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WBL Nieuwsbrief 36-115. Herfst/winter 2016

In een eerder nummer van deze Nieuws-
brief hebben we al aandacht besteed aan 
het belang van burgerinitiatief voor het be-
houd en versterking van het eigen karakter 
van de Lopikerwaard. Burgerinitiatief was 
de drijvende kracht achter de volledige res-
tauratie van de Holle Brug in Lopikerkapel. 
Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de 
bruggen over de Lopikerwetering. Blijkens 
een ingezonden brief in dit nummer lijkt 
het erop dat ook de bruggen en leuntjes 
over de Benschopperwetering de vruchten 
gaan plukken van vergelijkbare initiatieven. 
Uiteraard ondersteunt de WBL dergelijke 
initiatieven van harte. Maar niet alles gaat  
vanzelf. Zoals uit het hier opgenomen WBL 
jaarverslag blijkt, is het in sommige geval-
len noodzakelijk om daadkrachtig op te tre-
den als al te ambitieuze ondernemers on-
gewenste ingrepen in het landschap doen. 
Tijdens de jaarvergadering van november 
namen twee activisten van het eerste uur 
afscheid als bestuurslid van de WBL. Uit de 
reportage blijkt dat genoemde vergadering 
een zeer verrassende wending nam.
In dit nummer wordt de serie over tuinen in 
de Lopikerwaard voortgezet terwijl de serie 
over de koe zijn laatste aflevering beleeft.
Om aan te sluiten bij de sfeer van de de-
cembermaand verdiepten wij ons in de 
geschiedenis en de achtergronden van ‘De 
Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkel-
horst’, het culturele evenement waarmee 
in het IJsselsteinse de kerstperiode wordt 
ingeluid.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Rest mij nog u namens de redactie prettige 
feestdagen toe te wensen. Geniet van de 
kerstdagen en laat 2017 een gelukkig jaar 
voor u zijn.   

Jan Reijnders, hoofdredacteur

Van de redactie

De Stichting WBL heeft als doel: het be-
houd en de versterking van het eigen ka-
rakter van de Lopikerwaard en naaste om-
geving: te weten de natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden in samenhang 
met de leefomgeving.
De Stichting WBL is een erkende Algemene 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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Als men denkt aan Benschop, denkt men 
al snel aan de prachtige boerderijen, het 
mooie dorpsplein en de prachtige wetering 
met de fraaie, witte bruggen en leuntjes 
daar over heen. Helaas is dat, denk ik en 
vrees ik, binnen een aantal jaren verleden 
tijd. De staat van de bruggen en leuntjes is 
namelijk dusdanig slecht, dat ze binnenkort 
allemaal moeten worden vervangen (zie de 
foto’s op de volgende bladzijden). Een nieu-
we brug ziet er toch vaak al heel anders uit 
dan een oude. Ook al is deze in dezelfde 
constructie gebouwd als de oude bruggen, 
het oogt toch anders. Maar goed, puur kij-
kend naar de constructie van de brug (zie 

bovenstaande foto), vind ik dat de gemeen-
te Lopik dat heel netjes heeft gedaan. De 
constructie lijkt erg veel op de rest van de 
bruggen over de wetering. Maar dan de 
kleur, daar word ik niet gelukkig van. Van 
oudsher zijn de bruggen over de wetering 
wit, dat is al jaren zo, en nu bij de meeste 
bruggen gelukkig nog steeds. Dit past ook 
gewoon prachtig in het boerderijen lint. Als 
de bruggen wit zijn, wordt er best wel de 
nadruk op gelegd. Dat mag ook, de bruggen 
en leuntjes horen bij Benschop. Ze bepalen 
het beeld van Benschop.
De brug die pas is geplaatst, heeft gewoon 
de kleur van het hardhout. In gesprekken 

Uit het bestuur
In de rubriek ‘Uit het bestuur’ snijdt de voorzitter een of meerdere actuele thema’s aan, die 
van invloed zijn op de ontwikkeling van het cultuurlandschap van de Lopikerwaard. In het 
voorjaarsnummer van vorig jaar werd de vraag opgeworpen welke bijdrage burgerinitiatief 
zou kunnen leveren aan het behoud van het cultuurlandschap. In reactie daarop ontvingen 
wij een lezersbrief die wij graag onder de aandacht van onze lezers willen brengen.

De nieuwe brug: goede constructie, foute kleur Foto: Marco Buitelaar 

Bruggen en leuntjes in Benschop
Een fotoverslag over de staat van de bruggen en leuntjes in Benschop
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met de klankbordgroep kreeg ik te horen 
dat de brug niet geschilderd zou worden. 
Na verder doorvragen gaf de gemeente 
als reden op dat dit hardhout was dat niet 
geverfd kon worden. Maar dat is natuurlijk 
niet waar.  Ik vind het erg jammer hoe deze 
brug er nu bij ligt en ik zou het graag anders 
willen zien. Als echte Benschopper vind ik 
gewoon dat het zo niet kan. Dit prachtige 
lint moet bewaard blijven en daar is zorg 
voor nodig. Wat er nu gebeurt is precies 
omgekeerd: de buurt wordt verwaarloosd. 
Ik ben bang, zoals eerder beschreven, dat 
de bruggen die nu over de wetering liggen, 
geen lang leven meer beschoren is. Dat 
de bruggen en leuntjes één voor één wor-
den gesloopt en vervangen door moderne 
exemplaren zonder witte leuningen. 
We kunnen de gemeente Lopik wel pro-
moten op toeristisch vlak, maar als we de 
buurt verwaarlozen is dat naar mijn idee 
weggegooid geld. Waarom komen mensen 
hier: om te fietsen, wandelen en toeren 
door de buurt. Verwaarlozen we de brug-
gen en leuntjes dan zijn Benschoppers te-
leurgesteld en is het promoten van de ge-
meente Lopik een verloren zaak. 

Marco Buitelaar

Naschrift
In overleg met Marco Buitelaar is besloten 
om naar mogelijkheden te zoeken om bo-
venstaande wens in vervulling te laten gaan. 
We moeten daartoe natuurlijk allereerst 
toestemming van de eigenaren verkrijgen. 
Daarnaast zoeken we naar vrijwilligers die 
een of twee zaterdagen gereedschappen en 
verfkwasten willen hanteren om de brug-
gen te repareren, bij te werken en van een 
nieuwe  verflaag te voorzien. Tevens zoeken 
we   sponsoren die een bijdrage kunnen le-
veren aan de aanschaf van de benodigde 
materialen voor het schilder- en reparatie-
werk:  kwalitatief goede vulmiddelen, verf, 
kwasten enz.

We gaan ons inzetten voor de verfraaiing  
en constructieve verbetering van bruggen 
en leuntjes. De verantwoordelijkheid voor 
constructieve en bouwkundige zaken ligt 
uiteraard bij de eigenaren. Bent u bereid 
mee te werken, dan wel om een andere 
bijdrage te leveren? Neem dan contact op 
met een van ons: 06-46220106 (Wim Boes-
ten) of 06-42916424 (Marco Buitelaar).

Wim Boesten

Totdat uiteindelijk alle bruggen er zo bij liggen. Opschrift op 
het bord: Instortingsgevaar brug. Geen doorvaart toegestaan.                                                          
.                                                                         Foto: Marco Buitelaar

De brug bij Snellenburg op de foto is helaas al gesloopt. Het 
was ooit een prachtige stenen boogbrug, die hoorde bij het 
monumentale en zeer bijzondere gebouw dat aan de brug 
lag. In documenten die ter inzage lagen op de open dag van 
dit pand werd de brug speciaal genoemd bij dit gebouw. He-
laas is deze brug al te gronde gegaan.           Foto: Google Maps



6

De WBL zet zich in voor het behoud - en de 
verbetering van de kwaliteit van het karak-
teristieke landschap van de Lopikerwaard. 
Dat doet zij door belangenbehartiging, het 
kritisch volgen van ontwikkelingen,  het 
verzorgen van excursies en de WBL Nieuws-
brief.  Dit kan zij al meer dan 35 jaar doen 
dankzij haar vrijwilligers en de steun van 
de donateurs.  De WBL ontvangt geen sub-
sidies en kan derhalve niet zonder uw do-
naties.  De donateurs van de WBL zijn bij-
zonder trouw. Al jaren blijft hun aantal van 
ruim 300 vrij constant. Zoals gebruikelijk op 
de jaarvergadering een kort verslag over de 
afgelopen twaalf maanden. 

Belangenbehartiging
De belangrijkste opdracht van de WBL is 

het opkomen voor het behoud van het cul-
turele erfgoed en de natuurwaarden van 
de Lopikerwaard. Daarom neemt de WBL 
deel aan organisaties die invloed hebben 
op ontwikkelingen in het gebied en zoekt zij 
samenwerking met andere ‘groene’ organi-
saties. De belangrijksten daarvan zijn: 
• De WBL nam deel aan de adviesgroep 

recreatie van de Gebiedscommissie 
Utrecht West. De Gebiedscommissie  
fungeert de komende jaren als stimu-
lator en klankbord voor plattelands-
ontwikkeling in de Vechtstreken, Ronde 
Venen en de Utrechtse Waarden.  Er is 
door de WBL en Erfgoed Utrecht aan 
een plan gewerkt voor het plaatsen van 
landschapszuilen voor het visualiseren 
van de bodemdaling in de Utrechtse 

WBL jaarverslag 2015-2016
Op de WBL jaarvergadering van 16 november 2016 presenteerde WBL-secretaris Herman 
Boonekamp zijn verslag van activiteiten 2015-2016.

Aan de rand van de Lopikerwaard Foto: Jan Reijnders 
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Waarden;
• Natuur en Milieufederatie  Utrecht 

(NMU).  De WBL heeft zitting in de 
klankbordgroep;

• De stichting Hugo Kotestein. Deze stich-
ting zet zich in voor het behoud van 
monumentale waarden in stad en land-
schap;

• De vrijwillige weidevogelbescherming; 
• De Agrarische Natuurvereniging;
• De natuurkoepel ‘De Groene Waarden’ 

in IJsselstein waarin lokale natuurorga-
nisaties hun krachten kunnen bunde-
len; 

• IVN;
• Staatsbosbeheer;
• Landschap Erfgoed Utrecht.
De rode draad voor deelname van de WBL 
is het benutten van het landschappelijk cul-
tureel erfgoed en natuurwaarden bij het 
vitaal houden van de Lopikerwaard en de 
Linschoterwaard. Tenslotte is te melden dat 
de WBL, wanneer nodig, overleg heeft  met 
de gemeenten in het gebied, de Provincie, 
het Waterschap, Natuur en Milieufederatie 
Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht 
en de Stichting Groene Hart. Naar verwach-

ting gaat het de komende jaren over duur-
zame energie,  bescherming tegen over-
stroming en maatregelen tegen verzilting.  

Kritisch volgen
Kritische geluiden laat de WBL horen bij 
plannen die kunnen leiden tot verlies van 
landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteit. In het verslagjaar had dat betrek-
king op de volgende plannen:
• Slootdemping te Polsbroek houdt de 

WBL al sinds 2009 bezig. Er ligt nu een 
plan om de sloot terug te graven. Dit 
plan heeft de instemming van alle be-
trokkenen. Hiermee wordt gehoor ge-
geven aan de  uitspraak van de Raad 
van State in 2013;

• Slootdemping te Heeswijk was het ge-
volg van de plannen om een loonwerk-
bedrijf met opslag voor houtsnippers te 
verplaatsen naar een voormalige boer-
derij.  De WBL heeft de Provincie en 
de Gemeente er op gewezen dat deze 
sloot beschermd is door de Provincia-
le Landschapsverordening.  Het plan is 
inmiddels bijgesteld zodat de sloot kan 
worden terug gegraven;  

Tussen Willeskop en Blokland: tekenen van voorgenomen demping van langssloot Foto: Herman Boonekamp
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• Een slootdemping tussen Willeskop en 
Blokland kon worden voorkomen door  
aan de Regionale Uitvoeringsdienst 
Utrecht te melden dat er grond werd 
aangevoerd om een langssloot te dem-
pen; 

• Het dempen van een sloot en het rooi-
en van een pestbosje te Willeskop kon 
niet worden verijdeld omdat deze land-
schapselementen niet door de Provin-
ciale Landschapsverordening waren 
beschermd. Deze omissie is gemeld aan 
Landschap Erfgoed Utrecht. Daar het 
bestemmingsplan dit pestbosje wel be-
schermt, is de Gemeente gevraagd te 
handhaven. Inmiddels heeft zij daartoe 
besloten. Het pestbosje en de sloot ko-
men dus terug in het landschap;

• Een vermindering van het doorzicht 
naar het polderland aan het Boveneind 
te Benschop werd voorkomen. Het plan 
was de bestemming van een agrarisch 
perceel dat grenst aan het Boveneinde 
te wijzigen in een woonbestemming in 
ruil voor het opgeven van een bouw-

recht voor een woning elders in het lint. 
Volgens de WBL droeg dit plan niet bij 
aan verbetering van de landschappelij-
ke kwaliteit; 

• De WBL is betrokken bij het behoud van 
de steenoven in Willeskop. Behoud van 
de steenoven vereist een economische 
drager. Recent hebben de buren, stich-
ting Hugo Kotestijn en de WBL aan de 
gemeenteraad een advies uitgebracht 
over twee varianten voor de herbe-
stemming;

• De Provinciale Ruimtelijke Structuur-
nota (PRS) en de Provinciale Ruimte-
lijke Verordening (PRV) wordt dit jaar 
herijkt. De WBL heeft een zienswijze 
ingediend over het ontwerp van de bij-
gestelde PRS/PRV. De WBL heeft vooral 
bedenkingen tegen de mogelijkheid om 
bedrijfsgebouwen/percelen in het bui-
tengebied uit te breiden;

• Capaciteitsvergroting KWA. Om verdro-
ging en verzilting in het westen van Ne-
derland tegen te gaan is er een stelsel 
van kleinschalige wateraanvoervoor-

Capciteitsvergroting KWA Bron: Hoogreemraadschap  Stichtse Rijnlanden
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zieningen (KWA). De regering heeft het  
waterschap opgedragen de capaciteit 
van de KWA te vergroten. Als gevolg 
hiervan zal er bij langdurige droogte 
meer water van de Lek naar de Holland-
se IJssel bij Haastrecht moeten kunnen 
stromen dan nu het geval is. Hiervoor is 
nodig de watergangen te verbreden en/
of te verdiepen en het waterpeil te kun-
nen verhogen. Omdat dergelijke maat-
regelen het cultuurhistorisch landschap 
kunnen beschadigen, heeft de WBL 
deelgenomen aan een klankbordgroep.

Excursies, donateursdag en jaarvergade-
ring 
Met excursies en lezingen wil de WBL het 
landschap met haar cultuurhistorie en na-
tuur onder de aandacht brengen. Immers 
´bekend maakt bemind´.  In 2016 zijn, met 
dank aan de excursiecommissie, zes  inte-
ressante excursies georganiseerd. Ook dit 
jaar was er één  speciaal voor kinderen 
bedoeld. Twee excursies konden wegens 
omstandigheden helaas niet doorgaan.  De 
deelname aan de jaarvergadering  op 19 
november te Oudewater  was ondanks de  
zeer boeiende dialezing over de historie 

van 750 jaar Oudewater  helaas gering. 
Daarentegen werd de jaarlijkse donateur-
middag te Jaarsveld  met ruim 50 deelne-
mers zeer goed bezocht.  Na de interes-
sante rondleiding door het Polderhuis in 
Jaarsveld was er een gezamenlijke maaltijd 
in het theehuis ‘Watertanden’. Het was een 
leerzame en geanimeerde bijeenkomst. 
 
Media
Voor het contact  met de donateurs was er 
driemaal een uitgebreide WBL Nieuwsbrief.  
Dit dankzij de auteurs en de redactiecom-
missie. De WBL heeft ook dit jaar daar weer 
veel complimenten over mogen ontvangen.  
Frequenter contact met de donateurs  vindt 
plaats via e-mail.  Helaas zijn niet van alle 
donateurs de e-mailadressen bekend. Ten-
slotte is te melden dat men de WBL regel-
matig heeft weten te  vinden op haar web-
site: www.WBL-web.nl

Tot slot 
Het bestuur is dankbaar voor de inzet van 
de vrijwilligers en het vertrouwen van allen 
die de WBL een warm hart toedragen. 

Herman Boonekamp, secretaris WBL

Langs de Lek Foto: Herman Boonekamp



10

Op woensdag 16 november verzamelde zich in 
één van de zaaltjes van zalencentrum de Klep-
per een verrassend groot aantal donateurs voor 
de WBL jaarvergadering. Na de koffie was als 
eerste het podium gereserveerd voor Jolanda 
van Looij, één van de ervenconsulenten van de 
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht. Voor de 
trouwe lezers van de WBL Nieuwsbrief is Jolan-
da geen onbekende meer. We hebben haar im-
mers in het vorige nummer van de Nieuwsbrief 
al in de gelegenheid gesteld om zichzelf en haar 
werk aan u voor te stellen (WBL Nieuwsbrief, 
36-114, Zomer 2016, pp. 3-5). Tijdens haar le-
zing besprak Jolanda uitgebreid de verschillen-
de stadia die het proces van advisering door 
de ervenconsulent doorloopt. Ook kwamen de 
verschillende perspectieven aan de orde van 
waaruit de ervenconsulent een voorgestelde 
ruimtelijke aanpassing beoordeelt. 

Het reguliere deel van de vergadering verliep 
langs de geijkte lijnen. De secretaris presen-
teerde zijn jaarverslag met een overzicht van 
activiteiten die de WBL in het afgelopen jaar 
heeft ontplooid. De tekst van het jaarverslag 
is opgenomen in deze Nieuwsbrief (zie pagina 
6-9). Vervolgens kwam het financiële jaarver-
slag van de penningmeester en het verslag van 
de kascommissie aan de orde. Daaruit bleek dat 
het begrotingsjaar opnieuw met een negatief 
saldo moest worden afgesloten. Met name de 
drukkosten van de Nieuwsbrief en de alsmaar 
stijgende portokosten die de Koninklijke PostNL 
aan ons in rekening brengt, drukken zwaar op 
de begroting. Gelukkig zijn de reserves voorlo-
pig nog toereikend om de tekorten op te van-
gen. Om een einde te maken aan de roodstand 
stelde de nieuw aangetreden penningmeester 
Leo van den Berg voor om de minimum dona-

Jaarvergadering met verrassende wending
De WBL jaarvergadering vond dit jaar plaats in een goed gevulde zaal van de Klepper in Oudewater. 
Na een inleiding door een van de ervenconsulenten van Landschap Erfgoed Utrecht werd de gebrui-
kelijke huishoudelijke agenda met de jaarstukken afgewerkt. Als laatste stond het afscheid van een 
tweetal WBL bestuursleden op de rol. Zoals zo vaak werd ook hier het beste tot het laatst bewaard.

De zojuist gedecoreerde Theo Hattink geniet nog na, terwijl zijn partner Tonny de bloemen van burgemeester Verhoeve in 
ontvangst neemt. Foto: Jan Reijnders
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teursbijdrage aan de WBL te verhogen. Na een 
korte discussie nam de vergadering dit voorstel 
over.
De kascommissie verleende onder dankzegging 
décharge aan de scheidend penningmeester 
Theo Hattink. Theo, die na 22 jaar penning-
meesterschap afscheid nam van het WBL be-
stuur, stond al klaar om het podium te verla-
ten toen een lange stoet van familieleden, 
vrienden, kennissen en collega’s van diverse 
vrijwilligersorganisaties door een zijdeur de 
zaal betraden. Theo was nog nauwelijks van 
de eerste schrik bekomen toen ook Pieter Ver-
hoeve, burgemeester van Oudewater, voorzien 
van ambtsketen met in zijn hand een konings-
blauwe cassette, het podium betrad. In zijn met 
humor doorspekte speech gaf burgemeester 
Verhoeve een overzicht van de vele vrijwilligers-
activiteiten die Theo tot nu toe heeft ontplooid. 
Behalve zijn 22-jarig penningmeesterschap van 
de WBL en zijn belangrijke rol bij de WBL ex-
cursies en de natuureducatie in IJsselstein, had 
dit ook betrekking op zijn functie als penning-
meester van de Peutercrèche Lodewijkje in 
Montfoort, de locatieraad van de Titus Brands-
ma parochie in Veenendaal, het Willibrordkoor 
in Veenendaal, en zijn rol als vrijwillige gids in 
Ouwehands dierenpark in Rhenen. Zelfs Calvijn 

en de Benschopse schrijver Herman de Man 
werden ten tonele gevoerd om de woorden van 
de burgemeester kracht bij te zetten. Aan het 
slot van zijn betoog opende de burgemeester 
de koningsblauwe cassette waarbij hij onthulde 
dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd 
om Theo Hatting vanwege zijn verdiensten voor 
de samenleving te benoemen tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Daarna kreeg de nog nau-
welijks van verbazing bekomen Theo de bij de 
orde behorende versierselen opgespeld.
Reden te over om de bar te openen en iedereen 
in de gelegenheid te stellen Theo te feliciteren 
met zijn nieuw verworven status.
Nadat het feestgedruis een beetje was wegge-
ebd, werd de orde van de vergadering hervat 
en betrad Bernt Feis, één van de oorspronke-
lijke oprichters van de WBL, het podium. Aan 
hem de taak om op stijlvolle wijze afscheid te 
nemen van de twee aftredende bestuursleden: 
Theo Hattink en Eise Jongsma, beiden WBL 
mannen van het eerste uur.  Verderop in deze 
nieuwsbrief is een interview met Theo Hattink 
opgenomen (alhier pagina 16-18). Een eerder 
interview met Eise Jongsma treft u aan in het 
herfst/winternummer van 2015 (35-112).

Jan Reijnders

Behalve Theo Hattink nam ook Eise Jongsma afscheid als bestuurslid Foto: Jan Reijnders
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Wondere wereld in het groen Foto: Miranda Spek   
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Wonderlijk
Je kijkt je ogen uit in de tuin van Hendrik 
(72) en Aagje (70) Hoogendoorn. Wie in één 
woord zou moeten omschrijven hoe die er 
uitziet, komt waarschijnlijk uit op ‘wonder-
lijk’. Want lopend over de kronkelpaadjes 
tussen banenbomen, zuilcactussen, meters 
hoge sequoia’s, bamboebos en een water-
val, waan je je eerder in de Verenigde Sta-
ten dan in Lopik. Je kunt bijna niet geloven 
dat al die uitheemse planten zo goed gedij-
en op de vette Hollandse klei. ‘Toch staan 
ze allemaal in echte Lopikse grond’, zegt 
Hendrik trots. ‘Ik heb ‘m alleen wel verbe-
terd met humus en turf.’ 

Allemaal eilandjes
Op het 2500 m2 grote perceel is geen stuk-
je grond onbenut gelaten. ‘Als je onze tuin 
vanuit de lucht zou bekijken, zie je dat het 
allemaal eilandjes zijn’, legt Hendrik uit. 

‘Toen we dit perceel in 1983 kochten, was 
het een weiland met twee sloten. Nadat de 
bouwvergunning voor ons huis rond was, 
zijn we meteen met de tuin aan de slag ge-
gaan. We wilden er een siertuin van maken 
met zoveel mogelijk planten per vierkante 
meter.’ Hendrik en Aagje zijn allebei dol op 
tuinieren. Elke dag zijn ze wel zo’n drie tot 
vijf uur in hun tuin bezig. Hoe hebben ze de 
taken verdeeld? ‘We beginnen meestal al-
lebei op een plek’, zegt Aagje. ‘Gek genoeg 
overleggen we nooit van tevoren wie wat 
doet. We vullen elkaar zo goed aan, dat het 
niet nodig is. Bij zware klussen vraag ik Hen-
drik wel eens even om hulp. Het knippen 
van de buxushagen is voor zijn rekening. 
Hij is daar zo goed in! Al het groenafval ver-
werken we tot compost. Behalve de grote 
dikke takken. Daar maken we houtrillen 
van. Vogels, egels en bunzings maken daar 
dankbaar gebruik van in de winter.’

Siertuin met bananenbomen en nachtbloeiers
Strakke hagen, kleurrijke borders, boomgaardjes, grindpaden, verrassende doorkijkjes, 
moestuinen, terrassen met bloembakken. Je komt het allemaal tegen in de vele tuinen van 
de Lopikerwaard. In een nieuwe reeks geven tuineigenaren u een inkijkje in hun tuinleven.

Hendrik en Aagje in hun siertuin Foto: Miranda Spek   



14

Alles uitproberen
Hendrik was als kleine jongen al gefasci-
neerd door planten. ‘Ik zaaide pitjes van 
fruit en keek dan wat er gebeurde. Ook 
experimenteerde ik met tulpenbollen. Ik 
sneed bijvoorbeeld twee verschillende bol-
len door en deed de helft van de ene bol 
dan tegen de andere aan. Ik hoopte natuur-
lijk dat er een tweekleurige tulp uitkwam, 
maar dat gebeurde niet. Er kwam gewoon 
uit de ene helft een rode en uit de ander 
een gele bloem.’ Dat experimenteren is hij 
altijd blijven doen. En dat zie je terug in de 
tuin, die vol staat met op elkaar geënte co-
niferen, coniferen op stam, coniferen met 
takken waar een knoop in zit of soorten die 
bewust klein zijn gehouden door ze conti-
nue terug te snoeien. Maar ook veredelde 
cactussen en niet te vergeten de buxus-
hagen, die in allerlei grappige vormen zijn 
geknipt. Op de vraag of dit soort ingrepen 
niet slecht is voor de planten, antwoordt 
Hendrik lachend: ‘Ik heb ze nog nooit horen 
huilen’.  

Niet verwennen
In de drieëndertig jaar dat het echtpaar 
nu aan hun siertuin werkt, hebben ze nog 

nooit iets aangepast. ‘Alles is altijd meteen 
naar onze zin’, concludeert Aagje trots. ‘Het 
is vooral een kwestie van geduld. Je moet 
de natuur zijn gang laten gaan. Natuurlijk 
hebben we fouten gemaakt, al doende 
leert men. Maar echt iets rigoureus veran-
derd, nee dat niet. In het voorjaar zetten 
we tussen de vaste planten zo’n duizend 
eenjarigen op kleur en driehonderd ge-
raniums in potten. En Hendriks cactussen 
komen dan ook weer uit de kas tevoor-
schijn.’ Over zijn bloeiende Cereussen (zuil-
cactussen) wil Hendrik trouwens nog wel 
wat vertellen. Want wat hem betreft zijn 
de nachtbloeiers de pronkstukken van de 
tuin. ‘Het is echt niet makkelijk om deze uit 
Zuid-Amerika afkomstige cactus in bloei te 
krijgen! De meeste mensen maken de fout 
om ze teveel te verwennen. Ik geef ze maar 
één keer per maand water. En tijdens hun 
rustperiode in de warme kas, krijgen ze 
geen druppel.’ Hij wijst op een paar stekeli-
ge exemplaren. ‘Die heb ik stiekem meege-
nomen van onze reis naar Nairobi.’ En dan 
die tropische bananenbomen. Hoe zijn die 
in de tuin terechtkomen? ‘Ik ben ooit met 
één exemplaar begonnen’, antwoordt Hen-
drik. ‘Ik vind het een mooie boom, dus ik 

Coniferen, buxushagen succulenten en bananenbomen Foto: Miranda Spek   
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wilde weleens kijken of het me lukte om 
hem te vermeerderen. Nu heb ik dus veer-
tig... Deze week gaan ze met pot en al de 
schuur in. In het voorjaar mogen ze weer 
naar buiten. Dan vertroetel ik ze eerst met 
water en mest en daarna krijgen ze weer 
een plekje in de tuin. En zo doe ik dat jaar in 
jaar uit. Bananentrossen? Nee, die komen 
er niet aan. Daarvoor is het hier dan toch 
niet warm genoeg.’

Niet alles voor laten
Haar tuin openstellen voor het publiek was 
altijd al een wens van Aagje. Sinds ze lid zijn 
van Groei & Bloei, een vereniging van lief-
hebbers van tuinen en tuinieren, ontvangen 
ze regelmatig bezoekers. ‘Hendrik zag dat 
eerst helemaal niet zitten’, bekent Aagje. 
‘Tot dat het dan toch een keer gebeurde 

en hij zo genoot van al die praatjes, dat we 
het sindsdien elk jaar doen.’ Hendrik kijkt 
z’n vrouw aan en knikt. ‘Het is waar wat 
ze zegt. Al die mensen die door je tuin lo-
pen, dat leek me helemaal niets. Maar na 
één keer was ik om. Het is juist ontzettend 
leuk om met andere tuinliefhebbers over je 
hobby te praten. Mensen geven je compli-
menten of stellen een vraag. We serveren 
er gezellig een bakkie bij. Of tuinieren onze 
lust en leven is? Zo jou je het wel kunnen 
zeggen. Het is rustgevend, ontspannend 
en we genieten met volle teugen als we ’s 
avonds tussen ons eigen groen zitten. Maar 
we laten er niet alles voor hoor. Dat gaat 
ons te ver!’

Miranda Spek

Kronkelpaadjes, eilandjes en waterpartijen Foto: Miranda Spek   

Groene vingers gezocht
Tuinen zijn er in allerlei vormen, kleuren en maten. Kent u iemand met een tuin 
(klein of groot) die een redactioneel stuk in dit blad zeker verdient? Of wilt u zelf een 
keer meedoen aan deze rubriek? Stuur dan een berichtje naar haar e-mail adres:
miranspek@gmail.com. Zij neemt vervolgens contact met u op.
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Hoe ben je bij de WBL terechtgekomen?
‘Toen ik in 1976 in Montfoort kwam wo-
nen, wilde ik wel iets van vrijwilligerswerk 
gaan doen. Op een dag viel mijn oog op een 
advertentie in de krant. Knotgroep Lobeke 
zocht vrijwilligers voor knotwerkzaamhe-
den. Dat leek me wel wat, dus ik ben er 
een kijkje gaan nemen. Ze waren aan het 
werk bij Verkaik in Blokland. De toenmalige 
WBL-voorzitter Thea Horsmans was er ook 
en op een gegeven moment knoopte ze 
een praatje met me aan over de WBL. Tij-
dens dat gesprek vertelde ze me dat ze nog 
een bestuurslid zochten en vroeg me of ik 
interesse had. Ik stond daar niet afwijzend 
tegenover. En zo is het gekomen…’

Wat heb je daar allemaal gedaan?
‘Ik ben dus als bestuurslid begonnen bij de 
WBL. In 1994 nam ik het penningmeester-
schap van Mart van Kats over. Die deed al-
les nog met de hand, dus ik heb als eerste 
een Excel-spreadsheet gemaakt op de com-
puter. Dat heb ik in de loop der jaren steeds 
verder geprofessionaliseerd. Mijn opvolger 
zal ik daar straks nog wel even wegwijs in 
moeten maken. Verder heb ik me een tijd-
lang beziggehouden met natuureducatie. 
Basisschoolklassen kwamen naar het Oer-
lemansbosje in Lopik en leerden daar van 
alles over de natuur. Eerst kregen ze een 
half uurtje theorie en daarna gingen we 
naar buiten. Bijvoorbeeld met schepnetjes 

Bevlogen bioloog met heel veel interesses
Theo Hattink (70) past al meer dan twintig jaar op de centen van de WBL. Ook heeft de 
penningmeester een uitstekend gevoel voor taal en vormgeving en weet hij kinderen te 
interesseren voor de natuur. Vrijwilligerswerk staat bij Theo hoog in het vaandel. Toch vindt 
hij het langzaam tijd worden om het stokje door te geven, maar dat hoeft niet van vandaag 
op morgen.

Een favoriete plek in de Lopikerwaard heeft Theo Hattink niet, maar op de Achterdijk kwam hij regelmatig.
Foto:  Miranda Spek
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allerlei beestjes uit het water halen en die 
vervolgens met elkaar bekijken. Ik heb dat 
op een gegeven moment ook opgestart in 
Oudewater. Maar na een tijdje gingen zo-
wel de gemeente Lopik als Oudewater met 
de stichting Iederwijs in zee en stopte de 
WBL met natuureducatie. Verder lees ik al-
tijd alle teksten van de nieuwsbrief voor die 
naar de drukker gaat. Ik heb hem trouwens 
ook nog een tijdje vormgegeven voordat 
Jan Reijnders het overnam.’

Kun je wat meer over jezelf vertellen? 
‘Ik was als kind al gefascineerd door plant-
jes en beestjes. Dus nadat ik op de HBS met 
een technische studie was begonnen die 
me helemaal niet lag, ben ik na mijn militai-
re dienst alsnog biologie gaan studeren. Ik 
ben uiteindelijk afgestudeerd in tropische 
plantkunde. Helaas was daar moeilijk werk 
in te vinden, behalve in heel verre landen. 
Dat zag ik niet zitten, dus toen het tijdelij-
ke project waaraan ik werkte op het Rijks-
herbarium stopte, ben ik les gaan geven op 
een middelbare school. Nadat ik een aan-
tal jaren voor de klas had gestaan, ben ik 
artsenbezoeker bij een farmaceutisch be-
drijf geworden. Toen er bij mijn toenmali-
ge partner een hersentumor werd ontdekt, 
ben ik tijdelijk gestopt met werken en heb 
ik haar twee jaar verzorgd. Na haar overlij-
den in 2004 was ik bang dat ik niet meer 
aan de bak zou komen vanwege mijn leef-
tijd. Maar toen een kennis mij vertelde dat 
ze juist wat oudere, meer ervaren mensen 
zochten, ben ik weer gaan solliciteren en in 
no time had ik weer een baan als artsenbe-
zoeker bij een andere farmaceut. 
In die periode heb ik ook nog negen jaar 
natuureducatie gegeven in IJsselstein. Mijn 
fascinatie voor de natuur heb ik altijd ge-
houden. Laatst stuitte ik op een onbekende 
paddenstoel in het bos bij de Amerongse 
Berg. Dan moet ik weten wat het is, dus ik 
plaatste een foto op een forum van pad-
denstoelenliefhebbers. Iemand vertelde 
me dat het een zeldzamere honingzwam 
is, maar daar ben ik niet zeker van. Ik heb 

nu een uitgebreide paddenstoelengids be-
steld, want ik wil het absoluut weten.’

Hoe zou jij de Lopikerwaard beschrijven?
‘Als een heel puur en karakteristiek gebied 
met weinig verstedelijking en ontsluitings-
wegen. Ik hou erg van het open landschap 
en van dat prachtige, weidse uitzicht.’

Heb je een favoriete plek in de Lopiker-
waard?
‘Ik geloof niet dat ik die heb. Nee, daarvoor 
woon ik er al te lang niet meer. Ik ben in 
1993 van Montfoort naar Arnhem verhuisd. 
Maar ik heb altijd met veel plezier over de 
kades gewandeld en de grienden aan de 
Achterdijk vind ik ook een interessant ge-
bied. En als ik naar vogels wil kijken, ga ik 
nog altijd naar Willeskop. Dat is een gewel-
dige plek voor vogelaars.’

Hoe belangrijk is vrijwilligerswerk?
‘Zonder vrijwilligers staat de wereld stil. Ze 
zijn echt onmisbaar. Zelf heb ik het altijd 
heel belangrijk gevonden en gelukkig zijn er 
nog steeds veel mensen die er net zo over 
denken. Heel veel dingen zouden onbe-
taalbaar worden zonder vrijwilligers. Ik sta 
bijvoorbeeld regelmatig in een kraampje 
bij Ouwehands Dierenpark om het publiek 
voorlichting te geven over de dierentuin. 
Denk maar niet dat er geld is om dat door 
betaalde krachten te laten doen. Dus als 
daar geen vrijwilligers meer voor te porren 
zijn, houdt zoiets gewoon op. En dat geldt 
ook voor sportverenigingen, de zorg, de 
WBL, voor alles eigenlijk.’

Zijn kinderen nog wel geïnteresseerd in de 
natuur?
‘Ik vrees dat het langzaam minder wordt. 
Vooral stadskinderen staan steeds verder 
van de natuur af. Ze gaan liever Pokemons 
vangen met hun smartphone of spelletjes 
doen op de computer. Maar misschien ben 
ik nu iets te somber… Want als ik nog wel 
eens met een groepje basisschoolkinderen 
op stap ga met schepnetjes om slootdier-



18

tjes te vangen, zijn ze altijd heel enthou-
siast. Maar ik denk wel dat hun interesse 
afneemt als ze naar de middelbare school 
gaan. Dan worden die smartphones en ta-
blets steeds belangrijker en zitten ze liever 
binnen op hun schermpjes te turen.’

Hoe zie je de toekomst van de WBL?
‘Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van 
ons ledenbestand en het feit dat er geen 
jonge leden bijkomen, dan denk ik dat het 
op een keer ophoudt... De WBL is ooit op-
gericht als actiegroep en heeft een mooi 
doel gediend. We leven nu in een andere 
tijd en misschien moeten we wel accepte-
ren dat mensen geen interesse meer heb-
ben in een lidmaatschap. Heel jammer, dat 
wel.‘

Wat vind je van de Nieuwsbrief?
‘Hij is een stuk duurder nu die in kleur is, 
maar hij ziet er wel mooi uit. Het is nu meer 
een tijdschrift. Ik vraag me wel af of we ooit 
naar een digitale versie zullen gaan. Veel 
van onze leden lezen niet online. Dus mis-
schien zit dat er wel nooit in…’

Wat ga je de komende jaren nog doen?
‘Wat betreft het penningmeesterschap stop 
ik, dat neemt Leo van den Berg over. Maar 
ik neem nog geen afscheid van de WBL, 
hoor. Ik blijf op de achtergrond betrokken 
bij het bestuur en wie weet pak ik nog wel 
iets nieuws op. Verder hoop ik nog lang van 
de natuur en alle andere mooie dingen om 
mij heen te mogen blijven genieten.’

Miranda Spek

De koe als weldoenster
In de eerste aflevering van deze serie werd de koe allereerst als een geschenk ten tonele 
gevoerd. In het vervolg moest zij uit de beklaagdenbank bevrijd worden. In deze laatste af-
levering wordt de koe gekenschetst als een weldoenster, die ons niet alleen verlost van een 
groot deel van het plantaardig afval uit de voedingsmiddelenindustrie, maar die het laatste 
ook nog omzet in hoogwaardig voedsel voor de mens.

Dat de koe niet alleen bijdraagt aan een 
circulaire economie maar ook nog een wel-
doenster is, verheft haar boven al die ande-
re twijfelachtige circulaire processen. Het 
rund zet al het voor de mens waardeloze 
gras om in voor ons wel eetbaar voedsel: 
melk en melkproducten. Maar behalve als 
verwerkster van gras is de koe in ons land 
alleen al de verwerkster geworden van 
miljarden kilo’s plantaardige afval uit onze 
humane voedselindustrie. In de landbouw 
wordt voedsel voor de mensheid geprodu-
ceerd in de vorm van granen, aardappels, 
peulvruchten, suikerbieten en dergelijke. 
Een belangrijk deel van deze planten, on-
geveer de helft, kan niet gebruikt worden 
als menselijk voedsel. Dit gaat over enorme 
hoeveelheden. Gelukkig is de koe (of meer 
in het algemeen het rund) in staat al dat af-

val wel te verteren en in nuttige proteïnen 
om te zetten. Zij kan dat omdat zij beschikt 
over 4 magen waarvan de enorme pens on-
geveer 200 liter kan bevatten. Een levend 
gistingsvat waarin door miljarden micro-or-
ganismen al die vezelige en houtachtige 
voedselbestanddelen chemisch worden ge-
kraakt en omgezet in voor het rund essen-
tiële, opneembare energie en bouwstoffen 
waar zij dagelijks die 30 tot 40 liter melk 
(of rundvlees) uit weet op te bouwen. Voor 
de voedselwarenindustrie is het agrarisch 
restproduct nu geen afval meer. Het is een 
nevenproduct geworden dat in Nederland 
geen honderden miljoenen maar zelfs en-
kele miljarden euro’s oplevert. Het draait 
echter niet alleen om dat geld. Waar laat je 
het restproduct anders en hoe groot zou de 
hoeveelheid geproduceerde methaan niet 
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Nieuwsgierig, vriendelijk en vooral nuttig Foto:  Jan Reijnders

Na België is Nederland de grootste bierpro-
ducent van Europa. Gerst, heel veel gerst 
is er voor nodig. De mens drinkt alleen het 
vloeibare extract daarvan. De honderden 
miljoenen kilo’s die achterblijven, gaan als 
zogenaamde ‘bierborstel’ naar het rund-
vee. Het spul is bij de boeren in trek, omdat 
het in tegenstelling tot bietenpulp eiwitrijk 
is, dus drink geen bier voor je eiwittekort 
want dat is helaas al naar onze koeien ge-
gaan. Die maken er gelukkig weer zeer ei-
witrijke producten van. 

Olies en vetten
In de supermarkt zie je schappen vol staan 
met olijf-, zonnebloem-, soja-, kokos- en 
palmpitolie, gezonde oliën vol met onverza-
digde vetzuren. Wat we niet zien staan, zit 
al verwerkt in onze gezonde met onverza-
digde vetten bereide voedingswaren. Al die 
olie is met grote kracht uit het oorspronke-
lijke product geperst of er uit geëxtraheerd, 
maar hoe je ook doet, meer dan 90% van 

zijn als je het zomaar zou laten wegrotten?

Groente, fruit, suiker en bier
Naast al dat afval uit de voedselindustrie, 
zijn er ook nog miljarden kilo’s appels, pe-
ren, tomaten enzovoorts, die elk jaar door-
gedraaid worden omdat anders de markt 
zou kunnen instorten. Voor de koeien een 
waar feestmaal. Ze zijn er niet alleen blij 
mee, ze zijn er zelfs dol op!
Om 150 kilo suiker te maken heb je 1000 
kilo suikerbieten nodig. Nederland is goed 
voor een productie van circa 800 miljoen 
kilo suiker per jaar, ongeveer 50 kg per Ne-
derlander, waarvan 85% verdwijnt richting 
industrie. Deze weet er wel raad mee en 
verwerkt dit in bijna alles wat we eten en 
drinken. Het gevolg daarvan is wel dat de 
twee suikerfabrieken die Nederland nog rijk 
is, met een restproduct van miljarden kilo’s 
blijven zitten, die nu als bietenpulp recht-
streeks of in gedroogde vorm in het kracht-
voer van onze runderen wordt verwerkt. 
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het oorspronkelijke product houdt de olie-
boer/fabriek over. Het moderne koeien-
krachtvoer bestaat voor een groot gedeel-
te uit deze restanten zoals kokosschilfers, 
palmpitmeel, sojaschroot enz.

Van aardappels tot zuidvruchten
Dit alles geldt ook voor de aardappelindus-
trie, want wie eet er eigenlijk nog de oor-
spronkelijke aardappel? Het zijn niet alleen 
de Belgen die frites eten en ‘s avonds met 
potato-chips voor de buis zitten. En het zijn 
niet alleen de Italianen die dagelijks pasta 
serveren in de meest exotische vormen en 
kleuren. Het is soms nog een hele kunst 
om de oorspronkelijke grondstof in al die 
bewerkte voedingsmiddelen te herkennen. 
Allemaal geëxtraheerd zetmeel en ook hier-
bij gaat het restproduct richting boerderij. 
Wat je niet zou verwachten is de enorme 
hoeveelheid citruspulp die in Nederland 
verwerkt wordt in het krachtvoer van de 
koeien, tot wel 30 % van het totaal. Dit zijn 
de gedroogde en gemalen sinaasappel-, 
mango-, perziken- en abrikozenschillen 
van de overvloedige citrusvruchtenteelt 
uit subtropische gebieden. De koe geniet 
er enorm van. Bovendien zit het spul nog 

vol met restenergie, omdat er bij het uit-
persen nog redelijk wat restsuikers achter-
blijven. De citruspulp bestaat niet alleen 
uit de schillen. Er blijft ook nog veel van de 
vezelinhoud in achter wat ook gezond voor 
de mens zou kunnen zijn, maar waarvan de 
koe hoogwaardig proteïne maakt. 

Besluit
Het geheel overziend blijkt de koe een we-
zenlijke functie als afvalverwerker en afval-
veredelaar te vervullen. Hoe anders is dit bij 
de dieren uit de zogenaamde bio-industrie. 
De kip bijvoorbeeld doet praktisch niet mee 
aan de voedselafvalverwerking, omdat het 
dier deze nevenproducten bijna niet kan 
verteren. Het varken, dat net als de mens 
ook een alleseter is, heeft aan al dit vezel-
rijke afval ook niet veel. Het eet het liefst 
mee van ons bord. In zijn voer zijn vooral 
granen, vis en gestoomde aardappelen ver-
werkt. Varkens zijn dan ook voor een groot 
gedeelte concurrenten van de mens wat 
voeding betreft. Op langere termijn zullen 
zij bij eventuele voedseltekorten toch aan 
het kortste eind gaan trekken.

Wim van der Putten

Proteïneproductie in de grazige weiden bij Hoenkoop Foto: Jan Reijnders
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Ik wandel in IJsselstein over de Overtoom 
richting Fulco theater. Mijn gedachten dwa-
len af naar de avond van 16 december van 
dit jaar. Ik probeer me voor te stellen hoe 
het dan hier zal zijn. Het is een vrijdag-
avond, dus het is druk. De winkels zijn open 
en er is markt op de Benschopperstraat. Die 
avond is het echter drukker dan normaal. 
Er hangt een bijzondere, feeërieke sfeer. 
De mensen zijn opgetogen. Ze blijven han-
gen in de stad om iets te eten of te drin-
ken. Wellicht nemen ze het sprokkelmenu 
en een wijntje in een van de restaurants en 
zien ze onder het genot van een drankje uit 
naar hetgeen de avond zal gaan brengen. 

Het is immers de Kerstavond van mevrouw 
Klein Sprokkelhorst, een jaarlijks terugke-
rend cultureel evenement waarbij de stad 
zich vult met theater, muziek, dans, toneel, 
vertelkunst, mime en beeldende kunst. 
Overal in de stad hangen de rode vlaggen 
met het symbool van mevrouw Klein Sprok-
kelhorst. Die vlaggen, 74 in totaal, geven de 
zogenaamde sprokkelroute aan, de locaties 
waar het die avond gaat gebeuren: waar de 
voorstellingen zijn, waar de verhalen los-
komen, waar gedanst, gezongen of muziek 
gemaakt wordt.
Al mijmerend realiseer ik me dat een eve-
nement van die omvang, dat bovendien 

De Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst
Mevrouw Klein Sprokkelhorst maakte aan het begin van de vorige eeuw naam als wichelroe-
deloopster. In de jaren dertig werd zij door de toenmalige burgemeester van IJsselstein, de 
heer Abbink Spaik, uitgenodigd om de locatie te komen bepalen van een aantal onderaardse 
gangen. Volgens de overlevering zouden deze rond het kasteel aan het Kronenburgplantsoen 
gesitueerd zijn. Mevrouw  Klein Sprokkelhorst kon echter geen bewijs voor het bestaan van 
de raadselachtige gangen vinden. Het verhaal bleek echter bestand tegen de tand des tijds: 
het mysterie bleef.  Zo kwam het dat bijna een eeuw later de reïncarnatie van de wichelroe-
deloopster opnieuw in de stad IJsselstein opdook. Dit keer als beschermvrouwe van een cul-
tureel evenement dat haar naam draagt: de Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst.

Labyrint Foto: Richard  de Bruin 
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gedragen wordt door een groot enthousi-
asme van de plaatselijke bevolking, niet zo-
maar uit de lucht is komen vallen. Ik vraag 
me af wat de achtergrond ervan is en wel-
ke voorgeschiedenis het heeft. Hoe ziet de 
huidige organisatie er uit en wat is de ver-
wachte toekomstige ontwikkeling van het 
project? Ik besluit om daarover mijn licht 
op te gaan steken bij Jos Bol, de voorzitter 
van de Stichting Kerstavond van mevrouw 
Klein Sprokkelhorst. Dat bleek een goede 
keuze te zijn. Jos is een geboren verteller, 
die zijn enthousiasme over het project be-
paald niet onder stoelen of banken steekt. 

Aanloop
Gevraagd naar het ontstaan en de voorge-
schiedenis van het project barst Jos meteen 
los: ‘In het bestuur van de Stichting  Vrien-
den van het Stadsmuseum zochten we naar 
mogelijkheden om nieuwe mensen bij het 
museum te betrekken. Enigszins geïnspi-
reerd door het Utrechtse huiskamerproject 
‘Gluren bij de Buren’ werden op een vijftal 
locaties kleine voorstellingen gespeeld. Het 
oogmerk was om langs deze weg de kring 
van vrienden van het stadsmuseum uit te 
breiden. Het idee bleek in IJsselstein dus-
danig goed aan te slaan dat herhaling voor 
de hand lag.’
In eerste instantie werd het evenement 
alleen door de gemeente gesubsidieerd. 
Toen de laatste echter na twee jaar de sub-
sidie verlaagde en überhaupt rigoureus het 
mes zette in cultuur, pakten de organisa-
toren de handschoen op om te pogen op 
eigen kracht continuïteit aan het project te 
geven. Het zou zonde zijn om de creatieve 
sfeer in de stad verloren te laten gaan. Als 
je haar verwaarloost, verdampt de creativi-
teit immers. Het motto veranderde en  de 
doelstellingen werden verbreed. Er werd 
externe financiering gezocht, het geheel 
werd op een nieuwe leest geschoeid: ‘In 
2012 richtten we een nieuwe stichting op 
met het oogmerk de culturele identiteit van 
de stad en de onderlinge verbondenheid in 
de samenleving te versterken. Langs deze 

weg zouden ook nieuwe mogelijkheden 
ontstaan om de stadsbestuurders weer bij 
de cultuur en de culturele identiteit van IJs-
selstein te betrekken. Dat is inmiddels aar-
dig gelukt. Het evenement is klein begon-
nen, maar gaandeweg is het aantal locaties 
verder gegroeid van 5 naar 16, 32, 64 tot 74 
voorstellingen in 2016. Het aantal actieve 
deelnemers is gegroeid naar 850, waarvan 
600 professionele- en vrijetijdsartiesten en 
250 vrijwilligers die optreden als gastheer/
gastvrouw of suppoost of die in andere 
vorm hand- en spandiensten verlenen. Het 
draagvlak is groot. Niet alleen onder de in-
woners IJsselstein maar ook onder lokale 
ondernemers en - inmiddels ook weer - de 
lokale bestuurders.’  

Jos Bol Foto:  Archief Jos Bol
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Financiering
De volkswijsheid wil dat iets moois ook wat 
mag kosten. Dat zal ongetwijfeld ook hier 
het geval zijn. Hoe financieren jullie al dat 
moois?
‘Toen de gemeentelijke subsidies beperkt 
werden, hebben we in eerste instantie ons 
heil gezocht bij de grotere cultuurfondsen, 
zoals het Prins Bernard Fonds, VFB-fonds, 
KF Hein-fonds, CN-fonds, etc. Het probleem 
is echter dat deze fondsen geen structurele 
subsidies verstrekken. Na de aanloopfinan-
ciering word je geacht je eigen broek op te 
houden. Sindsdien zijn we dan ook aange-
wezen op sponsoren. In de loop der jaren 
is het draagvlak steeds verder vergroot. Het 
evenement is iets van iedereen geworden. 
We ondervinden grote steun van de loka-
le ondernemers. Ook de Vrienden van de 
Kerstavond doen een duit in het zakje, net 
als zogenaamde ‘pieklocaties’ (bij de ope-
ningsvoorstelling wordt overigens dit jaar 
voor het eerst entreegeld gevraagd). 

Het evenement trekt mensen aan en dat 
maakt de stad aantrekkelijker. De plaat-
selijke winkeliers en horecagelegenheden 
profiteren mee en dit heeft weer allerlei 
andere spreidingseffecten. Langs deze weg 
is inmiddels ook de gemeente IJsselstein 
weer meer als medefinancier terugge-
keerd. Vreemd genoeg niet zozeer onder 
het begrotingshoofdstuk “cultuur” maar 
in toenemende mate onder het hoofdstuk 
“citymarketing”. Alle steun is uiteraard wel-
kom, maar het doet enigszins vreemd aan 
dat niet zozeer de wethouder van cultuur 
maar meer de wethouder van economische 
zaken en stadspromotie de cultuurdrager is 
geworden.’

Het handwerk
Het lijkt elk jaar weer een hele uitdaging om 
artiesten en locaties te strikken en om het 
hele evenement opnieuw op touw te zet-
ten. Hoe regel je dat? ‘De organisatie doe 
ik natuurlijk niet alleen. Allereerst hebben 

Ellen zingt Foto: Nienke Mensonides 
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Wachten op de voorstelling in het oude raadhuis Foto: Theo ter Horst 

we een bestuur van  vijf personen. Daar-
naast zijn er nog de ‘super negen’, de negen 
locatiecoördinatoren. De procedure start 
in april. Het voelt een beetje raar om dan 
al met de Kerst bezig te zijn, maar toch is 
dat de tijd waarin we met de voorbereidin-
gen beginnen. Dan gaat het eerste mailtje 
uit naar de deelnemers van het voorgaan-
de jaar met de vraag of ze bij de volgende 
gelegenheid ook weer van de partij willen 
zijn. De locatiecoördinatoren bellen ieder-
een na. De matching doe ik in de regel zelf. 
Op basis van de reacties plak en knip ik het 
eerste activiteitenschema in elkaar. Zo kun 
je zien waar de lacunes zitten, zowel wat ar-
tiesten als wat locaties betreft. Het zoeken 
neemt een aanvang. Op 1 oktober moet 
de matching gedaan zijn. Dan is het tijd 
om met mensen de locaties te gaan bekij-
ken. Verhalen moeten worden beoordeeld: 
wat is het, welk niveau heeft het? Hetzelf-
de geldt voor de artiesten. Voor de pro-
fessionals, zoals beroepsmuzikanten, ligt 
het voor de hand. Bij vrijetijdskunstenaars 
moet je echter goed letten op het niveau: 

verzorging, op tijd beginnen, hoe past de 
voorstelling op de locatie wat betreft decor, 
licht, akoestiek? 
Dit werk zou eigenlijk ook overgedragen 
kunnen worden aan professionele regis-
seurs. Die moet je echter betalen en daar-
voor is het budget helaas niet toereikend.’

Energiebalans
Zo te horen is de organisatie een hele klus. 
Waar haal je de tijd en de energie vandaan 
om dit allemaal rond te breien? ‘Ik werk 
vier dagen in de week als projectleider voor 
Kunst Centraal. Tussen april en september 
zijn de overige weekdagen (en vaak ook de 
avonden) beschikbaar voor mevrouw Klein 
Sprokkelhorst. De klus is vreselijk leuk om 
te doen. Je leert interessante nieuwe men-
sen kennen, je doet nieuwe verhalen op 
en raakt geïnspireerd. Het verrijkt je geest, 
maar fysiek is het zwaar. Een mens heeft 
tenslotte ook rust nodig. Mijn voornemen 
is om de zaak in de toekomst iets verder 
van me af te organiseren om meer ruimte 
te creëren en een betere balans in mijn ei-
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gen tijdsschema te vinden.’

Toekomst
Nu we het toch over de toekomst hebben: 
Wat zijn de vooruitzichten van het project? 
‘Dat is een moeilijke vraag zeker waar het 
de lange termijn betreft. Voorlopig is onze 
focus gericht op het 10-jarig bestaan in 
2018. We zijn van plan om het groots aan 
te pakken. We hebben een openingsvoor-
stelling voor ogen met een groot aantal 
verschillende artiesten die een bijzonder 
spektakel ten tonele gaan voeren. Over de 
details kan ik nog niet uitweiden, maar het 
staat vast dat het een heel bijzondere voor-
stelling gaat worden’. 
Het wordt toch niet een grote  apotheose 
die tevens de afsluiting van het hele project 
betekent? ‘Nee zeker niet! De Kerstavond 
gaat door. We moeten alleen naar een an-
dere, bredere organisatorische invulling 
toe. We streven naar een verdere professi-
onalisering. 
We moeten ook zien te voorkomen dat de 
Kerstavond aan zijn eigen succes ten onder 
gaat. Je ziet nu al voor diverse locaties lan-
ge rijen ontstaan met dito wachttijden. Het 
samen wachten, samen praten, je samen 
verkneukelen in het gebodene, draagt bij 
aan de algemene feestvreugde. Maar de 
massaliteit kan ook een bedreiging gaan 
vormen. Met name voor degenen die hun 
huis of hun woonkamer ter beschikking 
stellen. Om deze reden moeten we wellicht 
de toestroom gaan reguleren. We doen dit 
nu al een beetje door middel van de zoge-
naamde pieklocaties (waar bezoekers één 
euro entree betalen). Wellicht moeten we 
in de toekomst naar een uitgebreider sys-
teem van vouchers toe. We moeten echter 
ook oppassen dat we niet de spontaniteit 
weg organiseren. Maar hoe dan ook: De 
Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkel-
horst blijft behouden.’

Spektakel
Waar zie je het meest naar uit op de avond 
van 16 december dit jaar? ‘Er zijn zoveel in-
teressante en ontroerende gebeurtenissen 

gepland dat het moeite kost om er één te 
kiezen. Ik ben wel benieuwd naar de ope-
ningsvoorstelling van Circus Jeroen Bosch: 
“De tijd der lusten”. Daarin worden alle re-
gisters opengetrokken. Niet minder dan 45 
artiesten bevolken het podium: een zestal 
acteurs van Kwibus uit IJsselstein, een groep 
dansers van de Dansacademie ROC Midden 
Nederland, een groot Utrechts kamerkoor, 
een drietal topmuzikanten met IJsselstein-
se roots,  een acrobate, enz. Het stuk is 
een allegorie waarin elementen uit Jeroen 
Bosch’ “Tuin der Lusten” worden gecombi-
neerd met beelden en fragmenten uit “La 
Divina Comedia” van Dante Alighieri. Het 
beschrijft de tijd als de levensweg van de 
mens en zijn zoektocht naar geluk. Zijn pad 
wordt doorkruist door de personificaties 
van zijn eigen zwakheden: de ijdeltuit, de 
veroordelaar, de verleider, de drinkebroer. 
Voorzien van grote maskers, die gemaakt 
zijn door Kwibus, beelden zij figuren uit 
die bekend zijn van het beroemde schilde-
rij van Jeroen Bosch.  In het stuk loopt het 
gelukkig goed af met de mens. Uiteindelijk 
blijkt dat de liefde alles overwint. 
Waar ik vooral naar uitkijk is het plezier dat 
de mensen aan het evenement beleven. 
Dat geldt voor het publiek, maar zeker ook 
voor de artiesten. Ze komen graag. Voor 
hen is het prachtig: volle zalen, een dank-
baar publiek en elk half uur een staande 
ovatie. Daar doe je het toch voor!’

Hoe het was?
Op het moment dat ik dit schrijf, moet de 
Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkel-
horst nog komen. Op het moment dat u dit 
leest is de Kerstavond net geweest. Wilt u 
toch weten hoe het was? Ga dan naar  de 
website www.sprokkelroute.nl om u uitge-
breid te laten informeren en om te genie-
ten van een sfeerimpressie met mooie fo-
to’s. Spreekt dat alles u aan? Dan kunt zich 
daar, net als ik heb gedaan, aanmelden als 
vriend(in) van de Kerstavond van mevrouw 
Klein Sprokkelhorst.

Jan Reijnders
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De redactie van de WBL Nieuwsbrief, het WBL Bestuur en de leden van de WBL Excursiecom-
missie wensen u Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Wij hopen dat het nieuwe 
jaar u alles zal brengen wat u ervan hoopt en verwacht.

Prettige Feestdagen

Foto:   Marcel Lensen
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