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Apeldoorn
deelt ruim
een ton van
vakantiegeld

CODA EXPOSITIE

Inwoners van Apeldoorn hebben
afgelopen maand samen meer
dan 100.000 euro afgestaan
voor onbekende plaatsgenoten.
Daarmee heeft de actie Vakantiegeld Samen Delen een recordbedrag opgeleverd.
Johannes Rutgers
Apeldoorn

De opzet van de actie is dat mensen
vrijwillig een bedrag schenken aan
huishoudens die geen regulier vakantiegeld krijgen, en een extraatje
juist goed kunnen gebruiken. Het
project is voor het tweede achtereenvolgende jaar in heel Apeldoorn
uitgevoerd.
Acht jaar geleden begon de actie
in De Maten, daarna heeft die zich
jaarlijks verder uitgebreid. Meer
dan twintig geloofsorganisaties
zorgden dit keer voor de organisatie.
De opbrengst van 104.410 euro is
iets meer dan 10.000 euro hoger
dan vorig jaar. Dat geld is opgebracht door ruim 650 mensen. Toch
krijgen huishoudens die een beroep doen op de actie gemiddeld
iets minder dan vorig jaar. Dat komt
doordat het aantal aanvragen ook
hoger was dan ooit: 819. Na toetsing
aan de criteria - er is een inkomenslimiet - zijn 727 aanvragen toegekend. Vorig jaar waren dat er 541.
Het opgehaalde geld wordt volledig verdeeld over de 727 huishoudens. Gemiddeld zou dat 143 euro
opleveren, maar bij de verdeling
wordt rekening gehouden met de
gezinssamenstelling.

Inhaalslag
Enkele weken geleden werd al duidelijk dat er meer aanvragen zouden komen dan vorig jaar. De giften
bleven toen in verhouding nog wat
achter. Uiteindelijk is aan de inkomstenkant toch een grote inhaalslag gemaakt.
De aanvragers krijgen voor de zomervakantie persoonlijk bericht.
Ontvangers en gevers blijven onbekend voor elkaar. Huishoudens die
geld ontvangen, mogen zelf weten
hoe ze dat besteden.

▲ Medewerkers van CODA hangen het laatste schilderij op in de tentoonstelling. Het is van Hendrik Jan Wolter, ‘De Rijn vanaf de Wageningse berg’ uit 1908. Het is uitgeleend door Douwes Fine art. FOTO MAARTEN SPRANGH

Gelders landschap in museum
Bijna veertig Gelderse landschappen zijn vanaf
morgen te zien in CODA Museum. Bezoekers
maken een reis door vier eeuwen.
Simon Haverschmidt
Apeldoorn

ezoekers van de
nieuwe tentoonstelling in CODA Museum maken een reis
door de tijd en de provincie. De wanden hebben de
kleuren van de Gelderse vlag:
blauw, geel en zwart. Bijna veertig schilderijen zijn te zien, uit de
zeventiende tot en met de twintigste eeuw, in de expositie Reis
door vier eeuwen heen.
,,Het aantal kunstwerken met
dit thema, is heel groot’’, zegt
conservator Roosmarij Deenik.
,,Bij de selectie hebben we gelet
op kunstenaars, materiaalgebruik
en de landschappen. Zo is de expositie heel veelzijdig, met bos en
heide, maar ook stadsgezichten
en het rivierengebied.’’
De collectie bestaat bijna helemaal uit bruiklenen. Die zijn
vooral afkomstig van musea uit

B

de provincie, maar ook bijvoorbeeld van het Rijksmuseum Amsterdam en privéverzamelaars.
,,Dit is wel een van de pronkstukken’’, zegt Deenik, terwijl ze
op een olieverfschilderij uit 1665
wijst. Gezicht op Zutphen werd geschilderd door Barent Avercamp.
,,Het is bijzonder dat dit doek hier
hangt, want het Stedelijk Museum Zutphen heeft het nog
nooit eerder uitgeleend.’’
Avercamp schilderde een winters tafereel, met op de achtergrond de skyline van het stadje.
Er is zoveel te zien, dat je in ge-

We hopen dat
bezoekers ook de
Gelderse natuur
intrekken
— Roosmarij Deenik,
conservator

Haringparty in nieuw jasje
Na 24 edities was het gisteren
bij de 25ste Haringparty op Marialust tijd voor vernieuwing. Zo
was er niet alleen Hollandse
Nieuwe, maar konden ook nietliefhebbers hun buik vullen met
een vegetarisch, of vleesgerecht vanaf de barbecue. Er
kwamen zo’n 800 bezoekers op
de happening af. Voor het eerst
waren er zes speciale paviljoens
waar sponsors hun gasten konden ontvangen. Het thema ‘Vier
de zomer’ werd door veel mensen ingevuld door in witte kleding te komen. De organisatie
was voor het eerst in handen
van een zelfstandige stichting.
FOTO MAARTEN SPRANGH

dachten haast de stemmen van de
mensen op de voorgrond kunt
horen.
De veelzijdigheid van het Gelderse landschap is volgens
Deenik een reden waarom het
zo’n geliefd onderwerp was.
Daarnaast speelde de onaangetaste natuur een rol. ,,Zeker in de
negentiende eeuw, toen de industriële revolutie op gang kwam.
Kunstenaars ontvluchtten het
drukke Westen en streken neer in
het rustige Oosten.’’
Een goed voorbeeld uit die tijd
is Wodanseiken te Wolfheze, een
olieverf van Jacob Jan Cremer uit
1849. De persoon in het landschap
ziet er nietig uit, tegenover de
woeste natuur, de imposante eik
en de overweldigende lucht. Niet
voor niets vestigden veel schilders
zich juist op de Veluwe; Oosterbeek werd Nederlands eerste
kunstenaarskolonie.
Ook Apeldoorn heeft een plekje
in de tentoonstelling. Zo schilderde Willem Bastiaan Tholen in
1909 Het Apeldoorns Kanaal ter
hoogte van de Koudhoornse sluis.
Het schilderij is het enige werk
uit de eigen collectie van CODA
Museum. Ernaast hangt Heide-

landschap, eveneens een olieverfschilderij, gemaakt door de Apeldoornse kunstenaar Gust van de
Wall Perné in 1903.
CODA Museum kreeg voor
deze expositie financiële steun
van de provincie Gelderland (zie
ook regio 3) en het Prins Bernhard
Cultuurfonds. De tentoonstelling
komt voort uit de wens van professor en kunsthistoricus Henk
van Os. Na De ontdekking van Nederland (2008) wilde hij graag een
tweede tentoonstelling met kunst
over Gelderland realiseren.
Van Os verricht morgen de
openingshandeling. Ook aanwezig, is Willem den Ouden; de
enige kunstenaar van wie werk te
zien is, die nog in leven is. Hij is
vooral gefascineerd door het rivierengebied.
Tijdens de expositie kunnen
volwassenen en kinderen ook zelf
aan de slag om hun eigen landschap te schilderen. ,,We hopen
dat het alle bezoekers inspireert
om ook de Gelderse natuur in te
trekken’’, zegt de conservator. Er
zijn daarom plannen om deze expositie aan te laten sluiten op
wandelroutes van Staatsbosbeheer.

