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Doorwerth

Voorjaar is vooral het lichtgroene bos

knopjes die openspringen en de geur van vroeger

de vogels als gek aan het schreeuwen

of stil op een paal

de uiterwaarden nog schraal maar straks

worden ze van binnenuit verteerd door kleur

dan is het rood zuring zover je kijkt

of geel van paardenbloemen

kinderen plukken ze dat doen ze elk jaar

een geur van vroeger wandelt met je mee

lopend van Doorwerth naar Oosterbeek

de toren van de oude kerk aan de rand

en zwanen op hun nest hoe was dat vroeger

geen twijfel alleen toekomst was er toen

nu is er alles wat niet werd volbracht

voorjaar is heide en de geur van vroeger
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FOTO
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Betty Lengkeek
Liesbet Licht-van Lakerveld

An van Loosen
Hester Lucas-Witteveen

Louis Moorlag

Marion Priebee
Eric Priebee

Henny Reudink
Marijke van Ravenzwaaij
Evert van Ravenzwaaij

Umberta Rossi
Marielle Rossing
Harald Rossing

Ries Snijder
Evelyn Taminiau

Carel Taminiau
Sep Troelstra

Margriet Verlinden
Anneke Vogel
Hans Vogel

Marijke Wessels
Janny van Wieringen

Helen Willemsen
Ben Willemsen
Koos de Winkel
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Programma

Vanaf 17.00 uur Inloop

17.45 uur Begroeting door de voorzitter

18.00 uur Iedereen gaat naar het 

amfitheater

18.15 uur Start cabaret “de 
zeemeerminnen” van een half uur door 
Jennifer van der Hart en Tenar van Kooten

19.00 uur Start buffet.

Muzikale omlijsting door de flamenco 
gitarist Maarten Pietersma

Tijdens het eten is er een klein solo-
optreden van een half uur

20.30 uur Presentatie van het gedenkboek 

door de voorzitter en slotwoord

21.00 uur Einde officiële programma

Om 22.00 uur begint voor wie dat wil in de 
buitenbios de film “The King’s Gardens”
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BLIKVANGERS 2016

Marlies Bennebroek
Hans Bennebroek
Doke Boortman
Rob Boortman

Carol Boumans-Hendricks
Christine den Burger
Raymond den Burger

Irma Deinum
Bauke Deinum

Sietske Ebus
Betsy Feiter
Wille Freiens

Judith van Genderen
Ineke Gerritsen

Marjo Heere
Wim Hoevers
Roelie Homan

Irene van der Horst
Cees van der Horst

Coby Konijnenberg
Hans Konijnenberg
Liesbeth Kraijkamp

Jack Kraijkamp
Rik Krediet

Bea Lankester
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De Zingende Zeemeerminnen zijn Tenar van Kooten 

Niekerk en Jennifer van der Hart.

Tenar van Kooten Niekerk is een klassiek geschoolde 
sopraan (ArtEZ-conservatorium, Arnhem) en is onder 

andere werkzaam als muziektheaterdocent bij 

Kunstbedrijf Arnhem. Ook geeft zij solo-optredens en 
treedt ze op met verschillende ensembles. Daarnaast 

geeft ze zangles in haar eigen lespraktijk en geeft ze 
stemvorming aan de opleiding Artiest en drama op ROC 

Arnhem.

Jennifer Claire van der Hart (sopraan) is altijd op zoek 

naar de magie van het moment, waarbij mede-musici en 
publiek van vitaal belang zijn. Ze studeerde af aan de 

Messiaen Academie met een combinatie van oude 

muziek, nieuwe muziek en coloratuurrepertoire en ontving 
het Margit Widlund stipendium voor zangeressen met een 

bijzondere podiumpresentatie. Op zoek naar uitdaging en 
avontuur kwam zij terecht  bij VocaalLAB, waar zij kennis 

maakte met grensverleggende componisten en waar zij 

zich specialiseerde in innovatief muziektheater. Ze is als 
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Presentatie van beeldend kunstenaar Jan van IJzendoorn 

(bij van Ravenzwaaij)

2014
Presentatie door de dorpsdichter Alvert Kortverloren (bij 

Reudink)

Presentatie door Tatjana Polman-Gorlova over Anna 
Pavlovna Romanova (bij Kraijkamp)

Bezoek aan de tentoonstelling Willem III in Dordrecht

Wandeling door het Renkums beekdal o.l.v. Jan van 

Ijzendoorn

Excursie naar Museum Oud Amelisweerd en het Eemhuis
Amersfoort, belgische kunst

Toneelvoorstelling “Trois Quart” door Jan van Einthoven en 
dochter Tessa Tiesma (bij Bennebroek)

2015
Presentatie over het Rijksmuseum in Amsterdam door 

Raymond den Burger (bij Boortman)

Presentatie door Marieke de Winter over de late Rembrandt 

(bij Konijnenberg)

Excursie naar het Mondriaanhuis in Winterswijk en de 
wijngaard Detharding van Hans Manschot

Excursie naar de Fundatie in Zwolle met werken van Turner 
en bezoek aan het Vrouwenhuis

Presentatie met muziekfragmenten over Keith Jarrett door 

Sep Troelstra (bij Ebus)
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vaste sopraan verbonden aan het ensemble Lunapark, 

dat zich specialiseert in die gebieden in  hedendaagse 
muziek waar ruimte is voor de meest uiteenlopende 

stromingen.

De sopranen Tenar van Kooten Niekerk, Jennifer van der 

Hart en Wieke de Keyzer vonden elkaar in hun liefde voor 
muziektheater tijdens hun conservatoriumstudie. Tijdens 

het zingen van een Purcell-duet sloeg hun fantasie op hol 
en voilà: de Zingende Zeemeerminnen waren geboren. In 

hun voorstellingen bundelen deze waternimfen hun 

talenten en ervaring met verrassend, welluidend en soms 
hilarisch resultaat. Tenar en Jennifer treden nu nog steeds 

als zodanig op.
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Activiteiten

2011

Theatrale leesvoorstelling door Eric van der Donck en Jan van 
Einthoven (bij Bennebroek)

Viering 2e lustrum in twee tuinen (bij van Wieringen en den 
Burger)

Bezoek bedrijfscollectie bank van Lanschot in Den Bosch

Lezing Frederike Upmeier Vlaamse schilders Rubens, van 
Dijk en Jordaens

Bezoek aan Heeswijk beeldentuin Interart

2012

Lezing Peter Schatborn over tekeningen Rembrandt en zijn 
leerlingen

Excursie Almere, Exposure van Gormley en Land art 

kathedraal o.l.v. Raymond den Burger

Culturele fietstocht door Oosterbeek en Doorwerth o.l.v. 
Raymond den Burger

Rondleiding door het Depot in Wageningen

Presentatie met muziekopnames over Miles Davis door Sep 

Troelstra (bij Deinum)

2013

Presentatie over 17e eeuwse kledij (bij den Burger)

Bezoek aan de Anningahof bij Zwolle en stadswandeling 

Hattem

Culturele fietstocht door Renkum-west o.l.v. Raymond den 
Burger
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2008

Na aanplant in het vroege voorjaar vond de opening van 
Tuin De Lage Oorsprong op 18 mei 2008 plaats. Op die 

dag mocht de tuin ruim 300 belangstellenden 
verwelkomen.

2011
Aanleg Fase II. Het Groene Forum (amfitheater), labyrint 

en bijzondere art deco poorten met hekwerk werden 
gerealiseerd. De voorbereidingen hiervoor waren al in 

2008 getroffen maar de realisatie moest door tegenslag 

telkens worden uitgesteld. De realisatie verliep 
daarentegen op rolletjes. Op de website is wederom te 

vinden wie hierbij een belangrijke rol gespeeld hebben.. 

2016-2017

Fase III. De stichting wil in deze periode de bouw van de 
oranjerie, kas en kapschuur realiseren. Gert Grosfeld van 

GSG Architecten bv. maakte een bijzonder ontwerp voor 
deze fraaie gebouwen.  

21 mei 2016
Viering van het 3de lustrum van kunstclub Blikvanger uit 

Doorwerth.
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De Arnhemse flamencogitarist en bedenker van 

instrumentale stukken,  Maarten Pietersma, werd 
geboren met muzikale genen en was daarom hoe dan 

ook voorbestemd om muziek te gaan maken. De gitaar 
werd zijn instrument en in 2000 kwam hij in aanraking 

met de flamenco. Dit leidde tot verschillende bezoeken 

aan beroemde flamencoscholen: Carmen de las Cuevas 
in Granada en Amor de Dios in Madrid. Eind 2005 

volgde een uitvoering van een Alegrias (met zang en 
dans) bij de Arnhemse flamencoschool El Puchero en de 

flamenco heeft sindsdien voor een flinke muzikale 

stimulans gezorgd binnen zijn eigen repertoire en 
muzikale creaties.

In 2010-2011 volgde hij de vakken Solfège, Algemene 

Muziekleer en Analyse aan het Artez conservatorium in 

Arnhem. Naast het begeleiden van flamencolessen op 
muziekscholen en dansscholen, verzorgt hij optredens 

met een eigen solo set en geeft hij privé flamenco 
gitaarles.
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Een oase van rust, schoonheid en inspiratie

Op Landgoed De Lage Oorsprong lag ooit een prachtige 

tuin ‘met de uitgezochtste fruitbomen en een weelde van 
fijne groente en welriekende bloemen’. Helaas bleef er niet 

veel van deze schoonheid over na de luchtlandingen van 

september 1944. Wat rest, is een stuk geschiedenis. 
Enthousiaste Oosterbekers pakten deze geschiedenis weer 

op en restaureerden het tot de prachtige oase zoals het nu 
is. In mei 2008 opende Tuin de Lage Oorsprong opnieuw 

haar deuren.

2004

Oprichting stichting Tuin de Lage Oorsprong met als doel: 
'Het restaureren, herinrichten, voor de mens aantrekkelijk 

maken, openstellen en duurzaam beheren van de nutstuin 

van het landgoed de Lage Oorsprong te Oosterbeek'; 
Haalbaarheid van de plannen juridisch onder de loep 

genomen met hulp van advocaat Jan Heikens.

2006

Kort voordat de aanleg zou beginnen werd er een grote kist 
met ongebruikte "zesponders" uit de slag om Arnhem 

opgegraven op 50 meter van de tuin. Dat was aanleiding om 
de planning om te gooien en allereerst de tuin munitievrij te 

maken. In Oktober 2006 werd er groen licht gegeven door 

de Explosive Clearance Group uit Wijchen, die het 
onderzoek tegen kostprijs had willen uitvoeren!

2007

In dit jaar werden dromen werkelijkheid en kreeg de tuin 

haar gezicht. Op de website kan men vinden wie bij het 
ontwerp en de aanleg betrokken waren.
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Er zijn  twee CDs van hem: "Paseo al Mar" (2009) en 

“Solo Guitarra” (2012), te bestellen op zijn eigen 
website http://www.maartenpietersma.com
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