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Inleiding

Particuliere landgoedeigenaren, die met 
veel inzet en betrokkenheid zorg dragen 
voor ons cultureel erfgoed, zoeken steeds 
vaker naar nieuwe invullingen en inkom-
sten, naar verbinding en mogelijk passende 
activiteiten. Hoe krijgen landgoederen weer 
een levendige rol van betekenis voor hun 
omgeving en omwonenden? 

In 2013 benaderde de Provincie Overijssel 
Stichting Beeldruimte met de vraag een 
voorstel te doen voor een project dat de 
betekenis en mogelijkheden van een land-
goed vergroot en zo een directe bijdrage 
levert aan de belevingswaarde van de loca-
tie. Een wens tot ruimtelijke kwaliteit! 

Stichting Beeldruimte startte het project Levend Landgoed met het realiseren van een kunstwerk: de ‘Uto-Folly’ 
van Filip Jonker op Havezathe Den Alerdinck. Dit kunstwerk refereert met een knipoog aan de ’fantasie’ 
bouwwerken (folly’s) die sinds de 18e eeuw veel landgoederen sieren. Het uitgangspunt vanuit het Provinciale 
programma ‘Cultuur & Ruimte’ was concreet: hernieuwde betekenis te geven aan landgoederen, voor en door de 
directe omgeving, die de binding met omwonenden versterkt en landgoederen een impuls biedt van een nieuwe 
eigentijdse signatuur. Op Den Alerdinck fungeert de ‘Uto-Folly’ niet alleen als kunstwerk en markering in de land-
goedomgeving. Het heeft ook een verborgen functie als podium, waarmee het een verbindende betekenis krijgt 
en zo de basis en aanvang vormt voor vele nieuwe activiteiten. 

Met de komst van het kunstwerk werd Den Alerdinck, met haar (im)materiële erfgoed, historie en verhalen, als 
uitgangspunt genomen voor kunstenaars. Professionele kunstenaars en performers werden uitgenodigd aan de 
hand van één van de zintuigen het landgoed te komen beleven en zich daarbij te laten leiden en inspireren door 
omwonenden. Zij blijken onmisbaar als bron van informatie, herinneringen, verhalen en kennis. Omwonenden zijn, 
samen met de landgoedeigenaar, de ervaringsdeskundigen die het verhaal weten over te brengen aan de kunste-
naars en het publiek. Juist die ontmoeting tussen professionals en lokale liefhebbers en kenners van het gebied 
vormt de basis voor een fundament dat culturele programmering op een landgoed duurzaam maakt en toekomst 
biedt. Met het creëren van draagvlak in de directe omgeving wisten we de interesse voor het project te wekken.

In 2014 bezochten meer dan 450 mensen het landgoed tijdens een Doe-dag en Belevingsdag en namen zij op 
actieve wijze deel aan o.a. workshops, lezingen, voorstellingen, en presentaties om zich te verdiepen in Den 
Alerdinck. De banden met de omgeving zijn aangehaald en er liggen vele bruikbare ideeën voor den Alerdinck 
met betrekking tot toekomstige activiteiten en (vervolg) projecten.

In deze publicatie doen wij verslag van het succes van Levend Landgoed aan de hand van beschrijvingen van 
de uitvoering, cultuurdeelname, concrete resultaten en verankering. Tenslotte vertalen wij onze ervaringen 
naar aanbevelingen voor landgoederen (en gemeenten) die een dergelijk concept graag zouden willen inzet-
ten. We bieden met deze publicatie een staalkaart van culturele mogelijkheden voor een landgoed mèt de 
betrokkenheid van de omgeving. 

Levend Landgoed werd mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel, Gemeente Raalte, Havezathe Den 
Alerdinck, omwonenden, kunstenaars en sprekers. Deze publicatie komt tot stand met steun van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Stichting Beeldruimte, Heino, februari 2015

Levend Landgoed  verbinden en verbeelden
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Verslag uitvoering project
De uitvoering van Levende Havezathe Den Alerdinck werd in een kort tijdbestek gerealiseerd. In de periode 
van september tot november 2014 moesten omwonenden worden betrokken en hebben we een inhoudelijk 
programma samengesteld met relevante kunstenaars en sprekers. Daarnaast wilden we directe verbindingen 
tot stand brengen tussen het landgoed, omwonenden, kunstenaars en sprekers. Materiële en immateriële kunst-
werken werden gerealiseerd, vrijwilligers en publiek geworven en een intensieve publiciteitscampagne opgestart.
Met succes! Met vereende krachten was er sprake van een drukbezocht Zintuigenevenement op de Doe-Dag op 
zaterdag 15 en de Belevingsdag op zondag 16 november 2014. 

6

Levend Landgoed een im
puls voor de om

geving

6

Levend Landgoed een im
puls voor de om

geving

2015-001 Rapport Levend Landgoed DEF.indd   6 08-02-15   19:41



Brainstorm 
Vanuit de overtuiging dat Levend Landgoed alleen op de juiste wijze aan de (verbindende) doelstelling 
tegemoet kan komen door omwonenden meteen in de eerste fase te betrekken, hielden we een brain-
stormavond als kick-off . Met inzet van de regionale pers (Heino Koerier, Salland Centraal, Weekblad voor 
Salland en Hoezo Heino) en de Facebookpagina Levend Landgoed werd een oproep gedaan voor een 
brainstorm met omwonenden op 10 september op Den Alerdinck. 

De wens tot openstelling en het organiseren van laagdrempelige activiteiten bleek groot! Naast de eerder 
geleverde wensen en ideeën uit de brainstorm in 2013, kwamen er nu bruikbare gedachten en voorstellen 
van mensen uit de directe omgeving op tafel die direct konden worden opgenomen in het (workshop)aanbod. 
Voor sommige kunstenaars was de avond een eerste kennismaking met het landgoed en leverde het de eerste 
ideeën, input en contacten met omwonenden op. 

7

Omwonenden luisteren aandachtig en denken mee
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Kees Moeliker poseert voor de Stentor

Matching kunstenaars en omwonenden
Kunstenaars en sprekers kregen de opdracht een 
nieuw werk te maken, waarbij ze zich lieten inspireren 
door het landgoed en waarbij één of meer zintuigen 
leidend zouden zijn. Sommigen verbleven meerdere 
dagen op het landgoed en maakten gebruik van het 
gastatelier. Anderen bezochten het landgoed en de 
omgeving meerdere malen op eigen gelegenheid. 

Stichting Beeldruimte arrangeerde als matchmaker 
ontmoetingen en uitwisseling tussen de kunstenaars 
en bewoners uit de directe omgeving. Tijdens twaalf 
werkbijeenkomsten leidden omwonenden de kunste-
naars en sprekers naar de bijzondere plekken op het 
landgoed; ze voedden hen met hun verhalen en de ken-
nis en ervaringen waar ze persoonlijk over beschikken. 

De mensen uit de directe omgeving vertegenwoor-
digen een erfgoed ‘cirkel’ van kleine en grote verhalen 
over het landgoed. Ook kennen zij het landgoed fysiek: 
de flora en fauna, verdwenen elementen, verborgen 
aspecten en herinneringen aan zintuiglijke ervaringen 
uit hun kindertijd. Twee kunstenaars gingen op eigen 
initiatief op pad en op onderzoek uit in de omgeving. 
Ze interviewden bewoners op tien adressen in de 
omgeving. (zie voor een verdere beschrijving bij 
concrete resultaten.) 
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De kunstenaars zijn onder de indruk van het landgoed
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Aan het ontsluiten van de prachtige landgoederen 
die Nederland rijk is, heeft Stichting Beeldruimte 
een steentje bijgedragen. Mede dankzij de provincie 
Overijssel en de gemeente Raalte heeft Beeldruimte 
kunnen experimenteren met een werkvorm die een 
bredere beleving van de Havezathe Den Alerdinck nastreeft. 

“Alle zintuigen werden geprikkeld.”

Levende Havezathe Den Alerdinck was een verbindend 
project voor en door omwonenden: een co-creatie met 
kunstenaars waarbij alle zintuigen van de bezoekers 
werden geprikkeld. 

De ervaring die met dit project is opgedaan is van waarde 
voor de landgoederen. Het landgoed wordt als het ware 
een ontmoetingsplek, leerplaats, podium en decor en 
faciliteert de omwonenden en kunstenaars; waarbij de 
omwonenden naast deelnemer ook het gastheerschap 
verzorgen. Dit experiment verdient een vervolg omdat het 
een waardevolle bijdrage levert aan het opnieuw laden en 
daarmee anders beleven van de landgoederen in Nederland 
en in het bijzonder die van Salland. 
 
Eléon de Haas, cultuurmakelaar Raalte 

Vincent Bijlo bezoekt Den AlerdinckBewoners in gesprek met Martina Florians
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Kinderen krijgen een rondleiding door het 
Koningshuis en laten zich inspireren door de 
verhalen, pracht en rijkdom.
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Zintuigenevenement – Doedag – Workshops
Het zintuigenevenement nam een heel weekend in beslag. Behalve aankondigingen in huis-aan-huisbladen  
en op lokale websites is er voor de workshops intensief geflyerd in de omgeving en op de scholen. Op zaterdag 
15 november werden negen workshops aangeboden, waar circa 100 liefhebbers aan deel namen. Liefhebbers  
en amateurs lieten zich onder leiding van professionele kunstenaars inspireren door Den Alerdinck. Kinderen 
namen binnen een kijkje in het weelderige interieur voordat ze aan de slag gingen, de volwassenen beleefden 
het landgoed tijdens een wandeling of doken in de geschiedenis. Met een variëteit aan technieken invalshoeken 
ging iedereen aan het werk. (zie resultaten in het hoofdstuk Cultuurdeelname). 

De workshops bleken de ultieme vorm te zijn om amateur kunstenaars en professionals gezamenlijk een 
landgoed te laten beleven, te onderzoeken en hieraan verbeelding te geven. De Doedag werd afgesloten 
met een gezamenlijke maaltijd voor de workshopleiders en organisatie, in de sfeervolle keuken in het 
souterrain van de Havezathe. 
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Trots op mijn Grachtwatermonster!
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De workshop van Martina Florians is leerzaam én plezierig!

Goede instructies zorgen voor sterke resultaten

Levend Landgoed  verbinden en verbeelden

2015-001 Rapport Levend Landgoed DEF.indd   13 08-02-15   19:41



14

Levend Landgoed een im
puls voor de om

geving

Zintuigenevenement – Belevingsdag
De belevingsdag bood op de zondag een programma van 14.00 tot 19.00 uur. Allereerst werd de Uto-Folly 
ceremonieel binnengereden. Voorop liepen de Heeren van Salland die, als in een processie, enkele intochtsliede-
ren ten gehore brachten. Nadat de deuren van de Uto-Folly werden geopend betraden zij het podium en open-
den uit volle borst het zintuigenevenement. In het warme Koetshuis heette landgoedeigenaar Wouter Koning het 
publiek welkom. Iedereen ontving een programma en kon bij de informatiekraam zijn of haar eigen programma 
van die middag samenstellen. Vrijwilligers hielden op alle zeven locaties de aanvangstijden in de gaten, begeleid-
den het publiek en voorzagen de bezoekers binnen van ‘sloffen’, ter bescherming van de tapijten. Gedurende de 
hele middag konden bezoekers in het Koetshuis terecht, waar lokale talenten optraden en waar iets gedronken 
en gegeten kon worden. Op alle locaties was de hele middag publiek aanwezig, al dan niet met poncho in de 
regen. Als laatste programmaonderdeel trad Vincent Bijlo op in het Koetshuis met zijn voorstelling: ‘Zien’. 
(zie zijn bijdrage op pagina 44)

Levend Landgoed een im
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de Uto-Folly in processie

Een warm welkom door Wouter Koning en zijn hofdames
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Het was een warm en gloedvol einde van het programma. Met een kop soep werd het zintuigenevenement door 
alle aanwezigen afgesloten. De bijzondere wisselwerking tussen kunstenaars, amateurs, sprekers en omwonenden 
heeft het evenement kwalitatief en kwantitatief succesvol gemaakt. Alle kunstwerken, presentaties en workshops 
mogen een ode aan het erfgoed van Havezathe Den Alerdinck genoemd worden. 

Er kwam meer publiek uit de directe omgeving dan bij het eerste evenement. Een groot aantal omwonenden 
participeerden actief. Het Open Podium dat werd geboden voor talenten uit de omgeving, was al snel vol- 
geboekt. En ook op de extra Doe-dag met workshops kwamen de meeste deelnemers uit de directe omgeving. 
Levend Landgoed heeft hiermee aangetoond nieuwe betekenis te kunnen geven aan een landgoed, de binding 
met omwonenden te hebben versterkt en een impuls te hebben geboden aan nieuwe mogelijkheden. 
(zie hoofdstuk Verankering)

Levend Landgoed  verbinden en verbeelden

Uit volle borst, voor de opening van de Belevingsdag

Ademloos luisteren naar het ‘Zien’ van Vincent Bijlo Nat maar gezellig
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Je woont hier al lange tijd

wandelt en fietst vaak door deze mooie omgeving

komt langs de Havezathe en verwondert 
je telkens weer.

Dan worden er activiteiten georganiseerd

2 dagen die een onverwachts randje geven.

Verwondering, je mag eindelijk achter 
die grote deur kijken.

Je mag mee doen, Beleven!

Verbinding met de natuur en elkaar!

Mijn ten Brinke 
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Cultuurdeelname 
Het project Levende Havezathe den Alerdinck is erop gericht om, middels culturele activiteiten en cultuurdeel-
name landgoederen met al hun geschiedenis en (im)materieel erfgoed, te ontsluiten voor een breed publiek. We 
willen landgoederen weer een rol van betekenis geven voor omwonenden en mensen uit de directe omgeving. 

Participeren in het project kan o.a. door deel te nemen aan een workshop op de doe-dag, waarbij professionele 
kunstenaars de deelnemers (jeugd en volwassenen) inspiratie en kennis laten opdoen op het landgoed om dit 
later zelf te vertalen in een nieuw kunstwerk. Het vormt een uitnodiging om je zelfstandig te verdiepen in het 
landgoed en te zoeken naar leidraden, inspiratie en geschiedenis.

De kunstenaars die nieuwe kunstwerken, poëzie, theatervoorstellingen en activiteiten ontwikkelden voor de bele-
vingsdag zijn gevraagd om workshops te bedenken die deelnemers op actieve wijze kennis laten maken met het 
landgoed. Door samen te kijken, te zoeken én te onderzoeken werden deelnemers op professionele wijze uitge-
daagd en begeleid om creatief bezig te zijn met Den Alerdinck. Veel mensen uit de directe omgeving namen deel 
aan de activiteiten. We mochten op zaterdag 15 november ca. 100 deelnemers verwelkomen. Daarnaast waren er 
veel belangstellenden die de workshops als aanleiding gebruikten om het landgoed te bezoeken. 

Levend Landgoed  verbinden en verbeelden
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Workshop / Doe Dag

Cultuurdeelname door de jeugd op zaterdag 15 november: 41 kinderen

1  Floor Coolsma | Grachtwatermonsters (kinderworkshop)

Naar aanleiding van het nemen van watermonsters uit de gracht van de Havezathe maakten de kinderen 
nieuwe monsters en fantasiebeesten, geïnspireerd op de fauna die ze vonden in het water. Nieuwe monster-
tjes en beesten die deel uit kunnen maken van het waterleven en de onderwaterwereld op Den Alerdinck. 
De resultaten namen ze in een potje grachtwater mee naar huis. 
14 kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar hebben deelgenomen aan de workshop.

2  Op de Dijk Theaterwerk | Beeldend theater en dans 

Samen reflecteren  op de voorstelling en de historie en kansen van het landgoed. Jongeren leerden over de 
geschiedenis van de locatie én over de realisatie van locatietheater. 
12 tieners (peergroup young) hebben deelgenomen aan een try out van Op de Dijk Theaterwerk

3  Sybilla Tonissen | Kasteel Poppenhuis inrichten en versieren (kinderworkshop)

Na een uitgebreide rondleiding over de bel-etage van het Koningshuis, maakten de kinderen zelf hun kasteel-
kamers en fantaseerden zij samen over de pracht en praal van den Alerdinck. Met een rijkdom aan materialen 
en kleuren ontstonden er miniatuurversies als variant op de sprookjesachtige kamers. De resultaten werden 
gepresenteerd op de bel-etage tijdens de belevingsdag op zondag 16 november. 
12 kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar hebben deelgenomen aan de workshop.

overig

3 kinderen namen deel aan overige workshops
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grachtwater-
monsters
Floor Coolsma
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Om activiteiten te initiëren moet je durf hebben en dat 
heeft de overheid getoond. Zo kwam het project Levend 
Landgoed tot stand, en konden we kunst dichterbij de 
mensen brengen op een historische buitenplaats. 

Naar het voorbeeld van de Engelsen werd er een “folly” 
gemaakt door kunstenaar (Filip Jonker) onder het 
motto van de zintuigen. Met het kunstwerk als aanleiding 
zijn er twee bijzondere kunst evenementen gehouden 
op het landgoed, die de lokale bevolking enthousiast heeft 
opgepakt. Dit initiatief krijgt navolging door vijf nieuwe 
kunst-activiteiten in 2015 op Den Alerdinck en zal de 
komende jaren verder geïntensiveerd worden. 

“ Wie niet waagt, die niet wint,  
de grote winst van dit initiatief  
voor Havezathe Den Alerdinck!”

Wouter Koning, 
Landgoedeigenaar Havezathe Den Alerdinck
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Een aantrekkelijke cocktail

“ Mijn eerste kennismaking met Levend Landgoed was tijdens de 
kortste dag van het jaar 2013, toen het Zesde Zintuig centraal 
stond op Den Alerdinck. Het evenement bestond uit een aantrek-
kelijke  cocktail van kunst, theater, literatuur en human interest. 
Stichting Beeldruimte draagt zo bij aan een nieuwe invulling van 
het aloude concept ‘Landgoed’’, als knooppunt van economie, 
kunst, natuurbeheer en vrijetijdsbesteding. Kastelen, havezathen 
en landgoederen drukken vanouds hun stempel op het uiterlijk 
van Overijssel en zijn qua vorm en inhoud met de tijd meege-
groeid. Met initiatieven als ‘Levend Landgoed’ wordt hieraan weer 
een eigentijdse dimensie toegevoegd.”

Michiel van der Kaaij, intendant Kunstvereniging Diepenheim
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Avondlucht,

Tegen schemer ruikt het anders

anders als met licht erbij

Er komt een laagje overheen

beschermt je voor het donker

Het is als afscheid nemen van een dag

kijk nog even achterom

Schemer is nog niet helemaal donker

hoe pak ik deze nog even vast?

(…)

Annet Volkerink 

Gedicht deelnemer, fragment
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Elkaar inspireren en samen dichten
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Cultuurdeelname door volwassenen op zaterdag 15 november:  53 personen

1  Heleen Bosma | Dicht de witte vlekken op de Alerdinckkaart (poëzie) 

Heleen nam de deelnemers mee in een wandeling over het landgoed en bevroeg de cursisten naar hun 
ideeën en herinneringen die het landgoed kleur geven. Samen werd er aan nieuwe gedichten gewerkt die 
het landgoed in woorden vatten. 
5 personen volgden een poëzieworkshop.

2  Martina Florians | Geuren speuren, boven en onder de grond 

Florians ging op zoek naar markante locaties en verhalen en nam op specifieke, spraakmakende plekken 
bodem monsters. Hier begroef ze ingrediënten voor een uniek fermentatie proces die de geuren en 
voedingsstoffen uit de bodem extraheren. Samen met de deelnemers aan de workshop volgde een 
speurtocht en onderzoek op het landgoed naar locaties, de resultaten en bevindingen. 
9 personen volgden de workshop geuren speuren op het landgoed.

3  Maaike Gerritsen | De klank van de Uto-Folly (muziek en klankexpressie) 

Geïnspireerd door de vorm en de klank van de Uto-Folly en de rust en de pracht van Den Alerdinck werkte 
Maaike Gerritsen met haar cursisten aan een unieke klankimprovisatie. Een unieke manier om samen te 
ontdekken hoe een sfeer en een plek aanleiding kunnen geven tot het maken van nieuwe composities. 
6 personen volgden de klankworkshop.

4  Minke Kraijer | Snuisterijendozen maken 

Samen aan het werk met een ambacht die nog maar weinig zichtbaar is. Met prachtige materialen maakten 
de cursisten doosjes waarin kleinoden of geheimen, gerelateerd aan Den Alerdinck, een plek konden vinden. 
De snuisterijendozen vormden tevens aanleiding voor een verhaal van Minke Kraijer op het open podium 
tijdens de Belevingsdag op zondag. 
11 volwassenen volgden de workshop.

5  Heleen Simons | Blauwdruk (Alerdinck prent maken in etstechniek) 

Naar aanleiding van een zoek- en verdwaaltocht over het landgoed lieten deelnemers zich inspireren door 
specifieke plekken of details in het landgoed en maakten ze hiervan schetsen en tekeningen. Deze werden 
omgezet naar etsen, een workshop met unieke resulaten voor zo’n kort tijdsbestek en boeiend voor volwas-
senen én kinderen. 
11 personen volgden de workshop Blauwdruck.

6  Anna Slurink | Paper Roses maken

Deelnemers werden stap voor stap meegenomen in een traditioneel ambacht, welke thuis hoort op Den 
Alerdinck en terugkomt in bloemstillevens en andere schilderijen. Met name in de bloemenkamer en de rode 
kamer van Den Alerdinck is de herleiding naar de paper roses direct terug te vinden. Het uiteindelijke boeket 
vond een plek in het Koetshuis tijdens de Belevingsdag.
11 personen maakten paper roses 
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Van jong tot oud aan het Blauwdruckken
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De Uto-Folly heeft een prima akoestiek

Oproepen voor deelname aan de workshops  werden gedaan via het primair onderwijs in Laag Zuthem, 
Lierderholthuis en Raalte, via persberichten en oproepen in de kranten, oproepen op de facebookpagina van 
het project,  een uitgebreid radio interview bij RTV Raalte en 1000 flyers die verspreid zijn in de omgeving.
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Zondag 16 november 2014 waren we als koor 
“De Heeren van Salland”, door Stichting Beeldruimte 
uitgenodigd om het Zintuigevenement op het prachtige 
slot Den Alerdink op te luisteren met ons gezang.

Middels een zeer groot metalen kunstvoorwerp 
(de Uto-Folly), voorafgegaan door de heren van het 
koor werd deze middag op ludieke wijze geopend. 
De zorgvuldig gekozen liederen werden door het 
publiek enthousiast ontvangen.

Na deze opening konden de vele bezoekers zowel in het 
Koetshuis als in de Havezate genieten van de talloze , 
vertellers, dichters, muzikanten en “De Heeren van Salland”.

Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje.

Willem Groenewoud, 
namens de PR-groep “De Heeren van Salland”

Paper Roses 
maken

Anna Slurink
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Belevingsdag

Cultuurdeelname op 16 november 
Tijdens de zintuigen-/belevingsdag kunnen bezoekers geïnspireerd worden door de kunstwerken, verhalen, 
muziek etc. die de genodigde kunstenaars speciaal voor het landgoed hebben gerealiseerd. Hier worden ze mee-
genomen in de belevingswereld en creatieve blik van een ander, die de mogelijkheid creëert zelf ook met andere 
ogen en een frisse blik naar het landgoed te kijken.

In totaal mochten we op de belevingsdag ca. 300 bezoekers verwelkomen voor het doorlopende programma. 
Met een formule die het best te vergelijken valt met De Parade konden mensen zelf kiezen welke voorstellin-
gen of activiteiten ze wilden bezoeken en actief een eigen programma samenstellen. Van beeldende kunst tot 
theater, poëzie en lezingen; er was voor elk wat wils. Met het zintuigen programma was er de mogelijkheid om 
Den Alerdinck vanuit vele  invalshoeken te beleven, te voelen en te ervaren. Mensen verplaatsten zich gedurende 
de middag tussen het Koetshuis, het Koningshuis en de boomgaard en  leerden zo op uitnodigende en gastvrije 
wijze het landgoed kennen, dat normaliter zijn deuren gesloten houdt. Voor de ca. 35 aanwezige jongeren waren 
met name de kunstwerken, de theatervoorstelling en het open podium interessant. 

Levend Landgoed heeft voor mij steeds drie fijne aspecten bevat:
 
1.   Vanaf het begin was de benadering van Hellen en Henriette, 

respectvol, uitnodigend en inspirerend. Dat is een bijzondere 
combinatie, leiding en richting geven en daarbij de creatieve 
ruimte waarborgen. 

2.   De kennismaking met Den Alerdinck (dat ik echt niet kende) 
was een aangename verrassing. Door de ruimte om het op  
mijn manier te beleven en onderzoeken, en dat gestalte te 
geven, is het in alle aspecten tot leven gekomen.

3.   Last but not least was ik geraakt door de band die de omwo-
nenden met hun leefomgeving hebben. Het was verdiepend 
om aan het licht te brengen wat het landgoed voor hen bete-
kent. Tegelijk werd de betekenis nog versterkt door dit bloot  
te leggen. 

 
In het slotweekend kwamen al deze aspecten bij elkaar, wat een 
rijk festival opleverde. In 2014 is Landgoed Den Alerdinck met 
bewoners en omwonenden voor mij echt tot leven gekomen.  
Een dikke pluim voor Henriette en Hellen, altijd prettig aanwezig 
en in dienst van het grotere geheel. 

Heleen Bosma
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De programmering van het open podium, met deelnemende verenigingen en acts binnen de gemeentegrenzen 
van Raalte, was een gouden greep. Het zorgde voor een grote toeloop van mensen uit de directe omgeving, 
die zich mengden met kunst – en cultuurliefhebbers. Uiteindelijk bezochten ze niet alleen de voorstellingen van 
de ‘lokale bekenden’ waarvoor ze gekomen waren maar ook de andere professionele acts en activiteiten. Door 
verschillende culturele organisaties, kunstvormen en diverse niveau’s van kunstbeoefening op één middag te 
programmeren wordt ontmoeting gestimuleerd en ontstaan er kansen voor kruisbestuiving en samenwerking. 

De gezamenlijke afsluiting van Vincent Bijlo, met aansluitend warme soep met broodjes, gaven de ruimte om 
alle opgedane indrukken de revue te laten passeren en na te denken over wat men nu werkelijk had gezien. 

Meer inhoudelijke informatie over het  programma van zondag in de concrete resultaten.
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Concrete resultaten, effect en verankering
Concrete resultaten en het effect hiervan op de onderdelen:
1. Behoud van cultureel erfgoed
2. Samenhangend aanbod
3. Regionalisering
4. Cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen

1. Behoud van cultureel erfgoed
Inherent aan het project Levend Landgoed is het behouden en delen van cultureel erfgoed. De bijdragen van 
kunstenaars en sprekers geven een hernieuwde betekenis aan het bestaande (materiële en immateriële) erfgoed. 
Levend Landgoed draagt bij aan een duurzame toekomst van een stukje Raalter en Overijsselse geschiedenis. 
Het project op Havezathe Den Alerdinck bewijst hoe hedendaagse kunst kan bijdragen aan behoud van cultureel 
erfgoed. We beschrijven aan de hand van de kunstwerken en de presentaties hoe dit in zijn werk gaat.

Concrete resultaten 2014:
- Negen workshops met ruim 100 deelnemers tijdens de Doe-Dag.
- Zeven kunstbijdragen van kunstenaars uit diverse kunstdisciplines.
- Drie lezingen / voorstellingen vanuit de disciplines cabaret, wetenschap, tuinarchitectuur.
- Een uitgebreid en divers cultureel programma tijdens de Belevingsdag met ca. 300 bezoekers.

“Producten”
Zeven kunstenaars ontwikkelden in samenwerking met omwonenden een kunstwerk of voorstelling, geënt op 
de plek en historie van de Havezathe. Verhalen, gebeurtenissen, en ervaringen werden verzameld en kregen 
vorm, geur en geluid in een kunstvorm. Zowel het erfgoed van de ‘grote’ verhalen komt aan bod, als de verhalen 
‘die de ronde doen’ en de verhalen van het ‘petite histoire’. Er is ruimte voor relevante geschiedkundige informatie 
(Gorbatsjov op den Alerdinck) maar ook voor persoonlijke herinneringen, beelden, gevoelens en verhalen van 
bewoners op en om het landgoed. 

Locatietheater Op de Dijk: Het zijn maar spullen

Locatietheater Op de Dijk verbleef een week op het landgoed en verzamelde verhalen over de wederkeer  
van bloei en verval die de geschiedenis van de Havezathe kenmerkt. Leonie Dijkema en Sanne Verkaaik 
doken hiervoor in geschiedenisbronnen en interviewden de eigenaar, medewerkers van de Havezathe en 
omwonenden. Welke verhalen doen de ronde en welke verhalen zijn historisch? Hun onderzoek resulteerde 
in de voorstelling: Het zijn maar spullen. Een voorstelling als een Vanitas over de relativiteit van rijkdom 
en bezit.  De boomgaard van de Havezathe fungeerde als decor voor deze voorstelling die tijdens het 
zintuigenevenement 3 x werd uitgevoerd. De try out werd ingezet tijdens de workshopdag als reflectie- 
en discussiemiddel voor jongeren. 
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“ Ik kijk als buurtbewoner met een aangename 

blik terug op Levend Landgoed. De opzet 

was in eerste instantie eenvoudig maar al 

snel bleek dat veel omwonenden en andere 

belangstellenden actief betrokken werden 

bij het hele gebeuren rond de themadagen.  

 

Door het warme onthaal op de “Havezathe” 

en de meest uiteenlopende programma’s 

waar je deel aan kon nemen gaf dat voor mij 

en vele anderen inspiratie en resulteerde tot 

het maken van kleine kunstwerkjes of het 

ontdekken van onbekende talenten. 

 

Met name was de slotmiddag een groot  

succes waarin het koetshuis centraal stond 

en een doorlopend programma van muziek, 

poëzie, zang en cabaret elkaar afwisselden en 

waar je ongedwongen deel aan kon nemen. 

 

 Door de opzet van dit soort projecten ervaar  

je op een aangename manier dat we trots 

kunnen zijn op zo’n mooi landgoed binnen 

handbereik en waar we dagelijks van kunnen 

genieten. 

 

Annet Volkerink

2015-001 Rapport Levend Landgoed DEF.indd   37 08-02-15   19:42



38

Levend Landgoed een im
puls voor de om

geving

Martina Florians: De barones de tuinman en de ezel

Martina Florians groef letterlijk In de bodem van het landgoed naar het verleden. Omwonenden en kenners 
van het landgoed leidden haar naar plekken waar bijzondere gebeurtenissen zich hebben afgespeeld of die 
een speciale betekenis hebben. Doormiddel van een speciaal fermentatieproces bewerkte ze de gedolven 
aarde tot een zeer vruchtbaar en geurend mengsel voor de toekomst. In een speciaal gebouwde installatie 
in de Uto-Folly toonde en deelde  zij tijdens het zintuigenevenement het proces, de geuren en de bijbeho-
rende verhalen. Na het evenement zijn de mengsels verspreid over omwonenden van Den Alerdinck, die het 
vruchtbare destillaat ter verrijking over hun eigen grond zullen verspreiden. Verhalen, geschiedenis, materie 
en geuren vermengen zich hier op bijzonder wijze met elkaar. 
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Heleen Bosma: De witte vlekken op de Alerdinckkaart

Provinciedichteres Heleen Bosma ging op pad in de naaste omgeving van de Havezathe. Bij willekeurige 
huizen en boerderijen belde ze aan en vroeg bewoners naar hun persoonlijke ervaringen, herinneringen 
en beelden van Den Alerdinck. Bewoners tekenden plattegronden van het landgoed en gaven deze een 
persoonlijke invulling. Een grote hoeveelheid ‘micro’ verhalen en belevenissen verzamelde Heleen Bosma op 
deze wijze. Dit inspireerde haar tot het gedicht: Koekoek. Met het ‘petite histoire’ van omwonenden vulde zij 
de witte vlekken op de Alerdinckkaart in de vorm van poëzie. Te midden van de plattegronden en opgete-
kende verhalen droeg zij tijdens het zintuigenevenement het gedicht Koekoek verschillende malen voor in 
de Bloemen Salon van de Havezathe. 

Koekoek op Den Alerdinck

Als je wakker wordt met de klank van de koekoek

en alles is in balans, wat wil je dan anders

dan de perfecte zonnestraal op de vijver bezingen,

het decennialange naklinken van glijdend ijzer op ijs,

het voorzichtige mos op de daken?

Het is er en je wilt het om je schouders,

het bladerdek, een hemel boven een statig vooraanzicht,

snaterende eenden, adellijke genen en als in sprookjes

een opknaplustige koning als buur.

Dus schuif je met je ogen de groentinten naar elkaar toe,

je voelt aan het fruit, pikt er de lekkerste uit,

bukt en raapt één eikel voor het bokje thuis,

herinnert je de krik die de lange muur weer rechtte.

Je zet je leven in takjes op vaas.

Het blijft koekoeken en je verlangt

met de seizoenen mee naar bomen met witte bloemetjes,

een lichte rozengeur maar wel sterker, ach,

hoe heten ze toch, een echte Alerdinckgeur. Acacia’s!

Als het beest van geen wijken weet, wil je het verre

klinken van een specht in een holle boom,

staan de bankjes klaar als een begripvol lint

wil je neerzinken in de stilte, die de dagen,

de jaren en de eeuwen met elkaar verbindt.

Dit gedicht is samengesteld uit en geïnspireerd op verhalen 

van omwonenden van Havezathe Den Alerdinck, voor het 

project Levende Havezathe Den Alerdinck, de vijf zintuigen, 

georganiseerd door Stichting Beeldruimte, 2014. 

Met dank aan omwonenden Laurens en Willie Ruiten, 

Hetty van Ockenburg, Bennie Ramaker, Mijn ten Brinke, 

Jan Schuurman en Henk Volkerink © 2014 Heleen Bosma
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Jan Paul de Bondt: Havezate verhaal in muziek en geluid (mini documentaire)

Muzikant en radiomaker Jan Paul de Bondt (Nooit meer Slapen, VPRO) dook in de vrij recente geschiedenis 
van Den Alerdinck, de periode van begin jaren ’80 waarin de zogenaamde Oost-West Alerdinck conferenties 
plaatsvonden. Hij interviewde enkele mensen die ‘er bij’ waren en mensen die er ‘vlak bij’ woonden maar niet 
precies wisten wat er gaande was. In de loop van 3 decennia bleven enkele hardnekkige geruchten de ronde 
doen over ‘groten der aarde’ die de conferentie op Den Alerdinck bezochten. Wat gebeurde er precies tijdens 
de conferenties die voormalig eigenaar Frans Lurvink met de Alerdinck Foundation organiseerde? Heeft Den 
Alerdinck een directe bijdrage geleverd aan de val van de muur? In een klank- en woordcompositie ontrafelt 
hij met deskundigen én omwonenden deze mythe tot nagenoeg het laatste draadje... 
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Heleen Simons: ‘Met lopend buffet’, conversationpieces

Beeldend kunstenaar Heleen Simons werd gebiologeerd door het interieur van de Havezathe. Haar oog viel 
op de vele dierenafbeeldingen, schilderijen en dierensnuisterijen, verspreid door het huis. In een kunstwerk 
verbond zij dit dierenthema met een oud gebruik in salons: de conversation pieces. Om tijdens diners het 
gesprek op gang te houden werden er tafelobjecten ontworpen die aanleiding waren voor gesprek. Ook 
het decoratieve aspect van saloninterieurs verwerkte zij in enkele kunstobjecten. Ze nodigde de plaatselijke 
papierkunstenares Anna Slurink uit om een bijdrage te leveren aan haar objecten in de vorm van paper-ro-
ses.  Op de eettafel in de Rode Salon werden haar Alerdinck  Conversationpieces getoond, die perfect waren 
afgestemd op de locatie en de specifieke ruimte.  Met deze kunstwerken kwam het gesprek tijdens het zintui-
genevenement ‘vanzelf’ op gang. 

Levend Landgoed  verbinden en verbeelden
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Floor Coolsma: ‘Vos’ en ‘On the other side’. 

Ieder kunstproject heeft een dromer nodig. Beeldend kunstenaar Floor Coolsma is zo iemand die rond gaat 
dwalen en sfeer, toeval en associaties van alle kanten laat binnenkomen. Binnen en rond het Koningshuis 
vielen haar, net als Heleen Simons, de vele dierafbeeldingen op. In het bos rond de Havezathe vermoedde ze 
dieren die zij niet zag maar die haar wel zagen. Uiteindelijk nam ze de roeiboot en verspreidde haar beelden-
groep ‘On the other side’ over de grote vijver achter de Havezathe. Een groep ‘relaxte’ hazen dobberde er rond 
in bootjes. Vanuit de Grachtenkamer hadden bezoekers van de lezingen een prachtig uitzicht op dit speelse 
en poëtische werk.  Heel anders dan de hazen die bij de grote boom op het voorplein van de Havezathe 
ronddansten in haar kunstmobile ‘Vos’. Deze hazen werden opgejaagd door een springende vos. Ze associeer-
de dit met het verhaal ‘Van den vos Reynearde’, over de Vos die zijn sluwe streken niet kwijt raakt en een brief 
aan koning Leeuw stuurt met daarin de afgebeten kop van Haas… De naam ‘Koningshuis’ zoals de Havezathe 
nu ook wordt genoemd en de oude stenen leeuw in de boomgaard maken het verhaal af. 
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Maaike Gerritsen: Improvisatie Levende Havezathe

Tijdens het evenement improviseerde muzikante Maaike Gerritsen op de geluiden van het landgoed. Met de 
Uto-Folly als klankkast, haar viool en enkele eenvoudige slag-attributen improviseerde ze samen met spon-
tane deelnemers uit het publiek op dit unieke concertpodium. Het vluchtige van de landgoedgeluiden, het 
weer, de bezoekers en de sferen ving zij voor een moment in de Uto-Folly en in de oren van de toehoorders. 
Bezoekers deden mee met de improvisaties en zorgden voor een uniek samenspel. 
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“Verhalen en lezingen”
Drie sprekers werd gevraagd vanuit hun eigen discipline te reflecteren op het landgoed en daarbij de zintuigen 
volop open te zetten. Een bioloog, een cabaretier en een tuinontwerper bezochten uitgebreid de Havezathe. 
Allen waren zeer onder de indruk van de rijkdom aan details, geschiedenis en sferen. Stuk voor stuk hebben ze 
een zeer persoonlijke interpretatie (en intensieve weergave) van Havezathe den Alerdinck gegeven binnen hun 
opdracht. Tijdens het evenement hebben ze het publiek een onvergetelijke ervaring meegegeven, die de Have-
zathe en haar historie menigmaal op een  onverwacht unieke wijze in beeld bracht.

Kees Moeliker

Voor bioloog / schrijver Kees Moeliker was tijdens zijn meerdaags verblijf op Den Alerdinck binnen net zo 
veel te beleven als buiten. Ook zÍjn oog viel op de vele dierenafbeeldingen en talloze andere details die met 
zijn eigen fascinaties als bioloog / schrijver te maken hebben. ‘Levende’ Havezathe kon door hem letterlijk 
worden opgevat. I.V.N. gids Agnes Niemeijer, die op meerdere landgoederen in de omgeving natuurexcursies 
organiseert, leidde hem rond op het landgoed, wat hem deed  beseffen een typische ’stadsbioloog’ te zijn. 
In de grachtenkamer hield hij tijdens het evenement 2x een boeiende presentatie, die inzoomde op de flora 
en fauna van den Alerdinck, maar ook op de uniciteit van de Havezathe. Welke dieren zijn er te vinden op het 
landgoed? Welke sporen en verhalen vond deze rasbioloog tijdens zijn verblijf? De lezing was niet gespeend 
van de droge humor die ook zijn columns typeert.

Harry Pierik

Meekijkend door de ogen van tuinontwerper Harry Pierik kreeg het landgoed rond het Koningshuis her-
nieuwde betekenis. Het oorspronkelijke parkontwerp is op de ene plek duidelijk herkenbaar, op andere 
plekken moeilijk of niet terug te lezen. Het landgoed ontleden onthult een geschiedenis, laat hij het publiek 
zien. Harry Pierik filosofeert ook over hoe typische landgoed elementen bewaard en geïntegreerd kunnen 
worden in eigentijdse (qua onderhoud behapbare) ingrepen en toevoegingen. Een ontwerp  waarin land-
schap, natuur, park en tuin een geïntegreerd geheel vormen. In de grachtenkamer presenteerde hij twee keer 
zijn visie op integratie tussen landschap en tuin, ook aan de hand van voorbeelden van enkele tuinen uit de 
omgeving. 
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Vincent Bijlo

Het verzoek aan de blinde cabaretier Vincent Bijlo, was zich te laten leiden door het zintuig: Zien. Dit wist hij 
op schitterende wijze naar zijn hand te zetten. Via autobiografische schetsen en volgens zijn eigen interpre-
tatie van het verschil tussen kijken en zien, leidde hij het publiek terug naar zijn eerste  ontmoeting met Den 
Alerdinck. Deze vond plaats op de dag dat de herfst plotseling inzette, al het blad nog aan de bomen zat en 
de herinnering aan de zomer nog van gisteren was. Het streekgedicht “Krönnenzommer teumt nog effen” 
vatte precies zijn gevoel en melancholie van deze ervaring samen. Landgoedbuurvrouw Annet Volkerink las 
dit gedicht op verzoek van Bijlo in dialect voor aan het publiek tijdens zijn voorstelling. 

Vincent Bijlo

(Gedeelte van zijn tekst)

Licht, licht, licht. Ik hoorde ze er altijd over praten, over licht. 

Het was iets, maar ik begreep er niets van. Eén ding wist ik 

wel, het maakte geluid, althans, 's avonds. Als ik 's avonds 

alleen in een kamer zat en er kwam iemand binnen, hoorde 

ik: tik. Dan zeiden ze: effe een liggie maken. Dat betekende, 

daar kwam ik nadat ik 2 jaar tik gehoord had achter: even het 

licht aandoen.

Toen mijn vader dat weer eens deed, dat tik, vroeg ik hem: 

waarom doe je dat alleen ’s avonds? Overdag geeft de zon 

licht, zei hij. Dat was nieuw. Ik kende de zon als een grote 

terraskachel die het soms niet deed, ik dacht dan dat ze hem 

hadden uitgezet om energie te besparen. Volgens mijn vader 

was het anders, ik voelde de zon niet omdat er een wolk voor 

schoof. Ik had daaruit geconcludeerd dat er 's avonds en 's 

nachts altijd heel veel wolken waren, omdat ik de zon dan 

niet voelde.

Maar dat was niet zo. 's Avonds, zei mijn vader, schijnt de zon 

op de andere kant van de aarde. Ik dacht: die man is gek, 

hij lult maar wat. Hij zegt: ja, de aarde draait. Ik zeg: wat een 

onzin, waarom voel ik dat dan niet? Dat voel ik in een draai-

molen toch ook. Een draaimolen, zegt hij, is veel kleiner en de 

lucht om de aarde draait gewoon met de aarde mee.

's Avonds en 's nachts, zei hij, is het dus donker.

Ook zo'n raar begrip, ik kon het me niet voorstellen. Voor mij 

bestaat het donker niet. Donker kan alleen maar bestaan 

als je ook licht kent, alles bestaat bij de  gratie van contrast. 

Mensen vragen mij wel eens: wat zie jij? Dan zeg ik: niets. 

Dan zeggen ze: zwart dus. Nee, zeg ik dan, niets. Zwart is niet 

niets, ik vind dat zo'n racistische opvatting. Mijn niets is dus 

een ander niets dan jullie niets. Tegenover jullie niets staat 

iets, jullie iets is niets zonder n.

Alles bestaat bij de gratie van contrast. Jullie weten wat zwart 

is omdat jullie weten wat wit is. Mooie vrouwen zijn alleen 

maar mooi omdat er ook lelijke vrouwen bestaan. Als er geen 

lelijke vrouwen zouden zijn waren er ook geen mooie, dus 

lelijke vrouwen zijn stukken belangrijker dan mooie vrouwen.

Ik ken geen kleuren, althans, ik zie ze niet, maar ik  ruik ze. 

Weldegelijk.

Wit ruikt naar schone was, Witte Reus, kost een berg, wast een 

beetje. In het ziekenhuis ruikt het wit en als je wit ziet moet je 

ook naar het ziekenhuis. Het plafond bij ons thuis is net gewit, 

dus plafonds ruiken wit.

Groen is de geur van regen, van gras, maar ook van  auto's, 

want die mogen er doorheen rijden. Groen ruikt naar groen-

te, hoewel niet alle groente groen schijnt te zijn. Rabarber 

ruikt groen, maar het is rood. En rode kool ruikt groen, maar 

dat is niet eens rood, nee, het is Paars.

Rood ruikt naar wijn, rozen en liefde, maar eigenlijk ruikt rood 

naar blauw want mijn vrouw houdt van blauw. Ze heeft een 

blauwe auto, de kozijnen van haar werkkamer zijn blauw, ze 

drinkt spa blauw, maar dat ruikt niet blauw, spa blauw ruikt 

naar water en water is kleurloos.

De zee ruikt ook niet blauw, de zee ruikt zout en zout is bruin 

want zout hoort bij patat.
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Aan zee ruikt het vaak naar patat, dus de zee ruikt naar patat 

dus de zee is bruin.

Zwart ruikt naar de combioven die ik bij het afbakken van 

een broodje i.p.v. op de ovenstand op de magnetronstand 

had gezet. Er zit wel een display op dat ding, maar wat heb ik 

daaraan.

Het hele huis stond vol met rook, vandaar dat ons plafond 

opnieuw moest worden gewit. Dus, rook ruikt wit, maar dan 

moet eerst wel de paus overlijden.

 

Wat zijn de kleuren van de regenboog

het zijn maar woorden

omdat ik nooit rood oranje geel groen blauw paars roze 

hoorde.

Wat is het licht als het niet warm is

wat is de bliksem zonder donder

het is als boven zonder onder,

niets.

Wat zijn wolken zonder zon

ze zijn als sterren, als de maan,

niets.

Als de stoep waarop niemand loopt

als het fietspad zonder banden, niets.

Alles ligt zo leeg te liggen

zonder echo is een pleintje een woestijn

ik moet altijd horen, horen

voordat er dingen zijn.

(…)

Zoals, in de woorden van Vincent Bijlo, “de wind 
alles groter maakt”,  hebben de bijdragen van 
alle kunstenaars en sprekers en de input van 
omwonenden Havezathe Den Alerdinck groter 
gemaakt. Het heeft het erfgoed van deze plek 
in volle glorie zichtbaar, hoorbaar en voelbaar 
gemaakt. 

De workshops van de Doe-dag, op zaterdag 
15 november, hebben uiteraard ook tot 
concrete resultaten geleid (zie paragraaf 
cultuurdeelname).  Relevante resultaten van 
deze dag zijn de eindresultaten van de deel-
nemers aan de workshops en de persoonlijke 
verdieping in Den Alerdinck.

Levend Landgoed  verbinden en verbeelden
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2. Samenhangend aanbod

Doen én beleven! Vanuit deze twee perspectieven hebben we de activiteiten van levend Landgoed gebundeld.
Een samenhangend aanbod vond niet alleen plaats tussen de bijdragen van de diverse kunstenaars en sprekers 
en in het workshopprogramma. In het Koetshuis werd namelijk tijdens het evenement een doorlopend program-
ma aangeboden van (amateur)talenten uit de omgeving van de Havezathe. Uit Heino, Lierderholthuis en Raalte 
traden talenten voor het voetlicht uit diverse disciplines. Verhalenvertellers, zangers (koren en een zangtrio) en 
muziekgezelschappen traden op:
- Heeren van Salland    
- Vrouwenkoor Sincero
- Ons Genoegen, koperblazers
- Reinder van Raalte met zangtrio  
- Karin de Graaff en Four Flutes   
- Minke Kraijer, vertelling: De Marskramer

Het evenement programmeerde gedurende het weekend niet alleen een breed scala aan kunstdisciplines,  
maar ook een aanbod voor alle leeftijden. Er waren twee workshops specifiek voor de basisschoolleeftijd. 
Daarnaast vonden er zeven workshops plaats voor jongeren en volwassenen. Hierin kwamen de volgende 
disciplines aan bod: Theaterkunst, Muziekimprovisatie, Grafische kunst, Beeldende Kunst, Decoratieve volkskunst 
en Installatiekunst. Het aanbod van het zondag evenement was specifiek geschikt voor jongeren en volwassenen. 

Heeren van Salland

Reinder van Raalte met zangtrio

Karin de Graaff en Four FlutesZien, horen én proeven
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3. Regionalisering

Het concept Levend Landgoed heeft bewezen een verbinding te kunnen leggen tussen een landgoed en  
haar omgeving, doormiddel van de inzet van kunst & cultuur. Dit biedt kansen en mogelijkheden voor andere 
landgoederen in de regio. Passend bij de specifieke situatie van iedere andere locatie kan het concept worden 
aangescherpt, uitgewerkt of een specifieke thematische insteek krijgen. Lokale amateurkunst, volkskunst en  
professionele kunst kunnen worden ingezet en worden d.m.v. het project versterkt. 
Er ontstaat een extra podium en een directe mogelijkheid tot ontmoeting en kennisuitwisseling. Het betreffende 
landgoed en omwonenden zijn de dragers van het welslagen. Het concept en de uitwerking als pilot op Den 
Alerdinck zal via Het OPG en de gemeente Raalte worden aangeboden aan andere landgoederen en op deze 
wijze een bijdrage leveren aan de versterking van de (identiteit van) de regio’s. .
(zie hoofdstuk: Aanbevelingen)

4. Cultuur in relatie tot andere beleidsterreinen

In het project Levende Havezathe staat cultuur direct in relatie tot het beleidsterrein Welzijn. De inzet van kunst 
en cultuur blijkt als bindmiddel te werken voor een sociaal vitaal platteland en een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid. Op intensieve wijze hebben de kunstenaars van het project bewoners uit de directe omgeving 
betrokken bij hun onderzoek en oriëntatie. De omgeving blijkt een rijke bron aan informatie en kennis te zijn en 
een hulpvaardige hand te willen bieden, ook uit onverwachte hoek. Kunst en Cultuur maken iets los en zetten 
mensen in beweging. Alle individuele kunstuitingen hebben een vorm van participatie in zich gewaarborgd die 
het project een inhoudelijke meerwaarde geven en de verbinding met de omgeving en omwonenden versterkt.

Ook is hier een relatie tussen de beleidsterreinen Cultuur en Recreatie. De gemeente kan zich met dit project 
profileren op het gebied van kunst & cultuur. Levende Havezathe biedt een recreatief podium voor liefhebbers  
en uitvoerders en maakt de gemeente Raalte mede hiermee aantrekkelijk voor recreanten. Cultuur en Vrijetijds-
economie raken elkaar hier vanzelf. Met het project is een nieuwe drager gelegd voor een interactie tussen: 
erfgoed, cultureel podium en (economische) wisselwerking met de  directe omgeving.

De verankering van het project Levende Havezathe Den Alerdinck
Hoewel de definitieve verankering in de toekomst zal moeten blijken, zijn een aantal ankerpunten nu al duidelijk 
voelbaar. Ook wanneer we Levende Havezathe Den Alerdinck 2014 vergelijken met de eerdere versie in 2013 
(zintuigenevenement 6e zintuig, op 21 december 2013). 

1.   Bij de ontwikkeling en uitvoering van alle kunstwerken en presentaties zijn in 2014 actief omwonenden van 
het landgoed betrokken. Door hun inbreng waren alle kunstwerken en presentaties volledig geënt op plek en 
historie van de Havezathe en inhoudelijk van hoog niveau. 

2.   De deelname van amateurkunst beoefenaars en muzikanten aan het Open Podium tijdens het evenement 
was nieuw in het programma en bewees een snel volgeboekt onderdeel van het evenement te zijn. Dit 
bewijst dat er uit de directe omgeving veel animo is om op het podium dat Den Alerdinck biedt op te treden. 
Enkele groepen die i.v.m. optredens elders nu niet van de partij konden zijn (waaronder In the Attic), hebben 
al een voorschot genomen op eventuele komende podiummogelijkheden op Den Alerdinck en hebben 
zich vast aangemeld. Groepen beschouwen het als een unieke locatie om te mogen spelen en op te treden. 
Daarnaast is er behoefte aan meer aanbod in de directe omgeving. 

3.   Een ander nieuw element was de workshopdag. Op deze zaterdag waren acht van de negen aangeboden 
workshops volgeboekt. Ca. 100 deelnemers hebben de workshops gevolgd, waarvan de meeste uit de  
directe omgeving van het landgoed kwamen. Er kwamen die dag zelfs nieuwsgierige bezoekers om naar  
de (resultaten van ) workshops te kijken. 

4.   In de loop van het evenement meldden zich verschillende bezoekers uit de directe omgeving, die zich als 
vrijwilliger voor een volgend zintuigenevenement op Den Alerdinck aanmeldden. De betrokkenheid en het 
enthousiasme van omwonenden blijkt groot.
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5.   Bij het eerdere zintuigenevenement in 2013 waren er naar verhouding redelijk veel bezoekers/cultuur- 
liefhebbers uit Zwolle en Deventer. Bij de editie in 2014 was overduidelijk veel publiek uit de (directe)  
omgeving aanwezig. Logischerwijs als gevolg van de grote betrokkenheid van omwonenden bij de  
voorbereidingen van het project en als gevolg van de grote en enthousiaste deelname uit de omgeving  
aan het Open Podium. Daarnaast heeft de regionale pers het evenement gedragen en ondersteund en  
met terugkerende berichtgeving de mensen uit de omgeving geattendeerd op de uniciteit van het project.  
Het draagvlak bij de pers is toonaangevend voor de goodwill en het enthousiasme voor Levend Landgoed.

Uit bovenstaande punten mogen we concluderen dat het engagement  van zowel de omwonenden als alle 
betrokkenen en liefhebbers uit de regio binnen een jaar enorm is gegroeid en dat er met Levend Landgoed een 
stevig fundament is  gelegd voor toekomstige activiteiten op Den Alerdinck. Nog bijna dagelijks melden zich 
mensen voor de Facebookpagina Levend Landgoed. Enthousiasme vanuit de Havezathe en de directe omgeving 
zullen moeten worden gekoesterd, geborgd en vastgehouden. Met dit enthousiasme en de opgedane ervaring 
moet het mogelijk zijn (op kleinere schaal) culturele activiteiten te programmeren die op eigen benen kunnen 
staan en winstgevend zouden kunnen zijn. 

De  gegroeide betrokkenheid legt ook een bodem voor toekomstige financieringsmogelijkheden als crowdfun-
ding. Een actief landgoed, betrokken omwonenden en een gevarieerde programmering zijn het basisrecept. 
Blijvende goodwill van plaatselijke en regionale pers, en het slagen van Crowdfunding en het binnenhalen van 
financiële middelen bij fondsen als Stichting Doen, zijn onderliggende voorwaarden.

Het draagvlak voor Levend Landgoed op Havezathe Den Alerdinck is groot. In het krantenverslag dat de dag na 
het evenement verscheen in de Stentor, sprak landgoedeigenaar Wouter Koning van een: “parelketting die hij 
verder zal rijgen”. Hij heeft aangegeven dat hij verdere vorm en uiting zal geven aan culturele activiteiten, in de lijn 
van Levend Landgoed. Gestimuleerd door de kwaliteit van de kunstenaars en het enthousiasme van producties 
ziet hij de meerwaarde van kunst en cultuur voor het landgoed. 

Er is met Levend Landgoed een stevig fundament  gelegd voor toekomstige activiteiten, het is nu aan 
Den Alerdinck om continuïteit te geven aan het project!
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Aanbevelingen naar andere landgoederen
Deze publicatie geeft een indruk wat een op maat gemaakte culturele programmering, in samenwerking met 
mensen uit de directe omgeving, kan betekenen voor een landgoed. Levend Landgoed is niet bedoeld om direct 
grote verdiensten te realiseren. Het is een aanzet tot verbinding en verdieping, die de weg plaveit naar gezamen-
lijke activiteiten. Het project genereert een brede PR. Daarnaast is het een unieke kans om de naamsbekendheid 
en de kennis van de historie van het landgoed te vergoten (en te delen). Uiteindelijk plaveit het de weg naar 
nieuwe activiteiten en het vormen van een breder netwerk, waarbij het draagvlak en de inzet van omwonenden 
gewaarborgd is. Zo vormt het project uiteindelijk de opmaat naar toekomstige, winstgevende activiteiten.

Het succes van Levend Landgoed is afhankelijk van een paar duidelijk benoembare factoren. Daarnaast kom je 
in elk project de do’s en don’ts tegen, die we graag delen in de vorm van  enkele aanbevelingen om toekomstige 
activiteiten en projecten een stimulans te geven tot welslagen en succes.

1  Keuze voor het landgoed

-   De landgoedeigenaar is de gastheer en de spil van de bestaande kennis en ervaring. We zoeken dan ook  
bij uitstek naar landgoedeigenaren die dit met trots en enthousiasme delen!

-  Voor een voorspoedige en duidelijke communicatie en borging van de continuïteit zal het project het beste 
uit de verf komen op landgoederen waarbij de eigenaar veel (liefst op gezette tijden) aanspreekbaar/bereik-
baar is en aanwezig is. 

-   Het ene landgoed is het andere niet. De gelegenheid zowel binnen- als buitenruimtes beschikbaar te stellen 
voor culturele programmering biedt de meeste mogelijkheden.  Het geeft kunstenaars  de mogelijkheid zich 
ook door het interieur van een gebouw te laten inspireren. Bij uitvoeringen en presentaties is een binnen-
ruimte een extra en uniek podium. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het delen van cultureel erfgoed 
met een groot publiek.

2  Begeleiding en aansturing 

-   Stichting Beeldruimte is inhoudelijk en uitvoerend betrokken bij de organisatie van Levend Landgoed.  
Daarnaast is het prettig om vanuit het landgoed één of twee vaste contactpersonen te hebben met een  
duidelijke taakomschrijving, om plannen mee te smeden en afspraken mee in te plannen. Teveel verschillende 
aanspreekpersonen geven verwarring en ruis in een project dat gebaat is bij transparantie en het maken van 
snelle en concrete afspraken.

-   Actieve betrokkenheid van het landgoed / de landgoedeigenaar draagt direct bij aan het succes. Te denken 
valt aan o.a. het delen van kennis en ervaringen, delen van publicaties en foto’s , de inzet / uitnodigen van  
het eigen netwerk, gezamenlijke reflectie op mogelijkheden, thema’s en kunstenaars.

3  Betrekken van omwonenden 

-   Hoe krijg je omwonenden in de benen voor een landgoed dat al sinds jaar en dag deel uitmaakt van hun 
directe omgeving? De praktijk wijst uit dat de nieuwsgierigheid van velen zo groot is dat ze graag een  
bezoek brengen aan het landgoed en een concrete rol willen bekleden om deel uit te kunnen maken van  
het landgoed en haar activiteiten.

-   De inzet van social media maakt de direct omwonenden medeplichtig aan hun evenement. Een eigen  
facebookpagina of twitteraccount voor een project draagt bij aan een levendige communicatie en geeft  
de ruimte om op laagdrempelige wijze het publiek te bevragen en te informeren over de stand van zaken.

-   Geef omwonenden een serieuze plek of rol binnen de ontwikkeling en organisatie van het evenement.  
Zij bezitten een enorme rijkdom aan kennis met betrekking tot het landgoed in hun omgeving en zijn in  
staat om met vereende krachten, laagdrempelig, activiteiten te organiseren in de toekomst. Hierbij zijn ze  
ondersteunend en aanjagend, maar ook afnemer van de geboden activiteiten.
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-   Dorpsscholen in de directe omgeving kunnen een belangrijke rol spelen. Kinderactiviteiten als workshops 
door kunstenaars op een plek ergens op het landgoed zijn vrij eenvoudig te organiseren. Via de kinderen 
worden de ouders gemakkelijk bereikt en krijgt het project meer bekendheid.

-   Levend Landgoed draagt direct bij aan een vitaal platteland, door het creëren van een extra podium en  
daarmee de vergroting van het culturele aanbod. Benader ook de (muziek)verenigingen in de omgeving  
voor deelname!

4  Inspireren van kunstenaars en sprekers

-   Een warm welkom op het landgoed leidt tot de (inhoudelijke) beste resultaten! Onze ervaring heeft  
geleerd dat als er de ruimte is om kunstenaars langer op het landgoed te laten verblijven, er meer  
mogelijkheid is voor verdieping en reflectie in hun uiteindelijke (kunst) werk. Dus blijven slapen, liefst in  
één van de vaste verblijven, maar anders in tent of caravan, draagt direct bij aan een goed eindproduct!

-   Het delen van publicaties, het uitnodigen van mensen die kennis hebben over de historie van het landgoed, 
het kunnen benoemen van de krachten en uniciteit van het landgoed: hoe meer informatie des te beter 
beslagen de kunstenaars ten ijs komen.

-   Voor een eindresultaat van werken waarbij de geschiedenis en kwaliteiten van het landgoed duidelijk aan 
bod komen, is het van belang een goede opdrachtformulering te realiseren. Zowel voor schrijvers/sprekers 
als uitvoerend kunstenaars moeten de eisen duidelijk op papier worden omschreven. 

5  Borging en continuïteit

-   Levend Landgoed is een aanzet tot meer. Op den Alerdinck zijn de drempels geslecht tot nieuwe activiteiten. 
Mensen kennen het landgoed en haar mogelijkheden en zijn opgeroepen om een bijdrage te leveren aan 
activiteiten voor de toekomst. Spontaan worden er vanuit de enthousiaste omwonenden nieuwe ideeën  
aangeleverd en mensen melden zich als vrijwilliger voor een volgende editie. Het is nu, na twee evenementen, 
aan de landgoedeigenaar om dit te continueren. Zonder herhalende activiteiten daalt de interesse voor de 
mensen die zich betrokken voelen. Halfjaarlijkse koffiemomenten met aandacht voor omwonenden en  
een agenda om activiteiten in te plannen geven de basis voor een vaste programmering met regelmaat. 
Te denken valt aan kleine concerten, filmavonden, open podia etc. Ook grootschaliger evenementen zoals 
Levend Landgoed vinden een prima thuis op verschillende locaties.
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Artikelen gedrukte pers
15-10-2014 Weekblad voor Salland Talent gezocht voor open podium op Den Alerdinck
19-10-2014 Weekblad voor Salland Doen en beleven op Den Alerdinck 
08-2014  Heino Koerier  Levende Havezathe Den Alerdinck, oproep brainstorm
31-10-2014 De Stentor  Den Alerdinck inspireert bioloog,   
      interview Kees Moeliker en Stichting Beeldruimte
12-11-2014 Weekblad voor Salland   Levende Havezathe Den Alerdinck,  

interview  Heleen Simons en Stichting Beeldruimte
17-11-2014 De Stentor  Doen en beleven slaan aan op Den Alerdinck (verslag evenement)
19-11-2014 Weekblad voor Salland Doen en beleven op Den Alerdinck (verslag evenement)

Artikelen en aankondigingen op websites:
www.dekrachtvansalland.nl
www.sallandcentraal.nl
www.destentor.nl
www.weekbladvoorsalland.nl
www.nuheino.nl
www.alerdinck.nl
www.gastvrijelandgoederen.nl
www.natuurenmilieuoverijssel.nl
www.actiefsalland.nl
www.drimble.nl
www.hangtime.com
www.stichtingbeeldruimte.nl

Facebook: alerdinck, levend landgoed, stichting beeldruimte
persoonlijke pagina’s van de deelnemende kunstenaars en sprekers
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LAAG ZUTHEM – Den Alerdinck komt zaterdag  
15- en zondag 16 november tot leven! Het rustieke
landgoed nabij Laag Zuthem is voor de tweede maal 
het decor van het Zintuigenevenement; een gratis 
te bezoeken weekend boordevol optredens, work-
shops, voorstellingen en presentaties van kunste-
naars, schrijvers, theatermakers, dichters en muzi-
kanten, die zich voor hun nieuwe werk hebben laten 
inspireren door het landgoed. 

Ook deelneemster Heleen Simons heeft er rond-
gewandeld en de sfeer van het landgoed en de  
havezate op zich laten inwerken. “Heel uitdagend, ik 
had meteen tig ideeën!” vertelt ze enthousiast. De 
beeldend kunstenaar uit Wesepe maakt tekeningen 
en animaties, meest met balpen of kleurpotlood en 
staat vooral bekend om de hondjes die zij tekent. 
“Dat is ontstaan toen ik vrijwilliger was bij het Kun-
stenlab. Ik had daar een serie portretten gemaakt 
van schoothondjes omdat ik ze zo grappig vond. Ook 
wilde ik de mensen graag laten zien: moet je eens 
kijken wat wij fokken: levende knuffels!“ 

De hondjes van Heleen lijken overigens niet alle-
maal even lief en schattig… “Ik kende het landgoed 
al omdat ik vorig jaar als vrijwilliger heb meege-
daan. Zodoende wist ik dat in de Rode Kamer van de 
Havezathe een paar jachttaferelen hingen waar ook 
honden op staan afgebeeld. Het viel me op dat de 
honden hier overal terugkomen, er staan nogal wat  

sculpturen van honden.” “Eigenaar Wouter Koning 
handelt in diervoeders, vandaar!“ voegt Henriette 
Tavenier van de organiserende stichting Beeldruim-
te daar glimlachend aan toe.    

Heleen wist direct dat ze de honden als uitgangs-
punt zou nemen voor haar werk. Te midden van de 
kunst in de Rode Kamer zal ze de bezoekers haar 
eigen ‘conversation pieces’ laten zien. “Als de men-
sen vroeger een etentje hielden, dan kwamen er 
vaak stukken op tafel te staan die opzien baarden 
en gespreksstof opleverden. Voor het eerst heb ik 
twee ruimtelijke stukken gemaakt die als ‘conversa-
tion pieces’ op tafel komen te staan. Die stukken heb 
ik op een heel eigen manier gemaakt… De mensen 
kunnen ernaar kijken en hun eigen mening geven. 
Wat ik graag wil, is iets te laten zien dat dermate 
prikkelt dat men langer blijft kijken!”   

Een van doelen van de organiserende stichting Beel-
druimte is naast de professionele kunstenaars ook 
de mensen uit de omgeving bij het evenement be-
trekken, zo vertelt Henriette. “Dat maakt het evene-
ment toegankelijker. Zij hebben vaak veel kennis en 
kunnen hun herinneringen en gedachten aan Den 
Alerdinck meegeven aan de kunstenaars. Zo kan 
men de havezathe ook echt beleven!  Neem bijvoor-
beeld Heleen Bosma, Dichteres van Overijssel. Zij 
heeft bij een aantal bewoners aangebeld, gevraagd 
of ze een plattegrond van het landgoed wilden teke-

Zintuigenevenement met workshops, kunst, muziek, presentaties, verhalen en gedichten

Levende Havezathe Den Alerdinck
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nen en heeft naar hun verhalen geluisterd. Daar zijn 
echt fantastische dingen uitgekomen, zij heeft daar 
dus een gedicht over gemaakt.”

Ter inspiratie hebben de deelnemende kunstenaars, 
schrijvers, dichters, muzikanten, sprekers en the-
atermakers de havezathe bekeken en geproefd, de 
geuren geroken, naar de geluiden van het landgoed 
geluisterd en zich laten rondleiden. “Op het Zintui-
genevenement komen alle zintuigen komen aan bod, 
óók de reuk” aldus Henriette. “Martina Florians, een 
kunstenaar uit Rotterdam, heeft zich door buurt-
bewoners naar bijzondere plekken op het gebied 
van flora en geschiedenis laten leiden. Zij past een 
bepaalde techniek toe om geuren uit het verleden 
uit de bodem naar boven te halen en heeft daar ook 
haar kunstinstallatie over gemaakt” aldus Henriette. 
“Op het landgoed werd vroeger tabak gekweekt, die 
grond heeft zij bijvoorbeeld ook naar boven gehaald 
om te laten ruiken. Zij houdt overigens ook een 
workshop, waarbij zij veel zal vertellen en de bezoe-
kers langs al die plekken zal leiden.”  

Zaterdag ‘Doen’, zondag ‘Beleven’
Met een ruim aanbod van workshops staat de zater-
dag (15 november) in het teken van ‘doen’. De dag 
gaat om 14.00 uur van start in het Koetshuis waar-
na tot 17.00 uur de workshops in de ruimte van 
voorheen Pulsar aan de overkant van de Den Aler-
dinckweg gehouden worden. 

Op de tweede dag van het Zintuigenevenement, zon-
dag 16 november (14.00-19.00 uur) draait het om 
‘beleving’ en zijn er tal van optredens en presenta-
ties. De bezoekers stellen zelf hun programma sa-
men bij de infokraam en krijgen een programma en 
tijdschema mee. 

De voorstellingen vinden binnen én buiten plaats. 
Verspreid op het landgoed zijn er verschillende po-
dia. Eén van die podia is de Uto-Folly die vorig jaar 
speciaal voor havezathe den Alerdinck werd ge-
maakt en tijdens het Zintuigenevenement volop zal 
worden ingezet. 

In het Koetshuis treden talenten uit de omgeving op. 
In de grachtenkamer zijn (weghalen: optredens) le-
zingen, op de bel-etage van de havezate zijn presen-
taties en optredens en in de vijver en in de bomen 
zijn kunstinstallaties te bewonderen.  

Naast kleine kijk- en luistervoorstellingen en beel-
dende kunstpresentaties is er ook een programma 
met sprekers. Cabaretier/schrijver Vincent Bijlo, 
bioloog Kees Moeliker en tuinontwerper Harry Pie-
rik houden vanuit hun eigen vakgebied een zintui-
genverhaal. 

Verder zijn er presentaties van muzikant/radioma-
ker Jan Paul de Bondt, die een klankwerk zal laten 

horen, van Floor Coolsma, musicus/violiste Maaike 
Gerritsen, locatietheater Op de Dijk en anderen…     
Op het Open podium is voortdurend wat te doen. 
Hier kunnen bezoekers naar muziek luisteren, iets 
drinken of genieten van optredens van lokale talen-
ten zoals Karin de Graaff & Four Flutes, Minke Kraij-
er, vrouwenkoor Sincero en vele anderen.

Wilt u het Zintuigenevenement bijwonen en/of 
meedoen aan een workshop? Voor beide dagen 
kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar 
info@stichtingbeeldruimte.nl. 

Toegang op zondag en deelname aan de workshops 
op zaterdag is beide gratis. Voor meer informatie 
over workshops op zaterdag en over zondagpro-
gramma zie: www.stichtingbeeldruimte.nl   
(kader met workshops)  

Door: Loes Hartholt  In: Weekblad voor Salland
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Concept en uitvoering Stichting Beeldruimte
Henriëtte Tavenier en Hellen Abma, www.stichtingbeeldruimte.nl

Vormgeving 
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Cartoons
Lex Dirkse - ecocomics

Onze dank gaat uit naar Wouter Koning voor zijn enthousiasme en gastvrijheid, alle deelnemende 
kunstenaars en verenigingen, sprekers, omwonenden, vrijwilligers, Owen Lefran, Karin de Graaff , 
Marieke Korterik en de regionale pers.
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