirurgie  
in Nederland. Nog steeds brengt 
hij zijn vakkennis over op 
iedereen die bewuster met 
bomen wil omgaan. 

Excursie Bomen over bomen
16 september, 15:00-17:00 uur
max. 20 deelnemers
start Schip van Blaauw
Gen. Foulkesweg 72
6703 BW Wageningen

Aan deze excursie zijn geen 
kosten verbonden. Opgave is  
wel verplicht. Meld u zich snel 
aan, want vol is vol. Bij grote 
belangstelling organiseren we op 
een andere datum een tweede 
excursie.

Meer informatie en opgave: 
uitgever@nieuweveluwe.nl of 
0317-425880. Of kijk op de Face-
bookpagina van Nieuwe Veluwe 
of op www.nieuweveluwe.nl.

Veluwefonds zoekt 
deskundige vrijwilligers 
met hart voor de Veluwe

Het Veluwefonds zet zich in voor de economische en ecologische 
ontwikkeling van de Veluwe. We zijn een non-profitorganisatie met een 
ANBI-status. Omdat het fonds nog volop in ontwikkeling is, vragen 
productontwikkeling, project- en relatiemanagement en de communicatie 
veel aandacht. We willen ons graag beter profileren en onze slagkracht 
versterken. Daarvoor zoeken we enthousiaste en deskundige vrijwilligers 
met een groen hart voor de Veluwe.

Wij zoeken bij voorkeur mensen die:
•  wonen, werken en/of hun netwerk hebben op de Veluwe;
•  bereid zijn zich ongeveer een halve dag per week in te zetten;
•  gewend zijn beleidsmatig of projectmatig te denken en te werken;
•  gewend zijn om zowel met overheid, burgers als bedrijven om te gaan;
•  het een uitdaging vinden mee te werken aan iets moois als het 

Veluwefonds.

In overleg is een reiskostenvergoeding mogelijk en voor een notulist 
van bestuursvergaderingen ook een vrijwilligersvergoeding. Met het 
Veluwefonds maakt u deel uit van een baanbrekende ontwikkeling die 
een gebiedsfonds voor een gebied als de Veluwe kan betekenen.

Lees meer op www.veluwefonds.nl

Voor meer informatie kun je je melden bij
Jan van Muyden
voorzitter@veluwefonds.nl
06 13078089

www.theateroptzand.nl 

‘Stuifzand’
zaterdag 15 juli 2017, van 13:00 tot 21:00 uur

doe

voel

kijk

luister
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Vliegend hert gezien? Geef uw waarneming door

Het vliegend hert met zijn enorme geweivormige kaken is de meest 
imposante onder de inlandse insecten. Stichting EIS Kenniscentrum 
insecten en andere ongewervelden en Naturalis roepen op om 
waarnemingen door te geven. In het grootste verspreidingsgebied,  
de Veluwe, is het nog steeds niet overal duidelijk waar ze zich precies 
bevinden. Op de Utrechtse Heuvelrug en de Holterberg is het zelfs  
de vraag of er nog populaties zijn.
Uit eerder onderzoek bleek dat de verspreiding op de Veluwe 
beperkter is dan gedacht. Nagenoeg het gehele verspreidingsgebied 
bevindt zich ten noorden van de A1. Enkele waarnemingen zijn er  
van rond Radio Kootwijk en vorig jaar voor het eerst één in Stroe. 
Het meest worden ze in de bebouwde kom gezien, waarschijnlijk 
omdat daar nu eenmaal de meeste waarnemende mensen zijn.  
De onder zoekers willen graag weten of het zeldzame insect ook in 
natuur gebieden voorkomt.
De beste plek om ze te zoeken zijn bosranden, brede paden of 
houtwallen met eiken. De larven leven op dood hout, waarbij eik 
favoriet is. Volwassen insecten zitten vaak op wondjes op eiken
stammen, waar ze van het sap drinken. De grootste kans om ze  
te vinden is op zwoele zomeravonden rond zonsondergang.
Waarnemingen kunt u invoeren op waarneming.nl of op eisneder
land.nl/vliegendhert. Ook oudere waarnemingen zijn welkom. 

Paper Art in Coda Museum

Twitterende boom

Dagelijks slingert een ruim dertig 
jaar oude populier een berichtje 
de wereld in. De eerste twitteren
de boom van Nederland staat in 
Wageningen en vertelt zijn vol
gers of hij dorst heeft: ‘Heet, 
heet, heet, verlies veel water’ of 
zich juist prima voelt: ‘Mijn 
sapstroom is op gang gekomen!’
De populier staat op de campus 
van de Wageningen Universiteit 
en zit vol meetinstrumenten. 

‘Slimme collega’s hebben een 
programma gemaakt dat de 
verzamelde data vertaalt naar 
tweets die de boom verstuurt’, 
zegt boombioloog en initiatief
nemer Ute SassKlaassen.
De onderzoekers proberen de 
gevolgen van klimaatverandering 
op de groei van bomen te achter
halen. ‘De wereld heeft veel hout 
nodig en de vraag zal met de 
groeiende bevolking alleen maar 

Gemeente Apeldoorn heeft een band met papier. Ooit waren er 
diverse papiermolens; alleen museum De Middelste Molen in Loenen 
is behouden. Verder is er de tweejaarlijkse tentoonstelling CODA 
Paper Art met installaties, ruimtelijke werken en sieraden van 
Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. 
In de huidige tentoonstelling verkent Papersmith (Mandy Smith) de 
eindeloze mogelijkheden van papier. Wat gebeurt er als je papier de 
dampkring in lanceert, onder dompelt in vloeistof of hoe kan je papier 
inzetten voor een serieus onderwerp? Op de tentoonstelling zijn twee 
van haar projecten. Voor No More Cutting maakte zij meer dan 
honderd papieren vagina’s, om het bewustzijn voor 
vrouwenbesnijdenis te vergroten. Van een heel andere orde is de 
raadselachtige ruimte met asresten, die uitnodigt een wereld van 
virtual reality binnen te stappen. Met haar videowerk gaat ze in op 
hoe de mens omgaat met de wereld en wat er overblijft voor de 
generaties na ons. Kunnen zij nog écht oog in oog staan met 
natuurfenomenen of culturele uitingen of zijn deze ervaringen alleen 
nog toegankelijk via afbeeldingen of video’s?
CODA Paper Art 2017, t/m 29 oktober, Coda Museum, Apeldoorn

toenemen. We hebben dus bomen 
nodig die ook onder extreme 
omstandig heden blijven groeien.’ 
Het Wageningse exemplaar maakt 
deel uit van een groeiend netwerk. 
In België zijn al een eik, een 
esdoorn en een beuk te volgen.  
In Duitsland is een grove den elke 
dag online. Binnenkort gaan een 
lariks in Zwitserland en naald
bomen in Spanje meedoen.
Twitterpopulier @TreeWatchWUR 

Mannetje vliegend hert. foto René Krekels
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tekst en foto’s Koos Dansen

Rond 1980 woonde ik in Nunspeet, struinde 
daar rond en werd lid van de KNNV Noordwest
Veluwe en Vogelbeschermingswacht Noord
Veluwe. Toen al gold de draaihals – een apart 
spechtje ter grootte van een flinke slanke 
huismus en een ingetogen schoonheid met zijn 
bruin gemarmerde verenkleed – als een soort 
uit de vogelaarseredivisie. Als je die zag of 
hoorde, had je bevriende natuurliefhebbers wat 
te vertellen. Voor een eigen kennismaking met 
een draaihals moest ik wachten tot 1983 of ’84. 
Mijn veldbiologische mentor Aart Smit, weke
lijkse natuurchroniqueur in het huisaanhuis
blad Nunspeet Vooruit, belde: ‘Heb je interesse 
in een draaihalzengezin in een nestkast op het 
Munitiedepot?’ Hij bedoelde: ga je mee foto’s 
maken! Het Munitiedepot maakte deel uit van 
de inmiddels afgebroken en aan de Veluwse 
natuur teruggegeven Generaal Winkelman
kazerne. De kazerne zelf bevond zich aan de 
westzijde van de weg NunspeetElspeet; het 
munitiedepot – lage gecamoufleerde gebouw
tjes in dennenbos – lag daartegenover aan de 
oostkant, tegen het militair oefenterrein 
Elspeter Heide aan. Smit werkte op de kazerne 
als beroepsmilitair, beheerde in zijn vrije tijd 
honderden nestkastjes rond Nunspeet en telde, 
ving en ringde duizenden vogels. De nestkast 
met het draaihalzengezin hing anderhalve 
meter hoog tegen een grove den langs het 
zanderige grenspad tussen bos en hei. 
Beurtelings namen wij met camera plus telelens 

  zeldzaam  
mierenspechtje 
    vertoont licht    
  herstel 

Zie of hoor je als vogelaar een draaihals, 

dan heb je een topdag. De eerste draai-

halzen keren vanaf tweede week april 

terug vanuit Afrika, de grootste aantallen 

arriveren in mei. Het zijn vooral door-

trekkers en pleisteraars op weg naar 

Scandinavië. Ze kunnen overal opduiken 

waar genoeg mieren te vinden zijn, zelfs in 

tuinen tussen of langs de klinkers van het 

terras of pad. Een al meer dan een eeuw 

slinkend aantal blijft in Nederland om te 

broeden, de meeste op de Veluwe en in 

Drenthe, in zandig open bos en heide met 

bomen. Gaan ze het hier redden? 

Draaihals:
gemakkelijk onder het moederlijf weg kunnen 
rollen. 
Als een draaihals naar bewoning in onze nest
kasten solliciteert, is hij hier bij nader inzien 
vaak toch niet tevreden mee. Eerst werpt hij 
welgemoed het nestmateriaal, de eieren en 
zelfs jongen van de al gevestigde bewoners 
buitenboord, maar als hij daaronder een vlakke 
bodem ontdekt, keurt hij de gekraakte broed
ruimte alsnog af. Vervolgens ontruimt hij een 
andere kast en nog een en nog een! In legnood 
accepteert hij uiteindelijk misschien toch zo’n 
tweedekeuswoning. In de enkele gevallen dat 
wij ze nestelend bij ons aantroffen, rangschik
ten we rond het legsel een randje van hout
spaanders in de hoop daarmee wegrollen tegen 
te gaan.’

Draaihalzen aan zee 
Het woningen kraken doet mij onmiddellijk 
denken aan mijn moeders ergernis over dit 
destructieve gedrag. Na mijn vaders pensione
ring kochten mijn ouders een zomerhuisje aan 
de kust ten noordwesten van Bordeaux, op de 
overgang van duinen naar dennenbos. Rond het 
huisje hingen zij nestkastjes op waar mezen
paren gebruik van maakten. Vrijwel ieder jaar 
werd tenminste een van die bewoonde kasten 
gekraakt door draaihalzen, die de mezeneitjes 
of jonkies naar buiten kieperden. ‘Wat kan ik 
toch doen tegen die lelijke draaihalzen?’, ver

plaats op een krukje op vrij korte afstand van 
het nest en verborgen ons onder een camou
flage net. Al snel verscheen een van de draai
halzen met een snavel vol mierenpoppen. Tegen 
de nestopening aan geklemd keek hij of zij 
waakzaam rond, waarbij zijn kop af en toe een 
halve slag draaide en als het ware achterste
voren op de romp stond. Die 180 graden 
gedraaide kop verklaarde direct de naam 
draaihals. Maar Aart vertelde dat deze naam 
zeker ook sloeg op het zich bij acuut gevaar 
slangachtig sissend uitrekken, kronkelen en 
draaien om zo een belager af te schrikken en 
ertoe te brengen hem los te laten.

Draaihalzen als woningkrakers
In de hoop te achterhalen in welk jaar dit 
broed geval precies was, googelde ik ‘Aart Smit’ 
en ‘draaihals’. Dit leverde een artikeltje op uit 
de Nunspeet Vooruit van 22 september 1999, 
getiteld ‘Draaihalzen als woningkrakers’. Smit 
grijpt hierin terug op zijn dagboekaanteke
ningen en schrijft: ‘Wanneer de vogels in de 
loop van mei in ons land terugkeren, treffen zij 
nog maar weinig onbezette holten aan. Hun 
voorkeur gaat uit naar een oude nestholte van 
een grote bonte specht, met onderin een kuil
tje. Maar is die niet beschikbaar, dan proberen 
zij ook wel hun intrek in een nestkast te nemen. 
Het nadeel daarvan is dat de zeven tot tien 
matwitte draaihalseieren op de vlakke bodem 

Roepend draaihalsmannetje in het Deelerwoud.

Ideaal draaihalsbiotoop: schrale heide, zandige plekken en berken met oude spechtengaten.
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zuchtte mijn moeder. ‘Probeer er blij mee te 
zijn, er zijn kool en pimpelmezen genoeg en die 
draaihals moet ook ergens wonen’, antwoord de 
ik laconiek. Maar mijn moeder legde zich niet 
zomaar neer bij het wangedrag van de gemar
mer de mierenspechtjes. Ik advi seerde haar 
over die draaihalzenperikelen maar eens te 
schrijven aan Jaap Taapken, hoofd redac teur van 
Het Vogeljaar, die ik kende als medejurylid van 
de jaarlijkse vogelfotowedstrijd van dit blad. 
Taapken feliciteerde haar met de keuze van hun 
vakantiestek, omdat de aan wezig heid van 
broedende draaihalzen immers getuigde van 
een onbedorven omgeving. Hij overtuigde mijn 
moeder alsnog, deze prachtige, steeds zeld
zamer wordende soort te gedogen, hoe bruut 
hij zich ook gedroeg tegenover andere nest
kastbewoners. 

Huidige aantallen 
Om te horen hoe het er nu voor staat met de 
draaihals raadpleeg ik Rob Vogel, hoofd monito
ring van Sovon Vogelonderzoek Nederland en 
sinds 1982 lid van de Vogel werkgroep Arnhem, 
ook mijn club. Mede gestimuleerd door de vogel
boeken die thuis voorhanden waren en ook 
geprikkeld door zijn achternaam struinde hij al 
als 15jarige jongen over de zuidelijke Veluwe 
op zoek naar draaihalzen en andere Veluwse 
soorten: ‘De laatste jaren zijn in Nederland 
circa 75 paren vastgesteld, waarvan zo’n 50 op 
de Veluwe.’ De beste gebieden zijn momenteel 
het Harskampsche en Kootwijkerzand, op 
afstand gevolgd door de Loenermark, de heide
velden van het Nationaal Park Veluwezoom, 
Deelerwoud, Arnhemse Heide, Hoge Veluwe en 
Planken Wambuis. Verder op de noordelijke 
helft ook Beekhuizer en Hulshorsterzand, de 
heidevelden van het Kroondomein en de 
omgeving van Vierhouten. 

Tellen
Het tellen is best nog lastig. Je moet weten dat 
de soort maar kort zingt. ‘Het mannetje roept 
kiekiekiekie en als zich een paar vormt, 
zingen ze niet zelden een duet: hij luid, zij wat 
zachter. Je hebt dan dus niet twee mannetjes, 
maar één stel.’ Bij winderig en regenachtig weer 
wordt er niet gezongen en als de paarband 
stevig genoeg is, houdt het roepen meestal op. 
Mede door het onopvallende gedrag en de 
schut kleur lijken ze dan van de aardbodem 
verdwe nen. Ook moeten wij ons ervan bewust 
zijn dat draaihalzen vaak twee keer broeden: 
half mei en tweede helft juni of begin juli 
opnieuw als het eerste legsel is mislukt. ‘Soms 
stel je de aanwezigheid van draaihalzen in een 
geschikt broedbiotoop bij toeval via een omweg 
vast’, zegt Vogel, ‘op het Artillerie Schietkamp 
(ASK) bij ’t Harde vond ik in een door gaaien 
gepre deerd vinkennest twee onmiskenbare 
borst veertjes van een draaihals.’
Sovon houdt voor overheden en beheerders bij 
hoe het met onze vogels gaat en wat de oor
zaken van veranderingen (kunnen) zijn. 
Periodiek wordt met hulp van vele vrijwilligers 
een enkele jaren durende landelijke vogeltelling 
georganiseerd, die in een nieuwe (broed)vogel
atlas resulteert, en jaarlijks zoeken tientallen 
deskundige vogelaars naar de soort in steek
proefgebieden, die een flink deel van de Veluwe 
beslaan. De schattingen van de aantallen 
Nederlandse draaihalsparen bedroegen 125250 
in de atlasperiode 1973 tot ‘77, 100175 in 1979 
tot ‘85, 100200 in 1989 tot ‘91 en nog slechts 
5065 in 1998 tot 2000. Een gestage achter
uitgang. Maar de grote klappen vielen al aan 
het begin van de twintigste eeuw. In de atlas 
van 1987 staat: amper 75 jaar geleden was de 
draaihals in delen van de toen nog grotendeels 
niet beboste Veluwe even algemeen als zwart

kop en fluiter, en talrijker zelfs dan boomklever 
en grote bonte specht. 

Biotoop
Vogel legt uit dat de draaihals een warmte
minnende soort is, omdat mieren een voorkeur 
hebben voor microklimaten met een wat hogere 
temperatuur. Droge, zanderige plekken waar al 
een beetje zon de bodem goed verwarmt, zijn 
daarvoor gunstig. Die plekken vind je naast 
bos en natuurgebieden ook in extensieve 
landbouwgebieden zoals dieper in Europa nog 
vrij veel voorkomt. ‘In Nederland, vooral op de 
Veluwe, vinden we de laatste goede draaihals
biotopen op duinvaaggronden, de meest schrale 
gronden in (voormalige) stuifzandgebieden. Het 
mooist is als ze ook nog deels kaal en zanderig 
worden gehouden door militair gebruik.’ De zeer 
voedselarme gronden groeien langzamer dicht 
met grassen en bosopslag dan andere natuur
gronden, waar dat wel gebeurt door stikstof uit 
de intensieve landbouw die in de wijde omgeving 
neerslaat. Deze stikstofdepositie heeft de 
mierenfauna en daarmee ook de draaihals veel 
schade berokkend. Het is dus niet toevallig dat 
de centrale Veluwe, voedselarm én ver weg van 
de intensieve landbouw, het belangrijkste 
overgebleven Nederlandse bolwerk is. Van 
belang is ook dat voldoende berken, op en langs 
heide en stuifzand blijven staan. Spechten 
hakken graag in berken hun nesthol uit, waar 
de draaihals in latere jaren van profiteert. Veel 
andere broedalternatieven heeft de draaihals 
niet. Ik vraag naar de rol die nestkasten spelen. 
‘Ook in 2014 en 2015 zijn op de centrale Veluwe 
broedgevallen in nestkasten vastgesteld. 
Aangenomen wordt dat jongen die zelf in een 
nestkast zijn grootgebracht, dit onthouden en 
eerder dan gemiddeld in nestkasten geschikte 
broedholtes zullen zien.’
Vogel hoopt dat het huidige lichte herstel van 
het aantal broedparen aanhoudt, want het is 
wel tegen de NoordwestEuropese trend in. In 
Nedersaksen en NoordrijnWestfalen, met het 
meest intensieve landgebruik van Duitsland, 
ging de dramatische achteruitgang onvermin
derd voort. In Engeland en Vlaanderen blijkt hij 
de afgelopen eeuw al te zijn uitgestorven.
In de periode 20122015/16 is de Nederlandse 
vogelbevolking opnieuw geteld. De resultaten, 
interpretaties, beschouwingen en foto’s zullen 
in de kloeke Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels 2018 worden gepresenteerd op de 
Landelijke Dag van Sovon op 24 november. 

Onderweg op de Veluwe kom je op plekken die je nieuwsgierig

heid prikkelen. Hoe zag het er vroeger uit, welke verhalen liggen 

er opgesloten? 

werd bezocht. Vermaard waren 
de zwaantrein en de kabelbaan. 
In de jaren vijftig maakten 
tussen mei en eind september 
zeventigduizend mensen het 
vaartochtje met de speciale boot 
die vanaf de Rijn kade vertrok. 
Tweehonderd duizend bezoekers 
telde de uitspanning jaarlijks. 
De toenmalige directie was gek 
op cijfers en vermeldde met trots 
dat het terras ruimte bood aan 
maar liefst duizend personen. 
Van daaraf hadden ze bij helder 
weer niet alleen een imposant 
zicht op de Betuwe en de stuw
wal bij Nijmegen, maar was zelfs 
het Reichswald te onderscheiden. 
De uitzichttoren bood aan de 
andere kant een weids panorama 
over de Veluwe. ‘Wie de Wester
bouwing kent, komt er terug!’ 

luidde de aanbeveling in de 
prospectus.  
H.P. van de Aardweg, van wie ik 
onlangs een antiquarisch boekje 
getiteld Gelderland à la carte 
vond, wist het nog sterker te 
vertellen: ‘Wie de Westerbouwing 
leert kennen wil er geen afscheid 
meer van nemen.’ Het was  
duide lijk een betaalde schnabbel 
voor de schrijver. Dat nam niet 
weg dat hij zijn handzame gidsje 
had weten te verrijken met 
bijdragen van een aantal collega
letterkun digen. ‘Waar de bossen 
in ver zinken / als een vage zee 
van vuur / en millioenen eeuwen 
slinken / tot één enkel, stilstaand 
uur’, schreef de dichter Maurits 
Mok over de avondstond die over 
de Veluwe neerdaalde. Eenzelfde 
stilte zie je op een prentbrief

tekst Wim Huijser

kaart uit de jaren vijftig van het 
zo aanbevolen Rijnterras. Niet 
meer dan drie bezoekers zijn er 
op te tellen. Kennelijk waren de 
uitnodigende stoelen belangrijker.
In de daarop volgende jaren 
moest de Westerbouwing met de 
tijd mee. Maar met botsautoot
jes, luchtkussen en kinderbaan 
kon men zich tussen steeds 
specta culairdere attractieparken 
nog maar moeilijk onderscheiden. 
Tegenwoordig is het alleen nog 
een feest en trouwlocatie. De 
boot vaart er al lang niet meer, 
het kabelbaanstation is afge
broken, maar de trap blijft even 
hoog. Op de website wordt het 
uitzicht als ‘waanzinnig’ beschre
ven. Desondanks zijn het vooral 
de mooie herinneringen die de 
locatie kleuren.

Onderweg

Westerbouwing 

Als een burcht boven de rivier, zo 
ligt de Westerbouwing nog altijd 
op de zuidelijke rand van het 
Veluwemassief. Wie is er niet 
geweest? Ik zal mij altijd blijven 
herinneren hoe ik die eerste keer, 
tweede helft jaren zestig, tijdens 
een schoolreisje vanaf de aanleg
steiger aan de Rijn de steile trap 
beklom. Er leek geen eind aan te 
komen. Hoogteverschillen kenden 
wij in de Randstad alleen vanaf 
bruggen en dijken, maar dit was 
duidelijk van een andere orde. 
Na het boottochtje vanuit 
Arnhem vormde uitspanning de 
Wester bouwing de kers op de 
taart. Voor het uitzicht hadden 
we weinig oog, voor het gebouw 
al evenmin. Het ging ons om de 
speeltuin die jaarlijks door zo’n 
veertigduizend schoolkinderen 
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Vilmos Huszár is een van de oprichters van  
De Stijl en woonde, zij het ruim na de tijd van 
De Stijl, in Hierden, vlakbij Harderwijk. Dit her
denkingsjaar is een mooie aanleiding om een 
expositie van zijn werk te maken. Daarvoor is 
Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans van 
Beuningen, ingeschakeld, die ooit een boek over 
Huszár schreef. Hoe verleidelijk het ook is om 
aandacht aan Huszárs De Stijlperiode te beste
den, Ex adviseert vooral werken te presenteren 
over Huszár in Hierden en omgeving. Het 
museum bezit zelf vijf schilderijen, op het 
stadhuis hangen er ook een paar. Een mooi 
begin, maar lang niet voldoende om een verhaal 
te vertellen. Een oproep in plaatselijke media 
levert een stroom van kunstwerken op, 
aangereikt door particulieren, een enkele 
verzamelaar en achter kleinkinderen van Huszár.

Grillig
In de tijd van Huszár, waarin industriali satie en 
maakbaarheid de boventoon voeren en de 
fotografie de rol van de schilderkunst heeft 
overgenomen om de werkelijkheid te tonen, 
ontstaat ruimte voor abstractie. Een aantal 
kunstenaars bedient zich daarbij van primaire 
kleuren en rechte lijnen. Mondriaan past met 
zijn artistieke ontwikkeling van landschaps
schilder naar steeds verder doorgevoerde 
abstractie precies in dat plaatje.
Huszárs artistieke ontwikkeling is lastiger te 
reconstrueren; een deel van zijn werk ging 
verloren en hij is niet al te zorgvuldig in het 
dateren en documenteren van zijn oeuvre. Wat 
in ieder geval te zeggen is, is dat zijn artistieke 
ontwikkeling grillig is; hij blijft zijn hele leven 
verschillende stijlen naast elkaar gebruiken. 
Daar waar hij stellige uitspraken doet, komt hij 
er vaak later op terug. In een tijd van geloof in 
de vooruitgang, paste hij niet helemaal in het 
plaatje en raakte hij op de achtergrond. Nu de 
maakbaarheidsgedachte op losse schroeven 

Vilmos Huszár, 
    kunstenaar tussen avant-garde  
 en het gewone leven tekst Gabrielle de Nijs Bik, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl en 

Museum Harderwijk

staat, is het een mooi moment het leven en 
werk van Huszár onder de aandacht te brengen. 
Met de tentoonstelling verzamelt het museum 
nieuwe verhalen over Huszár in Hierden.

Sleutelmoment
Vilmos Huszár wordt in 1884 in Boedapest 
geboren als kind van een joodse familie. Eerst 
volgt hij een opleiding tot wanddecorateur om 
zich vervolgens op de vrije kunst te storten aan 
de academie van München. Deze combinatie 
van toegepaste en vrije kunst karakteriseert 
hem. München is niet alleen in artistiek opzicht 
belangrijk, hij maakt er kennis met de Neder
landse Anna Egter van Wissekerke, die dezelfde 
opleiding volgt. Die ontmoeting blijkt een sleutel
moment in zijn leven. Op haar uitnodiging 
bezoekt hij Nederland in 1904, waar hij in aan
raking komt met de enigszins verarmde Haagse 
chique, de sociale omgeving van Anna. Hij krijgt 
opdrachten om stadsgezichten te schilderen en 
mensen uit deze kringen te portretteren. Hij 
heeft er duidelijk talent voor en weet een snaar 
te raken. Op de tentoonstelling is een portret te 
zien van de ouders van Anna, een keurig echt
paar, ietwat stijfjes. Ze kunnen Vilmos dan zien 
als een aardige kunstschilder, als Anna en hij 
vertellen dat ze verliefd zijn op elkaar en willen 
trouwen, zijn zij het daar niet mee eens. Ze 
willen niet dat hun dochter onder haar stand 
trouwt, en dus gebeurt het niet. Toch trouwt hij 
kort daarop met een meisje uit deze Haagse 
bovenklasse, Jeanne van Teijlingen, de harts
vriendin van Anna. Het paar vestigt zich in 
Voorburg. 

Van Gogh
Via de Haagsche Kunstkring ontmoet Huszár 
H.P. Bremmer, bij wie hij vanaf 1907 kunst
lessen volgt. Bremmer is kunstpedagoog, 
bekend geworden als adviseur van Helene 
KröllerMüller. Via hem maakt Huszár kennis 

met alle kunststromingen die zich in die tijd 
ontwikkelden. Hij raakt onder de indruk van  
het werk van Vincent van Gogh, aan wie hij in 
1915 met een schilderij een hommage brengt. 
Hij experimenteert met stijlen en schildert 
pointi llistisch zoals Seurat, fauvistisch zoals 
Matisse en futuristisch zoals Severini. Bremmer 
onder steunt beginnende kunstenaars om hun 
artis tieke keuzes in goede banen te leiden. 
Maar Huszár voelt steeds meer de behoefte  
zijn eigen weg te kiezen en neemt afstand  
van Bremmer.
Het zoeken van die eigen richting leidt nooit tot 
een definitieve stijlkeuze. Collegakunstenaars 
en critici begrijpen zijn stijlwisselingen niet.  
Ze verwijten hem dat hij met alle winden mee
waait, maar Huszár zegt dat zijn uiteenlopende 
stijlen geen gevolg zijn van willekeur, maar van 
een voortdurend onderzoek. Op zijn beurt 
ergert hij zich aan de dogmatiek van de Neder
landers. Waarom zou een klimmende ontwikke
ling in één stijl de enige manier zijn om tot 
goede schilderijen te komen?

Nummer
Toch gaat hij abstracter werken en raakt hij 
overtuigd van het belang daarvan in de zoek
tocht naar een ideale wereld, waarin het niet 
draait om individuele expressie maar om een 
universele zuiverheid. In die periode ziet hij het 
werk van Mondriaan en ontmoet hij Theo van 
Doesburg. Hij maakt zijn eerste echt abstracte 
werk dat hij, zoals het hoort, ‘compositie’ 
noemt en een nummer geeft. Van Doesburg 
noemt Huszár ‘een kracht van de eerste rang’ 
en Huszár is onder de indruk van het werk en 
de schrijfstijl van Van Doesburg. Huszár loopt 
al een tijdje rond met het idee zich ‘te combine
ren’ met Mondriaan, Bart van der Leck en 
anderen. Van Doesburg is degene die dit idee 
tot realisatie brengt. Dat is het begin van De 
Stijl, nu honderd jaar geleden. De ambitie is 

In 1917 richt Theo van Doesburg samen met gelijkgestemden het 

tijdschrift en de kunstenaarsgroep De Stijl op. Nu, 100 jaar later, kan 

geen Nederlander en geen toerist ontgaan wat een eeuw geleden in 

gang werd gezet. Overal zijn tentoonstellingen ingericht, etalages 

omgebouwd en vlaggen gehesen. Op de Veluwe doen Museum Arnhem, 

CODA Museum, Kröller-Müller Museum én het Stads museum in 

Harderwijk mee. Het Stads museum stelt Vilmos Huszár centraal.

Linksvoor: Blauwe hoekige vaas met bloemen (circa 1957) en Blauwe bolvormige vaas met gele bloemen (1957)

Op de achtergrond: Portret liggende vrouw (1932-1933).
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zich te ontwikkelen tot een internationale 
beweging, maar dat lukt vanwege de gesloten 
grenzen door de Eerste Wereldoorlog 
aanvanke lijk niet. 
Vanaf het begin zijn er plannen om een tijd
schrift uit te brengen om ideeën over kunst en 
maatschappelijke vooruitgang uit te wisselen. 
Eind 1917 is het zover: er is een financier 
gevonden en de ergste papierschaarste is 
voorbij. Een jaar later ondertekent een aantal 
kunstenaars, onder wie Huszár, het eerste De 
Stijlmanifest waarin artistieke regels worden 
vastgelegd en idealen geschetst. 
Het eerste dat Huszár voor De Stijl doet is een 
vignet ontwerpen. Hij introduceert naast letters 
ook vormen, een noviteit. Hij schrijft een aantal 
‘Aesthetische beschouwingen’ in het tijdschrift 
en bijt zich vast in zijn zoektocht naar een 
bewegend schilderij: met een ingenieus 
systeem van snaren en radertjes maakt hij zijn 
mecha nische dansfiguren. Het worden iconen 
van De Stijl. Steeds nadrukkelijker komt zijn 
ideaal naar voren om kunst te integreren in het 
leven. Het moet maar eens afgelopen zijn met 
de ezelschilderijen, want dat komt alleen maar 
neer op meer musea volstoppen. Zijn aandacht 
verschuift naar toegepaste kunstvormen: 
reclamewerk, glasinlood, meubels en 
interieurs. 

Bruynzeel
Kunstliefhebber en timmerfabriekeigenaar 
Cornelis Bruynzeel sr. is de overbuurman van 
Huszár in Voorburg. Hij ziet zakelijke mogelijk
heden in samenwerking met De Stijl. 
Adverteren in het tijdschrift draagt bij aan een 

New York, en Theo van Does burg beproeft zijn 
geluk in Parijs en Berlijn. Ook haalt hij contac
ten aan met de in Zwitserland ontstane bewe
ging Dada. Samen met Huszár wil hij deze 
beweging in Nederland introduceren door een 
heuse Dadaveldtocht te organiseren met Kurt 
Schwitters. In een land waar de geur van duur 
betaalde vis en overgare spruitjes de sfeer op 
het toneel bepalen, komen zij de boel flink 
opschudden. In verduisterde zaaltjes treedt 
Huszár op met zijn mecha nisch dansende 
figuren, terwijl Schwitters en Van Doesburg 
onbegrijpelijke gedichten voordragen. Het 
massaal toegestroomde publiek smult ervan en 
laat zich heerlijk opruien. De boel komt wat tot 
bedaren als Nelly van Doesburg, de vrouw van 
Theo, een pianostuk van een moderne compo
nist als Satie, ten gehore brengt. Tijdens deze 
avonden toont Huszár niet alleen zijn eigen 
werk, hij is er ook om de andere kunste naars 
op te zwepen om zoveel mogelijk amok te 

veroorzaken, want dat is waar het publiek 
behoefte aan heeft.
Toch is het Huszár lang niet altijd te doen 
om dit soort rebellie. Net zo makkelijk 
ontwerpt hij beursstands, reclames, dessins 
voor textiel en schildert hij portretten. Hij 
verhoudt zich makkelijk tot de avant
garde, vindt er geest verwanten, maar 
verliest de band met het gewone leven 
nooit. In de reclame en toegepaste kunst 
ziet hij mogelijkheden om een groot 
publiek te bereiken. Van Doesburg haalt 
zijn neus er voor op: ‘Een kleedje weven, 
dat is het nieuwe niet’, zegt hij. Huszár 
daaren tegen vindt dat Van Doesburg zich 
met professorenkunst bezighoudt. In 1924 
is de scheiding tussen beiden definitief. 

Burgerman
Waar anderen over de wereld uitzwermen 
naar het ontluikende moderne leven, laat 
Huszár in 1928 een atelierwoning bouwen 
in de bossen bij Hierden. Vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog vestigt hij zich er 
defini tief. In de jaren twintig schilderde hij 
weleens een naturalistisch portret in 
opdracht, nu keert hij ook in zijn vrije werk 
terug naar het bravere werk. Critici 
suggereren dat hij daarmee pro beerde 
opdrachten van de burgerman binnen te 
halen. Waar de pers vernietigend over is, is 
zijn poging tot compromis, zoals bij een 
schilderij van zijn hondje. ‘Nu zit dit honnig 
hondje als een reliëfje van verf op een wit 
fonnetje. En iedereen vindt het doddig – 
behalve hij die weet wat schilderkunst is.’
Tijdens de Tweede Wereldoorlog sluit 
Huszár zich, joods of niet, aan bij het 
verzet. In zijn atelier worden pamfletten 
gedrukt, schiet instructies gegeven en 
machinegeweren bewaard. Het is voor hem 
een pijnlijke periode; hij leidt aan ernstige 
depressies en wil zijn kunstenaarschap 
afzweren door een belangrijk deel van zijn 
kunstwerken te vernietigen. De hoop op 
een betere wereld lijkt definitief vervlogen. 

Jeugdliefde
De bevrijding brengt Huszár niet meteen 
veel goeds. In tegendeel: het blijkt steeds 
moeilijker inkomsten uit werk te genereren 
en zijn vrouw overlijdt niet lang na de 
oorlog. Zijn jeugdliefde Anna, nog steeds 
ongehuwd, denkt dat haar tijd is aan
gebroken en wil met Huszár trouwen. Maar 
hij trouwt met zijn huishoudster. Hij wordt 
steeds slechter ter been en waar hij zich 
voorheen nog weleens naar Den Haag liet 
rijden, is dat nu financieel en fysiek niet 

meer mogelijk. Hij verliest zijn Haagse vrienden 
uit het oog. De Hierdenaren hebben contact 
met hem, maar vinden hem tegelijkertijd een 
vreemde vogel met zijn wonderlijke huis, zijn 
kunstwerken, zijn varkens in de tuin en zijn 
Hongaarse accent.
Anekdotes over Huszár vertellen dat hij in de 
jaren na de oorlog drie brillen nodig had om te 
kunnen schilderen: een voor het onderwerp, 
een voor het doek en een voor het palet. Dat 
weerhoudt hem er niet van het plezier in het 
schilderen te hervinden. Zijn hele leven blijft hij 
loyaal aan De Stijl. Regelmatig grijpt hij terug 
op een geabstraheerde werkelijkheid met rood, 
geel en blauw. Als hem na 1950 gevraagd wordt 
om belangrijke werken opnieuw te maken, 
aarzelt hij geen moment. 

Ambtsketen
Van zijn nieuwe werk verkoopt hij weinig.  
De burgemeester van Harderwijk is met zijn lot 
begaan. Namens de gemeente laat hij een 
aantal kunstwerken aankopen voor het 
gemeentehuis. Als hij dat een aantal jaren later 

opnieuw voorstelt, houdt de gemeente raad 
hem tegen. In plaats daarvan krijgt Huszár de 
opdracht een ambtsketen te ont werpen en uit 
te voeren. De huidige burge meester draagt 
hem nog steeds, bijvoorbeeld tijdens de 
opening van de expositie van Huszár.

Op weg naar het Gemeentemuseum in Den 
Haag, waar Huszárs jongenskamer van 
Bruynzeel is te zien, straalt ter hoogte van 
Voorburg de citydressing in rechte lijnen en 
primaire kleuren je tegemoet. Bijzonder dat 
juist daar het ideaal van Huszár verwezenlijkt 
is: gewone mensen in contact brengen met 
kunst. Wie daarnaast de verschillende ten
toon stellingen bezoekt, zoals in Harderwijk, 
ontdekt het enorme reliëf en de rijke kleur
schakering die De Stijl heeft voortgebracht, 
naast dat ene verhaal van rechte lijnen, rood, 
geel en blauw. 

Huszár, van De Stijl
Stadsmuseum Harderwijk
t/m 7 januari 2018

modern imago van zijn bedrijf. Al snel volgen 
opdrachten aan De Stijlkunstenaars. Huszár 
ontwerpt reclames, briefpapier en een beurs
stand. Het laatste is een mooie gelegenheid te 
experimenteren met een geïntegreerd ontwerp 
van kleur en ruimte. Het bevalt beiden zo goed 
dat hij snel daarna een privé opdracht van 
Bruynzeel krijgt: een jongenskamer. Huszár 
gebruikt weliswaar rood, geel en blauw, maar in 
heel andere nuances dan Mondriaan: framboos
rood en okergeel bijvoorbeeld. Het is niet het 
enige verschil van inzicht. Hoe eensgezind de 
Stijlkunstenaars ook leken bij de ondertekening 
van het manifest; in de praktijk houdt niemand 
zich er volledig aan. En dat blijkt een splijt zwam. 
Mondriaan is faliekant tegen de diagonalen die 
Van Doesburg in zijn schilderijen introduceert 
en ziet niets in de samensmelting tussen 
autonome en toegepaste kunst, die Huszár en 
Van Doesburg juist belangrijk vinden. Huszár 
ergert zich aan Mondriaan, omdat hij steeds 
hetzelfde blijft doen. ‘Zoo komen wij er nooit’, 
beklaagt hij zich bij Van Doesburg. Mondriaan 
bekritiseert het kleurgebruik van Huszár: ‘Het is 
de verkeerde uitvoering van ’t verkeerde begrip.’ 
Huszár trekt zich in 1919 terug uit De Stijl. Wat 
de precieze reden is, is niet helemaal duidelijk, 
maar de verschillen van inzicht hebben daar 
onge twijfeld aan bijgedragen. Toch blijft hij nog 
regelmatig contact onderhouden met Van 
Doesburg. 

Amok
Omdat de Eerste Wereldoorlog voorbij is, kan er 
weer gereisd worden. Mondriaan zoekt de 
plekken waar het gebeurt: Parijs, Londen en 

De burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van 

Schaik, legt de door Huszár gemaakte ambtsketen 

in een speciale vitrine.

Vaas met bloemen (1959), collectie Gemeente Harderwijk.

Links: Stilleven met Indiaanse pop (circa 1947-1960), 

Rechts: Indiaanse pop met schenkkan (datering onbekend).

Onder: Huisjes in Spa (1920).
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Van een woest en bijster land is al lang geen 
sprake meer. Daarvoor wordt de Veluwe te 
intensief gebruikt. Wat aan groene ruimte 
overblijft wordt beheerd. Zandverstuivingen 
laten we gecontroleerd stuiven, heidevelden 
worden gemaaid en/of geplagd en ‘natuurlijke’ 
processen worden geregisseerd op basis van 
beheerdoelen. Dit alles voor een duurzame 
instandhouding van hetgeen we kwalificeren  
als ‘natuur’. 
Door bevolkingsgroei, grotere mobiliteit en 
uitbreiding van recreatievormen worden bos en 
natuurgebieden steeds intensiever bezocht en 
gebruikt. En dan zijn er ook nog drukke wegen 
die natuur doorsnijden. Het is bijna bijzonder  
dat er ook nog edelherten, wilde zwijnen, reeën, 
moeflons en damherten op de Veluwe kunnen 
leven. We zijn blij met het wild, maar net als  
bij de natuur ontkomen we niet aan wildbeheer 
omwille van de verkeersveilig heid en ter 
voorkoming van onevenredige schade aan 
landbouw, bosbouw en natuur gebieden. 

Trek naar voedselrijke randen
De maatschappij geeft aan edelherten en  
wilde zwijnen graag de ruimte te willen geven. 
Daartoe zijn de laatste jaren veel rasters 
verlaagd of verwijderd en wildpassages over 
wegen en snelwegen aangelegd. De dieren 
kunnen zich (veelal ‘s nachts) ongehinderd over 
grotere afstanden verplaatsen. Van de relatief 
voedselarme natuurgebieden trekken ze naar de 
voedselrijkere gronden aan de randen van de 
Veluwe, waar gras en maïslanden zijn en natuur 
met een rijkere kruidlaag en beuken en eiken  
in beekdalen. De ontsluiting en daarmee de 
uitbreiding van de leefgebieden heeft geleid tot 
groei van de dierpopulaties maar ook tot een 
forse stijging van het aantal wildaanrijdingen, 
met los van materiële schade soms ook 
traumatische aanrijdingen en persoonlijk letsel. 
Ook dierlijk lijden is niet uit te sluiten, al 

Opinie
Faunabeheer met behoud van  
respect voor de dieren

tekst Hans Dorenbosch, foto Ad Germing

proberen jagers met speciaal getrainde honden 
aangereden dieren snel op te sporen om het 
dierlijk lijden zo beperkt mogelijk te houden.  

Wilddschade
Door de toenemende concentratie van met 
name edelherten en wilde zwijnen aan de 
randen van de Veluwe wordt een aantal boeren 
en kwekers onevenredig zwaar getroffen door 
wildschade. Schade is er ook in bos en 
natuurgebieden, waar edelherten en wilde 
zwijnen bijvoorbeeld bosverjonging en de 
ontwikkeling van plant en diersoorten verstoren. 
Afschotvrije zones en zones met beperkt 
afschot, en minder effectieve jachtmethoden 
versterken de ontwikkeling van grotere 
concentraties edelherten en damherten. Het 
aantal edelherten, damherten en wilde zwijnen 
is de afgelopen jaren dusdanig toegenomen dat 
de aantallen tot ver boven de vastgestelde 
doelstanden zijn gestegen. Dit leidt tot grote 
onvrede bij boeren die zwaar getroffen worden 
door wildschade. Het Faunafonds vergoedt 
weliswaar de schade, maar de boeren ervaren 
die als onvoldoende. Een aanvullende 
compensatieregeling zou gerechtvaardigd zijn 
voor boeren die door de ligging van hun gronden 
onevenredig veel schade lijden en die bereid 
zijn om graslandzones beschikbaar te stellen, 
die de dieren als eerste bezoeken en waar ze 
een belangrijk deel van hun voedselbehoefte 
vinden. Met zo’n regeling worden de financiële 
gevolgen van de opvang niet eenzijdig op 
enkele individuele boeren afgewenteld en wordt 
meer recht gedaan aan het maatschappelijk 
belang van edelherten en wilde zwijnen op de 
Veluwe. 

Effectiever beheer
Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een 
effectiever beheer in het door belangen 
versnipperde Veluwe. De betrokken partijen 

hebben in samenwerking met de Fauna beheer
eenheid Veluwe een regiegroep opgericht.  
Die streeft naar een zo een uniform mogelijke 
uitvoering van het faunabeheer voor de hele 
Veluwe. Inussen hebben de grote terrein
beherende organisaties, particuliere landgoed
eigenaren, vereniging Wildbeheer Veluwe,  
de wildbeheereenheden, provincie en LTO 
(agrariërs) beleidsmatige maatregelen 
vastgesteld. Het aantal dieren wordt terug
gebracht naar het aantal dat de plaatselijke 
omstandigheden en de draagkracht van het 
gebied aankunnen (de doelstand wordt zo veel 
mogelijk benaderd). Parallel hieraan komen 
maatregelen die de leefgebieden op de Veluwe 
verbeteren. Denk aan herstel en aanleg van 
wildweiden en wildakkers, en aanwijzing en 
inrichting van aaneengesloten bospercelen  
waar edelherten en wilde zwijnen rust kunnen 
vinden.
Wanneer ook nog de jachtmethoden worden 
aangepast, zullen edelherten en wilde zwijnen 
minder geneigd zijn naar de randen te trekken. 
Dan ontstaat er naar verwachting minder 
wildschade, verbetert de verkeersveiligheid en 
zal door de rust onder de dieren de wildzicht
baarheid toenemen. Tijdens wandelingen en 
fietstochten zult u zodoende steeds vaker 
kunnen genieten van onverwachte ontmoetingen 
met onder andere edelherten en wilde zwijnen. 
Ontmoetingen die onze mooie Veluwe toch nog 
een beetje woest en bijster maken.  

De Veluwse hertenpopulatie is 

de laatste tien jaar zo gegroeid, 

dat de afschotdoelstelling is 

verdriedubbeld. In een uit

zending van Brandpunt eind 

april ageren jagers tegen het 

jachtbeleid. Ze voelen zich 

onder druk gezet om de targets 

te halen, ook met werkwijzen 

waar ze niet achter staan,  

zoals nachtjacht en jacht op 

hoogdrachtige dieren. Hans 

Dorenbosch, voorzitter van 

Wildbeheereenheid Veluwe 

Noord West, pleit voor een 

meer verantwoord fauna

beheer dat beantwoordt aan 

de bredere maatschappelijke 

verantwoor delijkheid die de 

jager heeft dan uitsluitend het 

schieten van dieren. Cruciaal  

is een beter voedselaanbod  

in de leef gebieden, waardoor 

er in combinatie met beheerst 

afschot minder overlast 

ontstaat en minder 

systematisch afschot nodig is.

Hans Dorenbosch is voorzitter van 
Wildbeheereenheid Veluwe Noord West en zelf 
ook jager.
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Kunt u die wakeup call voor natuur toelichten?
‘Ik ben met name heel enthousiast over onze jeugd, de twintigers. 
Die heeft niet meer zo’n yuppenmentaliteit van status en veel geld 
verdienen. Die wil een mooie wereld maken. Ze zijn veel bewuster 
dan wij destijds waren. Daar krijg ik goede zin van. De politiek 
hobbelt erachteraan – natuur en milieu hebben in de kabinetten 
lang geen enkele aandacht gehad, ook tijdens de laatste verkiezings  
periode niet – maar het is een groot item aan het worden. Het 
bedrijfsleven pikt het niet langer. Het Klimaatakkoord bijvoorbeeld 
wordt heel belangrijk gevonden. Ook bestuurders in de provincies 
willen een groenere, duurzamere samenleving. Vorig jaar droegen 
ze, samen met terreinbeheerders en andere organisaties, voor het 
overheidsprogramma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’  
22 gebieden aan die ze dat predicaat ‘van wereldklasse’ waardig 
vonden. Hoe dan ook, er iets gaande waardoor natuur weer een 
plek krijgt.’

Bent u ook zo optimistisch, omdat u als lid van de Commissie 
Van Vollenhoven – een denktank die de staatssecretaris 
voedt met nieuwe ideeën voor natuur – zo dicht bij de 
regering zit, en ziet wat er gebeurt? 
‘Die commissie is een initiatief van prof. dr. Pieter van Vollenhoven. 
Twee jaar geleden nam hij contact op met toenmalig staats secretaris 
Dijksma om zijn inzet aan te bieden. Hij voelt zich erg betrokken bij 

natuur en vindt dat het er in vele opzichten droevig mee is gesteld. 
Hij kreeg de opdracht aan de slag te gaan. Ik kende Van Vollenhoven 
niet persoonlijk, maar hij belde mij en André van der Zande, 
directeur van het RIVM, om samen na te denken over nieuwe 
verdienmodellen, nieuwe verantwoordelijkheden en draagvlak voor 
natuur. Het klikte meteen.’

Wat heeft de natuur nodig?
‘Op allerlei fronten is actie nodig: er is te weinig ruimte voor natuur, 
er is te weinig draagvlak bij de burgers en organisatorisch is de 
natuurwereld een rommeltje. De grenzen van Natura 2000gebieden, 
zoals van Nationale Parken, ook op de Veluwe, lopen precies langs 
de randen van de natuur. De omgeving eromheen valt erbuiten.  
En dat is jammer, want natuur heeft een bufferzone nodig met een 
landbouw die natuurvriendelijk is en het milieu niet belast, en een 
economie heeft die geld oplevert voor de natuur. Zo overnachten 
jaarlijks miljoenen op de Veluwe. Ze betalen samen vele euro’s 
toeristenbelasting, maar de gemeenten gebruiken het niet voor 
natuur, hooguit voor wat voorzieningen. Onterecht, mensen komen 
naar de Veluwe omdat er mooie natuur is. Ze gebruiken die natuur. 
Laat de toeristenbelasting dan ook ten goede komen aan die 
natuur.’

Landt de visie van de commissie voor meer ruimte voor 
natuur?
‘Jazeker, in het overheidsprogramma ‘Naar Nationale Parken van 
Wereldklasse 20152018’ zit veel van Van Vollenhovens gedachtegoed. 
Dat programma is ontstaan naar aanleiding van een motie van de 
Kamerleden Van Veldhoven en Jacobi. Die vinden dat het Rijk meer 
verantwoordelijkheid voor natuur moet nemen en het niet aan de 
provincies moet overlaten. Precies waar wij ons als commissie druk 
over maakten. Met het programma moet de regering de komende 
jaren ervoor zorgen dat er nationale parken ‘nieuwe stijl’ worden 
ontwikkeld met een bijbehorende standaard, dit in overleg met 
provincies, toeristenbranche, ondernemers, terreinbeherende 
organisaties en natuurorganisaties. 
De nieuwe parken worden volgens het idee van onze commissie 
veel groter dan de huidige Nationale Parken. Nederland zou wat ons 

‘In de natuur gebeuren dingen, die we tien jaar geleden niet 

voor mogelijk hielden. Er is een grotere betrokkenheid van 

het bedrijfsleven en burgers, en natuurorganisaties zoeken 

weer meer contact met de maatschappij.’ Dat zegt Joop 

Schaminée, hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie in 

Wageningen en Nijmegen. ‘Dit met dank aan staatssecretaris 

Bleker. Hij zorgde weliswaar voor een kaalslag in de natuur, 

maar gaf tevens een voedingsbodem voor een wake-up call.’ 

tekst Ria Dubbeldam, foto Hans Dijkstra/gaw.nl

Interview Joop Schaminée

Een wake-up call 
voor de natuur
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betreft parken in twee smaken moeten krijgen met kernen van 
natuur die door een Natura 2000status bescherming genieten: ten 
eerste vier, vijf parken van wereldformaat en verder een scala aan 
regionale parken van nationaal belang. In al deze parken kunnen 
mensen wonen, leven en trots zijn op hun park. Zo ontstaat energie 
en draagvlak. Kijk naar landen als Engeland, Frankrijk en de 
Verenigde Staten, daar zijn nationale parken ook niet alleen natuur.’

De Commissie Van Vollenhoven is sterk betrokken bij het overheids - 
programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’, waarvoor  
22 gebieden een bidbook indienden. Vervolgens liet het ministerie 
van Economische Zaken het publiek de drie mooiste gebieden van 
Nederland kiezen. Eind oktober werd de uitslag bekendgemaakt: 
het publiek koos het Waddengebied, de Veluwe en Hollandse Duinen. 
De vakjury, onder leiding van Van Vollenhoven en met onder meer 
Schaminée als jurylid, wees een vierde gebied aan: NL Delta 
Biesbosch-Haringvliet. 

Hoe kijkt u aan tegen de uitslag van de publieksverkiezing?
‘Het Waddengebied, de Hollandse Duinen en de Veluwe zijn inder
daad van internationale allure, waar de jury de delta aan heeft 
toegevoegd. Wat ons betreft zou er eigenlijk ook nog een groot 
gebied met laagveenmoerassen en veenweiden bij moeten komen.’

Op de publiekswedstrijd kwam stevige kritiek van collega’s 
als Frans Berendse en Patrick Jansen. De verkiezing zou 
leiden tot een grotere toeristische druk: de hoofdprijs is dat 
de natuur onder de voet te wordt gelopen!
‘Om problemen te voorkomen zullen de nationale parken nieuwe 
stijl daarom veel groter moeten zijn dan de huidige parken. En we 
zullen goed moeten kijken hoe we met toeristen en recreanten 
omgaan. Op de Veluwe zullen luwe gebieden moeten zijn waar geen 
mensen komen. Mensen begrijpen dat als je het goed uitlegt: met 
de donkergroene kernen van natuur moet je voorzichtig zijn. De 
beheerders zijn zich hiervan bewust en in staat de bezoekers goed 
te sturen en begeleiden.’

De publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ 
is alweer acht maanden geleden. We horen er weinig meer 
over.
‘De plannen voor de nationale parken nieuwe stijl zijn nog niet 
allemaal uitgewerkt, maar Hollandse Duinen en Biesbosch/
Haringvliet zijn twee voorbeelden waarop ontzettend veel energie 
is losgebarsten.’

En de Veluwe?
‘De provincie stelt een prijsvraag open om het prijzengeld van de 
publieksverkiezing, 300.000 euro, in te zetten voor projecten met 
draagvlak. Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat: om 
daadwerkelijk een groot nationaal park Veluwe te worden, moet 
veel werk worden verzet. Het gaat langzaam en de vraag is ook 
hoe graag iedereen dit park wil. Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
bijvoorbeeld wil echt niet de naam Nationaal Park afstaan en 
opgaan in een groter park, al zou dat eigenlijk beter zijn.’

Hoe is dit te omzeilen, zodat er toch een groot Veluws park 
van wereldklasse ontstaat?
‘Als de huidige Nationale Parken hun aanduiding niet kwijt willen, 
moeten we het anders regelen. Bij Unesco is er een bijzondere 

categorie werelderfgoed die natuur en cultuurhistorie verbindt. 
Daar is nog weinig op ingezet, terwijl deze juist potentie heeft. 
Natuur en cultuurhistorie, dat is wat Nederland kenmerkt, wat de 
gebieden identiteit geeft en wat mensen aanspreekt. De kavel
patronen, de verdedigingswerken, het waterbeheer en de landschaps
elementen vertellen het verhaal van de natuur die erin verankerd 
zit. 
Alle winnaars verdienen zo’n status. De Veluwe zit er wat mij betreft 
bij vanwege het enorme, uitgestrekte zandlandschap gevormd 
tijdens de voorlaatste ijstijd en met zijn enorme verscheidenheid 
aan natuur. Van deze zandlandschappen zijn wereldwijd weinig 
voorbeelden. En dan is er de historie van de ijzerwinning, gegraven 
beken, watermolens en landgoederen. Gerede kans dat de Veluwe 
het predicaat kan verkrijgen, maar dan zullen de partijen wel uit 
hun schulp moeten komen. Ik zou het fantastisch vinden als de 
Veluwe het lef heeft om zich aan te bieden als werelderfgoed met 
natuur en cultuurhistorie als belangrijke pijlers.’

In een groot nationaal park Veluwe is de kern natuur.  
Hoe staat die natuur ervoor?
‘Het centraal Veluwemassief is totaal uitgemergeld, met name de 
droge heide is opgesoupeerd. Natuurlijk is de Veluwe van nature 
voedsel arm, maar terreinbeheerders hebben de heide veel te 
fanatiek grootschalig afgeplagd. Met als gevolg veel te weinig 
calcium, kalium en magnesium. Het enige wat er meer dan 
voldoende is, is stikstof. Het pijpenstrootje gedijt er goed op. Stop 
met grootschalig afplaggen. Wie weet is lokaal steenmeel strooien 
een optie om de ionenbalans te herstellen. Misschien is het lokaal 
mogelijk om plekken met superzeldzame soorten als kleine 
schorseneer, heidezegge en wolverlei op te peppen, maar voorlopig 
verkeren we nog in het stadium van experiment. Veel tijd is er 
echter niet, het is één minuut voor twaalf. Verder zou het goed zijn 
om vormen van kleinschalige landbouw te herintroduceren. Wat dat 
betreft heeft het Gilde van Traditionele Schaapherders een prachtig 
initiatief met zijn heideboerderijen, die met een nieuw 
verdienmodel teruggrijpen op het aloude landbouwsysteem. 
Buiten het centrale massief zijn er de overgangen naar het rivieren
gebied, waar het vooral aankomt op herstel van het landschap en 
de oorspronkelijke gradiënten. Daar liggen kansen voor boeren die 
niet op de huidige weg verder willen en toekomst zien in een groene, 
duurzame bedrijfsvoering. De grote nationale parken zouden een 
belangrijke rol kunnen spelen door de omschakeling naar biologische 
landbouw te vergemakkelijken. De eerste twee jaar – als de land
bouwproductie omlaag gaat én de opbrengst nog niet als biologisch 
mag worden verkocht – is voor omschakelende boeren vrijwel niet 
te overbruggen. Biedt daar als overheid een regeling voor, vraag 
eventueel een tegenprestatie, bijvoorbeeld het onderhoud van 
houtwallen. Het is zo’n makkelijk verhaal.’

We krijgen een nieuwe regering. Hoe gaat de Commissie 
Van Vollenhoven die straks benaderen met de boodschap 
van meer natuur, overheidsverantwoordelijkheid en 
maatschappelijk draagvlak?
‘Zodra er een nieuwe staatssecretaris is benoemd, staat Pieter  
van Vollenhoven bij die man of vrouw op de stoep. Ongetwijfeld 
krijgt hij dan de kans de plannen toe te lichten. Je moet wel van 
heel goede huize komen om te zeggen dat je geen tijd hebt.’

FAVORIET DIER

FAVORIETE PLANT

GROENE SPECHT

Als verwoed natuurliefhebber en natuurfotograaf volgt de 84jarige 
Ad Germing uit Apeldoorn wild en vogels. Daarvoor gaat hij vaak 
naar de Hoge Veluwe. Maar ook in de eigen omgeving kijkt hij rond. 
Dit voorjaar bestudeerde hij vanuit een mobiele vogelhut een 
paartje groene spechten in een parkachtige omgeving aan de rand 
van Apeldoorn.

‘Het is eind april. De jonge ijsvogels worden nog gevoerd als een groene 
specht met zijn schaterlach zijn aanwezigheid verraadt. Als ik de volgende 
dag op onderzoek uit ga, ontdek ik al gauw een hoopje houtspaanders aan 
de voet van een oude wilg. In de stam zie ik op ongeveer 2 meter hoogte 
een rond gat van zo’n 12 centimeter. Dat hebben zowel het mannetje en  
het vrouwtje met hun snavel uitgehakt. 

Om verstoring te voorkomen plaats ik op veilige afstand mijn mobiele vogel  
hut onder een grote, oude rododendronstruik. De observatie kan beginnen. 
Mijn hut van tentdoek is net groot genoeg om er met statief en een grote 
telelens in te kunnen zitten. Dat zitten – steeds in dezelfde houding – is 
geen zaak van 10 of 15 minuten, maar dikwijls van enkele uren en dan vaak 
ook nog zonder een glimp van een vogel op te vangen. Want de groene 
specht mag dan wel een opvallend dier zijn, hij is ook schuw. Vooral nu de 
eieren nog niet zijn uitgebroed moet ik veel geduld opbrengen. Soms wordt 
de spanning even doorbroken als een meesje of roodborst op het dak hipt.
Daar achter het gat in die wilg gaat – voor mij onzichtbaar – een tunnel 
loodrecht naar beneden om 30 tot 40 centimeter lager uit te monden in een 
komvormige nestruimte. Het nest is niet met veren, mos of takjes bekleed; 
de eieren worden zo op het hout van de nestholte gedeponeerd. 

Mijn wachten wordt beloond. De jongen komen uit het ei. De ouders vliegen 
af en aan. Met een tussenpoos van ongeveer twintig minuten worden de 
jongen zowel door het mannetje als het vrouwtje gevoerd. Voor mij is het 
nieuw om te ervaren dat de spechten alvorens het gat in te duiken, met hun 
snavel hard tegen de stam kloppen om het voedsel – een brij op basis van 
insecten – uit de krop op te rispen.  
Die insecten verzamelen ze vooral op de grond. Met katachtige sprongen 
hippen ze rond op zoek naar mieren, hun belangrijkste voedsel, en ander 
klein grut zoals kevers en wantsen. Voor het vergaren van insecten hebben 
groene spechten een handig instrument: een lange, buigzame tong met op 
de platte punt weerhaakjes en een slijmachtig speeksel. Het is een soort 
lijmstok waaraan de wriemelende miertjes blijven kleven. 

Het moment dat de jongen voor het eerst hun kop naar buiten steken als  
zij hun ouders horen aankomen, is voor mij het moment suprême. 
Hier heb ik al die tijd op gewacht. Nu kan ik mijn foto’s maken. Het is een 
geweldige belevenis en wie ik ook maar tref, moet ikhet vertellen. Houd zo 
iets maar eens voor je.
23 dagen na het uitkomen van de eieren hebben de jongen – die bij de 
geboorte naakt en blind waren – genoeg veren om het hol te verlaten.  
In ruim zes weken – van het uithakken van het hol tot uitvliegen – is het 
hele proces gepiept. Wel blijven de ouders nog ruim een maand de jongen 
voeren en ze helpen met voedsel zoeken. Daarna gaan de jongen op zoek 
naar een eigen territorium.’

tekst en foto Ad Germing
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Jan Siebelink John Jansen van Galen

Na 21 jaar pakken Jan Siebelink (1938) 

en John Jansen van Galen (1940) de 

draad van hun correspondentie weer 

op. Tussen 16 april 1993 en 24 februari 

1995 schreven beide schrijvers elkaar 

brieven met herinneringen aan hun 

geboorteplaats Velp. De brieven 

verschenen eerst in HP/De Tijd en later 

in De Gelderlander. Ze werden in 2003 

gebundeld in Dorpsstraat Ons Dorp. 

Nu richten ze in Nieuwe Veluwe vanuit 

Ede en Amsterdam het oog opnieuw op 

de Veluwe, het gebied dat ze in hun 

hart hebben gesloten.

Een toren – de oorlog

Beste Jan,

Hoe is het met je voet? Toen we deze week de 
EmmaPyramide beklommen ging je voetje voor 
voetje omhoog maar je gaf geen krimp. Het 
uitstapje deed mij beseffen hoe oud wij zijn: 
zeventig jaar geleden was ik daar voor het eerst, 
op een wandeling met mijn ouders. 
Mijn moeder noemde de EmmaPyramide de 
‘armoedsbult’ want hij is in 1891 bij wijze van 
werkverschaffing door arme werklozen opgeworpen. 
Met handkracht, in honderd dagen, lazen wij op een 
bordje. Zinloze arbeid was het niet, want boven op 
die kunstmatige heuvel kon je de wijde omgeving 
bespieden en zo waken tegen bosbrand. 
Maar toen ik er vlak na de oorlog kwam, waren de 
beuken en dennen eromheen zo hoog opgeschoten 
dat ze het zicht belemmerden en er was een ijzeren 
toren op gebouwd, de ‘brandtoren’. Die is later 
verplaatst naar de open ruimte van het Rozen
daalsche Veld, waar hij overbodig werd toen men 
– vraag me niet hoe – elektronisch tegen bosbrand 
ging waken. Drie mannen uit Velp hebben actie 
gevoerd om de toren te behouden, met succes. Hij 
staat er nog, zonder nut, maar mensen raken nu 
eenmaal gehecht aan hun merktekens.
Op de EmmaPyramide staat nu al lang een houten 
uitkijktoren. We klommen er op, zagen rondom ons 
de heide, het bos, de zandverstuiving (wist je dat 
zich daar ondergronds een groot bunkercomplex 
moet bevinden?; ‘het Duitse dorp’ noemden wij 
jongens het) en keken de dalen van de Rijn en de 
IJssel in. Het was de eerste lentedag, warm, het 
verschiet was heiig. Het torentje van HochElten 
dat mijn vader mij met afgrijzen wees (‘daar is 
Duitsland!’) was niet te zien, wel de heuvels rond 
Nijmegen, de Eusebiustoren in Arnhem, dichterbij 
de rookpluim boven de afvalcentrale bij Lathum, 
die wegdreef in het nevelig zonlicht. In het vroege 
voorjaar is alles mooi.

John

Amsterdam, 1 mei 2017  

Beste Jan, 

Wat mij frappeerde aan dat oorlogsmonumentje  
op de EmmaPyramide is dat twee namen zichtbaar 
later zijn toegevoegd. Werd men, toen het 
monument er al stond, gewaar dat in de omgeving 
nog twee jongemannen zijn doodgeschoten?  
Hoe kwamen ze daarachter? Leo Vromans Kom 
vanavond met verhalen… is al een cliché, maar  
het is waar: alle malen zal ik wenen. 
Binnenkort moet ik een woordje spreken bij de 
Dodenherdenking hier in AmsterdamNoord en  
ik zie er bar tegenop. Althans, ik moet niks,  
het is mij verzocht maar het is zo’n verzoek  
waar je geen nee op kunt zeggen.
Ik heb mij vaak afgevraagd of ik in het verzet 
gezeten zou hebben. Mijn vader stond volgens 
mijn moeder, die zich dramatisch kon uitdrukken, 
‘altijd met één been in Woudoord’. Dat was die 
witte villa aan de Stationsstraat, voor de spoor
wegovergang, zo’n huis waarin indischgasten na 
hun repatriëring uit de Oost van hun pensioen 
genoten (of zich stierlijk verveelden). In de oorlog 
zat de Gestapo er en mijn vader verspreidde 
distributiebonnen voor onderduikers, zodat ze 
konden eten. Hij kwam door zijn werk al bij veel 
mensen aan de deur, dus erg in de kijker liep hij 
niet, maar mijn moeder zei huiverend dat de bonnen 
‘open en bloot bij ons op het dressoir lagen’.  
Na de oorlog trok de Nederlandse politie weer in 
Woudoord, wat toen niemand stoorde – mij stoort 
alleen dat het later gesloopt is. 
In mijn studentenmilieu van de jaren zestig voelde 
bijna iedereen zich verzetsheld. Wij waren ‘goed 
na de oorlog’. En ik vond het heldhaftig dat wijlen 
Wouter Gortzak als commentator van de patent 
linkse VPROradio eens openlijk betwijfelde of hij 
in het verzet zou hebben gezeten: ‘Misschien had 
ik een baan gehad, een gezin dat ik niet op het 
spel wilde zetten.’ Dat was toen burgermoed, 
waarmee hij zich dapper genoeg toonde om 
verzetsman te zijn.

Groet, John

Amsterdam, 25 april 2017 Ede, 28 april 2017

Beste John,

Met mijn voet gaat het beter, maar mijn linker heup 
liet het afweten. Slijtage. Tja, velen gingen mij 
voor en ook ik zal een keer onder het mes moeten. 
Met enigszins lede ogen zag ik jouw kwiekheid aan. 
Maar jij bent dan ook twee jaar jonger!
De EmmaPyramide speelt een belangrijke rol  
in mijn nieuwe roman De buurjongen, die begin 
september verschijnt. Ook de DUW (Dienst 
Uitvoering Werken) krijgt een plaats in het boek. 
De DUW, een begrip in mijn jeugd omdat mijn vader 
als bloemist van die dienst vaak een ‘los arbeider’ 
kreeg toegewezen om te helpen grond en compost
hopen om te zetten. ‘Losse arbeiders, werkmannen’; 
tegenwoordig heten ze flexwerkers. Schuin tegen
over ons woonde zo’n los arbeider. Hij heette 
Woestenenk en mijn vader zei over hem: ‘Meneer 
Woestenenk zit in het grondverzet.’
Jij sprak over het bunkercomplex dat zich nog 
onder het dekzand van het Rozendaalsche Veld zou 
bevinden. Dat wist ik niet. Curieus is dat ik in mijn 
boek een bunker heb geplaatst aan de voet van  
de heuvel met de uitkijktoren. Die manipulatie  
had ik nodig voor een dramatisch moment in de 
roman. Ik beklom met jou de toren, maar was  
in gezelschap van mijn hoofdfiguur. Er was de 
kracht, op dat moment, van de feitelijkheid en  
de verbeelding. We stonden met z’n drieën voor  
de oriëntatietafel. Jij wees in de heiige verte waar 
HochElten zou moeten liggen. Ik volgde jouw 
armgebaar, mijn romanfiguur was met heel andere 
dingen bezig.
Zo kreeg ons bezoek nog een mystiek karakter  
en ik kan niet anders zeggen: de natuur, rondom, 
kreeg even een gewijde sfeer. Dat bijzondere 
karakter werd voor mijn gevoel nog versterkt door 
het gedenkteken, ter zijde van de toren, voor de 
mannen die tijdens WOII in de nabije omgeving 
zijn gefusilleerd.

Hartelijke groet, Jan

Ede, 3 mei 2017 

Beste John,

Ook mijn vader hielp tijdens de oorlog onderduikers. 
In de stookkelder, achter de ketels en het netwerk 
van verwarmingsbuizen, zaten twee ter dood 
veroordeelde verzetsmensen verborgen, ontsnapt 
uit Kamp Amersfoort. Ik herinner me dat ik als 
vijfjarige met mijn moeder de keldertrap afdaalde 
om hen soep te brengen. Mijn vader zat zelf onder
gedoken op de aangrenzende RK begraafplaats. 
Dat was in ’43.
Ik zie nog voor me hoe mijn moeder totaal over
stuur thuiskwam. Ze had boodschappen in het dorp 
gedaan. Bij drogist Jansen de Gaper aan de Hoofd
straat hoorde ze in de rij wachtende klanten 
gefluister: ‘Bij Siebelink aan de Bergweg, op de 
bloemisterij, zitten onderduikers.’ Bij ontdekking 
wachtte mijn ouders het vuurpeloton. De onder
grondse bracht de mannen naar een veiliger plek 
op het Friese platteland.
Wel bijzonder dat mijn vader volstrekt tegen  
de Duitsers was. Hij was adept van een zwaar 
calvinisme en sommige voorgangers van deze 
orthodoxe ‘ligging’ predikten gehoorzaamheid  
aan het boven je gestelde gezag.
Een herinnering uit 1956. Ik was ingeschreven bij 
de Rijkskweekschool in Arnhem. Een viool was 
verplicht. Hoe daaraan te komen? Geld om een 
nieuwe te kopen was er niet. Mijn vader besprak 
het met een klant die elke zaterdagmiddag een bos 
bloemen kwam kopen. De man, wiskundeleraar, 
woonde op kamers in een villa aan de Schonen
bergsingel. Vanwege zijn NSBsympathieën mocht 
hij niet meer voor de klas staan. Hij bezat een viool 
en wilde die graag in bruikleen geven.
Mijn muziekleraar op de Kweek was Co van Beinum, 
een broer van Eduard, dirigent van het Concert
gebouworkest. Hij keurde mijn viool, stemde en 
begon te spelen, sloot zijn ogen, leek de wereld in 
die school aan het Van Verschuerplein te vergeten. 
Van hem had ik maar kort les. Hij had geen orde, 
kreeg een hartaanval. Ik zocht hem thuis in de 
Hertogstraat op, naast het vroegere postkantoor 
bij het Velperviaduct in Arnhem. Vioollessen werden, 
onder protest, blokfluitlessen. Maar mijn ‘eerste 
viool’ bezit ik nog steeds. Of ik in het verzet zou 
zijn gegaan? Misschien. Wel hoor ik mijn moeder 
nog zeggen: ‘Wat ben ik blij dat mijn kinderen nog 
klein zijn en ik ze bij me in de buurt kan houden.’

Hartelijke groet, Jan

NIEUWE VELUWE 2/1720 NIEUWE VELUWE 2/17 21



 Een dag 
dwalen 
   in het  
 hier en   
    nu

Een half jaar geleden las Wim Huijser 

de biografie van de Schots-

Amerikaanse natuurvorser en 

schrijver John Muir (1838-1914).

Kort daarna hoorde hij over de Muir 

Trek die Staatsbosbeheer een paar 

keer per jaar organiseert. Zo’n tocht 

wilde hij beleven. Niet in de Sierra 

Nevada, niet in Yosemite National 

Park waar Muir zich zijn leven lang 

voor heeft ingezet, maar in de 

Veluwse bossen. 

tekst Wim Huijser, foto’s Marco Hofsté en Staatsbosbeheer

De Muir Trek is een zwerftocht door de natuur 
die vlak voor zonsopgang begint en na zons
ondergang eindigt. Morgen en gisteren bestaan 
niet, je leeft ruim een etmaal louter in het hier 
en nu. Ook de gelopen afstand speelt geen rol, 
het gaat om wat je onderweg beleeft. Kortom: 
een dag vol avontuur. 
Een veel aangehaald citaat van John Muir is dat 
‘tussen elke twee dennen zich een doorgang 
naar een nieuwe wereld bevindt’. Dat klinkt wat 
zweverig, maar is juist heel aards bedoeld. Het 
heeft vooral te maken met de manier waarop je 
kijkt en in staat bent je over te geven aan een 
bijzondere dag op een prachtige plek. Volgens 
Muir staat ‘naar buiten gaan’ gelijk aan ‘naar 
binnen gaan’. Daar hoef je niet eerst de halve 
wereld voor af te reizen, het kan heel dicht bij 
huis. Als je maar over de drempel durft te 
stappen, kunt loslaten en je openstelt voor wat 

opgeborgen. Fotocamera’s hadden we al 
thuisgelaten. Monique bekijkt wat we wèl bij 
ons hebben aan rugzak, voorgeschreven 
kleding en hoeveelheid water (2 liter). Er staat 
een mand klaar met leenhandschoenen, want 
ondanks dat het mei is, kan het ’s morgens 
vroeg nog behoorlijk koud zijn. Terwijl Monique 
haar inventarisatierondje afmaakt, wacht de 
rest van de groep wat onwennig af. Iedereen 
heeft vanzelfsprekende vragen op de lippen als 
‘waar kom je vandaan?’ of ‘wat doe je voor 
werk?’. Ze blijven onuitgesproken. ‘Als je niets 
van iemand hoeft te weten, waar heb je het dan 
verder over?’, vraagt iemand zich hardop af. Die 
vraag schept een band. Wanneer het laatste 
horloge is ingeleverd, laten we de tijd los. Zoals 
Muir schreef: ‘We maken net zo min haast als 
de bomen en de sterren.’
Later op de avond wandelen we in de schemer 
naar de Leesterheide, waar elk van ons een fijn 
plekje in de bosrand of op de hei zoekt om van 
daaraf heel bewust het landschap waar te 
nemen. De stilte daalt neer, af en toe ‘ruist’ de 
weg. Ik nestel mij tussen de wortels van een 
omgevallen boom en tuur voor mij uit. Met het 
intreden van de duisternis daal ik onvermij delijk 
even in mijzelf af. Wat heeft mij hier gebracht 
en wat voor dag gaan we eigenlijk tegemoet? 
Nee, loslaten: wat zie ik, wat hoor ik en hoe 
ervaar ik dit moment?

Onderweg
Als Monique mij wekt, ben ik ondanks de on
rustige slaap klaarwakker. De dag is begonnen. 
Buiten is het nog grijs. Ik heb geen idee van 
tijd, maar vermoed dat het een uur of half zes 
is. Binnen tien minuten ben ik gewassen en 

tussen de bomen zichtbaar wordt. Aan dennen 
is op de Veluwe geen gebrek en ook de weg 
naar het oude jachthuis van Staatsbosbeheer 
tegenover de Leesterheide is makkelijk te 
vinden. 

De bomen en de sterren
Het is vrijdagavond. Terwijl op diverse plaatsen 
in Nederland de Bevrijdingsfestivals nog in volle 
gang zijn, ben ik op weg naar de vrijheid van 
het dwalen. Bij de afslag aan de Otterloseweg 
laat ik het gebaande pad al in zekere zin achter 
mij. Wat nu volgt is het onbekende. Even later 
loop ik met mijn slaapzak, kussen en rugzak 
naar het jachthuis. Voor de deur zit al een 
vijftal deelnemers verwachtingsvol in het 
brandende haardvuur te staren. Boswachter 
Monique Zondag is duidelijk herkenbaar. Dat 
geeft houvast. Ze is bij Staatsbosbeheer de 
Muir Trekleider van het eerste uur.
Bij de kennismaking wordt duidelijk dat het 
noemen van de achternaam niet de bedoeling 
is. Ik corrigeer mijzelf bij de volgende hand
druk. Namen en achtergronden, wat iemand 
voor werk doet en waar hij vandaan komt zijn 
niet belangrijk. Sterker nog: het is de bedoeling 
dit soort ballast achter ons te laten. Dit is hier 
en nu. Wie daar teveel buiten treedt krijgt van 
de boswachter een ‘terugkompilletje’. In een 
van de kantoren ligt een luchtbed naast een 
bureau. Het is mijn slaapplek voor die nacht.
Als we een kwartier later compleet zijn – zeven 
vrouwen en drie mannen – heet Monique ons 
welkom en doet ze vervolgens een aantal 
huishoudelijke mededelingen. We laten nog wat 
‘zekerheden’ achter ons. Telefoons, portemon
nees, autosleutels en horloges worden veilig 

John Muir (r).
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aangekleed. In de keuken staat koffie klaar. 
Naar we hebben begrepen is dit het enige 
cafeïnemoment van de dag. Het is even wennen 
om in een groep onbekenden dit breekbare 
ochtendmoment te delen. Maar het vroege 
vogel gezang trekt al de aandacht. Het bos roept, 
we moeten gaan. Zakken proviand worden 
verdeeld over de rugzakken. Iemand krijgt de 
EHBOdoos, een ander zal die dag over de Tzak 
waken, want ja, ook de toiletten laten we achter 
ons. Voor de zon zich laat zien zijn we al 
onderweg.

‘Beklim de bergen en luister naar hun goede 
tijdingen. De vrede van de natuur zal bij je 
binnenstromen zoals zonlicht de bomen binnen-
stroomt. De wind zal zijn eigen frisheid in je 
blazen en de stormen hun energie …’  

Hoewel John Muir bij ons relatief onbekend is, 
worden zijn brieven, boeken en essays over de 
natuur wereldwijd door een miljoenenpubliek 
gelezen. Als ingenieur in de rijtuigenindustrie 

raakte Muir in 1867 zwaargewond bij een 
bedrijfsongeval. Op zijn ziekbed overpeinsde hij 
zijn leven. Tot hem duidelijk werd dat hij door 
het ongeluk geroepen was de overweldigende 
natuur te gaan verkennen. Te voet trok Muir 
daarop van Indiana naar Florida, een afstand 
van 1600 kilometer, waarbij hij zijn weg koos 
door zo ongerept mogelijke gebieden. Bloemen 
fascineerden hem, maar het landschap van de 
Sierra Nevada bracht hem in extase. Voor hem 
was de natuur een transcendente ervaring.
Terwijl we in een kring in het beukenbos zitten, 
leest Monique een passage uit Muirs dagboeken 
voor. Het is een van de ‘inputmomenten’ van 
deze dag. Duidelijk is dat Muir tochten door een 
volkomen ander landschap maakte. Rotsen, 
kolkende rivieren, afgronden en de nevel van 
watervallen hoeven wij vandaag niet te ver
wachten. Evenmin ontmoetingen met beren. 
Maar wild is er in de bossen bij Ugchelen volop. 
Al weet ook Monique het nooit zeker, haar ver
wachting is wel dat we oog in oog met zwijnen 
zullen staan. Op zijn minst een ree. Alert 

‘ In een uitgeholde 
boomstronk laat zich 
een jonge specht zien 
en de eerste eekhoorn 
geeft aanleiding tot 
een high five’ 

spieden we in het rond. Achter elke bosbessen
struik gaat een belofte schuil, in iedere boom
stronk vermoeden we de snuit van een varken. 
Zo brengt het bos de fantasie tot leven. Dan 
wordt een van ons uitgenodigd de leiding te 
nemen en uit struinen te gaan. In een slinge
rende gang bewegen we ons voort tussen 
stammen, stronken en afgebroken takken. We 
staan stil bij beloftevolle keutels. Zwijnen? Al 
dwalend voel ik onwennig aan mijn lege pols. 
Ofschoon we de tijd hebben losgelaten, doet de 
behoefte aan een ontbijt zich inmiddels gelden.  

Bosbessenmuffins
Een Muir Trek is geen excursie met de bos
wachter. Monique heeft wel een plan, maar er is 
geen enkele noodzaak om bepaalde plaatsen 
aan te doen en van uitleg te voorzien. Sterker 
nog, als we op een bepaald moment een 
wonderlijke halfopen schuur passeren en ons 
afvragen waar die toe dient, haalt ze semi
verbaasd haar schouders op: ‘Geen idee.’ 
Interessanter is wat we zelf denken. Hoe de 
plek zich tot de omgeving verhoudt. Dat hij de 
‘eikelschuur’ wordt genoemd, is het enige dat 
de boswachter prijsgeeft; de rest van het 
verhaal mogen we zelf inkleuren. En dat is dan 
ook wat ik een kilometer verder, na het spotten 
van een edelhert, een verrassend ontbijt met 
bosbessenmuffins, gekookte eieren en 
krentenbrood, besluit te doen: schetsen en 
kleuren. We hebben allemaal een ideaal plekje 
gevonden van waaruit we het landschap op ons 
in laten werken. Door John Muirs ovale ‘kijkglas’ 
aanschouw ik een heuvelachtig terrein met 
hoofdzakelijk dennen. Niet spectaculair, maar in 
het groen zie ik kleurnuanceringen die ik met 
mijn beperkte schetskunst en vier kleuren
potloden onmogelijk kan verwerken. Maar dat 
vraagt ook niemand. Ik geniet louter van het 
feit dat ik – ik denk voor het eerst in twintig 
jaar – in alle stilte een bos probeer te tekenen, 
terwijl ik anders in a hurry de zaterdagse 
boodschappen zou doen. 

John Muir had zo zijn eigen ideeën over de 
geologie van zijn omgeving. Zo meende hij dat 
het landschap van Yosemite was ontstaan door 
de werking van gletsjers tijdens de laatste 
ijstijd. Dit ging in tegen de heersende opvatting 
van die tijd. Muir werd door sommigen be
schouwd als een amateur die geen verstand van 
zaken had. Pas toen hij in 1871 een gletsjer 

ontdekte in de omgeving van Yosemite Valley 
begonnen zijn ideeën geaccepteerd te raken.
Als Monique de vraag stelt of een van ons op 
zoek wil gaan naar een plek met een schrale 
bodem en als het kan wat korstmossen, neem 
ik op goed geluk de leiding. Omdat ik zelf veel 
meer iemand van de paden ben, volg ik een 
breed bospad, sla na een kilometer rechtsaf, 
loop nog wat door en struin dan weer intuïtief 
door een gemengd bos met lage sparren. Op de 
stobbe van een boom ontwaar ik duidelijk 
korst mos. Het is niet veel, maar toch. Tien 
meter verder liggen ook nog wat kiezels die aan 
de zanderige oppervlakte zijn gekomen. Voor 
Monique is het voldoende aanleiding om toch 
iets te vertellen over het ontstaan van de 
Veluwe die als woest en ledig begon. Voor 
sommigen is dat een nieuw gegeven. 

Extasemoment
Terwijl de zon langs de hemel glijdt, hebben we 
geen enkel besef van tijd. Als we gevoelsmatig 
rond het middaguur zitten, zoeken we de 
zandverstuiving op voor de lunch die ons goed 
zal smaken. Heerlijke broden, kazen en jams 
komen uit de proviandzakken tevoorschijn. Met 
een rambomes wordt spek gesneden en in een 
pan wordt toch water gekookt voor een mok 
oploskoffie. Zelden zo bewust van koffie 
genoten. We graven ons in in het zand van de 
Braamberg en nemen de tijd. Een of twee uur 
later – we weten het niet – vervolgen we onze 
tocht. Monique zegt iets over de stand van de 
zon. Dat moet voldoende zijn om ons de juiste 
richting op te sturen. We dwalen, kronkelen, 
verwonderen en rusten tussendoor weer wat. 
Ondertussen plukt iemand de dertigste teek 
van zich af. Dan, onverwacht, zijn er toch wat 
zwijnen, al is het in een flits, die lang niet door 
iedereen worden gezien. In een uitgeholde 
boomstronk laat zich een jonge specht zien en 
de eerste eekhoorn geeft aanleiding tot een 
high five. Zo is de dag vol kleine hoogtepunten. 
We beklimmen met z’n allen een grove den 
waar Monique vanaf haar tak ons van nog wat 
Muirinput voorziet. 
We struinen weer verder. En al begint soms 
iemand even over een reis die zij door Zuid
Amerika maakte, terugkompilletjes hoeven er 
niet te worden uitgedeeld. 
En dan beleeft ieder voor zich op een laatste, 
zelfgekozen plek het ‘extasemoment’. Gezeten 
tegen een dikke beuk en met een fluitende 

merel recht boven mij, probeer ik met een 
zacht potlood het mijne onder woorden te 
brengen. Geen beter einde denkbaar van een 
dag in het paradijs. 

Als we bij het jachthuis terugkeren, hebben 
vrijwilligers van Staatsbosbeheer voor ons een 
candlelight dinner klaargezet. We brengen een 
toast uit op John Muir, Monique en de Veluwse 
bossen. In kernwoorden wordt de dag samen
gevat: ‘super’, ‘ruimte’, ‘verrassend’, ‘genot’, 
‘samenzijn’, ‘vrijheid’. 
Het afscheid gaat zonder handen schudden, 
maar met een welgemeende groet keren we 
huiswaarts. Als ik wegrijd, steek ik mijn hand op 
naar iemand die op de parkeerplaats gretig haar 
smartphone bestudeert. Ze ziet het niet. We 
zijn terug in de tijd, maar een bijzondere 
ervaring rijker.

Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
Activiteiten/veluwe/muirtrekoverdeveluwe

Muir Trek-leider Monique Zondag.
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Schapen aaien en luisteren naar de hei

Kinderen van basisschool Hertog van Gelre uit Apeldoorn zijn op bezoek 
bij herder Wilfried Buitink en zijn kudde op Hoog Buurlo. Ze volgen een 
dagprogramma met opdrachten, dat Staatsbosbeheer voor Apeldoornse 
kinderen heeft ontwikkeld. Jaarlijks komen zo’n acht klassen langs. Schapen 
aaien is favoriet. Katinka, als leidschaap gewend voorop te lopen, staat vooraan 
als de kinderen komen. 
De stilteoefening – en op de rug in de hei liggen – vinden de kinderen deze 
keer wat eng: er zijn veel insecten. Hurkend in de hei lukt ook. De kinderen 
horen vogels, vliegtuigen, militaire oefeningen, krekels, wuivend gras. Maar 
liggend maakt deze opdracht de grootste indruk. Je ziet kinderen helemaal kalm 
worden. ‘Mogen we nog een keer luisteren?’, vragen ze dan.  
Een onvergetelijke ervaring.

tekst Hanneke Stegeman 
foto Hans Dijkstra/gaw.nl
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Het pand werd verbouwd met respect voor de 
oorspronkelijke opzet als verzekeringsgebouw 
alias bank. Want in 1905 waren die twee 
functies nog vaak gekoppeld; men verzekerde 
zich immers door geld opzij te zetten. Die 
aanpak leverde twee karakteristieke ruimten op. 
Allereerst het hoge atrium, een soort binnen
pleintje met een lantaarn, vanwaar de bezoekers 
uitwaaieren naar de verschillende afdelingen. 
Deze hemelse plek, met overvloedig licht van 
boven, werd lichtblauw geschilderd. Daarnaast 
is er de kluis in de kelder, die donker mocht 
blijven en speciaal werd ingericht voor video
projecties. 

Ontstaan
Collectie De Groen is ontstaan vanuit de huis
kamer. De Groen en Jordaan ruilden wat werk 
met collega’s en kochten daarbij de dingen die 
ze zelf graag om zich heen wilden hebben.  
Vaak tweedimensionaal, omdat objecten en 
installaties niet zo goed in de woning pasten. 
Zo’n vijf jaar geleden werd het verzamelen  
een bewuste activiteit. Er kwamen wat meer 
middelen en ze besloten de meest collegiale 
weg te kiezen die voor hen als kunstenaars 
open lag, namelijk kunst aankopen. Op een 
zeker moment ontdekten ze dat de aankopen 
niet meer uit de verpakking kwamen vanwege 
plaatsgebrek. Toen ontstond het idee voor een 
publieke plek. Kunst wordt immers gemaakt  
om gezien te worden. De Groen en Jordaan 
besloten eerst een website te maken en later, 
als sluitstuk voor hun verzame laarsrol, ook een 
heel mooie presentatieplek te realiseren.

Verleidelijk open 
De kans om het art nouveaupand te kopen werd 
met beide handen aangegrepen. Ooit in gebruik 
als dansschool was het behoorlijk verwaarloosd 
en verhabbezakt, maar het had ook nog vol
doen de oorspronkelijke elementen om het de 
moeite waard te maken. Zeker het asymme tri

sche exterieur is verbazingwekkend gaaf 
bewaard. De ingangspartij met hardstenen trap, 
een verfijnd smeedijzeren hekwerk aan beide 
kanten en een rond bovenlicht waren er nog, 
net als de opengewerkte torentjes met hoek
penanten die de daklijn doorbreken, de sierlijke 
muurankers en de uitbouw met trappenhuis. 
Het gebouw was een grondige restauratie 
waard. 
Gezellig heid en gastvrijheid plus de minieme 
entree kosten moeten de bezoekers verleiden 
naar binnen te gaan. ‘Kunst is zoals die is, 
daarin maken we geen beweging naar de 
bezoekers. Je treft bij ons geen bordjes aan  
met beschouwende of duidende teksten. Maar 
daaromheen hoeven we de drempel ook niet 
hoger te maken’, maakt Marjolein de Groen 
duidelijk. 

Bescheiden
Kunst is vaak bescheiden, vindt ze ook. Het 
formaat en de expressie van de voltooide 
werken zijn niet altijd evenredig aan portee en 
intentie. De collectie De Groen heeft Almighty 
Modest als motto. ‘Allemachtig bescheiden’, wat 

In Arnhem valt te genieten van een nieuw kunstinitiatief. Een tentoonstellingsruimte in hartje centrum 

met horecaplekken. Twee kunstenaars hebben hun kunstcollectie op 4 juni voor het publiek ontsloten. Het 

zijn Marjolein de Groen en Peter Jordaan, die in dit historische pand ook een atelier hebben. 

tekst Ans van Berkum, foto’s Hans van den Bos en Collectie De Groen    Collectie 
De Groen  
   wordt 
      publiek

Boven: Marjolein de Groen bij werk van Janusz 

Grünspek, aan de muur Albert Goederond.

Onder: Oscar Lourens, Z.T. (Grijsboard).

Linkerpagina: Werken van Maurice van Tellingen, 

René Roeten, Theo Konijnenburg en Jürgen von 

Duckerhoff.
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Veel heb ik niet meer met de streek waar ik geboren en opgegroeid ben. Maar wat nog steeds trekt zijn strand en 

duinen. De drang om terug te keren is het sterkst in de lente, vooral rond Koningsdag. Dan jeukt het in de duinen  

van de zingende nachtegalen. Voor mij is het bijwonen van hun ochtendconcert een jaarlijks ritueel geworden.

Waar andere muziekliefhebbers naar de Mattheüs Passion gaan om in hogere sferen te geraken, doe ik op de 

ov-fiets een rondje Meijendel. Het ontluikende Haagse Bos biedt een bont voorprogramma met zijn blauw-wit-

groen mozaïek van hyacint, bosanemoon en salomonszegel. Een fietskwartiertje verder is het al raak: de eerste 

nachtegaal bast en trilt dat het een lieve lust is. Verspreid over kilometers duinfietspad zijn er tientallen virtuozen 

die volgen. De schuwe scharrelaars hebben een voorkeur voor het open duin met plukken meidoornstruweel, liefst 

omzoomd met wat brandnetelruigte (leve de stikstofdepositie!). 

Regelmatig stap ik van mijn fiets om de vocale strijd tussen twee buurmannen te volgen. Dat is niet zonder 

gevaar. Want talrijke medegebruikers bevolken op deze zonnige zondag het schelpenpad: met forse rugzakken 

bepakte langeafstandlopers, hondenuitlaters, senioren met rollators, wielrenners, behoedzaam fietsende expats 

(te herkennen aan helm en slingerbeweging), mountain- en e-bikers en heel, héél veel groepjes wandelaars met 

niet-aangelijnde kinderen, ballen, scheppen en wandelwagens. Gelukkig blijven de ruiters op hun eigen pad.

Moe van al die mensen tussen mij en mijn nachtegalen besluit ik aan de andere kant van de stad de Zandmotor  

te bezoeken. Deze door Rijkswaterstaat opgespoten zandplaat in zee moet helpen om de kust te versterken.  

Het idee achter dit innovatieve ontwerp is dat de zeestromen, door erosie en sedimentatie, het strand over een 

grote lengte van vers zand voorzien. Het is spectaculair en bevreemdend tegelijkertijd om op dit kommavormige 

Kootwijkerachtige zand met zicht op zee rond te struinen. Zeker tijdens een korte zandstorm voel ik me ver van 

huis. Op de heiige horizon, de grens van lucht en land (of is het water?) zweeft een eenzame wandelaar.  

 

Als ik me omdraai stap ik direct weer in de Randstedelijke realiteit. Hier stuiven en springen dozijnen kitesurfers op  

en rond de centraal gelegen slenk. Nu dreigt het gevaar van boven waar beginnelingen de metersgrote vleugels om  

de haverklap uit de lucht laten storten. Met een oog naar de hemel snel ik terug naar mijn fiets.

Verder naar het zuiden hoef ik niet zo nodig: de havenkranen en schoorstenen op de Maasvlakte zijn me nu al te 

dichtbij. Op het strand, richting stad, ontwaar ik nog eens duizenden gasten. Ik word onrustig, ik wil naar huis,  

naar mijn Veluwe. Overduidelijk voel ik waarom ik lang geleden het westen ben ontvlucht: ik heb geen talent om 

natuur en landschap permanent met duizenden andere mensen te moeten delen.

Fotograaf en journalist Hans van den Bos blogt over zijn persoonlijke belevenissen in en over de natuur en waar 
mogelijk met wat humor en een twist. Want in de natuur mag best wat meer worden gelachen.  
Zie ook: bosbeeld.nl/blog

Delen

Hans van den Bos blogt

staat voor het idee dat kunst in een bescheiden 
vorm ook een overweldigde indruk kan maken. 
De eigenaren gaan daarom rondleidingen geven 
aan groepjes van tien personen. Dan vertellen ze 
over wat hen bewoog het betreffende werk te 
kopen. Vaak gaven het verhaal erachter, de 
werkprocessen en de houding van de kunste
naar ten aanzien van het werk de doorslag. ‘Het 
visuele beeld en de bescheiden manier waarop 
het werk zijn intrinsieke waarde prijsgeeft, is 
voor de collectioneurs de gemeenschappelijke 
drijfveer om aan te kopen’, zo vertelt de web
site. Over de maakaspecten en de motivatie 
achter de werken gaan ze straks met bezoekers 
in gesprek, net zoals ze dat bij de aankoop in 
het atelier met de kunstenaars doen.

Context
Collectie De Groen is een welkome aanvulling 
op het kunstlandschap van Arnhem. Natuurlijk 
is er al een museum voor moderne kunst, maar 
daar telt vooral de kunst historische context en 
de inhoudelijke duiding. Een museum heeft 
immers een legitimatie plicht. ‘Onze collectie is 
gericht op nu, en wij leggen alleen verantwoor
ding af aan onszelf’, zegt De Groen. Nu zij de 
ruimten heeft ingericht, ontdekt ze meer en 
meer waar de collectie voor staat. Inderdaad, er 
is stilte en een zekere introverte kwaliteit. Er 
zijn veel kunstenaars uit de regio. Van Oscar 
Lourens is er Z.T. (Grijsboard) uit 2015. Een 
opstelling van gebruikte koperen en ijzeren 
maatbekers, gespiegeld door een groep exact 
dezelfde bekers uitgevoerd in het kwetsbare 

grijsboard. Het ongerepte, karakterloze van de 
nieuwe bekers wordt gemeten aan de gebutste 
bekers met hun hele leven achter zich. Maar 
beide groepen zijn nu opgeprikt als dode 
vlinders. Niet meer in gebruik spelen duur
zaamheid of kwetsbaarheid geen rol meer.

De precisie van Lourens vinden we ook bij 
Gerard Koek, waarvan een letterwerk is aange
bracht op een hoog gebouw langs de Graafse weg 
in Nijmegen. De letters van het merk Biotex 
werden door elkaar gehusseld. De suggestie 
van betekenis, die er niet is, wordt ook gebruikt 
in een werk van Koek bij De Groen, waarin hij 
letters ordent tot de aarzelende zin ‘Behind this 
is more than enough’. Het suggereert wat, 
zonder ooit grijpbaar te worden. Van Marten 
Hendriks zijn er doeken die met voorwerpen 
erop in de zon hebben gelegen. Zo zijn wille
keurig afdrukken ontstaan. Peter Jordaan roept 
in piepkleine stipjes het beeld op van een 
sterrenhemel en maakte 2500 kleine spierwitte 
porseleinen objecten van vliegtuigen, struike
lende paarden, verdrinkingen, schietpartijen. 
Ook in het werk van Jacqueline Overberg zijn 
verwijzingen naar geweld verweven.

Nu, zo
Ja, deze collectie is ingetogen, sereen. In elk 
werk ontmoet je die bescheiden manier waarop 
het werk zijn intrinsieke waarde prijsgeeft. Het 
is inderdaad werk van het nu, maar het vormt 
daarmee ook een tijdsbeeld. De kunstenaars 
geven iets aan, maar houden zich op de achter

grond. Ze schreeuwen niet, ze fluisteren. Wat 
gezegd wordt blijft raadselachtig en open voor 
veel zienswijzen. Het werk vertoeft boven en 
onder het gekrakeel van alledag. Ik herken de 
premissen van de kunstwereld, zoals die de 
afgelopen decennia leefden. Niet te letterlijk 
zijn, niet alles direct prijsgeven, niets opdringen, 
geen vaste betekenissen neerzetten. Het is een 
lijn die velen nog volgen, maar langzaam ook 
wordt ingehaald door andere opvattingen. Je 
mag tegenwoordig best duidelijk zijn en hoeft 
niet alles aan de kijker over de laten. 

Heeft de keuze voor deze invalshoek te maken 
met de specifieke gevoeligheid van de verzame
laars, die ook in hun eigen werk verankerd is? 
Het lijkt er op. Van Marjolein de Groen zie ik 
een foto van boomstammen, waar mistig licht 
doorheen strijkt. De bosgrond bestaat uit een 
stad. Een eindeloze stad, zo klein afgebeeld dat 
de bomen tot giganten uitgroeien. Ook hier 
leeft het stille raadsel.

Toekomst
Het zal interessant zijn om te zien hoe de 
persoonlijke invalshoek van de verzamelaars 
deze plek in de toekomst gaat kleuren. Vooral 
hoe groot het verschil uiteindelijk zal worden 
tussen dit kunstenaarsinitiatief en de musea 
voor hedendaagse kunst, die een publieke 
verantwoordelijkheid hebben. Hoe zal het 
gesprek over de aard en richting van de kunst 
hier oplaaien? Als het volstrekt persoonlijke 
publiek gaat, moet het accepteren deel te 
worden van het algemene. De eigen signatuur 
krijgt hoe dan ook een duw en wordt voorwerp 
van debat. 

Collectie De Groen
Weverstraat 40, Arnhem

tentoonstellingen
wo. t/m zo. 11:00-18:00 uur
met restaurant voor de betere lunch
bar open do. t/m za. 18:00-02:00 uur
rondleiding voor groepen tot 10 personen  
€ 6,50 pp; inschrijven via de website
tentoonstellingen en videokelder gratis
www.collectiedegroen.nl

Werk van Berndnaut Smilde.
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Nederland is sinds eind maart een wonderlijk rijksmonument rijker: een rij betonnen pijlers op de Zilvense Heide 

bij Apeldoorn. Het is een zogeheten ijkbasis uit 1957. Jarenlang zijn hier instrumenten voor landmeters geijkt. 

Nederland is het nauwkeurigst opgemeten land 
ter wereld. Alleen ons land actualiseert elk jaar 
zijn topografische basiskaarten. De hiervoor 
benodigde driehoeksmeting is in Nederland 
uitgevonden, al in de zestiende eeuw. Zo’n 
driehoeksmeting is handig als je een terrein 
opmeet. Door slechts één afstand en twee 
hoeken te meten, is de lengte van de twee 
andere zijden van een driehoek te berekenen.  
Het belang van landmeten in een dichtbevolkt 
gebied als Nederland is groot. Dat was al zo in 
voorgaande eeuwen van landaanwinning en 
inpoldering. De landmeetkunde kwam goed van 
pas toen onze voorouders steeds complexere 
en omvangrijkere infrastructurele werken 
aanlegden.
In 1954 riep de Internationale Unie voor Geo
desie en Geofysica alle landen ter wereld op om 
ijkbases voor afstandmeters te bouwen. De 
meetinstrumenten konden daar worden geijkt 
aan één standaardlengte. Dan beschikten alle 
landmeters over gelijk gereedschap en sloten 
alle metingen mooi op elkaar aan, ook op de 
grenzen tussen landen. In Nederland nam de 
Rijkscommissie voor Geodesie de aanleg van de 
ijkbasis op zich. Op de Zilvense Heide verrees  
in 1957 een reeks betonnen pijlers, over een 
lengte van 576 meter. Sinds eind maart is de 
basis een rijksmonument. Geldersch Landschap 
& Kasteelen attendeerde de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed erop dat de ijkbasis het 
beschermen waard is. Het is namelijk de enige 
ijkbasis voor landmeetapparatuur in Nederland. 
En er bestaan er maar zes op de hele wereld, 
onder andere in Finland, Duitsland en 
Argentinië.

Het stabielste stukje
De Zilvense Heide was een uitstekende keuze. 
Het is het stabielste stukje van ons land. Het 
ligt ver van allerlei breuken in de ondergrond, 
waardoor de bodem nauwelijks verzakt en 
verschuift. Ook zijn de hoogteverschillen 
gering. Bovendien was hier de kans op latere 
verstoringen door natuurlijke oorzaken of door 
menselijk toedoen minimaal. Ideaal voor een 
betrouwbare ijkbasis. De strook heide om de 
basis heen is vrijgemaakt van begroeiing. Op de 
strook staan acht betonnen pijlers met bronzen 
bouten en metalen bevestigingspunten voor de 
meetinstrumenten. Metalen kappen beschermen 
de bovenkanten van de pijlers.
Onder de grond zijn nog drie pijlers verstopt. 
Deze bevinden zich 288 meter uit elkaar en 

bestaan uit een betonnen cilinder met aan de 
bovenkant een bronzen bout, net als de boven
grondse pijlers. Deze bout is het precieze 
meetpunt en staat 2 meter onder de grond in 
een betonnen keldertje. Dat is afgesloten met 
een stalen deksel. De landmeters plaatsten hun 
kijkers recht boven de bouten om de onder
grondse meetpunten optisch ‘op te loden’.  
De eerste bovengrondse pijler dient om een 
meet instrument op op te stellen. De tweede is 
de 0meterpijler, de derde de 1meterpijler. 
De volgende pijlers geven de 6, 24, 96, 288 en 
576 meter aan.

Afzonderlijk gefundeerd
De constructies zijn niet met elkaar verbonden 
en zijn afzonderlijk gefundeerd. Zo kunnen 
bewegingen in de ene constructie zich niet 
voortzetten in de andere onderdelen. Het was 
namelijk van groot belang dat de pijlers zo min 
mogelijk bewogen ten opzichte van elkaar en 
van de omgeving om de metingen zo nauw
keurig mogelijk te kunnen uitvoeren.
Naast de hoofdrij ligt een afgeleide basis. Deze 
is aangelegd voor het ijken van zogeheten 
invardraden. Invar is een nikkelijzerlegering 
met een extreem lage uitzettingscoëfficiënt. Dit 
materiaal is daarom bij uitstek geschikt om zeer 
nauwkeurig afstanden mee op te meten. De 
invarbasis is opgebouwd uit drie grote betonnen 
palen op het 0, 288 en 576meterpunt. Daar
tussen staan om de 24 meter kleinere beton
paaltjes met een platte bronzen bout. De 
afstand van 24 meter is de lengte van de 
standaardinvardraad die de landmeters 
hanteerden.
De ijkbasis op de Zilvense Heide werd gebruikt 
door Nederlandse en buitenlandse instituten en 
overheden, zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat 
en fabrikanten van landmeetkundige apparatuur. 
Zij ijkten hier hun invardraden en elektro
optische instrumenten. Deze ijkbasis zorgde 
voor een herdefinitie van de internationale 
afstandsmeting. Met hier geijkte invardraden is 
in 1965 een lengte van 24 kilometer langs de 
Afsluitdijk opgemeten, die landmeters ver
volgens als nieuwe basismaat benutten.

Vernieuwingen
Snel na de ingebruikname van de ijkbasis volg
den de vernieuwingen elkaar op. Al in 1964 
bedienden de meeste landmeters zich van 
elektronische afstandmeters. Sinds de jaren 
negentig is er gps, het global positioning 

system, waarmee via het netwerk van satel
lieten een exacte positie op aarde is te bepalen. 
Invardraden en elektrooptische instrumenten 
werden museumstukken. De moderne land
meetapparatuur kan in het laboratorium worden 
geijkt. Omstreeks 2000 is de ijkbasis dan ook 
buiten gebruik gesteld. Zij had haar tijd gehad, 
maar wel haar diensten bewezen. De meting 
van de 24 kilometer Afsluitdijk bleek volgens de 
huidige gpsmethode zeer nauwkeurig.
Sporadisch wordt de ijkbasis nog gebruikt voor 
educatieve doeleinden. Landmeters in opleiding 
zien hier waar de apparatuur van hun voor
gangers geijkt werd. De gemeente Apeldoorn 
onderzoekt momenteel hoe de basis het beste 
kan worden geconserveerd en beheerd. Dat 
doet zij met medewerking van het Kadaster, 
Geldersch Landschap & Kasteelen, de stichting 
De Hollandse Cirkel en de Nederlandse 
Commissie voor Geodesie. De reeks betonnen 
palen geeft prachtig de stand van de techno
logie in de wederopbouwperiode aan. Met de 
aanwijzing als rijksmonument heeft Nederland 
een tastbare herinnering uit de geschiedenis 
van de landmeetkunde beschermd.

Eline Jörg is adviseur architectuurhistorie en 
Willem Derickx is landmeetkundige en specialist 
geografische informatie, beiden bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed.
Dit artikel is overgenomen uit Tijdschrift van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2 2017.

Wonderlijk rijksmonument  
       op de hei

tekst Eline Jörg & Willem Derickx, foto’s Hans van den Bos en Karel Derickx

De ijkbasis voor landmeetapparatuur staat op 

het stabielste stukje van ons land, de Zilvense 

Heide op de Veluwe.
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Misschien is het wel de meest geliefde beek van 
de Veluwe, ook al kennen velen de naam niet. 
Vlot, stijlvol en tijdloos kabbelt de Sint Jansbeek 
door de drukbezochte Arnhemse parken Zijpen
daal en Sonsbeek (een verbastering van de 
naam Sint Jansbeek). Als je, zoals de meeste 
bezoekers, de beek alleen van deze parken kent, 
zou je gemakkelijk kunnen vergeten dat de beek 
wel erg abrupt eindigt. Want zie je noordelijk 
van het spoor nog een breed water tussen 
herenhuizen stromen, aan de centrum zijde 
ervaar je niets meer van de beek. In de binnen
stad herinneren alleen nog enkele straatnamen 
aan het historische tracé.

Industriegebied
En dan te bedenken dat de Sint Jansbeek aan 
de basis heeft gestaan van de ontwikkeling van 
Arnhem. Niet de Rijn, zoals veel mensen denken. 
Gedurende vele eeuwen verleidde de beek met 
zijn schone water en waterkracht mensen om 

‘De Sint Jansbeek heeft aan 
de basis gestaan van de 
ontwikkeling van Arnhem, 
niet de Rijn zoals veel 
mensen denken’

Van beekherstel in het landelijk gebied kijken we nauwelijks meer op. Beekaanleg, zoals nu gebeurt in 

de Arnhemse binnenstad, is een heel ander verhaal. Na maanden graven en leidingen verplaatsen maken 

bouwvakkers ruimte voor de beek die de stad zoveel heeft gegeven. Dit najaar zal de Sint Jansbeek weer 

langs de Eusebiuskerk stromen. 

tekst en foto’s Hans van den Bos, illustraties Buro Poelmans Reesink

Blauwe levensader  
     van Arnhem hersteld

zich onderaan de glooiingen van het Veluwe
massief te vestigen en bedrijven te starten. Al 
in de zesde eeuw was er een nederzetting langs 
de Sint Jansbeek en vanaf de dertiende eeuw 
draaiden er watermolens. Die maalden koren, 
persten olie en vervaardigden papier. Het 
heldere water werd benut door wasserijen, 
leerlooiers en brouwerijen. De Rijn stroomde 
zuidelijker langs de stad. Die werd pas in 1530 
bij de stadsmuur gebracht, in de hoop zo meer 
handel aan te trekken.
Die bedrijvigheid langs de beek groeide uit tot 
een heus industriegebied. Goed voor de welvaart 
van de stad, maar minder gunstig voor de beek. 
Die kreeg naar verloop van tijd steeds meer het 
karakter van een open riool. Probeert u zich de 
geur eens voor te stellen, die op warme zomer
dagen in de nauwe straten van de zuidelijke 
binnenstad hing: wellicht een weeïg melange 
van fecaliën, looizuurresten, zeperig spoelwater 
en afval van slacht en brouwerij. Dan is het niet 

Sint Jansbeek in binnenstad Arnhem.

Schets loop Sint Jansbeek: van Park Zijpendaal op de stuwwal tot de Nederrijn.

Linkerpagina: Impressie Sint Jansbeek bij Eusebiuskerk, met pleintje en varenmuur.
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gek dat de Sint Jansbeek vanaf de achttiende 
eeuw geleidelijk uit het stadscentrum is 
verdwenen.

In twee fasen
Anno 2017 kunnen we ons zo’n open riool tussen 
de huizen niet meer voorstellen. Beken associëren 
we tegenwoordig juist met natuur, cultuur en 
beleving. Vandaar dat er in Arnhem al langer 
stemmen opgaan om de Sint Jansbeek weer 
bovengronds te laten stromen. Dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Arnhem is niet de enige 
stad waar bouwplannen in het centrum steevast 
veel weerstand oproepen. Toch is voor dit idee 
voldoende draagvlak. Sinds de bovengrondse 
beek wordt omarmd als beeldbepalend element 
bij de kwaliteitsverbetering van de binnenstad 
gaat het hard. In februari is de uitvoering 
gestart en in september zal de beek er volgens 
de aannemer liggen. Dan stroomt de Sint Jans
beek weer zichtbaar van de Catharijne plaats  
via Beekstraat, Eusebiuskerk en Nieuwstraat 
naar de Rijn. Het ligt voor de hand dat het 
ontbrekende deel van de beek – van het Gele 
Rijdersplein via Bovenbeek en Beekstraat tot de 
Catharijneplaats – in een volgende fase wordt 
aangepakt. Hiervoor ligt nog geen concreet 
plan, laat staan financiële dekking.
Landschapsarchitect Theo Reesink van Buro 
Poelmans Reesink is nauw betrokken bij het 
project en kan als geen ander schetsen hoe  
de nieuwe Sint Jansbeek binnenkort door de 

Arnhemse binnenstad zal stromen. Samen met 
medewerkers tekende hij het ontwerp van de 
beek. Vanuit zijn kantoor aan de Zijpendaalse
weg kijkt hij uit op de grote weide van park 
Sonsbeek en op de voorgrond de Sint Jansbeek. 

Jullie zijn zeer vertrouwd met deze beek. 
Maakt dat verschil?
‘Voor ons is het een bijzondere klus. Het is ook 
niet zomaar een beek: het is een van de chicste 
beken van Nederland. Als je ziet hoe die door 
Sonsbeekpark loopt … Echt fantastisch! De Sint 
Jansbeek is allesbehalve een recht lijntje, een 
gootje dat van a naar b stroomt. De beek 
stroomt van vijver naar vijver, onderdelen van 
het landschapspark. Het ontwerp in Engelse 
landschapsstijl zorgt voor verrassingen: hier 
een grote vijver, daar een smalle stroom door 
een bos waardoor je de beek nauwelijks meer 
ziet, dan ineens een waterval, vervolgens weer 
een breed water, enzovoorts. De beek past  
zich in hoge mate aan bij de ruimte die er is. 
Die kracht van de beek in het park hebben  
we proberen te vertalen naar de binnenstad. 
Daar hebben we er ook geen continue lijn van 
gemaakt: af en toe is de beek onderbroken.  
In de historische binnenstad kan de beek dat 
gootje zijn, maar in het wederopbouwgebied 
mag het water ook breder stromen. Op een 
plein kan het een waterplek worden. Zo hebben 
we elk stukje beek in zijn omgeving ingepast.’

De beek is klimaatbestendig en zal hoosbuien soepel kunnen verwerken.

Hoe is het idee van de bovengrondse Sint 
Jansbeek ontstaan?
‘Het initiatief ligt bij de Stichting Jansbeek Boven 
Water, een groep oudere Arnhemse heren. Zij 
voerden jarenlang lobby, met succes. Acht jaar 
geleden vroeg gemeente Arnhem ons bureau 
om een haalbaarheidsstudie. Met mensen uit die 
stichting en andere belangstellenden uit de stad 
hebben we uitgebreid gesproken over mogelijke 
tracés en het wenselijke ambitie niveau. Daaruit 
kwam een voorkeursroute, die deels afwijkt van 
het historische tracé. Want dat kan niet meer 
door de gebouwen die tijdens de wederopbouw 
zijn neergezet.

Jaren geleden waren er plannen om in de 
zuidelijke binnenstad een kunstencluster te 
ontwikkelen en een haven. Nadat dit plan 
sneuvelde in de gemeenteraad waren er ook 
geen ontwikkelaars meer te vinden die in dit 
gebied in nieuwbouw wilden investeren. De 
gemeente stelde toen voor om het geld (van de 
provincie Gelderland) dat gereserveerd was voor 
de herontwikkeling, te steken in verfraaiing van 
de openbare ruimte. Het idee was: we maken 
een netwerk van straten in orde, daarbinnen  
is dan ontwikkeling mogelijk. In economisch 
betere tijden komen de ontwikkelaars wel weer 
terug. Provincie Gelderland ging akkoord, onder 
de voorwaarde dat het geheel eind 2017 klaar 
zou zijn.
Een hoofddoel van de herontwikkeling is het 
verbeteren van de verbinding tussen het 
historische deel van de binnenstad en de Rijn. 
De bovengrondse beek is hierbij cruciaal, want 
hij verbindt op natuurlijke wijze de stuwwal met 
het uiterwaardgebied. Het stromende water 
nodigt uit tot volgen. En dat is precies de 
bedoeling: dat de nieuwsgierige wandelaar 
vanuit de binnenstad de beek volgt en bij de 
rivier uitkomt.’

Hoeveel water gaat er door de beek 
stromen?
‘Normaal zal de beek 30 liter per seconde 
afvoeren, de waterhoeveelheid die even voorbij 
Sonsbeek in een pijpleiding verdwijnt. Maar de 
nieuwe beek kan tot tien maal zoveel aan. De 
beek zal ook het regenwater van aanliggende 
straten en pleinen en van de nieuwe gebouwen 
afvoeren, en we houden rekening met pittige 
hoosbuien als gevolg van klimaatverandering.’

Met welk resultaat zijn jullie ontwerpers 
tevreden?
‘Ik zou het heel mooi vinden als het er straks 
heel vanzelfsprekend uitziet, tijdloos en gewoon 
onderdeel van de stad. Daarom maken we ook 
muren die qua kleur bijna hetzelfde ogen als de 
bestrating. Het mooiste zou zijn als het lijkt 
alsof de beek niet ontworpen is. Zoals in park 
Sonsbeek: zo’n vijver ligt niet nadrukkelijk in 
het landschap, maar nonchalant tussen die 

Impressie Beekstraat en Impressie Nieuwstraat (richting rivier).

glooiingen, alsof het zo hoort. Toch is ook daar 
elke meter en elke bocht bedacht.
Natuurlijk gebruiken wij ook trucjes: vanaf het 
kruispunt halverwege de Nieuwstraat bijvoor
beeld laten we de beek van heel breed naar 
heel smal lopen. Dat maakt de beek visueel 
korter. De beek gaat heel smal door de water
kering heen, wat heel spannend is. Zo spelen 
we hier met perspectief, op weer andere 
plekken met maat en schaal.’
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 Trage Tocht

Heerde

Ooit speelde Heerde met elf 
papiermolens een belangrijke rol in 
de OostVeluwse papierindustrie. 
We lopen Heerde uit over een 
fietspad dat op het tracé van een 
oude spoorlijn ligt. We komen na 
de snelweg bij de rand van de 
Veluwe en we lopen langs diverse 
sprengenbeken en sprengkoppen. 
Zowel de Horsthoeker als de 
Heerderbeken bestaan uit een 
ingewikkelde geheel van ver
schillende vertakte sprengen
beken. De route vervolgt langs 
het Heerderstrand. In de 
bebouwde kom van Heerde lopen 
we opnieuw langs beken naar het 
al even waterrijke landgoed 
Vosbergen met z’n kasteel uit de 
16e eeuw. Het laatste deel van 
de route gaat door de bebouwde 
kom en de winkelstraat.

Van heide- naar bosbeek
De meeste sprengen werden hon 
derden jaren geleden gegra ven in 

een onafzienbare heide. De 
bebos sing die ruim honderd jaar 
geleden begon, zorgde ervoor 
dat veel sprengen beken voor een 
deel in of aan de rand van het 
bos kwamen te liggen. Op de 
topografische kaart uit het begin 
van de 20e eeuw (Historische 
Atlas Gelderland, no. 355) is 
goed te zien dat de heidevelden 
bij Heerde nog doorliepen tot aan 
de IJsselvallei. De sprengkoppen 
van alle drie de Horsthoeker
beken lagen in het heidegebied. 
Op de kaart is ook te zien 
hoeveel wasserijen er in die tijd 
nog actief waren langs de beken.

Samenstroming
Net na de waterval van de 
Zuidelijke Heerderbeek bij de 
dierenspeciaalzaak vloeit deze 
samen met de Middelste Heer
der beek. Hiervandaan stroomt 
de beek richting de Bolletje 
Beschuitfabriek, waar ook de 

Een wandeling van 14 km met 60 procent zandpadgarantie. Deze route rondom en dwars door Heerde staat in het teken van de 
sprengenbeken die alom vertegenwoordigd zijn. Ze lopen van de rand van de Veluwe in de richting van het Apeldoorns Kanaal. 

tekst en foto’s Rob Wolfs

Noordelijke Heerderbeek bij de 
andere samenkomt. Vlakbij de 
beschuitfabriek heeft waar schijn
lijk een onderslagmolen gestaan. 
Al omstreeks 1500 werd melding 
gemaakt van een molen met 
twee waterraderen. Op de plek 
van het bruggetje, waar we 
landgoed Vosbergen inlopen, 
voert de beek het water van alle 
drie de Heerderbeken, zodat een 
vrij sterke stroming aanwezig is. 
Het beekwater stroomt bij het 

Rob Wolfs publiceert zijn Trage Tochten op www.wandelzoekpagina.nl. Deze  
tocht met gratis routebeschrijving en gpx-track kan gedownload worden op  
https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tocht-heerde/14137/.

kasteel in de grachten en van 
daaruit in het Apeldoorns Kanaal.

Vosbergen
Vosbergen is een klein versterkt 
edelmanshuis uit de late middel
eeuwen. Edelmanshuizen die zo 
gaaf bewaard zijn gebleven als 
Vosbergen, zijn er niet veel meer. 
De meeste zijn door oorlogs
handelingen verwoest en daarna 
afgebroken of onherkenbaar 
veranderd. Vosbergen is een 
aantal malen vergroot, de huidige 
vorm dateert van 1623. Rechts 
voor het kasteel staat een huis 
uit de 17e/18e eeuw. Om het 
kasteel is een eenvoudige gracht 
die bescherming bood aan het 
huis en als visvijver voor de 
huishouding diende. Eind 17e, 
begin 18e eeuw werd het tweede 
grachtenstelsel gegraven. Bij de 
waterval heeft vroeger een 
papiermolen gestaan.

Het hoge land nabij de IJssel ademt een 

fijne sfeer. Boerderij De Zonnegaard ligt 

op een eeuwenoude, vruchtbare plek 

in Appen, een buurtschap van Voorst. 

Het is in 2016 dat Thomas Grosshanten 

en Carlijn Geluk met hun gezin in dit 

oude enklandschap neerstrijken om er 

biologisch-dynamisch te gaan boeren. 

‘Het voelt goed hier’, zegt Carlijn Geluk, terwijl 
ze dochtertje AnnaLivia op schoot wiegt. ‘We 
telen de groentes van het seizoen, zorgen voor 
de aarde en krijgen er veel moois voor terug.’ 
Op het erf scharre len kippen, in de kassen 
staan de jongste planten gereed voor de volle 
grond, en buiten werken Thomas en zijn collega 
Lizet van Gilst op het land.
Prei, sla en erwten staan keurig op een rij in de 
zwarte zandgrond. ‘Allemaal handwerk, GPS 
komt er niet aan te pas.’ Carlijn: ‘Wij telen 
groenten volgens de methode van de biologisch 
dynamische landbouw. Dat gaat een stap verder 
dan biologisch. Voor ons zijn planten meer dan 
groene dingen. Een plant, de bodem; het zijn 
levende wezens waar we met respect mee 
omgaan. Een bedrijf heeft ook een wezen. Als 
je hier het erf op loopt, krijg je er een bepaald 
gevoel bij. Er is een samenhang in alles wat we 
doen. Hoe wij met de bodem en planten omgaan, 
komt weer bij ons terug.’ 

Jaarrond groenten
Op hun 4,5 hectare grond telen ze vooral 
groenten die zijzelf en hun klanten lekker 
vinden. Eind april staan er op het land tunnels 

met daarin rucola, paksoi, andijvie, bosbietjes, 
raapstelen et cetera. Als het warm genoeg is, 
gaan de tunnels eraf. In de zomer zijn er 
peulen, doperwten en kapucij ners en 
vruchtgroenten zoals sperziebonen en 
courgettes.
Bestrijdingsmiddelen gebruiken ze niet en ze 
bemesten de grond met antibioticavrije stal mest 
van biologischdynamische boerderij Ruimzicht. 
‘Met goede wisselteelt en groen bemes ters 
houden we de bodem gezond. We willen ooit zelf 
vee houden om de kringloop te sluiten met deels 
eigen mest. En ook zonne panelen plaatsen.’

Zoeken en vinden
Op tal van plekken hebben ze eerder in de 
landbouw gewerkt. Na de opleiding biologisch
dynamische landbouw Warmonderhof in 
Dronten werkten ze in Duiven op een gemengd 
bedrijf. Daarna maakten ze een rondreis langs 
boerderijen in Frankrijk, Spanje en Duitsland 
om inspiratie op te doen. In Friesland belandden 
ze op een bedrijf aan de Waddendijk. ‘Het bleek 
niet onze plek. Na twee jaar gingen we terug 
naar Gelderland, naar Brummen, waar we 
startten op een tuinbouwbedrijf. Na drie jaar 

 tekst en foto’s Hanneke Stegeman

‘Planten zijn meer  
    dan groene dingen’

zoeken naar een eigen bedrijf kwam deze 
tuinderij te koop. De vorige eigenaar had het 
ontwikkeld tot een biologisch zaadteeltbedrijf 
met een mooi verbouwde werkschuur, kassen, 
opgeknapt woonhuis en winkel. Het paste 
helemaal.’

In hun boerderijwinkel verkopen ze naast de 
eigen producten zuivel van zorgboerderij De 
Vijfsprong, eieren en ook wat droogwaren en 
sappen. Groente en fruitpakketten worden in 
overleg met de klanten samengesteld. ‘We 
kennen de voorkeuren en smaak van onze 
klanten. Zij op hun beurt krijgen gevoel bij wat 
er in elk seizoen groeit, het verhaal erachter en 
daardoor meer waardering voor goed voedsel. 
We sluiten recepten bij en vertellen graag over 
alles wat we doen. Het aantal abonnementen is 
in een jaar tijd verdubbeld.’

Drie markten
Inmiddels hebben ze in drie omliggende steden 
een goede plek op de markt. Op donderdag 
staan ze in Apeldoorn en Zutphen, op zaterdag 
opnieuw in Apeldoorn maar ook in Deventer. 
‘De plek op de biologische markt in Apeldoorn 
is ons gegund door collegatuinders van De 
Hooge Kamp uit Beemte. Dat was prettig 
instappen, want deze biologische boerenmarkt 
heeft al een vaste klantenkring. De markt in 
Deventer heeft potentie, maar kan nog verder 
groeien.’

www.dezonnegaard.nl
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De Theaterloods, Radio Kootwijk

Een kuuroord voor  
de ziel en de zaak

bepalen de kwaliteit van de programma’s.  
Zo is De Theaterloods de thuisbasis van 
Productie huis Plezant, een groep gerenom
meerde acteurs en muzikanten die regelmatig 
te zien is bij onze programma’s. Anderzijds door 
inhoude lijk de diepte in te durven te gaan, 
programma’s te maken die uitdagen en 
inspireren. De centrale vraag die we vaak 
stellen is: ‘Wat is voor jou werkelijk van waarde 
in werk, leven en liefde?’ Het antwoord is voor 
eenieder persoon lijk en vaak de belangrijkste 
stap vooruit. Het klinkt simpel maar tot de kern 
van die vraag te komen, is minder simpel. Dat 
vinden wij de uitdaging, zonder belerend te zijn 
... juist niet. Inspireren, verlangen losmaken, 
dat is wat ons drijft. En ja, soms moet het even 
schuren, even pijn doen om tot de kern te 
komen. De taal van kunst en wetenschap is 
daarbij heel krachtig.’

Zalige Zondag
Elke eerste zondag van de maand beleeft De 
Theaterloods haar Zalige Zondag. Dan wordt 
iedereen de gelegenheid geboden om te 
genieten van de bijzondere locatie van Radio 
Kootwijk. Met een theatervoorstelling van 
Productiehuis Plezant of een festival met ver
schillende culturele ingrediënten, een heerlijke 
lunch van traiteur Délicat en een waaijehoofd
leegwandeling. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar 
is er parallel aan de theatervoor stellingen een 
jeugdprogramma, zodat iedereen ontspannen 
kan genieten. De toegangsprijs is bewust laag; 
een uitgebreide lunch kost € 14,50 en het 
culturele programma € 15,00. Daarmee is de 
Zalige Zondag toegankelijk voor een breed 
publiek. Inmiddels een groot succes, de Zalige 
Zondagen zijn regelmatig uitverkocht. 

Theaterloodsfestival
In 2017 wordt de tweede editie van het Theater
loodsfestival gehouden. Op 1, 2 en 3 september 
drie dagen vol kunst, cultuur, natuur en weten
schap. Met nieuwe en bekende namen en inspi
rerende programmaonderdelen; de proeftuin 
voor een nieuw seizoen in De Theaterloods. Het 
publiek kan genieten van verschillende optre
dens en dineren onder de dennenbomen. Met 
onder andere voorstellingen van Productie huis 
Plezant, Yora Rienstra, Joris Linssen & Caramba 
en Julika Marijn. Wetenschappers komen aan 
het woord, er is ‘King Lear op de hei’, de eerste 
nachtclub voor overdag en nog veel meer 
kunst, cultuur, natuur en weten schap. Kaarten 
reserveren kan via www.theaterloodsfestival.nl.

Een onderdompeling in kunst, cultuur, 

natuur en wetenschap. Dat is waar  

De Theaterloods in Radio Kootwijk voor 

staat. Bezoek een Zalige Zondag of het 

Theaterloodsfestival. En speciaal voor 

organisaties en bedrijven is er een 

Inspiratiefestival. 

Inspiratiefestival
Al bij de parkeerplaats waan je je in een andere 
wereld: stilte, natuur en prachtige vergezichten. 
Een pad leidt je naar de ingang, halverwege 
staat Het Verwonderhuis, een installatie van 
kunstenaar José Warmerdam. Het is een van de 
verrassingen van het Inspiratiefestival. De rode 
loper ligt uit voor de hoofdingang, aan weers
zijden staan witte tulpen met in hun kelk een 
inspiratietekstje. Een bijzonder welkom in De 
Theaterloods, het kuuroord voor de ziel en de 
zaak. 
Een veelheid aan afwisselende programma
onderdelen is te bezoeken. Korte theater
voorstellingen (‘Inspiratiepareltjes’ noemen ze 
die in De Theaterloods), een muzikaal college 
over passie en vakmanschap door drie top
muzikanten, een Shakespearewandeling King 
Lear, beeldende kunst, inspiratiecolleges door 
bevlogen wetenschappers, de Bibliotheek van 
Verlangen met een ‘literaire coach’, de duizend 
vragenwand; het zijn slechts enkele onderdelen 
van het Inspiratiefestival. Om je in onder te 
dompelen, om je eigen keuze te maken over 
welk onderdeel het beste bij jou past en om – 
als in een soort wellnesscentrum voor de ziel 
– jezelf een inspiratieboost te geven. 

Unieke locatie
De Theaterloods ontstond door een bijzondere 
samenwerking tussen de initiatiefnemers en 
Staatsbosbeheer (de beheerder van het terrein). 
Een samenwerking die veel moois tot stand 
heeft gebracht, waarbij tegelijk de waarden van 
deze unieke locatie zorgvuldig worden bewaakt.
Het Inspiratiefestival is een van de programma’s 
van De Theaterloods. ‘Doordeweeks zijn we 
vooral gericht op groepen mensen van bedrijven 
en organisaties. We creëren maatwerkprogram
ma’s rond de vraag en behoefte die er is’, 
vertelt Daphne Goudsmit, stuurvrouw van  
De Theaterloods. ‘Variërend van een inspirerend 
vergaderprogramma voor tien personen waar je 
nu eens écht energie van krijgt, tot aan een 
Inspiratiefestival voor zevenhonderd deel
nemers. Bij meer dan tweehonderd deelnemers 
betrekken we het Zendgebouw bij het program
ma en verdelen we het festival over het hele 
terrein van Zendstation Radio Kootwijk.’

Inhoudelijke diepte
‘We zijn zorgvuldig met de programma’s die wij 
ontwikkelen en aanbieden’, vertelt artistiek 
leider Walter Supèr. ‘Enerzijds door te werken 
met de besten uit hun vak; deze mensen 

tekst Walter Supèr, foto’s De Theaterloods, Carel Schutte en Nicoline Rodenburg

Meer weten over De Theaterloods? 
Bezoek de website www.detheaterloods.nl 
en/of neem contact op met Daphne 
Goudsmit via daphnegoudsmit@
detheaterloods.nl

Adres:
Radioweg 1 (gebouw G)
7348 BG Radio Kootwijk

De Theaterloods is niet bereikbaar per 
openbaar vervoer. Tijdens de Zalige 
Zondagen en het Theaterloodsfestival is er 
wel een taxiservice van Apeldoorn CS naar 
De Theaterloods. U kunt tijdens het boeken 
van de tickets aangeven dat u hier gebruik 
van wilt maken.
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Passie Mennen

‘ Zoals de koetsier is,  
is zijn paard’

tekst en foto Annelies Barendrecht

Het is een stralende dag, zo’n dag dat Idse Hoving niets 
liever doet dan urenlang met paard en wagen rondom 
Lunteren rijden. Zandpaden, die heeft hij het liefst. Daar 
kan hij rustig trainen. Dat betekent veel stappen, zoeken 
naar ontspanning van het paard.

In zijn jeugd in de buurt van het Drentse Norg tekende Idse Hoving 
al paarden met wagens. Vanuit zijn ouderlijk huis had hij zicht op 
een oude boerderij waar een boer met Belgische trekpaarden egde, 
ploegde, hooi schudde … Boer en paard vormden een hecht team. 
In die landelijke omgeving begon hij als jongetje van zeven met het 
beleren van Shetland pony’s. Later hielp hij een dorpsgenoot met 
het aanspannen van jonge paarden. Hij was koetsier bij stalhoude
rij Kuipers in Groningen en kwam daar ook in zijn studententijd 
terecht. 
Vijfenveertig jaar later is Hoving nog altijd dagelijks bezig met 
paarden mennen, alweer zeventien jaar in Lunteren. Dat Hoving in 
2000 in Lunteren kwam wonen, heeft alles te maken met zijn werk 
als onderzoeker veehouderij bij Wageningen University & Research. 
Bovendien hadden zijn schoonouders in Lunteren een melkvee
bedrijf. Daardoor wist hij dat de uitrijmogelijkheden in die omgeving 
ideaal zijn. Inmiddels heeft Hoving een eigen stal waar hij men
paarden beleert, vooral jonge paarden die hij nog goed naar zijn 
hand kan zetten. Zijn voorliefde gaat uit naar het Nederlands 
tuigpaard met hun verheven gangen en hun grote uitstraling. 
Hovings doel is het tonen van hun schoonheid. Daar staat een prijs 
op: elke dag trainen!

Tochtje met Brunette
In de stal staat Brunette klaar om ingespannen te worden. De 
elfjarige tuigpaardmerrie met vier witte benen en sprekende ogen 
voldoet aan het schoonheidsideaal van een tuigpaard. Ook het 
karakter is van groot belang. Een paard mag bijvoorbeeld niet 
angstig zijn, om te voorkomen dat je als koetsier op de bok de 
controle kunt verliezen. ‘Het karakter inschatten is daarom het 
belangrijkste als je een paard gaat beleren. Vervolgens komt het 
aan op hoe je met het paard omgaat. Je moet duidelijk tonen wat 
je wilt, maar ook rekening houden met het leervermogen van het 
paard. Stap voor stap werk je toe naar het resultaat.’
Brunette laat zich gewillig inspannen en maakt eerst wat rondjes in 
de buitenbak. Haar gangen zijn niet direct vloeiend, het is net als 
bij het inlopen bij het sporten: je moet nu eenmaal eerst even op 
stoom komen. Een kwartier later is de onrust voorbij en mag het 
bezoek instappen in de marathonwagen en wordt er koers gezet 
richting De Goudsberg. Deze dag beperkt hij zich tot een route 
dicht bij huis, maar voor lange ritten kiest hij meestal de omgeving 
van het Wekeromse Zand, het Edese bos, de Doesburger Eng en de 
Ginkelse hei. ‘Ik geniet van de omgeving, minstens zoveel als van 
het rijden zelf. Het prettige is dat je hier veel zandpaden hebt. Daar 
is weinig verkeer, wat het rijden een stuk veiliger maakt dan op 
asfaltwegen.’
Brunette wordt geleidelijk losser, voelbaar losser. ‘Zoals de koetsier 
is, is zijn paard’, zegt Hoving. ‘Idealiter is er harmonie tussen de 
man op de bok en het paard. Alles heeft met respect te maken. 
Neem bijvoorbeeld de snelheid. Als het paard geen respect voor je 
heeft, neemt hij – ook letterlijk – een loopje met je.’

Lange tochten
Ontspannen lopen leren zijn paarden door veel te oefenen. Ook het 
weer is een belangrijke factor om rekening mee te houden. ‘Jonge 
paarden en winderig weer zijn een slechte combinatie. Daar worden 
ze onzeker van.’ Zo niet Brunette. Ze krijgt er steeds meer zin in, 
zo lijkt het. Ze loopt in cadans, vloeiend. Hoving is tevreden. Dit 
bedoelt hij nou met respect voor elkaar en lekker lopen! Dit zijn de 
momenten waarop hij volop geniet. 
Doordeweeks heeft hij er nauwelijks tijd voor, maar zaterdags gaat 
hij steevast met vrienden op pad om met een span een lange tocht 
te maken in een rustig tempo. Op zondagmorgen gaat hij graag op 
pad met zijn vader en gezinsleden om dan onderweg ergens aan te 
leggen voor een kop koffie. Naast deze ontspannen ritten betekent 
het beleren en houden van tuigpaarden verder dagelijks werken 
met de paarden. Het verveelt hem nooit. ‘Ik heb er ook altijd weer 
zin in om met een nieuw paard te beginnen.’

Honderd paarden
Zo’n honderd paarden heeft Hoving door de jaren heen beleerd. 
Van verschillende rassen, maar het meest toch tuigpaarden. ‘Dit 
soort paarden vind je nergens anders ter wereld, hetzelfde geldt 
voor Friese paarden. De tuigpaarden zijn ook elders in de wereld 
gewild als menpaard. Ze worden tegenwoordig geëxporteerd naar 
de Amish in NoordAmerika. Zij zien graag een mooi paard voor de 
wagen, eigenlijk een luxe waar ze in principe wars van zijn. Van 
mijn eigen paarden zijn er drie naar Engeland gegaan, alle naar 
dezelfde eigenaar. Na de verkoop van het eerste paard liep ik de 
eigenaar op de fokdag in Terschuur tegen het lijf. Ik moest gelijk 
met hem meelopen naar zijn auto, waar hij trots foto’s liet zien van 
een eerste prijs die hij met dat paard had behaald. De prijs kreeg 
hij uitgereikt door Queen Elizabeth.’

Sport voor liefhebbers
Het is geen sinecure om paarden te vinden met de gevraagde 
kwaliteit voor tuigpaardconcoursen. ‘Alles moet kloppen. Verder is 
het vooral een kwestie van veel tijd en energie. Dit maakt dat het 
echt een sport is voor liefhebbers.’ 
Helemaal alleen staat Hoving er niet voor. Op zaterdag krijgt hij 
hulp van een buurjongen en verder zijn er vrienden die hun 
paarden bij hem stallen. ‘We doen veel samen om met elkaar 
verder te komen en resultaat te bereiken. Bovendien kunnen we  
zo ook spannen van meerdere paarden vormen.’
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Neerlands Hoop bezong de zomertragiek al in de 
jaren zeventig: ‘Elsje moet naar Hopsi Topsi-land 
/ Want vader gaat met moeder op vakantie /  
Ze denken dat het beter is voor Els / Als zij niet 
meegaat naar het vreemde land / Maar hier 
gaat spelen / Met de vriendjes van haar eigen 
leeftijd.’
Ik had de tekst van Freek de Jonge en Bram 
Vermeulen nog nooit gehoord toen ik in de jaren 
zeventig geregeld het houten bord passeerde 
aan het begin van een bospad. Hopsi Topsiland, 
dat woord leek een vrolijke belofte in te houden. 
Maar de tragiek van het lied wil dat Elsje nooit 
meer uit het zomerkamp wordt opgehaald, 
omdat haar ouders tijdens hun vakantie zijn 
verongelukt. Een nogal dramatisch gegeven, 
ontsproten uit de fantasie van de tekstschrijvers. 
Maar Hopsi Topsiland bestond wel degelijk, al 
fietste ik er tijdens de vakanties met mijn ouders 
altijd alleen maar aan voorbij. Ik was geen 
deelnemer, maar slechts een passant.
Tot ik op een van de Trage Tochten na meer dan 
45 jaar weer op het bospad tussen de A28 en 
de voormalige Zuiderzeestraatweg loop en mijn 
oog op het bord met de bekende naam valt.  
Het hout is danig verweerd, maar de naam nog 
goed leesbaar. Ik keek om mijn heen: een licht 
geaccidenteerd bosperceel. Er wordt een nieuw 
huis gebouwd, een oude barak is overwoekerd 
door klimop. Dit was dus ooit Hopsi Topsiland. 
Even later ben ik in gesprek met zanger/gitarist 
Marcel de Groot, die hier tegenwoordig woont. 
Het was zijn grootmoeder die het vermaarde 
zomerkamp hier enkele jaren na de oorlog begon. 
Zelf kwam hij hier in ’t Harde al op een leeftijd 
dat hij alleen wat rond kon kruipen. Hij bewaart 
er nog altijd dierbare herinneringen aan en neemt 
mij mee naar zijn studio waar aan de muur  
wat verbleekte foto’s uit de jaren zeventig zijn 
geprikt. Op een daarvan speelt zijn vader 
Boudewijn gitaar bij een kampvuur.

Blote voeten in het zand
Hopsi Topsiland dat geleid werd door het echt
paar Versteegvan Zon – voor de kinderen ‘tante 
Rie en oom Willy’ – trok vooral de Amsterdamse 
bohème aan: veelal links intellectuelen, voor
malige verzetsstrijders en kunstenaars die tot 
de kring behoorden. De eerste kinderen be
hoorden tot de kennissenkring van de oprichters. 
Daar waren in de beginjaren veel door de oorlog 
gehavende gezinnen bij, waaronder joden die 
de kampen hadden overleefd of lang onder
gedoken hadden gezeten. Tot die groep 
behoorde ook de jonge Hella Asser, dochter van 
tekstschrijver Eli Asser (en die toevallig later 
met Freek de Jonge zou trouwen). Toch is voor 

Dáár moet je zijn!
Rie Versteegvan Zon, die het terrein in ’t Harde 
had gekocht en er in de zomermaanden nog een 
stuk weiland bij huurde voor het tentenkamp, 
wilde haar kamp graag naar het verhalende 
kindervers van de dichter Han G. Hoekstra 
vernoemen. 

Ben je het oerwoud heelhuids door,  
dan krijg je een rivier.
De man die op de veerpont staat,  
is een oud-grenadier.
Je zegt tegen den man:  
Ik moet naar Hopsi-Topsi-land.
Hij geeft je dan een goeie prauw,  
en jij geeft hèm een hand.
En in die prauw vaar je een dag  
over de snelle stroom,
totdat je aan een kromming komt,  
daar staat een vijgeboom.
Je stapt aan wal, je knipoogt in  
de felle zonneschijn
Een paadje af, een hoekje om –  
en dáár moet je dan zijn!

De bossen van de Veluwe zijn de ideale omgeving voor zomerkampen voor jeugd en 

jongeren. Alle stromingen en gezindten, van kerkgenootschappen, AJC, IVN tot Scouting, 

hadden en hebben er zo hun vaste stek. Een van de zomerkampen werd tussen 1950 en 1982 

georganiseerd in de bossen bij ’t Harde: Hopsi Topsi-land. Duizenden ‘oudere jongeren’ 

bewaren nog hun herinneringen aan het zomerkamp dat geen kamp mocht heten.

Hopsi Topsi-land
overwoekerde herinneringen  
aan een Veluws zomerkamp

haar Hopsi Topsiland juist een herinnering aan 
een heerlijke tijd gebleven. ‘Daar had ik best 
mijn hele leven willen blijven wonen’, schreef ze 
later in haar boek Los van de wereld. ‘Lekker 
met mijn blote voeten in het zand lopen en eten  
aan de houten tafels. Van vermoeidheid na  
het spelen op een stapelbed in de grote tent  
in slaap vallen. Winnen. Blij zijn.’ 
Hella de Jonge weet dat ‘tante Rie’ destijds 
nogal teleurgesteld was, toen ze het liedje over 
haar kamp hoorde. Bram en Freek hadden de 
sfeer vermengd met die van ‘vakantiekolonie’ 
Jozeboko, waar het er veel strenger aan toeging. 
Voor zogenaamde bleekneusjes was het verblijf 
in dergelijke vakantieoorden, waarvan er in de 
naoorlogse jaren ook op de Veluwe veel waren, 
vaak het tegendeel van een vakantie. In plaats 
van een sfeer van ‘vrijheid, blijheid’, heerste er 
in de jaren vijftig vaker het strenge regime van 
‘rust, reinheid en regelmaat’. Minder belangrijk 
was of kinderen er ook een fijne tijd hadden. 
Een jaar of tien later verdwenen deze vakantie
kolonies in snel tempo. In Hopsi Topsiland 
bleven de vakantiegangers voorlopig nog vrolijk 
doorzingen. tekst Wim Huijser, foto’s Wim Huijser en Hans Dijkstra/gaw.nl

Foto’s uit de jaren zeventig van het zomerkamp.
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‘Natuurlijk mag u dat zomerkamp HopsiTopsi
land noemen’, schreef Hoekstra begin 1950 aan 
tante Rie, ‘ik kan er geen enkel bezwaar tegen 
hebben en ik hoop dat de naam inslaat.’ Om zijn 
eigen kinderen bekommerde de dichter zich  
niet altijd. Hij was een zachtmoedige man die 
enigszins dromerig door het leven wandelde  
en zich voorstander betoonde van een vrije 
opvoeding. Vanzelfsprekend was er altijd een 
exemplaar van zijn bundel Het verloren schaap 
in de houten barak op het kampterrein aan wezig. 
‘Moet altijd in het huisje zijn!!’, had tante Rie 
voorin geschreven.
De tijd leek stil te staan in Hopsi Topsiland; 
zowel de leiding, de dagindeling als het weke
lijkse menu zou dertig jaar lang hetzelfde 
blijven. Bij het eten werd altijd een liedje 
gezongen dat veel kinderen hun leven lang bij 
zou blijven: ‘Mon petit ventre, réjouis-toi, tout 
ce que je mange … c’est pour toi. Bon appétit 
– merci!’ Het was een van de vele dagelijkse en 
wekelijkse rituelen. Ook Karel Tutein Nolthenius 
herinnert zich het lied nog goed. Het fantasie
land kende in 1970 zelfs een complete eigen 
liederenbundel. Hij heeft er jaren later nog een 
kopie van weten te bemachtigen. Bij de wisseling 
van kinderen werd er ’s ochtends een afscheids   
lied gezongen voor hen die weg gingen en  
’s avonds een welkomstlied voor de nieuw 
aangeko me nen. Slechts één foto heeft Tutein 
Nolthenius van de zomerkampen bewaard: 

daarop zit hij bovenop een totempaal bij de 
oudere meisjes. Eronder staat een school
vriendje. Onopgelost blijft voor hem de vraag 
wie toch die blonde jongen is met blauwe trui 
en trainingsbroek.

Land van vreemden
Historica en schrijfster Ileen Montijn heeft als 
enige concrete herinnering aan het zomerkamp 
bewaard dat ze met een paar andere kinderen 
‘samenzweerderig’ zat te praten over wat het 
kamp hun ouders kostte. Een van hen had dat 
opgevangen, en dat vonden ze wel héél veel 
geld.
Montijn was een jaar of acht, of negen, en vond 
het er evenmin fijn. Dat kwam vooral omdat de 
kinderen niet als groep op zomerkamp gingen, 
maar er op willekeurige momenten en los van 
elkaar werden gebracht. Van een natuurlijke 
band was dus geen sprake. Hopsi Topsiland 
was voor haar een land van vreemden. Heel 
anders dan de heerlijke zomerkampen van de 
Nederlandse Christen Studenten Vereniging  
die ze later bezocht. Kampen als die in ’t Harde 
ervoer ze meer als een bewaarplaats voor 
kinderen. 
Journalist Olaf Paulus van Pauwvliet herinnert 
zich nog goed dat zijn broertje en hij in de jaren 
zeventig iedere grote vakantie voor een paar 
weken naar Hopsi Topsiland werden gebracht: 
‘Vanuit Arnhem eenmaal overstappen op de 

boemel naar station ’t Harde. Dat was niet 
zomaar een klein stationnetje. Het was de 
grenspost van Hopsi Topsiland. Het land waar 
duizenden kinderen vakantie vierden.’ De groene 
legertenten die op een oude ansichtkaart prijken 
gingen meer dan dertig jaar mee. Na afloop van 
het seizoen werden ze keurig opgevouwen en 
opgeslagen tot de volgende zomer.

Overwoekerd
Op het Nederlands Film Festival in 2006 werd 
een korte film van Frans Weisz en Marieke 
Prinsen Geerligs – die er zelf ook vakanties had 
doorgebracht – over Hopsi Topsiland vertoond. 
Een paar maanden daarvoor waren twee gene
ra ties teruggekeerd naar het bos bij ’t Harde. 
Op de plaats waar de vroegere speelplaats 
overwoekerd was geraakt en de houten 
barakken tot een bouwval waren verworden, 
keken zij terug op de tijd waarin de wereld flink 
was veranderd en de volgzaamheid van de jaren 
vijftig geleidelijk aan plaats had gemaakt voor 
de anarchie van de jaren zeventig. Autoritaire 
ouders hadden zich steeds begrijpender 
opgesteld en raakten uiteindelijk zelf steeds 
meer vrijgevochten. Terwijl hun kinderen in de 
bossen van ’t Harde bivakkeerden brachten 
sommigen de zomerse weken vrolijk druiven 
plukkend in ZuidFrankrijk door.
Hopsi Topsikinderen als de musici Vera Beths, 
Han de Vries en Marcel de Groot keken in de 
film – meer een sfeerbeeld dan documentaire 
– juist vertederd en geestdriftig op de zomer
kampen terug. Datzelfde geldt voor de ‘Jiske
fetters’ Michiel Romeyn en Herman Koch, de 
acteurs Jeroen Krabbé en Elsje de Wijn en 
Matthijs van Heijningen jr.. Ondanks dat Krabbé 
de eerste drie dagen op zijn matrasje lag te 
huilen van heimwee, zou hij twintig jaar later 
zelf ook zijn zoons naar Hopsi Topsiland sturen, 
waar ze zich moesten zien te vermaken met de 
kinderen van Rijk de Gooyer en Peter van 
Straaten. Het contrast tussen Elsjes smartelijke 
ervaringen en die van veel andere Hopsi Topsi
gangers had niet groter kunnen zijn, maar om 
het lied van Bram en Freek hadden de film
makers niet heen gekund. 

Vreugde en blijdschap
Van de houten barak waar werd gekookt en  
die tegelijk als ‘ziekenboeg’ dienst deed voor 
kinderen die verteerd werden door heimwee,  
is weinig meer te zien in het bosje langs de 
Bovenweg. Marcel de Groot houdt er kippen en 

biggen. Even verderop laat een nicht van hem 
nu ook een huis bouwen. Als kind was het al 
zijn grote wens om hier ooit te komen wonen. 
Al is door de jaren heen de bebouwing van  
’t Harde flink opgeschoven, het is hier nog altijd 
een ‘droomplek’. Wat van Hopsi Topsiland 
resteert is behalve het bord en anderhalve 
barak voornamelijk de herinnering. Heel af en 
toe komt er nog wel eens iemand kijken die 
hier een zomer heeft doorgebracht. Op een 
zekere leeftijd ontstaat toch die behoefte.
In de nalatenschap van ‘tante Rie’ zijn twee 
briefjes teruggevonden met een eensluidende 
boodschap: ‘Nu wil ik je dan toch zeggen Han, 
dat de naam Hopsi Topsiland die jij in de wereld 
hebt gebracht, voor duizenden kinderen, 
leidsters, ouders en voor mij, vreugde en 
blijdschap wil zeggen. Ik dank je heel hartelijk 
dat ik die naam zo lang heb mogen gebruiken.’

Actieve zomerkampen
Met het verdwijnen van de verzuilde samen
leving en de toenemende vanzelfsprekendheid 
om vakanties buiten de grenzen door te brengen, 
veranderden geleidelijk aan de doelgroepen 
van de zomerkampen. De uitgebreide bossen 
van de Veluwe zijn echter nog altijd de 
geschikte omgeving voor sportieve 
zomerkampen, survivalkampen of creatieve 
kampen. Tegen woordig is de trend vooral: 
actief kamperen, want de nieuwe groep 
‘zorgenkinderen’ zijn de jongeren met obesitas. 
‘Het is elk jaar helemaal geweldig’, schrijft 
Marley Kromhout, deelnemer aan een van de 
jeugdkampen van Stichting Onvergetelijke 
Zomerkampen in Otterlo op de website. Iets in 
haar verslag doet echter nog een beetje aan 
het ontheemde gevoel van Elsje denken: ‘Ik 
was in het begin een beetje nerveus want ik 
kende toen nog helemaal niemand. Maar twee 
dagen later waren alle zenuwen al weer weg  
en voelde ik me vrij.’

De film Hopsi Topsi land is terug te zien bij  
de Joodse Omroep via www.npo.nl/hopsi- 
topsi-land/27-04-2007/POW_00116621

‘ Mon petit ventre, réjouis-toi, 
tout ce que je mange … c’est 
pour toi. Bon appétit – merci!’ 

Linkerfoto: ‘Tante’ Rie (Versteeg-van Zon) tussen de 

kinderen. Links op de foto een eenvoudig toiletgebouw.

Hopsi Topsi-land nu. Midden: een van de weinige 

herinneringen aan het zomerkamp.
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Het gemaal 
Hertog Reijnout

Ten noorden van Achterveld is de grens van  
de Veluwe opnieuw een bijna onontwarbaar 
gekronkel. Hij wringt zich bij de Ir. Juliusput 
tussen de A1 en Hoevelaken door en vandaar 
verder naar het noorden, langs de A28. Dan 
dwars door de weilanden naar het noordwesten, 
langs het waterloopje de Laak, dat uitkomt in 
het Nijkerkernauw. Daar is helemaal geen 
fietspad of ander pad, dus dat feest gaat niet 
door. Maar het punt waar de Veluwegrens bij  
de voormalige Zuiderzee komt, is wel op een 
andere manier te bereiken. Via het industrie
terrein van Nijkerk loopt een weg langs de 
Arkervaart, de Arkersluisweg. Die komt uit bij 
de Zeedijk en aan de oude zeedijk ligt het 
gemaal Hertog Reijnout.

Arkemheen bruikbaar maken
Daar is de Veluwe te zien zoals hij nergens te 
zien is. Het voormalige stoomgemaal is in 1883 
op die plaats aan het eind van de Wielsloot aan 
de rand van de Zuiderzee gebouwd om de 
Polder Arkemheen bruikbaar te maken. Die 
polder is een van de oudste van Nederland. 
Vanaf het jaar dat de polder polder werd door 
hem te bedijken, in 1356, waren keersluizen 
voldoende om de polder als hooiland droog 
genoeg te houden voor de Nijkerkse boeren.  
De keersluizen in de zeedijk lieten het water 
naar buiten als het waterniveau in de polder 
hoger was dan in de Zuiderzee en sloten zich 
automatisch, wanneer het zeeniveau hoger was.
Een prima oplossing wanneer de eisen niet te 
hoog worden gesteld.
De naam voor het gemaal is in de negentiende 
eeuw met zorg gekozen. Hij verwijst naar 
hertog Reijnout III. Met deze Gelderse hertog 
zijn we in een van de zompigste hoeken van de 
Veluwe beland. Sommigen zullen zeggen: dat is 
helemaal geen Veluwe. Dat is de Vallei. Ook 
best; de polder ligt op de grens van de Veluwe. 

Duisterste Veluwse geschiedenis
Met Reijnout III zijn we ook vast komen te 
zitten in het moeras van een van de duisterste 
perioden van de Veluwse geschiedenis, de tijd 
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. In 
Gelderland worden ze de strijd tussen de  
Van Heeckerens en de Bronkhorsten genoemd. 
De Van Heeckerens en de Bronckhorsten waren 

twee adellijke geslachten, die streden om de 
macht in het hertogdom Gelre. De broers 
Reijnout en Eduard kregen daarin een belang
rijke rol. De Van Heeckerens wisten Reijnout in 
hun kamp te krijgen en Eduard zat uiteindelijk 
bij de Bronkhorsten. Van enige ideologie was 
geen sprake. Twee partijen, die elkaar bestrij
den om de macht in een bepaald gebied, die 
bondgenoten zoeken en verliezen, beloften 
doen en ze even gemakkelijk weer breken.  
Dat is van alle tijden.
De oorlog tussen de beide broers barst in 1350 
los. Het hele hertogdom wordt erbij betrokken 
en er breekt ook nog eens een pestepidemie 
uit. Naar schatting komt een kwart van de 
bevolking om en de welvaart op de Veluwe 
heeft er ernstig onder te lijden. Voor oorlogen is 
veel geld nodig. De Gelderse hertogen weten in 
de veertiende eeuw geleidelijk hun greep op het 
grondgebied te verstevigen. Zo verwerven ze 
bijvoorbeeld het recht op de woeste gronden of 
eigenden die zich toe. Het moerasgebied aan de 
Zuiderzeekust is woeste grond. Toen Reijnout III 
aan de boeren het recht verleende om die 
grond te bedijken, konden de boeren de 
Arkemheen se Polder beter gebruiken en was de 
hertog in staat om daarover belastingen te 
ontvangen. Dat had een winwinsituatie kunnen 
heten.
Met Reijnout III loopt het overigens niet goed 
af. Hij wordt in 1361, als de strijd na een kort 
intermezzo opnieuw losbarst, door zijn broer  
in de slag bij Tiel gevangen genomen en na 

Hoe ziet de Veluwe er aan de grenzen uit? Landschapshistoricus Gerrit Breman 

maakt een fietsronde langs de grenzen, op zoek naar wat het landschap te 

vertellen heeft. Deze ronde begon in het zuiden bij Wageningen. Nu verkent hij 

het landschap aan de noordwestelijke flank van de Veluwe.

Zicht op de Veluwe vanuit het gemaal.

tekst Gerrit Breman, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl

Zicht op het gemaal vanaf de Zeedijk.

Gemaal met restant van de afgebrande windmolen, nu woonhuis.
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Topografische kaart van gebied van de polder Arkemheen

Kadastrale situatiekaart van de polder tussen de Wielbeek en de Arkervaart met de afwatering van de Putterpolder 

naar het gemaal Hertog Reijnout, via de siphonduikers onder de Arkervaart.

verloop van tijd vastgezet in kasteel Nijenbeek 
bij Voorst. Daar zou ook zijn bijnaam: ‘de 
Dikke’, zijn ontstaan. Door te weinig beweging 
en te veel eten, zou hij zo dik geworden zijn  
dat hij in 1371 zijn cel niet uit kan zonder dat  
de deuropening verbreed moest worden. Het 
verhaal is haast te mooi om waar te zijn, maar 
mooi genoeg om te vermelden.

Verbeterde afwatering
In de loop van de eeuwen verslechtert de 

afwatering in heel Nederland door gebrek aan 
onderhoud aan de afwateringssloten en het 
stijgen van de zeespiegel. In de negentiende 
eeuw moet alles efficiënter, ook in Polder 
Arkemheen. Een verbeterde afwatering zou de 
polder weer productief kunnen maken. Eerst 
wordt in 1861 een windmolen gebouwd aan het 
eind van de Wielsloot. Na lange discussie uiter
aard. Een stoomgemaal zou toen al beter 
geweest zijn, maar ook veel duurder. Nadat in 
1874 de molen na blikseminslag afbrandt, komt 
het gemaal er in 1883 toch nog. Het wordt 
ontworpen door de ingenieurs J. van Hasselt  
en De Koning. Het functioneert tot 1983.
Het gemaal Hertog Reijnout heeft, evenals de 
middeleeuwse hertog, een broertje: het Putter 
Stoomgemaal in de Putterpolder, juist ten 
oosten van de polder Arkemheen. Maar anders 
dan in de middeleeuwen is hier Reijnout de 
sterkere partij. Om de verhouding tussen beide 
broers in balans te brengen, had het Putter
gemaal eigenlijk het Gemaal Eduard genoemd 
moeten worden. Dan is de cirkel rond. Het 
gemaal in de Putterpolder was niet sterk 
genoeg om de polder altijd droog genoeg te 
houden. In geval van nood kon die polder via 
een slim ontworpen duiker met moddervanger 
afwateren naar het gemaal Hertog Reijnout.

Rijkdom aan vogels
Van dat gebied daar in het noordwesten van  
de Veluwe heeft vooral de polder Arkenheem 
bekendheid gekregen door zijn ongekende 
rijkdom aan vogels. Het is ook een bijzonder 
gebied: er is nooit een moderne ruilverkave
lingsslag overheen gegaan. Wie de kaart bekijkt 
ziet de oorspronkelijke ontwateringsstroompjes 
gemakkelijk terug. Waar een beetje verwaar
lozing en gebrek aan efficiëntie al niet toe 
kunnen leiden. Maar het is ook bijzonder door
dat het gemaal er staat. De schoorsteen is al 
van ver te zien boven het vlakke land.  
Het gemaal is prachtig gerestaureerd. De geur 
en de glans van smeerolie op de koperen 
leidingen, vult de machinekamer. Met liefde en 
vakmanschap wordt het onderhouden door een 
grote groep vrijwilligers. Een monument van 
vooruitgang, dat alleen nog in naam herinnert 
aan de turbulente periode van achteruitgang 
ten tijde van de hertog. 

En dan weer verder op de fiets, met wind en 
regen in de rug naar het noordoosten, langs de 
kust van het IJsselmeer.

Een aantal keren per jaar is de ketel onder 
stoom en draaien de beide grote schep raderen. 
Kijk op www.stoomgemaalarkemheen.nl voor 
de maaldagen en meer informatie. De eerst
volgende maaldagen zijn 15 juli, 29 augustus 
en 9 september.

   

 

Boeken

Duits Deelen – Van vliegbasis 
tot jeugdzorg
Ineke Beltman,  
uitgeverij Walburg Pers,  
ISBN 9789462491601,  
€19,95 als eBook € 19,95

Het gehucht Deelen lag in de 
middeleeuwen al op een kruis
punt van handelswegen. In de 
meer recente geschiedenis was 
Deelen een centrum voor militair 
luchtverkeer. Fliegerhorst Deelen 
werd in 1940, direct na de Duitse 
inval, aangelegd op de vliegroute 
van Engeland naar het 
Ruhrgebied. Weinig Nederlanders 
beseffen dat hier tussen 1940 en 
1945 een hevige luchtoorlog 
tussen Engeland en Duitsland is 
uitgevochten. Over die recente 
Duitse luchtvaartgeschiedenis is 
maar weinig gepubliceerd.
Duits Deelen gaat over het dage
lijkse leven van jonge Duitse 
soldaten in de oorlogsjaren. 
Verhalen uit de eerste hand, 
maar ook van Arnhemmers die 
contacten hadden met deze 
bewoners van het vliegveld. 
Fliegerhorst Deelen met zijn 
zeshonderd gebouwen is sinds 
kort een Rijksmonument.  
Het voormalige vluchtleidings
centrum is nu in gebruik als 
tijdelijke woon en leefruimte 
van jongeren. Zullen zij later  
net als Wolfgang Falck zeggen: 
‘Deelen heeft een bijzonder 
plekje in mijn hart, hier is mijn 
leven veranderd’?
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Klompenpaden zijn rondwandelingen door het 

agrarisch cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht. 

‘50 nieuwe Klompenpaden’ verschijnt bij de opening 

van het honderdste Klompenpad en is een vervolg 

op ‘50 Klompenpaden’ uit 2015. Ook in deze nieuwe 

uitgave beschrijven diverse auteurs hun persoonlijke 

ervaringen tijdens hun wandelingen. Deze verhalen 

worden opgeluisterd met foto’s van de routes, gedichten, 

schetsen van het landschap en recepten voor gerechten 

met ingrediënten die langs de paden te vinden zijn. Het 

boek is daarmee een ongedwongen ontdekkingsreis door 

het landschap van de literatuur, de kunst en het culinaire 

genot.

Flip van Doorn in Trouw over ‘50 Klompenpaden’:  

‘Dit is geen traditionele wandelgids. In columns, foto’s, 

gedichten, recepten en grafiek zetten de makers de sfeer 

van de paden neer, op een manier die tot wandelen 

verleidt.’

Door het cultuurlandschap van 
Gelderland en Utrecht 

50 NIEUWE
KLOMPENPADEN

9 789492 474100

Samenstelling en redactie  
Wim Huijser en Harry Harsema 
Foto’s Willem van Leuveren 
Met colums, gedichten,  
schetsen en wildplukrecepten

Alle Vogels
Koos van Zomeren,  
De Arbeiderspers,  
ISBN 9789029510622, € 49,99

Overal in zijn oeuvre vliegen vogels 
voorbij, zoals vogels maar al te 
vaak voorbijkomen: terloops, 
maar niet onopgemerkt. Alles wat 
Arnhemmer Koos van Zomeren 
ooit over vogels heeft geschreven 
– en dat is heel wat – is nu in dit 
omvangrijke boek gebundeld: van 
zijn eerste stuk over de huismus 
(1977) tot en met Het verlangen 
naar klapekster (2014).
Nieuwe Veluwe ging al twee keer 
met Van Zomeren de Veluwse 
natuur in, op zoek naar de 
klapekster en naar de hazel 
worm. Ontmoetingen die tot stand 
kwamen via een briefwisseling, 
want zo heeft Van Zomeren het 
‘t liefst: hij heeft geen computer. 
Natuurlijk is Van Zomeren verzot 
op de natuur, maar bovenal is hij 
schrijver. Uiteindelijk gaat het 
hem om het samenballen van 
zijn waarnemingen in zinnen, die 
alles omvatten. Hoe intens 
tevreden kan Van Zomeren zijn, 
als hij na zijn stevige dagelijk se 
wandeling met een perfecte zin 
in zijn zakboekje thuiskomt! 
Alle Vogels is een waar literair 
genot voor natuur en 
literatuurliefhebbers. En elke 
vogel blijkt toch ook weer iets te 
zeggen over de mens en de 
wereld waarin we leven. Terecht 
staat dit boek op de longlist voor 
de Jan Wolkersprijs 2017.

50 Nieuwe Klompenpaden
Wim Huijser e.a.,  
Uitgeverij Blauwdruk,  
ISBN 9789492474100, € 15,

Toen Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland en Landschap Erfgoed 
Utrecht in 2002 het eerste Klompen 
pad openden, hadden ze geen idee 
dat het concept zo zou aanslaan, 
dat er vijftien jaar later een indruk  
wekkend netwerk van honderd 
Klompenpaden zou liggen. 
Het geheim zit ‘m in onder meer de 
prettige afstanden, de goede 
markering en het openstellen van 
paadjes langs akkerranden en door 
weilanden. Lekker struinen, kleine 
doorsteekjes ontdekken en een kop 
koffie op een boerenerf. 
Op 31 mei is het honderdste pad, 
het Jufferpad, geopend. Daarbij 
verscheen ook het boekje 50 Nieuwe 
Klompenpaden als vervolg op  
50 Klompenpaden (3e druk).  
Voor de persoonlijke beschrijvingen 
ging een aantal doorgewinterde 
wandelaars en schrijvers op stap. 
Het leverde een kleurrijk palet op 
van verhalen. De impressies zijn 
aangevuld met gedichten van Inge 
van den Thillart en Rien van den 
Heuvel, en wildpluk recepten van 
Jacqueline Raaij makers. Fotograaf 
Willem van Leuveren maakte alle 
foto’s, en heeft dus alle honderd 
paden gelopen! Het boek is een 
ongedwongen ontdekkingsreis door 
de gevarieerde cultuurlandschappen 
van Gelderland en Utrecht.

De eerste wandelaar –  
In de voetsporen van een 
wandelende dominee
Flip van Doorn, Thomas Rap, 
ISBN 9789400407534, € 22,99

Onder de titel Wandelingen door 
Nederland met pen en potlood 
maakte Jacobus Craandijk samen 
met tekenaar Pieter Schipperus 
in de tweede helft van de negen
tiende eeuw een serie boeken 
over het ‘verdwijnend Neder land’. 
Wandelaar en schrijver Flip van 
Doorn ontdekte dat Craandijk 
verre familie van hem is en trad 
in diens voetsporen. Na een 
wandelgids waarin hij met de 
wandelende dominee op pad 
ging, schreef hij met De eerste 
wandelaar een bijzonder boek 
waarin hij zijn voorganger zo 
dicht nadert, dat hij hem bijna 
kan aanraken. 
De auteur koos voor de onalle
daagse structuur van een ‘glas
inloodvertelling’. Vier jaar lang 
verdiepte hij zich in Craandijks 
wandelverslagen, in de verhalen 
achter zijn verhalen en in het 
tijdgewricht waarin ze ontston
den. Het boek werd zoals Van 
Doorn zelf schrijft ‘als een kapel 
waarin ik acht ramen aanbreng. 
Een raam voor elk aspect van 
zijn persoonlijkheid dat ik wil 
belichten.’ Craan dijk wordt 
benaderd door het raam dat 
zicht geeft op Arnhem, 
Nijmegen, de Veluwe en de 
Betuwe. Het boek is een ode 
aan het zwerven en dwalen.
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