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Voorwoord 
Het coronajaar 2020 liep gewoon door naar 2021. Even leek de zomer weer normaal, maar toen het 

seizoen weer zou starten kregen we toch weer te maken met gedeeltelijke lockdowns. Maar zoals in 

2020 werd er ook in 2021 een beroep gedaan op onze wendbaarheid, flexibiliteit en creativiteit. We 

stonden zeker niet stil en waren voortdurend in beweging. Iedere twee weken mag ik een column 

schrijven. Door ze te bundelen krijg je een mooi overzicht wat mij en ons gedurende het jaar 

bezighield.  

Veel leesplezier.  

Bert Frölich 

April 2022 

 

 

Foto: Bas van Spankeren 
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D.d. 13-01-2021 

Gezond verstand 
Januari is al weer een paar weken oud. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Aan de buis gekluisterd laatst, 

kijkend naar CNN, vroeg ik mij af wat voor jaar we tegemoet gaan. Een bestorming op het 

regeringsgebouw, dat symbool staat voor democratie, door mensen die fundamenteel ontevreden 

zijn. Die feiten en onwaarheden niet meer kunnen onderscheiden. Het geloof in instituties en 

wetenschappers kwijt zijn. En dat terwijl we, nog steeds, in een grote gezondheidscrisis verkeren. Ik 

hoop dat er snel rust komt en mensen weer op een gezonde manier met elkaar van gedachten 

kunnen wisselen. Maar eerlijk gezegd, het zit diep, en zal er nog veel moeten gebeuren. Hoe zit het 

dichter bij huis? We zitten in een verlenging van de lockdown. We moeten de komende maanden 

echt even door. De impact is steeds groter. Het is noodzakelijk om het virus er onder te krijgen. Als 

we dit vol kunnen houden en als de meeste mensen straks gevaccineerd zijn, dan komen we steeds 

dichterbij het normale leven. Ik kijk daar net als iedereen enorm naar uit. Laten wij ondertussen wel 

geloof houden in de wetenschappers en de instituten die daar verstand van hebben. Daar hoort 

discussie bij, dat gebeurt iedere dag, maar het interne debat is nu publiekelijk. Wetenschappers 

stellen continue vragen en zijn op zoek naar antwoorden. Terwijl wij, hoe begrijpelijk ook, de 

antwoorden al willen weten. Het is een knappe oefening om te gaan met onzekerheden. Ik ben er 

van overtuigd dat het goed komt. Als we maar het gezond verstand blijven gebruiken!   

 

D.d. 27-01-2021 

Digivaardig 
Hadden we een jaar geleden gedacht dat we zo digitaal zouden leven als we nu doen? De 

mogelijkheden waren er al, maar ik denk dat we versneld grote sprongen hebben gemaakt. We 

hebben het nu over thuiswerkvergoedingen in plaats van reiskostenvergoeding. En wie had gedacht 

dat online borrels, proeverijen en zelfs diners georganiseerd zouden worden? Zelf heb ik al een 

aantal keren biertjes, wijntjes, hapjes, meestal via de lokale restaurateur, thuis mogen ontvangen om 

vervolgens achter de computer met mijn mede online vrienden, collega’s, bestuursleden te 

vergaderen, te proeven of gezellig bij te praten. Op deze manier verenigen we het nuttige met het 

aangename en dragen we een klein beetje bij aan de horeca. Maar er zijn genoeg mensen die dat 

niet hebben. Die gewoonweg de digitale weg niet kunnen vinden. Ik heb het weleens gehad over de 

grote mate van laaggeletterdheid, ook in de Liemers. Mensen die niet goed kunnen lezen en 

schrijven. Als ik dat afzet tegen de enorme sprong die we digitaal maken, is dat een zorg. De kloof 

kan alleen maar groter worden. De digitale ontwikkelingen gaan snel, maar kunnen ook een 

oplossing bieden om ouderen of eenzamen contact te laten houden met de buitenwereld. Daar 

zullen we, ook als we over een tijd weer gewoon fysiek kunnen afspreken, aandacht voor moeten 

houden. Dat nemen we mee uit deze crisis. We moeten dus naast de activiteiten op het gebied van 

taalontwikkeling de stap naar betere digitale vaardigheden sneller zetten. Dat kan alleen door  

sterkere samenwerking met welzijn, bedrijfsleven, gezondheidzorg, bibliotheek etc.  
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D.d. 10-02-2021 

Blijf positief 
Inmiddels zitten we al geruime tijd in een lockdown. Wanneer we weer fysieke lessen en cursussen 

kunnen geven is onbekend. Dat geldt ook zeker voor het theater. Wat staat dat er nu al een tijd leeg 

bij. We blijven afstoffen en als het moet kunnen we morgen beginnen. Eigenlijk had ik mij 

voorgenomen hier niet meer zoveel nadruk op te leggen, maar de reuring van voorstellingen, het 

ontvangen van leerlingen, de koren, muziekverenigingen, enz. lijkt steeds meer iets van lang geleden 

te zijn.  Gaan we die herinneringen wel weer tot leven wekken? Daar ben ik van overtuigd. Ik krijg 

regelmatig de opmerking dat het nu vast wel lekker rustig is. Het tegendeel is waar. Op alle 

onderdelen zijn we actief. Met online muzieklessen en natuurlijk de veelgeprezen afhaalbibliotheek. 

Maar ook met het steeds aanpassen van lesaanbod voor scholen, planning voor marketingacties en 

de voorbereidingen op een nieuw seizoen. Het thuiswerken is zelfs intensiever. We maken volop 

plannen voor de toekomst. Het is belangrijk daar ook de gemeenten bij te betrekken. Samen met de 

Liemerse gemeenten wordt gewerkt aan een nieuw cultuurbeleid. Dat is een mooi traject, waarin we 

samen optrekken. Dat samen optrekken is sowieso heel belangrijk en in deze tijd van nog grotere 

betekenis. Met de steun van de gemeenten, provincie en rijksoverheid gaan we het redden en 

kunnen we werken aan de toekomst.  Want dat kunst, cultuur en cultuureducatie van grote 

betekenis is, blijkt maar weer. We hebben baat bij creatieve, kritische en weerbare mensen. Dat 

heeft deze tijd duidelijk gemaakt. Dus ik blijf positief! 

 

D.d. 24-02-2021 

Jongeren 
Boven op zolder bevindt zich de kamer van onze oudste zoon. Regelmatig schallen de klanken van 

zijn elektrische gitaar door het huis en ver daar buiten. Er wordt driftig geoefend op ingewikkelde 

loopjes van bekende popnummers. Dit ter afwisseling van de studie die online gevolgd wordt.  

’s- Avonds is er regelmatig online contact met vrienden. Af en toe komt een vriend langs en eet 

gezellig mee. Zijn vriendin komt om het weekend op bezoek. De middelste zoon vermaakt zich prima 

met online spellen, afgewisseld met lessen van school. En hij verheugt zich op de praktijklessen op de 

schoollocatie. Af en toe komt er een vriend om samen een computerspel te spelen of even een 

ommetje te maken door het dorp. Twee keer per week bezorgt hij de folders bij een groot aantal 

adressen. De jongste van 11 is blij dat hij weer naar de basisschool mag. Hij heeft zijn creativiteit 

losgelaten op dominostenen. De mooiste creaties liggen op de vloer. Hij speelt veel met vriendjes, 

heeft laatst een tochtje geschaatst en is iedere dag vrolijk. We zitten steeds langer aan tafel. Er 

vinden mooie gesprekken plaats over het leven en de laatste tijd meer over politiek. Waarom schrijf 

ik dit allemaal? Je hoort zoveel over jongeren en kinderen, over achterstanden, over depressies, 

moeilijke thuissituaties. Daar doe ik niks aan af, maar er is ook een hele grote groep die zich zonder 

grote problemen door de crisis heen weet te slaan. Groeien in het leven, creatief zijn en nieuwe 

dingen leren. Natuurlijk verlangen onze kinderen naar normaal. Maar tot die tijd slaan ze zich er wel 

doorheen.  
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D.d. 10-03-2021 

Online 
Afgelopen weken kwam er mooie energie los binnen Kunstwerk!. Het is in deze tijd niet gemakkelijk 

om aan onze muziekdoelen te werken die we met elkaar via het Méér Muziek in de Klas akkoord 

hebben afgesproken. Namelijk, alle kinderen in aanraking brengen met muziek via de scholen. Door 

de beperkingen op de scholen is het vrijwel onmogelijk om dit goed georganiseerd te krijgen. Maar 

we hebben een oplossing! De muziekdocenten komen nu wekelijks ‘live’ de klas binnen via een 

onlinestream. In het decor op het theaterpodium worden de creatieve muzieklessen gegeven door 

de muziekdocenten. Alles wordt uit de kast gehaald om er een leuke les van te maken. De klas doet 

mee en kunnen middels de chat de muzikale spelletjes meespelen. Vier uitzendingen per week 

worden er georganiseerd voor de hele school. Op deze manier bereiken we eigenlijk nog meer 

kinderen en het is even een welkome onderbreking. Het enthousiasme van de docenten in de 

voorbereidingen, maar ook zeker tijdens de uitvoering werkt aanstekelijk. Bovendien wordt het 

theater nuttig en veilig gebruikt, de technicus kan los gaan op de vormgeving en bekwaamt zich 

steeds meer in het videowerk. Dat we hierin steeds beter worden komt ook door de vragen van 

diverse partijen of we live streams kunnen verzorgen. Nu organiseren we naast de muzieklessen 

tevens talkshows, bedrijfspresentaties en online lezingen. Wat een verschil met een jaar geleden 

toen we onwennig en met vallen en opstaan de eerste online mogelijkheden uitprobeerden. Wat dat 

betreft is dit voor de toekomst een mooie aanvulling!  

 

D.d. 24-03-2021 

Missie 
Ik heb een missie: alle mensen kunnen zich ontwikkelen op het gebied van kunst- cultuur- en 

taalgebied. Dat is van wezenlijk belang voor de persoonlijke ontwikkeling. Het scherpt je geest, wordt 

creatiever, leert beter samenwerken en het is goed voor je taal- en rekenvaardigheid. Het biedt 

ontspanning! Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is niet alleen mijn of onze missie, het wordt ook 

onderbouwd met allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Professor Erik Scherder is daarin het 

bekendste boegbeeld. En toch blijft het al jaren een onderdeel van bezuinigingen. Iedere keer weer 

gaat er een beetje af. Wat blijft er straks nog over? Ik heb het nu natuurlijk over de forse bezuiniging 

op de bibliotheek in Westervoort. Dit staat niet op zichzelf, maar ondanks alle onderzoeken die de 

waarde bepalen, ook sociaal en economisch, gaat er wederom een flinke streep door. Dit is geen 

oplossing van het probleem, namelijk oplossen van de tekorten op de jeugdzorg. Het zal het 

probleem alleen maar versterken. Zo zitten we over een paar jaar voor hetzelfde dilemma. Alle 

overheidslagen zullen hiermee aan de slag moeten. Want enerzijds liggen bibliotheektaken besloten 

in een wet met afspraken in een landelijk vastgesteld convenant. Terwijl er op lokaal niveau geen 

middelen zijn om deze uit te voeren. Hoe kan dit? Dezelfde overheid vraagt aan gemeenten om een 

sluitende begroting af te geven, maar wel ten koste van de voorzieningen die de samenleving juist 

wat kleuren. Er zit dus fundamenteel iets fout in het systeem. Dan is het geen herstelplan, maar een 

afbraakplan. Ik blijf voor mijn en onze missie gaan. Maar dit maakt het wel lastig! 
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D.d. 08-04-2021 

Deuren open 
Het was twee weken geleden. Na bijna een half jaar ging Het Musiater weer tijdelijk open voor 

publiek. De nacht daarvoor was ik zowaar wat onrustig. Het was een onwennig idee dat we de 

deuren konden openen en weer mensen in het gebouw gingen ontvangen. De medewerkers hadden 

er erg veel zin in en keken er naar uit. Deze opening was een mooie gelegenheid om solisten op 

piano of gitaar uit te nodigen om het podium te bespelen. Weliswaar voor een handjevol mensen, 

maar toch. Eén van onze docenten greep de gelegenheid om een paar van haar leerlingen te laten 

optreden. Wat was het fantastisch om te zien en wat hadden ze elkaar gemist. Even niet online, maar 

gewoon live met elkaar muziek maken. Het leek bijna een droom. Maar het was het niet. We hadden 

het gebouw beschikbaar gesteld voor alle Zevenaarse huisartsen. Op deze manier konden ze in drie 

dagen grote groepen mensen in één keer voorzien van een Covid-19 vaccin. Samen met de 

huisartsen en veel vrijwilligers hebben we er drie mooie dagen van weten te maken en de reacties 

waren erg positief. Allemaal voor het goede doel. Mensen liepen een route door het gebouw om 

uiteindelijk in de theaterzaal een kwartiertje te wachten na de vaccinatie met muziek. Voor veel 

mensen was het een eerste bezoek, maar wel gelijk een memorabele. Dat was het voor ons ook 

zeker! Laten we vooral snel doorgaan met vaccineren en de eerste stappen zetten naar normaal. Dit 

was in ieder geval een geslaagde samenwerking! 

 

D.d. 21-04-2021 

Begrip 
Afgelopen weken volgde ik de cursus ‘inclusief leiderschap’. Misschien een wat vage term en zo op 

het eerste gezicht zegt het niet zoveel. Want wat is dat? Inclusief leiderschap. Er werd ons in een 

drietal sessies onder leiding van drie mannen met een niet Westerse achtergrond een spiegel 

voorgehouden aan de hand van culturen die vaak anders zijn dan onze eigen belevingswereld. Hoe 

inclusief zijn we eigenlijk? Als ik naar onze eigen organisatie kijk dan is verreweg het grootste deel 

van het personeel witte man of vrouw, gemiddeld 50 jaar. Niet echt een afspiegeling van de 

maatschappij. We missen vaak de connectie met heel veel doelgroepen. Mensen die de weg naar het 

museum, theater of muziekschool niet vinden. Hoe kan dit? Deze vraag stond centraal. Na alle 

verhalen en discussies is de conclusie dat we nog veel te veel uitgaan van onze eigen waarden en 

normen. Hebben we wel echte interesse in de belevingswereld van de ander? Een mooie kreet die 

naar voren kwam is dat we er voor iedereen zijn, maar we zijn van niemand. Uiteindelijk hoeft het 

niet zo moeilijk te zijn. Alles begint met een open gesprek en oprechte interesse. Meer vragen stellen 

en minder uitgaan van je eigen perceptie of gelijk. We moeten ons verdiepen in andere culturen, 

religies of belevingswerelden en dit vertalen naar ons aanbod. Het was interessant om op deze wijze 

met elkaar het gesprek te voeren. Dat zouden we veel meer moeten doen. Meningen buitelen soms 

over elkaar zonder echte interesse te tonen of verdiepende vragen te stellen. Vaak blijkt alles toch 

een stuk ingewikkelder en genuanceerder te zijn!  
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D.d. 06-05-2021 

Ingewikkeld 
Dat het ingewikkelde tijden zijn is wel duidelijk. We zitten nu in een fase van vaccineren, maar op dit 

moment ook nog hoge ziekenhuisopnames en daarnaast de wil om maatschappelijk open te gaan. Er 

komt van alles bij elkaar en het komt nu aan op heel goed stuurmanschap om dit allemaal in goede 

banen te leiden. Er gloort licht aan het einde van de tunnel. Dat maakt het nu ook lastig. Want als het 

gaat om het heropeningsbeleid komt iedere sector voor haar belangen op. Dat de winkels weer open 

mogen en terrassen gedeeltelijk is een mooie eerste stap. En ik gun het iedereen van harte. Toch is 

het moeilijk te doorgronden waarop keuzes gemaakt worden. Degene die het hardste roepen? Of zit 

er beleid achter? Hierover horen we nauwelijks iets. Het lastige is dat wij onze bibliotheekbezoekers 

niet uit kunnen leggen waarom de winkels wel open zijn, maar de bibliotheek niet. Of waarom 

individuele muziekleerlingen nog steeds niet in een groot gebouw één-op-één les mogen krijgen. 

Vorig jaar hebben we allerlei protocollen opgesteld en zelfs de ventilatie laten doormeten. De focus 

is dus enerzijds op consumptie en anderzijds op grootschalige evenementen met fieldlabs. Terwijl 

museum- of bibliotheekbezoek, cursussen en lessen die heel goed te reguleren zijn en vaak ook nog 

op kleine schaal georganiseerd worden nog niet kunnen. Het welzijn en de mentale ontwikkeling is 

van groot belang om de maatschappij ‘gezond’ te houden. En ik ben er van overtuigd dat we het 

daardoor misschien wat langer volhouden om deze crisis te bestrijden. Maar als iedereen zich aan de 

basisregels zou houden scheelt dat ook!  

 

D.d. 18-05-2021 

Gezondheid 
Er gloort weer wat licht in de tunnel. Vanaf vorige week is de bibliotheek open en ook de 

muzieklessen zijn gestart. Hoe blij kun je zijn. Er gaat gelijk een heerlijke energie door de organisatie. 

Bibliotheken worden klaar gemaakt voor het ontvangen van bezoekers. Laatste protocollen worden 

nagelezen en we doen een rondje langs de velden. De muziekdocenten kunnen eindelijk hun 

leerlingen weer fysiek ontmoeten. Na zo’n lange periode van alleen maar online contact merkten we 

dat de motivatie bij sommigen afnam. Dat is eigenlijk maar goed ook, want muziek maken doe je per 

definitie met elkaar, in een live setting. Het gaat om het contact, naar elkaar luisteren, anticiperen op 

elkaar. Hoewel er tegenwoordig allerlei mooie online oplossingen zijn is dit niet een structurele 

oplossing, maar een mooie aanvulling. Ik hoop dat deze aankomende tijd met versoepelingen weer 

een aanzuigende werking heeft en dat zich ook nieuwe leerlingen aandienen. Door de hele situatie 

hebben veel mensen een afwachtende houding. Dus laat de nieuwe muzikanten in spé maar komen! 

De komende periode staat dan ook in het teken van enthousiasmeren van leerlingen. Het bespelen 

van een muziekinstrument is een lekkere uitlaatklep om je energie kwijt te kunnen. Hoe beter het 

gaat, hoe leuker het wordt. Het zijn natuurlijk eerste stappen. Het wachten is nog op de start van de 

cursussen voor volwassenen, het theater en museum. We zijn weer een eind op weg om al onze 

bezoekers te bedienen. Er is steeds meer behoefte aan ontmoeting, ontspanning en vermaak! Kunst, 

cultuur en educatie is belangrijk voor de geestelijke gezondheid! Dat lijkt soms even vergeten. 
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D.d. 02-06-2021 

Vrolijk 
Blij komt onze middelste zoon zaterdag weer thuis van z’n werk. Hij is 16 jaar en werkt zaterdags bij 

de plaatselijke dorpsgarage. Vol enthousiasme wisselt hij wielen, vult vloeistoffen bij, poetst auto’s 

en houdt de werkplaats schoon. Langzamerhand leert hij steeds meer, onder begeleiding van zijn 

baas. Het is mooi om te zien hoe hij zijn passie heeft gevonden en zijn vaardigheden op dit gebied nu 

al mag vergroten. Dat de praktijklessen op school hier naadloos op aansluiten maakt het vrijwel een 

ideale combinatie. Zo komt hij steeds verder om later goed voorbereid zijn werkzame leven in te 

gaan. Ook binnen Kunstwerk! zie ik steeds meer verbanden. De vraag is hoe we dit beter op elkaar 

kunnen afstemmen. Techniekonderwijs wordt nog belangrijker. Zeker gezien de innovatiekracht die 

in rap tempo gaande is. Zowel in het primair- als het voortgezet onderwijs krijgt techniek steeds 

meer aandacht, maar ook wij zijn hier mee bezig. We doen dat via ons ‘LAB12’. Vanuit dit ‘lab’ leren 

kinderen om te gaan met de nieuwste technieken zoals 3d printing, Virtual Reality, Augmented 

Reality of programmeren van robotjes. We zoeken naar een mooie lijn van wat je op school leert, bij 

ons kunt ervaren en wat je in de praktijk kunt brengen bij bedrijven. Dan versterken we elkaar. De 

eerste stappen zijn gezet om deze aansluiting te vinden. Wij doen daar graag aan mee en dragen ons 

steentje bij aan veel gelukkige jongeren die weten waar hun passie ligt en daar al vroeg mee willen 

starten. Ik zie wat het effect kan zijn met eigen ogen! Een vrolijk kind. 

 

D.d. 18-06-2021 

Betrokkenheid 
Het is een heerlijk gevoel nu we richting een normaal leven gaan. Wat is normaal? Ik hoop uiteraard 

dat we de goede dingen van het afgelopen anderhalf jaar behouden. Maar het is ook erg fijn dat de 

verschillende koren, orkesten, scholen weer het theater boeken voor volgend seizoen. Dat we 

publiek mogen ontvangen bij de voorstellingen en de lessen en cursussen weer vol zitten. Alles 

zetten we in het werk om jong en oud kennis te laten maken met ons uitgebreide aanbod. Want al 

onze activiteiten zijn er voor onze Liemerse inwoners. Over betrokkenheid van de Liemerse inwoners 

gesproken, onze crowdfundingsactie voor het onderdeel Tweede Wereldoorlog van het Liemers 

Museum loopt al heel goed. We zijn er nog niet, maar de eerste weken zijn zeer bemoedigend. We 

vragen minimaal 1 euro per inwoner. Een kleine bijdrage, maar met heel veel kleine bijdragen 

kunnen we het belangrijke onderwerp ‘oorlog’ nog beter voor het voetlicht brengen in het 

vernieuwde Liemers Museum in de Turmac Cultuurfabriek. De betrokkenheid van de inwoners is 

groot en daar doen we het voor. We kunnen dan ook met z’n allen trots zijn op een prachtige 

Liemerse culturele organisatie. Ik ga zelf altijd met heel veel plezier aan het werk. Als ik zie wat er 

allemaal gebeurt zou ik dat wel van de daken willen schreeuwen. Als over een tijdje het museum 

helemaal klaar is mag iedereen het resultaat bewonderen. En oprecht zeggen: ‘Hier hebben we met 

z’n allen aan bijgedragen’. Wil je bij die club horen? Check dan onze website en doe een donatie!  
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D.d. 23-06-2021 

Open 
Je hebt nette kleren aangetrokken, de oppas gedag gezegd en je begeeft je naar het theater. De 

ontvangst is zoals je gewend bent, vriendelijk en gastvrij. Aan de bar drink je nog even een kopje 

koffie en ondertussen kijk je wat rond in de sfeervolle foyer. Het is heerlijk om te luisteren naar het 

geroezemoes om je heen. Vol verwachting wacht je op het signaal dat de zaal open gaat. En dan… is 

het zo ver: de deuren gaan open. Een vrolijke medewerker wenst je een fijne voorstelling en wijst je 

de weg naar je zitplaats. De zaal zit vol, de sfeer is uitgelaten en het doek gaat op. Eindelijk, de 

voorstelling gaat beginnen. 

Het is een tijdje stil geweest, maar we gaan weer beginnen! We hebben een geweldig 

theaterprogramma voor volgend seizoen. Voor jong en oud zijn er mooie voorstellingen 

geselecteerd. Van kleine spelers tot grote namen. Het hele aanbod is te vinden via de website en ook 

in deze speciale editie van de Liemers Helemaal Goed Courant. Deze staat bol van voorstellingen, 

cursussen, evenementen en activiteiten. De zomer is gestart, maar wij verheugen ons nu al op het 

komende seizoen. Om jou weer te ontvangen in het theater, bij de muziekschool en/of onze andere 

cursussen en activiteiten. Als we van de vakantie hebben genoten, kijken we graag weer verder en 

hopen we dat je kunt genieten van kunst, cultuur, debat en theater. We hopen met z’n allen op een 

goede start van het nieuwe seizoen. Laat je niet weerhouden, want het is altijd fijn om straks weer 

doelen te hebben.  

 

D.d. 14-07-2021 

Discipline 
Soms heb je van die momenten dat je achter de computer zit en een column gaat schrijven, maar er 

even niets komt. Gelukkig komt dat niet vaak voor, want over het algemeen inspiratie genoeg. Maar 

je zoekt ook naar wat afwisseling van onderwerpen. Ik twijfel wat ik zal schrijven, want op het 

moment van schrijven zijn, helaas, de besmettingen van het vervelende Coronavirus weer gestegen. 

Net nu we weer in een positieve vibe zaten. Dan blijkt maar weer dat we denken iets van controle te 

hebben, maar dat dit niet zo is. Het blijft onzichtbaar, maar het is er wel. Iedereen buitelt nu weer 

over elkaar heen met meningen en oordelen, de een weet het nog beter dan de ander. Af en toe 

word ik wel moe van al die meningen. Feiten en relativiteit doen er dan steeds minder toe. 

Uiteindelijk zijn we er allemaal zelf bij en speelt eigen gedrag een hele belangrijke rol. De discipline 

opbrengen en gezond verstand gebruiken blijkt moeilijk. We moeten dat misschien weer leren. Daar 

heb ik dan wel een idee over. Dat kun je namelijk heel goed doen door een cursus te volgen, een 

instrument te leren bespelen of samen in een orkest te zitten. Dat vereist discipline, 

doorzettingsvermogen en samenwerking. Je bent afhankelijk van elkaar om een concert of optreden 

tot een succes te maken. Daarbij speelt loyaliteit een hele belangrijke rol. Maar ook het omgaan met 

teleurstellingen. Voor het onderwijs zijn Coronagelden beschikbaar gesteld. Laten we daarmee onder 

andere hierop inzetten. Want de huidige en toekomstige samenleving heeft dit keihard nodig.  
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D.d. 28-07-2021 

Seizoen 
Het was zo vlak voor de zomervakantie weer goed toeven in Het Musiater. Het was heerlijk om te 
genieten van kleinschalige voorstelling, waaronder een kleinschalige muziek- en dansvoorstelling. 
Met een beperkt publiek zaten we in een cirkel op het podium. De cellist en accordeonist tussen het 
publiek. Binnen de cirkel werd een prachtige dans uitgevoerd. De beleving van intimiteit, muziek en 
dans was indrukwekkend. Na zo’n lange tijd van afstand en nu zo dichtbij (uiteraard Coronaproof). 
Groter kon het contrast niet zijn. Het was in alle opzichten een bijzondere ervaring. Maar net zo goed 
vond ik het heerlijk om het eerste live optreden van het Liemers Jeugdorkest tijdens de uitreiking van 
de muziekdiploma’s te ervaren. Al die enthousiaste gezichten die met elkaar prachtige nummers ten 
gehore brachten. Natuurlijk was het genieten van de examenleerlingen, waarvan sommige een solo 
optreden gaven. En muziekdocenten die, als vanouds,  enthousiast in de weer waren met de laatste 
loodjes. Als klap op de vuurpijl mochten we voor een aantal scholen opnieuw het podium zijn voor 
de groep 8 eindmusicals. Een extra uitdaging, omdat deels het publiek in de zaal zat en een groot 
deel live thuis kon meekijken. Het is allemaal gelukt! Het was in alle opzichten goed om het seizoen 
zo te eindigen. Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend seizoen. En 
nu maar hopen dat we deze weg kunnen blijven vervolgen. Van alle kanten heb ik ervaren wat een 
positief effect dit teweeg brengt. Op naar het volgend seizoen! 

 

D.d. 11-08-2021 

Zomert door 

Het is deze periode genieten van de rust. Je overdenkt dan wat er allemaal is gebeurd. Want de 
impact van de afgelopen twee seizoenen is best groot. Met regelmaat heb ik aangegeven dat we 
wendbaar en flexibel moeten zijn. Dat zijn we ook, maar tegelijkertijd is het weer zoeken naar een 
nieuwe balans. Ik hoop oprecht dat we het komende seizoen niet meer op allerlei incidenten hoeven 
mee te bewegen. Dat er in een breed perspectief gekeken wordt naar de impact op de samenleving. 
Dat ontmoeting, debat, kunst, cultuur, ontwikkeling en ontspanning heel erg belangrijk zijn. Juist om 
de wendbaarheid te behouden. Natuurlijk is de wereld veranderd en zoals het was zal het misschien, 
of hopelijk, niet meer worden. Dat zie ik ook als onze taak. Mensen die het niet kunnen overzien, 
meenemen in een wereld die op alle fronten sterk en snel verandert. De klimaatopgave is groot, het 
omgaan met huidige en toekomstige epidemieën en de snelle digitale ontwikkelingen zijn 
uitdagingen. Het gaat erom hoe we daarmee omgaan zonder boos en gefrustreerd te raken. 
Daarmee bereiken we helemaal niets. Om positief af te sluiten. Kunstwerk! zomert gewoon door. 
Ook om bij te dragen aan een stuk ontspanning in de zomer. Sinds vorig jaar doen we dat. Er zijn nog 
genoeg mensen die niet weg kunnen of willen. Mensen die in de zomer eenzamer zijn. Kortom, we 
hebben gewoon weer een uitgebreid zomerprogramma. Check daarvoor onze website. Ontspan en 
geniet van de zomer om klaar te zijn voor een nieuw seizoen! 
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D.d. 25-08-2021 

Boeiend 
Na een heerlijke vakantie met het gezin ben ik een paar weken geleden weer aan het werk gegaan. 
Het was goed om even afstand te nemen van alle dagelijkse beslommeringen, maar ook van ruim 
anderhalf jaar, waarin alles anders was dan daarvoor. We zijn dan ook echt letterlijk weg geweest, 
naar het buitenland. Natuurlijk rekening houdend met de corona maatregelen. Het was wat 
uitzoekwerk, maar het is allemaal goed gegaan. Het was een luxe is om even weg te zijn. We werden 
niet meer zo geleefd door de corona. We volgden het nieuws wat minder en hebben geen 
persconferentie gezien. Ondanks dat de mondkapjes in het vakantieland niet waren verdwenen. Nu 
ik weer op mijn plek zit, voelt dat ook weer goed. We staan voor uitdagingen. We zitten nog lang niet 
op het niveau van 2019. Hoewel de economische cijfers dit anders doen vermoeden, heeft onze 
sector echt nog wel wat in te halen. Maar als dit een voorteken is, dan zou dat mooi zijn. Dit seizoen 
krijgen we te maken met gemeenteraadsverkiezingen. Dus de contacten met alle politieke partijen 
worden weer geïntensiveerd. Ik kijk er naar uit, want ons verhaal is gewoon goed. Er zijn zoveel 
mooie ontwikkelingen op het gebied van educatie, bibliotheekwerk, cultureel erfgoed, muziek en 
theater te melden. En natuurlijk al die prachtige samenwerkingsverbanden die we hebben in de 
Liemers en ver daarbuiten. Ik noem het regelmatig, we worden af en toe veel te veel financieel en 
economisch gestuurd, zie nu ook de cijfers, maar de geestelijke ontwikkeling en ontspanning is 
minstens zo belangrijk. Daar mag  nog veel meer aandacht voor zijn. Het wordt een boeiend seizoen! 
 

 

D.d. 09-09-2021 

Zinin 
De afgelopen weken, toen de agenda nog iets overzichtelijker was, heb ik de tijd genomen om wat in 
de organisatie rond te lopen. Dat doe ik natuurlijk wel vaker maar nu was er gelegenheid om wat 
langere gesprekken te voeren en te bekijken wat anders of beter zou kunnen. Heerlijk is het om zo in 
relatieve rust zaken te bespreken en problemen op te lossen. Vaak blijkt een oplossing eenvoudiger 
te zijn dan men dacht. Of dat we met elkaar het werk toch anders kun indelen waardoor de last beter 
gespreid is. Dat gebeurt allemaal door elkaar te ontmoeten. Maar dan ook ècht ontmoeten! Niet via 
een beeldscherm, maar door rond te lopen, elkaar in het gezicht te kijken en daardoor non-verbale 
signalen beter op te vangen. Voor de meesten is dit een verademing en het werkplezier gaat direct 
weer omhoog. Ik denk dat we stappen hebben gemaakt in het werken met allerlei digitale middelen. 
Maar als je een organisatie, zeker die van ons, wilt laten bruisen en de creativiteit wilt stimuleren, 
dan is juist  ontmoeting de ‘basis’ van het succes van Kunstwerk!. Er komt weer een zogenaamde 
‘flow’ in de organisatie. Dit seizoen zullen we keihard moeten werken om weer het niveau van voor 
Covid te bereiken. Daar gaan we vol voor. En gelet op de gesprekken heb ik het volste vertrouwen 
dat dit gaat lukken. We zijn er nog niet, maar er gloort enigszins licht aan de horizon. En je merkt, nog 
steeds schrijf ik dit met voorzichtigheid. Want zekerheden zijn er helaas nog steeds niet. Wat wel 
zeker is, is dat wij er klaar voor zijn.  
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D.d. 24-09-2021 

Theater 
Je kunt er van alles van vinden. En dan bedoel ik natuurlijk de coronacheckapp. Maar onze eerste 
theateravond was als vanouds! Alles was tot in de puntjes voorbereid door de theatermedewerkers. 
Er heerste, na zo’n lange tijd, zelfs wat gezonde spanning. Zodra de deuren van Het Musiater open 
gingen en het publiek weer vrolijk toestroomde gingen letterlijk onze harten weer open. En ja, 
sommige bezoekers moesten we even wat helpen met het scannen, maar verder geen wanklank. 
Wat voorop stond was dat men weer naar het theater kon. Een avondje uit, ontspanning, met elkaar 
praten. Het geroezemoes in de foyer klonk dan ook als muziek in mijn oren. En een betere eerste 
voorstelling konden we ons niet wensen. Cabaretier Roué Verveer heeft de zaal tot bulderend toe 
laten lachen. Passend bij zijn motto ‘leef en lach’. En zo is het. Goede grappen verpakt in persoonlijke 
situaties en een kwinkslag richting Corona. Precies zoals theater hoort te zijn. Na bijna twee uur 
voorstelling kwamen de mensen met een brede glimlach de zaal weer uit. Het drankje stond  klaar en 
er werd nog lang nagepraat. Toen iedereen, uiteraard op tijd, weer weg was zaten wij als 
medewerkers nog heerlijk na te genieten van een mooie theateravond. Een theateravond die we zo 
hebben gemist. Alles ging goed! We hopen op een daverend theaterseizoen. Die coronacheckapp is 
nog even nodig, maar als je eenmaal binnen bent is dat snel vergeten en is het kortweg gewoon 
enorm genieten. Dus kom naar het theater, want zoals wij dit seizoen zeggen: ‘theater geeft je leven 
kleur!’  
 

 

D.d. 06-10-2021 

IDO 
Misschien het televisiespotje al gezien? Die over het ‘Informatiepunt Digitale Overheid’, kortweg 

IDO. Voor al je digitale vragen rondom digid, coronacheckapp, belastingen en toeslagen etc. kun je bij 

het IDO terecht. Het IDO is te vinden bij de bibliotheken. Het is een mooie extra dienst, waardoor de 

bibliotheek laat zien dat het veel meer is dan alleen een uitleen van boeken. Naast alle activiteiten op 

de scholen, kinderopvang en samenwerkingsverbanden om de geletterdheid te vergroten. Het IDO is 

dit jaar opgestart. met de invoering van de coronacheckapp hebben we de afgelopen weken al heel 

veel mensen geholpen. Het IDO is er juist voor die mensen die niet terecht kunnen in hun eigen 

omgeving, zoals kinderen, kleinkinderen, partners etc. En deze groep valt niet te onderschatten. Dat 

blijkt maar weer uit de enorme vraag naar hulp. Dat is niet alleen bij ons zo, maar bij alle 

bibliotheken hoor ik dezelfde geluiden. Het onderstreept ook weer wat ik al vaker schrijf. De 

ontwikkelingen op het digitale vlak gaan zo snel dat een hele grote groep inwoners hulp nodig heeft 

om aangehaakt te blijven. Ze dreigen enerzijds in de problemen te komen en anderzijds ontneem je 

hen ook de toegang tot activiteiten. De drempel wordt dan te hoog. In dat kader hadden we de 

afgelopen week ook de week van de eenzaamheid. Ik zie daarin verbanden. Door met elkaar naar 

oplossingen te blijven zoeken, de problemen te erkennen en niet teveel geleid te worden door 

regeltjes kunnen we met elkaar bijdragen aan een betere samenleving, waarin iedereen de weg weet 

te vinden. Dan is de bibliotheek een gemakkelijke toegang! 
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D.d. 20-10-2021 

Liemers Museum 
Na bijna twee jaar gaat binnenkort het Liemers Museum weer open. Met man en macht wordt het 
vernieuwde museum ingericht. Het museumdepot was al klaar, maar als laatste onderdeel van onze 
organisatie Kunstwerk!  is straks de presentatieruimte in de Turmac Cultuurfabriek in volle glorie te 
bezichtigen. We kunnen inwoners uit de Liemers en daarbuiten op interactieve wijze kennis laten 
maken met de rijke geschiedenis van deze regio. Aan verhalen geen gebrek, dus het is best een kunst 
om een overzichtelijke presentatie samen te stellen. Aan de hand van een tijdlijn word je door het 
museum geleid. Een aantal thema’s wordt uitgediept via zogenaamde ‘eilanden’. Gelukkig hebben 
we allemaal slimme en creatieve mensen in huis en contacten buiten de organisatie die dit 
bedenken, samenstellen en vormgeven. Het is mooi om te zien hoe dit zo langzamerhand vorm 
begint te krijgen. Er ontstaat een prachtig, weliswaar iets kleiner, maar vernieuwd museum. Iedere 
dag zie ik het groeien. We staan dan ook te popelen om dit aan het grote publiek te tonen. Daarvoor 
hebben we nu een datum geprikt, namelijk 21 december a.s. De druk staat op de ketel! En over die 
druk gesproken. Tegelijkertijd organiseren we ook nog eens de landelijke tentoonstelling ‘De Zilveren 
Camera’. Eigenlijk zou deze vorig jaar al komen, maar dat kon toen vanwege corona niet doorgaan. 
Des te interessanter is het om de foto’s te zien uit het bijzonder memorabele jaar 2020. Ik kijk er naar 
uit om het erfgoed, het museum en de kunst in zijn volle breedte te laten zien. De campagne wordt 
binnenkort gestart, dus de komende periode staat het Liemers Museum volop in de spotlight. 
 

 

D.d. 03-11-2021 

Carnaval 
Wat weet ik, geboren en getogen in Friesland, van Carnaval? Behalve het feit dat er een 
carnavalsweek is, met optocht, rituelen rondom stadsprinsen en frühshoppen, en dat aan het einde 
van deze week de vastentijd begint, eigenlijk niet zoveel. Een paar weken geleden werd de film ‘Aan 
de Boemel’ vertoond in Het Musiater, na vertraging van een half jaar. Ik heb genoten van een 
prachtige documentaire over de carnavalsvereniging ‘Boemelburcht’ met in de hoofdrollen de 
toenmalige stadsprins Eric Boschman en zijn adjudant Max Hetterscheid. We kregen een mooi 
inkijkje in alle facetten van het carnaval. Wat we vaak zien is het feest, maar de carnavalsvereniging 
is een hechte groep mensen die lief en leed met elkaar delen. Samen de schouders eronder om 
mensen te helpen, er voor elkaar te zijn. Met natuurlijke alle bijbehorende rituelen. Wat dat betreft 
is de vereniging een mooie metafoor, want als samenleving zouden we hier iets meer van moeten 
hebben. Met elkaar ervoor zorgen dat we een veilige, mooie en vooral wat vrolijker omgeving 
creëren. Teleurstellingen horen daar ook bij. Dat kwam in de documentaire naar voren toen de 
Boemelparade vanwege het slechte weer geen doorgang kon vinden. Dat was behoorlijk slikken voor 
alle betrokkenen. Voorop staat dat ze allemaal de moed erin hielden. Het moet gezegd worden: de 
film ziet er prachtig uit. Boeiende interviews en schitterende beelden. Het maakt de film tot een 
uniek document. De dramatiek van de teleurstelling en de flexibiliteit hoe ermee om te gaan, maar 
ook de vrolijkheid die de boventoon voert. Het was weer een fijne en feestelijke avond in Het 
Musiater! 
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D.d. 17-11-2021 

Ontspanning 

We dachten er  grotendeels van af te zijn. Maar niets blijkt minder waar te zijn. De afgelopen weken 

worden we weer alle kanten opgeslingerd en geconfronteerd met lastige keuzes. Je wordt er af en 

toe moedeloos van. Ik heb het natuurlijk over Corona. Maar om even te ontsnappen aan deze 

werkelijkheid is het dan ook extra genieten van een voorstelling in het theater. In dit geval de ‘eigen’ 

Sinterklaasproductie. Het Liemers Jeugdorkest, het Liemers jeugdkoor, de theatergroep 

‘Theaterbeesten’ en natuurlijk Sint en Hoofdpiet hebben twee schitterende voorstellingen op de 

planken gezet. Het was  even spannend of Sinterklaas, vanwege een hack op zijn TumTum, wel aan 

zou komen, maar zoals altijd kwam het allemaal goed. Met bijna twee volle zalen met kinderen, 

ouders, familie, vrienden was het een heerlijke en gezellig zondag. Je merkt gewoon dat mensen toe 

zijn aan een stuk ontspanning. Het verloopt overigens heel goed bij ons in het theater als het gaat om 

het Coronatoegangsbewijs. Wat dat betreft geen wanklank. Ik was dan ook opgelucht dat onze sector 

open kan blijven. Je kunt veilig een cursus of les volgen en het theater en de bibliotheek bezoeken. 

We hebben voldoende ruimte. Als je je maar aan de basisregels houdt, dan kan er heel veel. Het is 

even wat minder gezellig na afloop van de voorstelling, omdat de horecafaciliteit om 20.00 uur dicht 

is. En misschien ook niet helemaal te begrijpen. Maar we zijn open en je kunt komen. Zoek die 

positieve afleiding. Wat lucht in de samenleving is af en toe wel nodig. Laat je dus niet weerhouden 

en ontspan! 

 

 

D.d. 01-12-2021 

Omwenteling 
De talkshows staan weer bol van het onderwerp Corona. Je slaat de krant open en het gaat erover en 
je luistert naar de radio en ook hier gaat het over corona, corona en nog eens corona. Het maakt niet 
meer uit wie er in een talkshow zit of een radiogast is. Iedereen heeft er wel een mening over. 
Deskundig of niet. Het probleem dat dreigt te ontstaan is dat we ons allemaal in een depressie 
praten en niet meer oog hebben voor andere zaken. Ja, er is een probleem en ja, de zorgsector is 
zwaar overbelast. Het is belangrijk om de zorgmedewerkers te helpen door ons aan de basisregels te 
houden. Dat zijn op zich niet hele ingewikkelde. Maar het leven staat niet stil. Behalve de 
theatervoorstellingen kunnen bij ons gelukkig de meeste activiteiten doorgaan. Ik heb wel te doen 
met de voorstellingen die gepland stonden door muziekverenigingen, koren en de komende 
Kerstconcerten. Er is lang voor gerepeteerd en nu kan voor velen de eindpresentatie niet doorgaan. 
Dat is zuur. Wel is inmiddels duidelijk is dat er een lange termijn plan moet komen. Misschien 
moeten we het seizoen wel anders gaan indelen. Het culturele en theaterseizoen laten beginnen in 
april en eindigen in september. Dan kunnen we de winterperiode gebruiken voor kleinere activiteiten 
en de tijd nemen voor het maken van nieuwe voorstellingen en plannen. Klink misschien radicaal, 
maar ik geloof dat we zo langzamerhand op het punt komen dat we ons leven op een andere manier 
moeten inrichten. Na een jaar of twee zijn we daar dan volledig aan gewend. Want hoe snel zijn 
zaken normaal geworden die twee jaar geleden nog voor onmogelijk werden gehouden?  
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D.d. 16-12-2021 

Vloeibaar 
Ik mocht, als ambassadeur van Méér Muziek in de Klas, vorige week het jaarlijkse Kerstmuziekgala 
bijwonen. Het was weer super om al die kinderen te zien optreden. Wel jammer dat, vanwege de 
coronaregels, het grote Omnisport in Apeldoorn niet helemaal vol zat met kinderen en publiek. Nu 
zat in de zaal een select gezelschap. Het is mooi dat het dit jaar in ieder geval door kon gaan. Ik heb 
genoten! Voordat de opnames startten was ik aanwezig bij de voorontvangst. Behalve een terugblik 
op al de activiteiten die ondernomen zijn om nog meer kinderen in aanraking te brengen met 
muziek, kregen we een presentatie van trendwatcher Farid Tabarki. Door zijn verhaal viel voor mij 
het een en ander op z’n plek. We werken tegenwoordig voor een groot gedeelte nog volgens de 
systemen die ontwikkeld zijn tijdens de industriële revolutie. Vaste kaders, hiërarchie, zeg maar 
duidelijke ‘hokjes’, waarin we zaken kunnen plaatsen. Terwijl in onze huidige maatschappij dat lang 
niet meer aan de orde is. We leven in een vloeibare samenleving, waar van alles aan elkaar gelinkt is, 
door elkaar loopt en verbindingen worden gemaakt. Heel boeiend! Natuurlijk spelen Internet en 
Social Media daarin een belangrijke rol. In ieder geval bracht het mij op onze eigen organisatie. 
Kunstwerk! is niet meer in een vakje te plaatsen. Wij zijn een vloeibare organisatie met veel 
disciplines. Daardoor soms lastig als samenwerkingspartners of opdrachtgevers nog wel in de ‘oude’ 
systematiek werken. Muziek en creatieve vakken dragen bij aan het omgaan met deze vloeibare 
samenleving. Want het staat vast: Onze samenleving verandert! 

 

D.d. 29-12-2021 

Hoogte- en dieptepunten  
We hebben net weer de jaarwisseling achter de rug. Een periode die gepaard gaat met terugblikken 
op het vorige jaar en vooruit kijken op een nieuw vers jaar. Terugkijkend op de laatste maand van 
2021 was dit een maand die kenmerkend is voor deze tijd. Hoogtepunten werden afgewisseld met 
dieptepunten. Het vereiste behoorlijk wat incasseringsvermogen. Ons Liemers Museum kon helaas  
niet geopend worden. Na twee jaar sluiting was alles op alles gezet om voor de Kerst te kunnen 
openen. Dat lukte, alles was gereed voor de heropening. Eerst ‘live’, maar na de eerste 
persconferentie in december besloten we het toch maar om te zetten tot een ‘online’ event. Toen 
later bekend werd dat alles dicht moest, hebben we er voor gekozen om alles te cancellen. Een 
bittere pil voor de medewerkers. De teleurstelling was groot. Na jaren staat er weer een prachtig 
museum, maar we kunnen het (nog) niet tonen. Hoewel, één onderdeel is nog niet klaar. Simpelweg 
omdat het geld op is. De ingezette crowdfundingsactie voor het WOII gedeelte in het museum heeft 
heel wat geld opgeleverd, maar niet genoeg. Daarom was het heel fijn dat de Zevenaarse politiek 
unaniem besloot om het restant bij te dragen. Nu kunnen we ook het laatste onderdeel afmaken. Dat 
maakte de teleurstelling iets minder groot. Zo zit het leven momenteel in elkaar. Hoogte- en 
dieptepunten volgen elkaar snel op. Belangrijk is dat dat enigszins in balans blijft. Met de bijdrage 
kunnen we in het nieuwe jaar het verhaal van de Tweede Wereldoorlog blijven vertellen. Een 
vereiste in een tijd waarin polarisatie steeds meer aan de orde is.  

 

 

 

 


