
‘Scheepvaart altijd geliefd op tegels’ AGENDA
Zaterdag
Woudenberg
10.00-17.00 uur: Haantjesdag in 
het centrum
10.00-14.00 uur: Creatieve markt 
van Hip & Handgemaakt in het 
Cultuurhuis
16.00 uur: Klassiek concert op 
Haantjesdag. Arjan Veen bespeelt 
het orgel van de Dorpskerk

Scherpenzeel
10.00 en 14.30 uur: Zomerver-
koop bij Parousie bij Parousie aan 
de Vlieterweg 17

Lunteren
20.00 uur: Concertavond Veluws 
Mannenensemble en Vocalgroup 
Undique, in de Oude Kerk
19.30 uur: Koorconcert met mmv 
diverse regionale koren waaronder 
U zij de Glorie uit Garderen, en Het 
Hervormd Zangkoor uit Lunteren. 
In de Bethelkerk. Toegang gratis.

Apeldoorn
10.00-17.00 uur: Koninklijk 
Staldepartement te bekijken bij 
Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1
 

Trap monument 
Kamp Amersfoort 
afgesloten
AMERSFOORT (ANP) De leiding van 
herinneringscentrum Kamp 
Amersfoort heeft de trap rond 
oorlogsmonument De Stenen Man 
afgesloten. De 34 treden zijn nu zo 
versleten en kapot, dat de trap 
gevaarlijk wordt.
Herstel van de trap kost 5000 
euro, aldus een woordvoerder, en 
dat geld is niet voorradig in het 
centrum. Daarom zoekt Kamp 
Amersfoort 34 mensen of 
bedrijven die ieder voor 150 euro 
een trede willen sponsoren. Zij 
worden daarmee Beschermer van 
Kamp Amersfoort.
 

Ede mag paden naar 
homo-bosje sluiten

EDE/ARNHEM (ANP) Paden van en 
naar een homo-ontmoetingsplek 
in Ede zijn geen openbare wegen. 
De gemeente mocht daarom de 
toegang naar het natuurgebied op 
de Ginkelse Heide langs de A12 
afsluiten.
Dat heeft de bestuursrechter in 
Arnhem donderdag besloten in 
een zaak, die de stichting Platform 
Keelbos had aangespannen tegen 
Ede. Het platform vond dat Ede op 
moet treden tegen de afsluiting 
van de paden naar het natuurge-
bied, omdat de toegangspaden 
naar het natuurgebied wegen zijn 
in de zin van de Wegenwet of 
Wegenverkeerswet.
Vanaf een parkeerplaats het 
‘Ginkelse Zand´ langs de snelweg 
A12 zijn paden ontstaan naar een 
plek waar homoseksuele mannen 
elkaar ontmoetten. Dat daar 
volgens het Platform Keelbos, dat 
opkomt voor homoseks in de vrije 
natuur, wel vierhonderd mensen 
per dag overheen liepen, is 
volgens de rechter echter nog 
geen bewijs dat de paden als 
wegen kunnen gelden. ,,Het 
betekent alleen dat het terrein 
tamelijk eenvoudig voor personen 
toegankelijk was.’’ Ede heeft dus 
geen wetten overtreden door de 
toegang naar het gebied te sluiten.
De rechtbank beoordeelde in deze 
zaak niet of de homo-ontmoe-
tingsplaats al dan niet terecht is 
afgesloten, maar alleen of de 
gemeente de bevoegdheid heeft 
om op te treden tegen het 
afsluiten van het natuurgebied.

Nieuwe expositie 
in Tegelmuseum
OTTERLO Museumvrienden nemen 
een belangrijke plaats in bij het Ne-
derlands Tegelmuseum in Otterlo. 
Een van hen is Jan Pluis, kenner van 
de Nederlandse tegel, een van de 
eerste bestuursleden van de vrien-
denstichting van het museum en 
initiatiefnemer van het jaarboek Te-
gel. „Ter gelegenheid van zijn 80e 
verjaardag vorig jaar komt morgen 
een boek uit waarin onder meer 
schepen op tegels de aandacht krij-
gen. Reden te over voor een nieuwe 
expositie”, aldus conservator Johan 
Kamermans.

Al snel rijst de vraag, waarom sche-
pen op tegels? Kamermans steekt 
van wal: „Schepen zijn een opval-
lend en ook wel geliefd thema op 
tegels uit de 17de en vroege 18de 
eeuw. Zee en scheepvaart waren 
van belang tijdens de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlan-
den. Over de series tegels uit de 
17de eeuw was nog niet veel gepu-
bliceerd. Er zijn weinig voorbeeld-
prenten bekend daardoor is het een 
lastig onderwerp. Wat wel opvalt, is 
dat het thema eind 19de eeuw weer 
heel erg in de belangstelling komt. 
Alle nog bestaande traditionele te-
gelfabrieken gaan weer opnieuw 
schepentegels in antieke stijl ma-
ken. Jan heeft uitgezocht hoe die 
nieuwe series direct zijn gekopieerd 
van enkele oude voorbeelden, en hij 
zet alles wat bekend is over de vroe-
ge tegels nog eens overzichtelijk bij 
elkaar.”

SPREEKWOORDEN De tentoonstel-
ling behelst meer dan uitsluitend 
het boek van Jan Pluis. Vooral ook 
omdat het museum een groter pu-
bliek wil aanspreken. „Wij laten ook 

de grote tegeltableaus zien. Verder 
gaan we ook in op de verschillen-
de scheepstypen, de scheepsbouw, 
handelsroutes, spreekwoorden met 
schepen (de beste stuurlui staan aan 
wal, red.) en symboliek (het huwe-
lijksbootje red.). In één vitrine zijn 
ook tegels met de mythologische 
zeemonsters te zien, die mensen uit 
verhalen van zeelieden kenden.”
 
Een groot deel van de presenta-
tie komt uit particuliere collecties, 
maar het museum heeft ook enkele 
grote tegeltableaus geleend van Mu-
seum Rotterdam, en scheepsmo-
dellen van het Fries Scheepvaart-

museum in Sneek. „Heel bijzonder 
is een reeks van acht tegels die de 
verschillende fasen van de scheeps-
bouw laten zien. Met deze tentoon-
stelling laten we zien hoe de scheep-
vaart al eeuwen tot de verbeelding 
spreekt, zodat mensen ook in eigen 
huis in de haard of langs de wand 
de voorstellingen van de zee wilden 
hebben.” Hij vervolgt: „Heel uniek is 
wel een tegeltableau dat twee jaar 
geleden op een veiling in Londen 
opdook en dat nu voor het eerst, na 
restauratie, geëxposeerd wordt. Het 
is een zeegezicht met verschillende 
schepen, geflankeerd door Mercu-
rius (de Romeinse god van handel 

en reizigers) en een niet zo goed de 
identificeren figuur (wellicht een 
stroomgod, de personificatie van 
een rivier). Het tableau is duidelijk 
toe te schrijven aan de tegelschilder 
Adam Sijbel (1746-1803). Dit tableau 
komt ook duidelijk uit een Friese te-
gelbakkerij.”

OPENING De expositie wordt zater-
dagmiddag geopend in aanwezig-
heid van Jan Pluis, met een inlei-
ding door de maritiem historicus 
dr. Remmelt Daalder. Te zien tot en 
met 30 september. Meer informatie 
op de website nederlandstegelmu-
seum.nl.

 p Johan Karremans, Ger de Ree en Jan Clifford van de expositiecommissie van het Tegelmuseum.
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‘Het kriebelde om terug te gaan’
Popko Huisman 
nieuwe eigenaar 
De Wormshoef
Danny van Zeggelaar

LUNTEREN Het Lunterse hotel en 
restaurant De Wormshoef is eerder 
dit jaar verkocht. Popko Huisman, 
die bij gasten van de Lunterse hore-
cagelegenheid geen onbekende is, is 
er nu de baas. Grote veranderingen 
verwacht hij niet. ,,Ik heb iets meer 
grijze haartjes.”
 
Popko Huisman is voor gasten van 
De Wormshoef zeker geen onbe-
kende. Hij werkt er al een jaar of 
tien en nam de zaak eerder dit jaar 
over van de vorige twee eigenaren. 
Begonnen als scholier en uiteinde-
lijk werkte hij zich verder op. ,,Drie, 
vier jaar geleden kwam voor mij het 
moment dat ik het plafond had be-
reikt. Ik had geen uitdaging.”
 
Huisman ging een tijdje werken bij 
een Amerikaans restaurant in zijn 
woonplaats Ede, om vervolgens na 
een jaar toch weer naar het hotel en 
restaurant in Lunteren terug te ke-
ren. ,,Het begon weer te kriebelen 
om terug te gaan”, zegt hij. ,,Je miste 
de uitdaging van een werken in een 
groot restaurant.”

 

KLAAR VOOR OVERNAME Begin vo-
rig jaar merkte Huisman dat hij 
klaar was voor de overname van De 
Wormshoef. Dat gebeurde nadat de 
twee eigenaren hadden gezegd om 
binnen drie jaar te kijken naar de 
mogelijkheden over een overname 
van het Lunterse bedrijf. Het ging 
allemaal iets sneller dan gedacht. 
,,De eigenaar belde een dag nadat ik 
ze gesproken had op en zei: we heb-
ben er wel oren naar.”
Het pand van De Wormshoef is ove-
rigens buiten de overname geble-

ven. ,,Het grote voordeel is dat ik wel 
weet hoe het hier werkt. Dat is het 
laatste stapje om eigenaar te worden 
ván De Wormshoef.”
 
WEINIG KANSEN Huisman had een 
paar jaar geleden helemaal niet de 
ambitie om een hotel en restaurant 
te runnen. ,,De ambitie was tien 
jaar geleden niet zó groot. Ik wil-
de een restaurant beginnen. Maar 
zo’n groot restaurant met een ho-
tel erachter? Nee, eigenlijk niet. Je 
krijgt in de horeca echter maar heel 

weinig kansen om zoiets over te ne-
men.”
Het leven als restaurant- en ho-
teleigenaar bevalt Huisman goed. 
,,Ik voel me hier elke dag thuis en 
heb nog nooit een dag gehad dat ik 
geen zin had om hierheen te gaan. 
Je werkt in een gezellige omgeving, 
met scholieren. Dat houdt je ook 
jong”, zegt hij lachend. ,,Al zijn de 
belangen als eigenaar natuurlijk 
wel wat groter. Vroeger kon je nog 
terugvallen op de eigenaar, nu moet 
je zelf de besluiten nemen. Ik heb 
iets meer grijze haartjes, haha. De 
positieve kant is wel dat je die be-
slissingen zelf kan maken, zonder 
dat iemand zegt dat er iets niet kan. 
En je kunt je eigen draai aan het be-
drijf geven.”
 
GOEDLOPEND BEDRIJF Hij is niet van 
plan om grote veranderingen aan 
zijn zaak te maken. ,,Het bedrijf zo-
als dat het nu is, is een begrip”, ver-
telt hij. ,,Het moet gewoon een ge-
zellig restaurant zijn waar iedereen 
zich thuis kan voelen. In grote lijnen 
verandert er niets. Wel wil ik het 
terras aanpassen, en de uitstraling 
van bijvoorbeeld gerechten of het 
servies. Voor de rest is het goedlo-
pend bedrijf, mede zoals het is zoals 
we het nu doen. Waarom zou ik dan 
het concept van het restaurant gaan 
aanpassen?”

 p Popko Huisman is voor gasten van De Wormshoef geen onbekende. Hij is sinds dit jaar 
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