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Voorwoord 
Het lijkt wel alsof de wereld steeds gejaagder wordt 
en dat mensen steeds wantrouwender tegenover el-
kaar staan. Niet alleen wereldleiders die elkaar voor 
rotte vis uitmaken, maar onze eigen politici kunnen 
er ook wat van. Waar vroeger de krant een bron was 
van betrouwbare informatie lijkt tegenwoordig nep-
nieuws terrein te winnen. Voor iedereen met een 
mening is er tegenwoordig wel een podium. En die 
mening hoeft niet altijd gestoeld te zijn op feiten.  
 
Met het voorliggende programma proberen we een 
beetje tegenwicht te bieden. Iris Maalderink biedt 
ons weer inzicht in het leven en werk van een be-
langrijk kunstenaar. Voor velen van u zijn Aly en 
Cees Wagenvoorde bekende gezichten met hun 
boeiende reisverhalen. Deze keer nemen ze ons mee 
naar Namibië. Joke Hoitink, boswachter bij het Gel-
dersch Landschap en Kastelen, neemt ons mee naar de 
mooiste plekjes van onze eigen streek. Klaas Bakker 
laat ons genieten van een muzikale reis naar Parijs, 
één van de mooiste steden van Europa. We vergeten 
ook de luchtige kant niet. Irene van der Aart, be-
kend van haar columns in De Gelderlander waarin ze 
vaak het wel en wee beschrijft van haar leven met 
“boer”, is als geen ander in staat om op humoristi-
sche manier een beeld te schetsen van het leven in 
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de Achterhoek. Afgelopen seizoen heeft u kennis 
kunnen maken met Marie Thérèse ter Haar met 
haar voorstelling over Alexandra Romanova, de 
laatste tsarina. Dit keer neemt ze ons mee naar het 
huidige Rusland. In 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd. Een gebeurtenis die op 
veel plaatsen en op vele manieren herdacht zal wor-
den. Bert Schieven zal in woord en beeld vertellen 
hoe Zelhem werd bevrijd en wat daaraan vooraf 
ging. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten blij-
ven het nieuws beheersen en gewoonlijk niet in po-
sitieve zin. De bekende oorlogsverslaggever Hans 
Jaap Melissen legt uit wat de achtergronden zijn 
van de voortdurende conflicten in die regio. Ten-
slotte schenken we aandacht aan een product dat 
voor ons zo vanzelfsprekend is, dat we dagelijks 
voor vele doeleinden gebruiken en waar we niet 
zonder kunnen: Ons drinkwater. Waterbedrijf Vi-
tens zorgt er voor dat het van goede kwaliteit is en 
dat het vrijwel onbeperkt uit de kraan komt.  
 
We hebben met plezier aan de voorbereiding van 
dit programma gewerkt en we hopen dat ook u er 
plezier aan beleeft. We zien u dan ook graag op de 
lezingen van ’t Nut in Zelhem. 
 

Ben Radstake (voorzitter) 
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23 september 2019 
 

Gustav Klimt 1862-1918 
(Iris Maalderink) 
 
Gustav Klimt is een van de belangrijke kunstenaars 
van het Fin de siècle in Europa. Hij wordt geboren 
in Baumgarten, een buitenwijk van Wenen als 
tweede kind in een gezin van zeven, zijn vader is 
edelsmid en goudgraveur. Klimt bezoekt de kunst-
nijverheidsschool waar hij wordt opgeleid in de aca-
demische klassieke traditie. 
Hij krijgt als jonge kunstenaar al officiële opdrach-
ten: bijvoorbeeld de schilderingen van het trappen-
huis in het Kunsthistorisch Museum. Maar als zijn 
plafondschilderingen voor de universiteit van We-

nen als te erotisch wor-
den bekritiseerd, be-
sluit hij geen opdrach-
ten voor de openbare 
ruimte meer aan te ne-
men.  
Klimt maakt zich 
hierna steeds meer los 
van de academische 
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traditie en zoekt zijn eigen weg in de schilderkunst. 
Hij is in 1897 een van de oprichters van de Wiener 
Secession en zoekt net zoals de anderen van deze be-
weging naar vernieuwing. Beroemd wordt Klimt 
door zijn bijzondere portretten. Hij wordt de meest 
gevraagde damesportrettist van heel Wenen. De 
vrouwen uit de hogere kringen laten zich graag 
door hem portretteren. In gewaden van rijk ver-
sierde ornamenten, soms zelfs met verwerking van 
bladgoud, krijgen ze een onnatuurlijke schoonheid. 
De vrouwenportretten laten het typische vrouw-
beeld van het Fin de siècle zien: de femme fatale.  
 
Naast de vele portretten schildert Klimt ook land-
schappen, de meeste hiervan maakt hij tijdens de 

zomervakan-
ties in de om-
geving van de 
Attersee. Ook 
bij zijn land-
schappen 
wordt de reali-
teit regelmatig 
opgelost in een 
patroon van 
ornamenten en 
vlakken.  
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21 oktober 2019 
 

Eindeloos Namibië 
(Aly en Cees Wagenvoorde) 
 
Cees en Aly Wagenvoorde 
hebben in 2018 een prach-
tige rondreis van vier we-
ken gemaakt door een bij-
zonder deel van Afrika, 
Namibië. Ze hebben in de 
hoofdstad Windhoek een 
auto gehuurd en hebben 
daarmee met z’n tweeën 
ruim 6000 km afgelegd. Daarna wilden ze er eigen-
lijk niet meer weg...  
Namibië is buitengewoon mooi vanwege de uitge-
strektheid en leegte, de bijzondere natuur en na-
tuurparken en de verschillende bevolkingsgroepen.  
 Tijdens deze lezing nemen ze ons mee naar het 
droge landschap van het Kgalagadi Transfrontier Park 
(Zuid-Afrika; ongeveer zo groot als Nederland) en 
de Kalahariwoestijn, naar Sossusvlei en Deadvlei 
met de wonderschone rode zandduinen van wel 300 
meter hoog. En naar Etosha, een fantastisch wild-
park (grootte: half Nederland), waar zebra’s en 

HIMBA 
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springbokken soms de witte zandwegen blokkeren 
en waarin zich een onwerkelijke zoutpan bevindt. 
Ook de invloed van de Europese ontdekkingsreizi-
gers en handelslieden, de gevaren van de kust en 
Cape Cross met z’n enorme kolonie pelsrobben ko-
men aan bod.  
Wat deze lezing heel bijzonder maakt zijn de ont-
moetingen met bevolkingsgroepen, zoals de Da-
mara en de Himba, die ze in hun huidige ‘dorpen’ 
hebben bezocht. Met name bij de nog vrijwel traditi-
oneel levende Himba zal uitgebreid worden stilge-
staan. De interessante achtergrondinformatie over 
hoe ze leven, over hun gewoonten en gebruiken 
wordt aangevuld met prachtige opnames in de ‘dor-
pen’ van de Himba. 
 U zult zich geen moment vervelen bij deze boei-
ende lezing vol natuur, cultuur en alledaags leven. 
 

  

DAMARA 
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18 november 2019 
 

Een tocht door de Achterhoek  
(Joke Hoitink) 
 
Geldersch 
Landschap en 
Kasteelen 
(GLK) be-
heert na-
tuurterrei-
nen, kaste-
len en land-
goederen. 
“We willen de karakteristieke rijkdom van Gelder-
land behouden en beschermen zodat iedereen er nu 
en in de toekomst van kan genieten”.  
Ook in de Achterhoek beheert GLK een groot aantal 
parels, bekende en minder bekende. Wie kent niet 
kasteel Verwolde in Laren met zijn dikke eik. Of de 
scholtegoederen in Winterswijk die nog niet zo lang 
geleden zijn aangekocht en gerestaureerd. Natuur-
lijk heeft iedereen wel gehoord van landgoed Hagen 
bij Doetinchem maar wist u dat het Elzenbroekbos 
in de Wittebrink ook door GLK beheerd wordt? En 
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wat te denken van de Vordense kastelen Kiefts-
kamp, Vorden en De Wildenborch, allemaal met een 
rijke historie. Sletterinkheide en het Kervelsebos dat 
vroeger deel uitmaakte van landgoed ’t Kervel bij 
Hengelo is een prachtig wandelgebied.  
Maar wist u dat GLK behalve landgoederen, natuur-
terreinen en kastelen ook een fenomenale kunstcol-
lectie beheert? In de huizen en kastelen van Gel-
dersch Landschap herleeft de oude sfeer door de in-
richting met diverse objecten. Deze voorwerpen 
hebben veelal een relatie met het gebouw of de be-
woners en geven een beeld van de adellijke woon-
cultuur vanaf de mid-
deleeuwen tot het 
midden van de twin-
tigste eeuw.  
 
Joke Hoitink, educa-
tief boswachter bij 
GLK, neemt ons mee 
naar deze parels en 
maakt ons deelgenoot 
van hun geschiedenis 
en hun bewoners.  
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16 december 2019 
Cabaret 
(Irene van der Aart) 
 
Irene van der Aart is als cabaretière , actrice en zan-
geres in vele genres thuis. Daarnaast geniet ze be-
kendheid als auteur van columns in De Gelderlander 
waarin ze haar leven met ‘boer’ beschrijft. Haar tek-
sten kenmerken zich door haar relativerende hu-
mor. 
 
In 2003, lang voordat “Boer zoekt vrouw" voor het 
eerst op tv was te zien, liep zij in Cuba een boer te-
gen het lijf. Een Achterhoekse boer met koeien. 
Haar drukke werkzaamheden combineert zij met 
het heen en weer reizen tussen Amsterdam en de 
boerderij. 
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Waar gaat cabaretvoorstelling ‘De Boer Op’ over? 
"De boer op "gaat over de verschillen tussen het le-
ven in de stad en op een boerderij. Over tradities, 
koeien vangen, gemoedelijkheid en rust op het plat-
teland en de verleidingen van de stad, over het 
beste van twee werelddelen, over hoe het leven met 
een boer echt is.  
 
Kortom een avond die u niet moet missen. 
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20 januari 2020 
 

Syrië, Irak, Israël en Pales-
tina, Iran  
(H. J. Melissen) 
 
Hans Jaap Melissen is een be-
langrijk Nederlandse oorlogsverslaggever. Melissen 
reisde de afgelopen jaren onder meer naar Syrië, 
Irak, Israël/Palestina, Iran, Mali en Egypte. Voor zijn 
reportages over de Arabische Lente werd hij in 2012 
door website Villamedia uitgeroepen tot Journalist 
van het Jaar. Een jaar eerder had HP/De Tijd hem al 
uitgeroepen tot 'Beste Midden-Oosten-correspon-
dent’.  
 
Melissen studeerde Amerikanistiek aan de Universi-
teit van Utrecht. Na zijn studie ging hij werken voor 
Radio Nederland Wereldomroep. Begonnen als alge-
meen verslaggever, legde hij zich al gauw toe op hu-
manitaire crises en oorlogen.  
 
Melissen schreef een boek over de nasleep van de 
aardbeving in Haïti, van 12 januari 2010: Haïti, een 
ramp voor journalisten. Hierin beschrijft hij zijn zoek-
tocht naar het juiste dodental van de aardbeving.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Irak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iran
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De Haïtiaanse overheid hield dat op 316.000, maar 
Melissen kwam na eigen onderzoek met 'maximaal 
100.000’. Het boek werd genomineerd voor de M.J. 
Brusseprijs.  
In 2013 werden zijn verhalen over de Syrische bur-
geroorlog genomineerd voor De Tegel.  
 
In januari 2015 verscheen zijn nieuwste boek: IS-Tot 
Alles In Staat (Uitgeverij Carrera, 3e dr.). Hij schetst 
hierin aan de hand van zijn eigen reportages de op-
komst van extremis-
ten in Irak: de snelle 
opmars van de ter-
reurbeweging IS. 
Ook gaat hij in op 
het verschijnsel jiha-
disme en wat dat 
voor Nederland be-
tekent.  
 
Veel van de reporta-
ges van Melissen 
werden ook uitge-
zonden door de 
NOS en andere pu-
blieke omroepen.  
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17 februari 2020 
 

 Zijn zij gek of zijn wij het?  
(Marie Thérèse ter Haar) 
 

Marie Thérèse ter Haar 
kennen we van haar voor-
stelling over Alexandra Ro-
manova, de laatste tsarina. 
Een prachtig verhaal waar 
velen van u vorig seizoen 
van genoten hebben.  
 
Marie Thérèse is echter niet 

alleen geïnteresseerd in de geschiedenis van Rus-
land, maar weet ook veel van de huidige ontwikke-
lingen. Ze heeft jarenlang in Rusland gewoond en 
komt er nog zeer regelmatig. En ze weet dan ook als 
geen ander dat het beeld dat wij van dit immense 
land krijgen niet altijd strookt met de werkelijkheid 
zoals zij die daar waarneemt. En dat is het thema 
van haar lezing “zijn zij nou gek of zijn wij het?”.  
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Dat in Rusland de media dikwijls propagandistisch 
en bevooroordeeld zijn wisten we al, maar hoe zit 
dat eigenlijk bij ons?  
 
Ruslanddeskundige Marie-Thérèse ter Haar neemt 
de westerse berichtgeving over dit grootste land ter 
wereld onder de loep. Tot haar verbijstering consta-
teert ze dat ook onze media en politici vaak een stuk 
bevooroordeelder zijn dan we doorgaans geneigd 
zijn te denken. Ze behandelt hierbij ook de recente 
geschiedenis van Rusland en actuele gebeurtenissen 
op de Krim en in Oekraïne.  

https://www.ruslandacademie.nl/component/content/article/87-lezing/445-oekraine-europees-of-russisch
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16 maart 2020 
 

Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend  
(Bert Schieven) 
 
In 2020 is het 75 jaar 
geleden dat Zelhem 
werd bevrijd. Om pre-
cies te zijn op 1 april 
1945 trokken Cana-
dese tanks vanaf de 
Halseweg Zelhem bin-
nen. Een gebeurtenis 
die door velen met 
vreugde werd begroet, maar die de meesten van ons 
niet zelf hebben meegemaakt. Toch is het van be-
lang om die herinnering levend te houden , als was 
het maar om te beseffen dat vrijheid geen vanzelf-
sprekendheid is.  
 
Bert Schieven is bij uitstek de deskundige die alles 
weet over Zelhem in de tweede wereldoorlog. En 
dan gaat het niet alleen over de oorlogshandelingen, 
maar ook over het dagelijks leven in die, toch wel 
angstige, periode. Het distributiesysteem, producten 

Bevrijders verwelkomd (oud-zelhem.n} 
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die alleen maar “op de bon” verkrijgbaar waren. 
Schrijnende gebeurtenissen, zoals de Jodenvervol-
ging, die ook in Zelhem diepe wonden hebben ge-
slagen. Natuurlijk de vele onderduikers die in Zel-
hem een veilig heenkomen zochten en de vluchte-
lingen uit alle delen van het land. Ook de keerzijde 
mag niet vergeten worden. Verraad dat heeft geleid 
tot het verlies van mensenlevens, maar ook het ver-
haal van mensen die op een verkeerd moment een 
verkeerde keuze hebben gemaakt.  

Bert heeft bijna zijn levenswerk gemaakt van 
het verzamelen en documenteren van voorwerpen, 
verhalen en informatie uit die duistere periode en 
zijn kennis op dit gebied is bijna legendarisch. In 
zijn lezing neemt hij u aan de hand van foto’s en 
voorwerpen graag mee naar het Zelhem in de peri-
ode 1940 – 1945. 

 
Klokken uit Lambertikerk - weggevoerd door Duitsers (oudzelhem.nl) 
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20 april 2020 
 

Touche: een muzi-
kale reis door Parijs 
(Klaas Bakker) 
 
Een programma over Parijs met live pianomuziek 
van diverse componisten.  
Parijs was rond 1900 het culturele centrum van Eu-
ropa. Kunstenaars kwamen uit alle windstreken 
naar de lichtstad. In Montmartre en Montparnasse 
ontstonden nieuwe stromingen die de kunst op zijn 
kop zetten: kubisme, surrealisme, dadaïsme. Ook 
verder was Parijs een levendige stad. Op grote we-
reldtentoonstellingen werd niet alleen de nieuwste 
kunst aan het publiek getoond, maar ook de laatste 
ontwikkelingen van wetenschap en techniek. De Eif-
feltoren werd gebouwd, het metronet aangelegd, de 
auto verscheen in het straatbeeld. 
Dit programma schetst een beeld van het Parijs van 
die tijd. Verteld aan de hand van het leven van de 
excentrieke componist Erik Satie (1866-1925). Hij 
kende alle kunstenaars van de stad, was voor velen 
een inspirerend voorbeeld en stimuleerde de jonge 
generatie om nieuwe wegen in te slaan. Satie’s mu-



21 
 

ziek kent verschillende gedaantes, die in dit pro-
gramma allemaal aan bod komen: de lyrische Gym-
nopédies, de mystieke Danses gothiques, maar ook 
vrolijke cabaretnummers en ragtimes. Daarnaast 
werken van tijdgenoten als Chabrier, Debussy en 
Milhaud. 
Klaas Bakker speelt de muziek en toont originele 
filmopnames van rond 1900. Een caleidoscoop van 
onderwerpen, bijvoorbeeld de Notre-Dame met zijn 
mooie glas-in-loodvensters (Satie: Danses gothi-
ques), hij maakt een tocht over de Seine en luistert 
naar de regen in de Jardin du Luxembourg (Debussy: 
Jardins sous la pluie).  
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18 mei 2020 
 

Ons drinkwater 
(Toon van Kessel, Vitens) 
 
Waar komt mijn drinkwater vandaan? 
Drinkwater, je denkt er niet bij na, het komt altijd 
uit de kraan, toch! De drinkwatervoorziening in de 
Achterhoek is niet eenvoudig. Door de geologische 
opbouw van de Achterhoek zijn de mogelijkheden 
voor waterwinning beperkt. De waterwinning heeft 
invloed op het watersys-
teem (verdroging) en de 
kwaliteit van het grond-
water is sterk gerela-
teerd aan het grondge-
bruik (landbouw). Na 
deze avond bent u een 
drinkwaterkenner. U 
kunt het landschap “le-
zen”, u weet waar de 
waterwinningen zijn ge-
situeerd en u heeft in-
zicht in hoe de grond-
waterkwaliteit door de 
mens wordt beïnvloed. 
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En natuurlijk is er veel tijd voor uw vragen en kun-
nen we ook praten over de oplossingen voor de toe-
komst. Kortom: we komen tijd te kort. 
 

12 juni 2020: Excursie   
Waar komt ons water vandaan? Een van de wa-
terwingebieden bij Zelhem is het waterwingebied 
’t Klooster. ‘t Klooster ligt ten oosten van Hen-
gelo. De drinkwaterwinning heeft een vergun-
ning voor 5,44 miljoen m3 per jaar en is gestart in 
1964. De drinkwaterwinning voorziet globaal de 
gemeenten Bronckhorst en Berkelland van drink-
water. En het NUT komt kijken. U bent welkom 
op een bijzondere excursie. 

 

‘t Klooster 
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Het Nut in Zelhem 
 
In de tweede helft van de achttiende eeuw komt er 
in ons land langzaam maar zeker een democratische 
beweging tot ontwikkeling. Die ontwikkeling is bij-
voorbeeld zichtbaar in de opkomst van allerlei lees-
gezelschappen, sociëteiten en genootschappen, die 
zich in een of andere vorm beijveren voor 'de ver-
heffing van het volk'. De meeste zijn allang weer 
verdwenen, achterhaald (door een nieuwe tijd-
geest). Maar één ervan, de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, heeft de tand des tijds tot op heden 
doorstaan. De maatschappij is opgericht in 1784. 
Van meet af aan speelt het Nut een cruciale rol bij 
de modernisering en verbetering van het onderwijs, 
vanuit de gedachte dat zonder eene goede opvoeding, 
de kinderen geen braave menschen, geene waare Vader-
landers, kunnen worden. Men richt eigen drukke-
rijen op waar school- en leerboeken tegen een be-
taalbare prijs werden gedrukt. Ook de oprichting 
van bibliotheken wordt voortvarend ter hand geno-
men en er werden regelmatig lezingen gegeven (de 
Nutslezingen zijn ook anno 2019 nog een begrip) .  
Vanaf 1912 kent ook Zelhem een departement (afde-
ling) van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
Sinds 1912 is het NUT in Zelhem een bloeiende ver-
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eniging. En zoals alle departementen is de vereni-
ging onafhankelijk van enige groepering van levens-
beschouwelijke, politieke of economische aard. Het 
nieuwe Nutsdepartement in Zelhem richt onder 
meer een kinderzangschool, een volksbibliotheek en 
een school op (de Wolfersveenschool). Anno 2019 
behoort Zelhem met Winterswijk, Lobith en Does-
burg nog tot de enige actieve departementen in de 
Achterhoek en Liemers.  
Tegenwoordig kennen de Zelhemmers het NUT 
vooral als een voortvarende organisator van interes-
sante lezingen. In de zaal van Het Witte Paard aan de 
Ruurloseweg spreken boeiende sprekers/spreeksters 
(vaak uit de Achterhoek) over een grote diversiteit 
aan onderwerpen variërend van kunst, cultuur en 
muziek tot natuur, geografie en antropologie. In de 
pauze van de lezingen is er bij een kop koffie of glas 
wijn ruim gelegenheid om met dorpsgenoten te 
spreken over het onderwerp van de avond. 

 
Opening van de NUT – Wolfersveenschool (1931) 
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Stichting Kamermuziek Zelhem  
 
De concerten vinden altijd plaats op zondagavond 
in cultureel centrum ”de Brink”, aanvang 20.00 uur.  
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Carla El-
schot (tel. 0314-622404 of carlaelschot@chello.nl)  
website: www.kamermuziekzelhem.nl  
 
De Stichting Kamermuziek Zelhem bestaat dit jaar 
45 jaar. Opgericht als een afdeling van de landelijke 
stichting Kunst in de Kamer is zij in de loop der ja-
ren uitgegroeid tot een bloeiende, zelfstandige stich-
ting , “de Stichting Kamermuziek Zelhem”. Er wor-

den 5 concerten per 
jaar georganiseerd. 
Concerten van een zeer 
hoog niveau met Ne-
derlandse musici die 
overal ter wereld optre-
den en uiteraard in Ne-
derland in de grote 
concertzalen. Voor lief-
hebbers van klassieke 
kamermuziek. 
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Algemene informatie  
NUT Departement Zelhem 
Bestuur:  
Ben Radstake   voorzitter  0314-631410 
Bas Andeweg   secretaris 0314-870028 
Jan Rensink   penningmeester 0314-622464 
Hans Bessem    lid  0314-624921 
Corry Matser-Damhuis  lid  0314-623843 
Cees Corts     lid 0314-625227 
 
Bijeenkomsten worden gehouden bij Het Witte 
Paard, Ruurloseweg 1, 7021 HA Zelhem tel. 0314-
640174. Tenzij anders aangegeven is de aanvangstijd 
20:00 uur, zaal open om 19:30 uur. Leden (en leden 
van de NUTdepartementen Doesburg en Winters-
wijk) hebben gratis toegang. Toegang voor niet-le-
den bedraagt €4. Toegang tot de activiteiten van 
NUTdepartementen Doesburg en Winterswijk is 
gratis voor Zelhemse NUTleden. 
Website: www.nutzelhem.nl 
E-mail: secretaris@nutzelhem.nl 
Tel.: 0314-870028 
Adres: Hortensiastraat 1, 7021WS Zelhem 
Verenigingsjaar: 1 juli t/m 30 juni.  
Contributie: individueel €16,- / twee partners €24,-. 
Bankrekening. NL77RABO0374703558 t.n.v. Mij tot 
Nut van ‘t Algemeen, voor alle betalingen.  
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