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Leeswijzer

Orden heeft er een beeldenfamilie bij. Op 23 

maart 2016 was de feestelijke opening.

Kunstenaar Margot Berkman bedacht en 

maakte ‘De Dwaallichten van Orden’, zeven 

beelden op belangrijke knooppunten in de 

wijk. Dankzij de beelden krijgen deze plekken 

meer identiteit. Op de middenpagina staat een 

overzichtsplattegrond. 

Binnen het samenwerkingsverband ‘GrOOt 

worden in Orden’ ontstond drie jaar geleden 

het project ‘Happy Kids Route’. Markant kreeg 

de opdracht van de gemeente Apeldoorn om 

te onderzoeken welke rol kunst kon spelen 

in het vormgeven van de knooppunten. Heel 

veel partijen en bewoners zijn betrokken 

geweest bij de totstandkoming van deze 

beelden, met in de hoofdrol de kinderen van 

de basisscholen. Mariëlla Koenders was 

projectleider en ging met haar ervaring als 

coördinator van de Brede School Orden met 

de kinderen op pad, met het verkeer scherp 

in het vizier. Hierbij ging het vooral om het 

dagelijkse ritme naar school en terug naar 

huis, op de fiets en lopend. De slinger van de 

kinderen zelf en ook van de ouders die hun 

kinderen wegbrengen en ophalen.

In deze drie jaar zijn er veel overleggen, 

brainstormsessies en workshops en 

lesprojecten geweest. Ook is er achter de 

schermen ontzettend veel gedaan door 

heel veel mensen, niet in de laatste plaats 

door kunstenaar Margot Berkman. Het 

eindresultaat mag er zijn: zeven prachtige 

beelden die de wijk verfraaien en die de 

mensen door de wijk heen leiden. Ook 

vertellen ‘De Dwaallichten van Orden’ een 

verhaal, een verhaal dat steeds weer verder 

gaat en van alle tijden is. 

Het begin van het verhaal is in dit boekje 

te lezen. Er zijn verschillende mensen 

geïnterviewd, ook de ambassadeurs van ‘De 

Dwaallichten van Orden’. Zij verzorgen de 

beelden een tijdje. Niet letterlijk met een 

sponsje voor de glans en een harkje voor het 

gras. Nee, zij gaan in gesprek met u om het 

verhaal van de beelden te vertellen én om 

te horen wat uw verhaal is. Als zij genoeg 

verhalen hebben verzameld, dragen zij het 

stokje over. Wie weet bent u de volgende!

Bij de artikelen van de ambassadeurs staat 

steeds een rondje met het beeldnummer erin.

Zie www.markantapeldoorn.nl voor meer 

informatie over de ‘De Dwaallichten van 

Orden’ en hun ambassadeurs. 

Veel dank gaat uit naar: 

De kinderen en leerkrachten van de 

basisscholen Spitsbergen, Wegwijzer, 

St Victor, Sprengenpark en De Vijfster, 

Gemeente Apeldoorn, Wijkraad Brink & 

Orden, alle mensen en organisaties binnen 

‘grOOt worden in Orden’, buurtbewoners, 

vrijwilligers, De Goede Woning, CODA, Fablab, 

Kunstgieterij De Olieslag, Marco Meijer, 

Tessa Korf en Margot Berkman.

Museum voor KOR, veel dank voor de bijdrage 

op p. 2-30-31 |  Foto’s © Medea Huisman

Idee en ontwerp ‘De Dwaallichten van Orden’ 

© Margot Berkman | www.margotberkman.nl

Vormgeving, interviews en eindredactie 

© Linda te Wierike | www.linstituut.nl

Inleiding 

GrOOt worden in Orden. Dat is het thema van de wijk Orden in Apeldoorn. Als ik 
groot worden lees als opgroeien in Orden dan denk ik direct aan het Afrikaanse 
gezegde: It takes a village to raise a child. Opgroeien doe je niet alleen met je 
familie, vrienden of op school. Maar dat doe je ook op een plek. Het liefst een 
veilige, vredige en uitdagende omgeving, zodat je in die behapbare context 
leert om je te bewegen in de wereld. Volwassenen die in die omgeving leven 
en werken dragen vaak vooral zorg voor veiligheid, goeie wegen en veilige 
oversteekplekken. Gelukkig. 

Maar daarmee is de omgeving nog niet altijd behapbaar en uitdagend voor 
kinderen. Met de ‘Dwaallichten van Orden’ zetten we spannende beelden neer 
op belangrijke plekken in de wijk. Deze beelden dienen als ankerpunten: “Ik 
ben langs de dikke dame gefietst!”. Deze beelden dienen om de verbeelding 
te prikkelen: “Net was het nog een spin, nu is het een chique meneer!” En de 
beelden dwingen je om beter naar de omgeving te kijken: “Ik zie nu pas dat daar 
een heel mooi pad loopt!” Deze mooie beelden zijn dus veel meer dan alleen een 
prachtige verrijking van Orden. De Dwaallichten hebben met al hun uitwerkingen 
een mooie rol in het grOOt worden in Orden. 

Vriendelijke groet,

Natasja Kraft
Programmaleider onderwijs en wijken, Markant
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Casper en Ylania zitten op De 
Wegwijzer, bij juf Marlies in groep 6. 
In januari kregen ze les op school over 
de Dwaallichten. De klas koos een 
van de verhalen over behulpzaamheid 
en ging op weg naar CODA. In het 
Fablab stonden de computers klaar. De 
personages en attributen verschenen 
uit de 3D-printer en kwamen tot leven 
in een Dwaallichten-filmpje. 

Allemaal leuk en leerzaam, maar wat 
was het moeilijk om een figuurtje 
in 1 lijn te tekenen. Casper vertelt 
verder: “De 3D printjes zaten aan een 
ijzerdraadje. Dit was om je handen niet 
in beeld te krijgen op het filmpje. Zelfs 
dan was het nog best lastig, maar heel 
leuk om te doen!” Ylania vult aan: “Wij 
hadden een verhaal gekozen over een 
jongen en een meisje, die een man 
helpen om de weg te vinden. Voor het 
filmpje hebben we eerst het geluid 
opgenomen, daarna de beelden.” 

Ze weten veel over de Dwaallichten. 
Casper vertelt in detail over het 
materiaal. “Ze worden van brons. Dat 
glinstert straks mooi in het donker. 
De beelden zeggen dan zoiets als ‘Kijk 
uit, hier sta ik’, om ons en de auto’s te 
helpen opletten. Wel jammer dat er 
geen verlichting in komt.” Ylania kent 
ook nog andere beelden: “Bij Paleis 
het Loo staat een grote man die twee 
hoeden vast heeft. Ik ken ook die rode 
knuffelmuur met dat gat erin. En weet 
je, hier in de buurt zit een stenen man 

aan de computer. Zijn scherm gaat aan 
in het donker, echt waar, dan staan er 
smileys op!” 

Eerlijk is eerlijk: ze houden allebei 
eigenlijk meer van sporten. Casper zit 
op rugby en Ylania op voetbal. Onderweg 
naar buiten komt in de schoolhal een 
tjokvolle bekerkast in beeld. Ze vertellen 
over alle vakken die ze hebben: “Ja, 
we hebben heel veel taal, spelling en 
rekenen, maar ons lievelingsvak is 
gym.” Daarom is Ylania ook zo blij met 
haar grote tuin. Daar voetbalt ze veel 
samen met haar broer. Casper vertelt 
ook tevreden over zijn buurt waar hij 
lekker speelt met klasgenootjes. “Ik 
woon vlakbij de waterspeeltuin, een fijne 
rustige plek. En er stroomt eindelijk 
water in de beek!”

Op de plek waar straks hun Dwaallicht 
komt te staan, poseren Casper en Ylania, 
heel professioneel. Best spannend, 
zo’n interview! En er is nog genoeg te 
vertellen over wat ze hebben geleerd 
over de Dwaallichten. “De beelden 
zijn een soort helpende handen”, zegt 
Ylania. “Ik heb ook wel eens geluk 
gehad. Mijn veter zat vast aan m’n fiets. 
Gelukkig was mijn buurmeisje in de 
buurt die aan de trapper draaide zodat 
ik weer los raakte. Zonder haar was ik 
omgevallen!” Terug bij school ontstaat 
het idee om met de klas en juf Marlies 
alle Dwaallichten een keer op te zoeken. 
Zonder twijfel: Casper en Ylania gaan 
goed voor hun beeld zorgen.

De beelden zijn een soort helpende handen

Wil je weten hoe een bronzen beeld gemaakt 
wordt? Kijk dan naar deze aflevering van Klokhuis: 

http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/brons
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“Ik houd van straattheater!”, glundert 
Jan van Eijk. “Ik zoek mensen bij 
elkaar zodat ze samen iets gaan 
doen, op elkaar letten en voor elkaar 
zorgen.” Hij is ruim vijf jaar actief 
als buurtregisseur en brengt zowel 
mensen als organisaties bij elkaar. 
Binnen het welzijnsnetwerk in Orden 
onderhoudt hij contact met tientallen 
instellingen. 

Verbeteringen wijkbreed
Jan is vanaf 2011 betrokken bij dit 
project. Samen met stadsdeelmanager 
José Cvetanovic raakte hij in gesprek 
met de organisaties van de Brede 
School Orden. De behoefte was 
gegroeid om de Brede School nog 
meer te verbinden met de buurt en 
de bewoners. Al zoekende ontstond 
‘GrOOt worden in Orden’. Jan legt 
uit: “We zijn samen informatie gaan 
ophalen bij de wijkraad, scholen, 
buurtbewoners, wijkagenten, 
woningcoöperaties, sportverenigingen, 
afdeling openbare ruimte en anderen. 
Dit netwerk van organisaties zet zich 
in voor van alles, ook voor de jeugd. 
Er is al veel gerealiseerd in de wijk, 
bijvoorbeeld de opknapbeurt van 
speeltuin Kindervreugd, waarbij ook de 
omgeving is meegenomen. 

Samenwerking als opbrengst
In dezelfde lijn ligt de Happy Kids 
Route. De insteek was om de 
natuurlijke routes van kinderen 
te onderzoeken, met oog voor 

verkeerssituaties. “Je kunt dan de 
nadruk leggen op gevaar versus 
veiligheid, maar ook op de manier 
waarop je samen zo’n project 
realiseert”, zegt Jan. “Ik zie dat het 
veel samenwerking heeft opgeleverd; 
ook bewoners en kinderen zijn 
intensief betrokken geweest. Hoewel 
maatschappelijk welzijn, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid lastig te 
meten zijn, maakt Jan ze graag 
zichtbaarder. Hiermee reageert hij 
ook op het onbegrip voor de besteding 
van gemeentelijke gelden dat hij soms 
tegenkomt. Overal zijn potjes voor; 
het één wordt wel en het ander wordt 
niet bekostigd. “Het waarom is niet 
altijd voor iedereen even helder”, aldus 
Jan. “En het is soms ook tegenstrijdig. 
Enerzijds wordt verwacht dat mensen 
meer eigen verantwoordelijkheid 
nemen, anderzijds kost de aanvraag 
van een buurtfeest vergunning weer 
meer.”

De waarde van kunst 
Dit dilemma geldt volgens Jan ook voor 
de Dwaallichten. Slechts een klein deel 
van de totale investering in openbare 
ruimte gaat naar kunst. De rest zit in 
stoepen, verkeersdrempels, straten, 
groenvoorzieningen enzovoort. “Terwijl 
het zo leuk is om kunst als element 
in een wijk op te nemen”, lacht Jan. 
“Kunst verrast! Het werkt prikkelend 
en het is een mooi gespreksonderwerp. 
Net als ‘het potje geld voor kunst’; niet 
iedereen vindt die besteding terecht. 

Over de waarde van welzijn en kunst En begrijp me goed, ik heb oprecht een 
zorg voor de mensen die heel weinig 
hebben. Hoe dan ook hoop ik dat deze 
beelden hun verhaal vertellen, zowel 
op straat als in gesprek met elkaar.”

Nog kleurrijker
Jan waardeert dat de Dwaallichten 
jaarlijks op school aan bod komen. 
Binnen ‘GrOOt worden in Orden’ 
gebeurt dit vaker. Hij vertelt over 
bewoners die spontaan iedere twee 
weken zijn gaan schoonmaken. 
“Gewoon de handen uit de 
mouwen steken; af en toe met de 
schoolkinderen. Steeds een zelfde 

groep, zodat alle jaarlagen bereikt 
worden.” De ervaringen zijn lesstof. 
Welk materiaal zit er in afval? Hoeveel 
blikjes tel jij? Wat lees jij op het etiket? 
Zo wordt schoonmaken een logisch 
onderdeel van je wijk. 

Kunst verrast! 
“Net als kunst”, zegt Jan. “Het maakt 
Orden nog kleurrijker! Ik vind het mooi 
dat ik een tijdje ambassadeur van 
een Dwaallicht mag zijn. Ik ga daar 
lekker een middag aan een tafeltje 
zitten. Gewoon ter plekke kijken wat er 
gebeurt.”
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“De Happy Kids Route is de start 
geweest voor de Dwaallichten”, vertelt 
Mariëlla Koenders, Brede School 
coördinator en docent keramiek bij 
Markant. “Ik vond het een gaaf idee dat 
je kinderen de macht kunt geven om de 
ruimte vorm te geven, hun omgeving 
mede te bepalen. Er wordt al zoveel 
door volwassenen bedacht!”

Van klein naar groot
Het is al weer drie jaar geleden dat het 
project Happy Kids Route ontstond. 
Vanuit het samenwerkingsverband 
‘GrOOt worden in Orden’ hebben 
meerdere partijen de handen 
ineen geslagen om het thema 
verkeersveiligheid in de wijk aan te 
pakken. Deze problematiek was al 
langer bekend bij de gemeente. Ook 
Mariëlla hoorde regelmatig kinderen 
vertellen over plekken waar je extra 
goed moet opletten in het verkeer. In 
opdracht van de gemeente is Markant 
gaan onderzoeken hoe kunst hierin 
een rol kan spelen. Mariëlla was de 
aangewezen projectbegeleider om 
met kinderen en kunst aan de gang te 
gaan. Haar grootste drijfveer was dat de 
hoofdrollen van klein naar groot werden 
verdeeld. Ze ging op pad, als eerste met 
de kinderen.

Krachtige keuze
Zeven beelden in de wijk als 
markeerpunten, zo vat Mariëlla het 
samen. “Er zijn tijdens het project veel 
verhalen los gekomen – echt heel goed”, 

vertelt ze. “Als je met kinderen werkt, 
bepalen en beschrijven zij de dingen 
perfect via hun logische verhaal. We 
hebben samen 23 punten bepaald en 
deze op een best organische wijze en 
met een gps- spel teruggebracht tot 7 
punten. Hiervan hebben de kinderen 
maquettes gemaakt!” Mariëlla vond het 
een krachtige keuze van de gemeente 
om met kunst dit thema op te lossen. 
Daar is lef voor nodig, want een 
verkeersdrempel is sneller uitgelegd. 
Mariëlla: ”Het is prachtig voor kinderen 
om het proces van een kunstenaar in 
de tijd te volgen. Via het werkproces 
van Margot Berkman heb ik lessen 
gegeven over bijvoorbeeld inspiratie. 
Hoe bedenk je nieuwe dingen, hoe bouw 
je een kunstwerk en hoe werkt een 
bronsgieter? 

Mooie contacten
Als juf van de Brede School heeft 
Mariëlla echt een band met deze wijk. 
“Soms denk ik wel eens dat ik hier 
woon in plaats van in Zuid”, lacht ze. 
“Ik heb hier veel lijntjes uitstaan en 
de afgelopen drie jaar echt van alles 
gedaan met de kinderen.” Het project 
is in de volle breedte ingezet binnen 
allerlei thema’s. In de Fablab lessen 
zijn de beelden uiteindelijk via verhaal, 
vorm, kleur en geluid weer tot een 
nieuw filmpje omgetoverd. Een prachtig 
proces van luisteren, ontwerpen, 
samenwerken en elkaar helpen. 
Mariëlla: “Zo krijgt alles kleur. Ik maak 
hier en op andere plekken zulke mooie 

“De kinderen zijn steeds mijn vertrekpunt” contacten. Daar krijg ik bijna altijd ook 
iets moois voor terug.” 

Idealistisch? Ik denk het niet
Ze denkt even na over de grootste 
uitdaging. Dan zegt Mariëlla 
vastberaden: “Nou, om zoveel mogelijk 
bij de oorsprong te blijven.” Er zijn in 
deze drie jaar veel omstandigheden 
en wisselingen geweest die het 
kader steeds weer veranderden. 
“Daar is het ook een proces voor”, 
lacht Mariëlla “Gelukkig heb ik een 
lange adem en ben ik van nature 
waarschijnlijk ook wel een beetje zot. 

Dat helpt mij om de mantra te blijven 
vasthouden: er komt iets in Orden dat 
niet vanzelfsprekend is, waar kinderen 
een wezenlijke bijdrage aan leveren. 
Helaas is het niet op alle vlakken 
gelukt om hun te laten leiden. Toch zijn 
de kinderen steeds mijn vertrekpunt 
geweest. Idealistisch? Ik denk het 
niet; sommigen gaan zich dit proces 
en verhaal later nog herinneren en 
dragen dat over. Daarom geven we 
ook ieder jaar een Dwaallichten les 
op school. Even de zeven prachtige 
beelden in de spotlight – the story 
continues!” 
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“Van welke kant je ook kijkt, je ziet 
telkens wat nieuws. Een zwangere 
vrouw, dansende mensen…”, 
zeg Sylvia Merkus, die aan de 
Texandrilaan woont. “Dat is het mooie 
van abstract, je kan er zelf in zien wat 
je wil.” Sylvia is enthousiast over het 
thema van de beelden: Dwaallichten 
die hulp bieden. 

Soms een gekkenhuis
“Een beetje hulp zou hier wel fijn zijn”, 
zegt Sylvia ferm. “Ik heb al op meer-
dere manieren iets geprobeerd te doen 
aan de verkeersstroom op de Texan-
drilaan / Amsivarilaan. Het zou zo veel 
schelen als dit een eenrichtingsweg 
zou worden. Het is hier soms echt een 
gekkenhuis.” Op de plek van het beeld 
komen eigenlijk drie wegen samen op 
een heel klein stukje. Voor haar eigen 
huis, iets verderop in de straat, valt het 
mee. Sylvia is vooral begaan met wat 
ze ziet gebeuren in de bocht bij basis-
school de Vijfster, waar ze dagelijks 
met haar dochter loopt.

Gesprekken die bijdragen
“Ik denk dat de beelden gaan helpen 
om het gesprek op gang te brengen”, 
aldus Sylvia. “Ze lokken uit om erover 
te praten en kenbaar te maken wat je 
erin ziet. Anderzijds helpen ze om men-
sen bewust te maken van het verkeers-
technische probleem dat op meerdere 
plekken in de wijk speelt. Zo kun je je 
realiseren dat het ook anders kan, door 
bijvoorbeeld samen te beginnen met in 

één richting door deze straat te rijden. 
Het zou mooi zijn als de gesprekken 
hieraan bijdragen.”

Overal groen te vinden
Sylvia woont hier nu twee jaar, samen 
met haar broer en dochter van zes. 
Voorheen woonden ze in de Maten. 
De helft van de week zit ze bij haar 
vriend op de Keltenlaan, dus ze kent 
Orden inmiddels goed. “Het is hier heel 
gemêleerd”, vertelt Sylvia. “Orden is 
een relatief kleine wijk die alle rangen, 
standen en nationaliteiten vertegen-
woordigt. Dit zie je goed in het win-
kelcentrum; we komen daar iedereen 
tegen. Dat ‘samen’ gaat goed, mis-
schien wel juist door de uitersten. En 
het is natuurlijk erg fijn om zo dicht bij 
het bos te wonen. Er is hier echt overal 
in de wijk groen te vinden!”

Een verschillende kijk
Dat haar buurvrouw andere dingen 
in de beelden gaat zien, vindt ze een 
verrijking. Voor de een is een beeld 
statisch en voor de ander juist weer 
dynamisch. Sylvia licht toe: “Ik ben nu 
accountmanager bij Centraal Beheer, 
maar mijn achtergrond is fotografie. 
Dan leg ik vast wat er is en ben ik niet 
bezig met wat dingen zouden kunnen 
zijn. Dat is voor mij de link naar de 
Dwaallichten. Echte beelden met echte 
vormen, daar kun je niet om heen. En 
toch is wat je ervan denkt en wat je erin 
ziet heel verschillend. Gaaf, toch?”

Het ‘samen’ gaat goed door de uitersten
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Margot Berkman is beeldend 
kunstenaar en heeft meer dan 30 
grote kunstwerken in de openbare 
ruimte gerealiseerd. Van 1980-1984 
woonde zij in Apeldoorn en wandelde 
vaak in de omgeving en door de 
bossen van de Kroondomeinen. 
Die periode is voor haar een bron 
van inspiratie geweest voor ‘De 
Dwaallichten van Orden’. Aan het 
woord is de bedenker en maker van 7 
unieke bronzen beelden van ongeveer 
3 meter hoog.

Hoe is dit verhaal voor jou begonnen? 
In het voorjaar van 2015 werd ik 
benaderd door Markant of ik een 
kunstwerk wilde maken. Zij hadden 
samen met basisschoolkinderen 
uit Orden locaties aangeduid die als 
‘onveilig’ werden ervaren. Voor deze 
plekken heb ik ‘De Dwaallichten van 
Orden’ bedacht. Mijn vertrekpunt was 
zo… In 1980 verhuisde ik met mijn 
ouders van Rotterdam naar Apeldoorn. 
Onze buren hadden twee paarden; 
die werden mijn trouwe vrienden in 
die tijd. Elke dag zwierf ik uren door 
de Kroondomeinen en reed ik via 
Asselt en Orden naar Hoog Soeren. 
Daar logeerde ik regelmatig in een 
schitterend huis, het Noorse huis van 
schrijver Gustaf van de Wall Perné. 
Hij schreef onder andere de Veluwse 
Sagen en Legenden. In zijn huis 
waren overal mythologische figuren 

uit hout gesneden te zien; ook het 
steile puntdak was van houtsnijwerk 
voorzien. Een inspirerende plek!

Wat vertellen die zwerftochten en die 
verhalen jou?
Voor deze opdracht las ik opnieuw 
die Veluwse sagen en legenden. 
‘Het Ruitergat’ sprak direct tot mijn 
verbeelding. Geen vrolijk verhaal, 
maar het riep de vraag op: Zijn er 
ook dwaallichten die je begeleiden 
waardoor je je wél bestemming 
vindt? Ik ben op zoek gegaan en je 
komt allerlei dwaallichten tegen in 
de kunst en literatuur. De verhalen 
gaan allemaal over onderweg zijn, 
transformatie en veranderingen, 
letterlijk of symbolisch. De lichten 
leiden je naar het goede of wijzen 
gevaar aan. Zo ontstond mijn idee en 
zijn de markante beelden gegroeid. Ze 
wijzen je de weg door Orden.

Hoe werk je zo’n idee uit tot concrete 
beelden?
Ik ben associatief te werk gegaan. 
Zijn dwaallichten menselijk? Leiden 
ze je naar het goede of het slechte? 
Hoewel ik Orden ken, ben ik opnieuw 
door de wijk gegaan, ook om bewoners 
en hun kinderen te spreken. In mijn 
schetsboeken staan allerlei locatie 
krabbels en foto’s van de sfeer. In de 
voorstudies in inkt bleek een dwaallicht 
voor mij een fluïde, zwevende   >>>

“Ik hoop dat mensen van ‘de Dwaallichten 
van Orden’ gaan houden”
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vorm te zijn. Daarna heb ik
driedimensionale modellen gemaakt. 
Met deze modellen heb ik onderzocht 
hoe de vormen betekenis konden krijgen 
in de openbare ruimte. Als materiaal 
koos ik brons, maar ik heb de beelden 
eerst op ware grootte in papier-maché 
gemaakt, op een frame van koperbuis. 
De afwerking had een geribbelde, bijna 
schorsachtige structuur. Laag over laag 
ontstonden de beelden. Een zorgvuldig 
proces van kijken en maken, samen 
met mijn assistenten. Als de beelden uit 
de bronsgieterij terugkomen volgt nog 
veel handwerk: schuren, polijsten en 
patineren. 

Wat hoop je dat de beelden de mensen 
in de wijk gaan brengen? En wat 
hebben ze jou gebracht tijdens het hele 
traject? 
Ik hoop dat de mensen van de beelden 
gaan houden en dat ze er steeds weer 
iets anders in zien. ‘De Dwaallichten 
van Orden’ hebben mij ook veel 
gebracht. Het zijn beelden die zowel 
in vorm als techniek niet bestonden. 
Ik heb uitvindingen gedaan die voor de 
ontwikkeling van mijn oeuvre van belang 
zijn. Dit werk vraagt een geoefend oog 

en steeds opnieuw een open houding 
om soms radicale beslissingen te 
nemen. Een heel interessant proces 
en elk volgend kunstwerk leunt op 
de schouders van het vorige. Zo 
zijn er weer details te herkennen in 
de ontwikkeling van mijn volgende 
opdrachten. 

Is het moeilijk om afscheid te nemen 
na zo’n intensieve periode samen met 
deze beelden?
De beelden zijn allemaal vervaardigd 
vanuit hetzelfde idee, maar elk 
beeld is uniek. Door hun vorm en 
materiaalkeuze zijn ze als een familie 
van beelden op de markante plekken 
te herkennen. En natuurlijk, afscheid 
nemen van mijn beelden die uit mijn 
atelier gaan is altijd lastig. Maar ze 
staan heel mooi in Apeldoorn en ik weet 
dat veel mensen het heel fijn vinden om 
zulke grote kunstwerken in hun buurt te 
hebben.

Is er wel eens een Dwaallicht op jouw 
pad gekomen?
Een mooie vraag. Gedurende je 
ontwikkeling komen er mensen op je 
pad waarvan je goede of slechte dingen 
leert. Steeds opnieuw kies je zelf welke 
weg je gaat. De ruiter in het verhaal 
koos ervoor om niet naar het instinct 
van zijn paard te luisteren. De dood 
van beiden volgde. Ik probeer net als 
bij ‘De Dwaallichten van Orden’ vanuit 
meerdere perspectieven naar de wereld 
te kijken en het goede te doen.

Rechts Margot werkt in haar atelier aan de ‘Dwaallichten 
van Orden’. Ze schildert de mallen van papier-maché zwart. 
Hieruit snijdt ze de uiteindelijke vorm van de beelden. 
Links De eerste twee beelden in brons. Nog vijf te gaan!
© Atelier Margot Berkman 2016 / www.margotberkman.nl
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Er zijn natuurlijk talloze routes 
denkbaar om alle beelden eens op 
te zoeken. Leuk om dan te weten wie 
de ambassadeurs zijn van
‘De Dwaallichten van Orden’

1 Jan van Eijk (zie p. 6/7)
“Ik houd van straattheater!”

2 Ylania en Casper (zie p. 4/5)
“Brons glinstert mooi in het 
donker.”

3 Bouwien ten Bokum (zie p. 28/29)
“Ze geven Orden extra 
identiteit!”

4 Sylvia Merkus (zie p. 10/11)
“Je kan er in zien wat je wil.”

5 Wendy Bol (zie p. 20/21)
“Zo groeit het wij-gevoel en het 
welzijn in de wijk.”

6 Dragica Safradin (zie p. 26/27)
“Ik hoop dat ze bijdragen aan 
meer participatie.”

7 Nienke Goossens (zie p. 18/19)
“Zo’n beeld voegt iets toe aan 
je leven.”

Lijkt het u leuk om ook een tijdje 
ambassadeur van één van de zeven 
beelden te zijn? Stuur dan een mail 
naar: info@markantapeldoorn.nl

De Dwaalgezichtjes van Orden 

Ambassadeur zijn van een ‘Dwaallicht 
van Orden’ is niet alleen een titel; het 
is ook een taak. Vertellen waarom er 
Dwaallichten in Orden ‘wonen’, hoe 
ze aan hun naam komen en ze even 
groeten bij het passeren. Kortom, als 
ambassadeur zet je ze in het zicht 
en geef je ze een gezicht. Een taak 
die beloond wordt met een bronzen 
wisselbeeldje, een Dwaalgezichtje. 
Zolang als de ambassadeurs deze 
mooie taak vervullen, woont dit 
beeldje bij hun. 

Het oorspronkelijke ontwerp komt 
van een basisschoolleerling uit 
Orden, een knipsel om te oefenen 
voor het maken van een filmpje. 
Mariëlla Koenders heeft dit ontwerp 
tot bruikbare mal omgetoverd en 
deze bij Kunstgieterij de Olieslag 
gebracht. 

Het 
resultaat 
is een 
bronzen 
hand met 
de duim 
omhoog, 
TOP! 
En als 
je goed 
kijkt, 
zie je 
ook een 
gezichtje.
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In een gezellige woonkamer aan de 
Frans van Mierisstraat zit Nienke 
Goossens aan de eettafel. Ze woont er 
inmiddels zes jaar met haar vriend en 
twee dochtertjes. Ze klussen op een 
rustig tempo aan hun oude huis. “Ik 
houd van de gemixte cultuur hier in 
Orden”, vertelt Nienke. “De caissière 
van de Turkse winkel hier in de straat 
nodigde mijn dochtertje uit op de thee, 
dat vind ik mooi en gastvrij.”

Simpelweg dingen creëren
Toch kan het in Orden volgens 
Nienke nog meer mixen. Ze komt 
oorspronkelijk uit Arnhem en vindt dat 
de sfeer in de wijk ook wat creatiever 
mag zijn. Nienke: “Ik ben van origine 
danstherapeut en ben gaandeweg ook 
theater gaan maken. Dus nu ben ik 
actief als theaterdocent, juf peuterdans 
en verzorg ik ‘dans in de klas’.” Kunst 
betekent voor Nienke simpelweg 
dingen creëren; ze doet het dagelijks. 
Gewoon lekker iets met haar handen 
maken. En dat hoeft niet altijd iets 
nieuws te zijn.

Sprookje in de wijk
Nienke kijkt ook altijd naar beweging; 
ze is er door gefascineerd. Waar 
theater het verhaal vertelt, staat dans 
voor de beweging. Dans is dicht bij 
de mens en het kan alleen of samen. 
Daarom is Nienke ook zo enthousiast 
over de beelden: “Ik zie er bewegende 
mensen in, een soort nieuw sprookje 
dat kan gaan leven in de wijk. 

Kinderen kunnen zich vrij gemakkelijk 
verbinden met hun omgeving. Hoe dit 
bij volwassenen werkt, weet ik niet 
zo goed. Toch stel ik me voor dat de 
beelden in ieders beleving een verhaal 
maken. Ik vind het echt enorm knap 
dat zo’n statisch iets zoveel beweging 
teweeg brengt.”

Voorbij de eerste houding
Dan legt Nienke iets meer uit over het 
sprookje. “Ik hoop dat de beelden iets 
gemeenschappelijks brengen. Dat er 
over gesproken wordt en dat mensen 
er herkenningspunten in ervaren. Ik 
hoop niet dat de klemtoon komt te 
liggen op “… moest dat nou, van mijn 
belastingcenten … “. Vaak is dat ook 
maar een eerste houding. Kijk je wat 
verder, dan kom je erachter dat de 
omgeving je vaak veel te bieden heeft. 
Hier wil ik graag met mensen in de 
buurt over in gesprek gaan. Zo’n beeld 
is namelijk echt een cadeautje. Het 
voegt iets toe aan je leven, maar dat 
moet je wel zelf willen zien.”

“Zo’n beeld is echt een cadeautje”

Parade: even met aandacht kijken

Op 23 maart 2016 verzorgt Nienke Goossens 

een openingsdans met de kinderen. Ze 

heeft een parade bedacht van school naar 

het eerste beeld toe. Haar uitdaging is 

om volwassenen hier ook bij aan te laten 

sluiten. “Ik ben benieuwd of ons dat gaat 

lukken”, lacht Nienke. “Maar eigenlijk moet 

iedereen gewoon mee! Het gaat over open 

en spontaan zijn en om even met aandacht 

te kijken naar wat iets met je doet.”
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Wendy Bol is adjunct directeur van 
basisschool Spitbergen en vanaf het 
begin betrokken bij dit project. Ze 
vindt het fijn dat de kinderen zelf 
door de wijk heen zijn gegaan, op 
zoek naar gevaarlijke kruispunten. 
Wendy: “Soms liepen klachten via de 
gemeente, soms via ouders. Nu is er 
aandacht voor; dat is mooi!”

22 landen vertegenwoordigd
Het project begon drie jaar geleden 
als ‘Happy Kids Route’. Directeur Ina 
Juffer en Wendy hebben veel contact 
met allerlei organisaties die zich met 
de wijk en met welzijn bezig houden. 
Wendy woont in de Maten, maar vindt 
het heerlijk om op hier op basisschool 
Spitsbergen te werken. “De kinderen 
en ouders zijn zo ontzettend leuk en 
divers”, lacht Wendy. “Bij ons zijn 22 
landen vertegenwoordigd en is er 1 
doel: we wonen allemaal in Nederland 
en willen graag dat de kinderen goed 
onderwijs krijgen. En wat zijn deze 
ouders dankbaar en betrokken! Dat 
komt denk ik niet veel voor. Kun je 
je voorstellen wat voor fantastische 
kerstdiners wij hier hebben?” 

Met z’n allen betekenis geven
Voor het ambassadeurschap gaat 
Wendy de koffieochtenden op school 

gebruiken. Dan kan ze ter plekke 
ervaren of iedereen de beelden kent. 
Misschien dat ze zelfs van tijd tot tijd 
met ouders een tour gaat maken. 
Wendy: “We moeten met z’n allen 
betekenis geven aan de Dwaallichten. 
Ze zijn een hulpmiddel om op een 
andere manier bij verkeersveiligheid 
stil te staan. Markant is namelijk geen 
verkeerstechnisch orgaan dat voor de 
gemeente dit euvel kan verhelpen. Er 
is kunst ingezet om het thema onder 
de aandacht te brengen. Nu is het 
aan ons om het verder vorm te geven. 
De beelden markeren zeven lastige 
locaties maar verfraaien tegelijkertijd 
ook de wijk!”

Zo groeit het wij-gevoel
Wendy is zichtbaar trots op Orden als 
ze dit vertelt. Ze vindt de diversiteit 
van Orden geweldig. “Niet alleen qua 
mensen, ook qua huizen. Er staat hier 
werkelijk van alles”, zegt Wendy. “Ik 
vind dat de wijk het echt verdient om 

“Mensen gaan 
zich trotser 
voelen op hun 
wijk.”

meer aangekleed te worden - Orden 
doet er toe! Er is al veel goeds, 
maar de beelden zijn een prachtige 
toevoeging.” Dan staat ze even stil 
bij een ander aspect van diversiteit. 
“Begrijp me goed, ik weet dat er 
mensen zijn die dit zonde van hun 
belastingcenten vinden naast mensen 
die het erg waarderen. Die uitersten 
snap ik goed.” 

Orden doet er toe!

Zelf gelooft Wendy er vooral in dat 
mensen zich door de beelden trotser 
gaan voelen op hun wijk. “Volgens mij 
zorg je dan automatisch beter voor je 
huis en je tuintje. Zo groeit het wij-
gevoel en het welzijn in de wijk.”

Dit is de klas van juf Hulya. Kijk op de 
volgende pagina voor meer foto’s van 
hun film/fablab project >>>

Net als de kinderen van De Vijfster 
en De Wegwijzer, hebben de 
kinderen van groep 6 van basisschool 
Spitsbergen les gehad over de 
Dwaallichten. Hier hoorde ook een 
excursie naar het Fablab bij, waar 
ze samen gewerkt hebben aan hun 
filmpje. Aïcha en Asmaâ vertellen iets 
over hun belevenissen...

“Op dinsdag 5 januari hebben we een 
gastles gekregen over Dwaallichten. 
We hebben er een verhaal over 
gehoord en ook zelf een verhaaltje 
geschreven. Het gaat over een nieuw 
meisje genaamd Hala. Groep 6 leert 
haar de school kennen. Ze geven haar 
een leuke rondleiding en heten haar 
welkom. Daarna moesten we oefenen 
met een lijn tekenen. Dat was voor ons 
best lastig. 

Op dinsdag 12 januari tijdens de pauze 
pakten we de fiets en stonden we 
klaar om naar CODA te gaan! Toen 
we er waren gingen we nog een foto 
nemen. Daarna door naar het Fablab. 
Daar gingen we op de laptop de 
tekeningen van het verhaal met een 
lijn uittekenen. 
Daarna gingen we deze tekeningen 
in 3D printen met een 3D printer. Het 
duurde heel even. Toen kon de video 
beginnen. Een paar minuten later was 
alles klaar. Iedereen stapte op zijn fiets 
en we gingen weer terug naar school. 
Het was erg leuk om te doen!”

Aïcha en Asmaâ, Groep 6 
OBS Spitsbergen
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Dat het mooie beelden zijn en dat 
kunst belangrijk is in de wijk staat 
buiten iedere discussie. Wel plaatsen 
Margaret Bakker en Jancko Rijpma 
van de wijkraad Brink & Orden 
vraagtekens bij het verloop van 
het project. Waar het begon met de 
verkeersveiligheid verbeteren gaat 
het nu over kunstwerken die de wijk 
mooier maken. Een kritische noot.

Doelstelling verwaterd
Jancko Rijpma is voorzitter van de 
commissie Verkeer. “Als ik vanuit 
verkeerstechnisch oogpunt kijk, vind 
ik het een bochtig geheel, letterlijk 
en figuurlijk”, aldus Jancko. “Er is 
heel veel losgelaten om uiteindelijk 
‘de wijk mooier te maken’. Als dat het 
uitgangspunt is, zijn er – vind ik – nog 
wel wat wensen.” Margaret knikt 
bevestigend. Zij is ruim een jaar interim 
voorzitter en is gaandeweg bij het 
project betrokken geraakt. “Voor ons 
is de doelstelling niet meer helder”, 
zegt Margaret. “Natuurlijk kunnen wij 
een mooi verhaal houden, maar of het 
aspect verkeersveiligheid helemaal 
behaald is...” 

Dubbel signaal
Er is om meerdere redenen geschoven 
met de plekken. Margaret en Jancko 
vinden allebei dat er minder serieus 
is omgegaan met de oorspronkelijke 

Groep 6 aan ‘t werk; in de klas en in het 

CODA Fablab. Het filmpje is in de maak. 

Alle drie de filmpjes zijn te zien op:

www.markantapeldoorn.nl/

dwaallichten-van-orden

Niet louter positieve dingen over 
deze mooie beelden

punten. Zo komt het beeld aan de 
Jachtlaan een stuk verder dan de 
Chinees te staan. “Terwijl juist daar 
strepen op de weg staan”, zegt Jancko 
. “De beelden staan nu behoorlijk op 
zichzelf.” Margaret noemt het een 
dubbel signaal. Zij heeft moeite met de 
kosten die veel hoger zijn uitgepakt dan 
waar oorspronkelijk mee is gestart. “Als 
ik vanuit andere ontwikkelingen kijk, 
vind ik dat moeilijk”, aldus Margaret. 
“Het is natuurlijk de keuze en ook 
verantwoordelijkheid van de gemeente 
om uit te leggen hoe deze beelden zich 
verhouden tot overige bezuinigingen en 
geldbestedingen in het geheel. Om die 
reden zeggen wij niet louter positieve 
dingen over deze mooie beelden.”

Kinderen, kunst en verkeer
Margaret is blij dat er zoveel scholen bij 
zijn betrokken. De kinderen ervaren zo 
hun eigen wijk en wat kunst betekent. 
Wat is kunst? Waar denk je dan aan? 
Hoe werkt een kunstenaar? Margaret: 
“Ja, ik hoop ook dat de scholen meer 
beelden gaan bekijken, want er zijn veel 
boeiende plekken in Orden.” Jancko 
vindt het wel jammer dat de kinderen 
bijna geen rol gespeeld hebben in 
het ontwerpproces van de beelden. 
“Daarom ben ik nieuwgierig naar het 
lesverhaal over de Dwaallichten”, 
zegt Jancko. “Het is mooi dat het 
overdragen van de betekenis op school 

begint, bij de kinderen. Eigenlijk een 
verantwoordelijkheid van iedereen.” 
Margaret vult aan: “Ja, zo leren kinderen 
nadenken over hun rol in de wijk en in 
het verkeer. Waar sta ik en wat beteken 
ik, voor mezelf en voor anderen?

Margaret: “Ik hoop dat 
scholen meer beelden 
gaan bekijken, want 
er zijn veel boeiende 
plekken in Orden.”

Positief kritisch
Hoewel het proces niet altijd even 
soepel en eenduidig is verlopen, 
blikken Margaret en Jancko ook vooruit 
en kijken uit naar de opening van de 
Dwaallichten. “Ik wens denk ik wel meer 
helderheid, ook over de kosten”, zegt 
Margaret. “Een uitleg van de gemeente 
is in mijn ogen wenselijk; dan is het 
kader eromheen beter te begrijpen, 
met name voor de bewoners.” In zijn 
algemeenheid kijkt Margaret graag 
positief kritisch naar de dingen. “Kijk, 
dat enthousiasme is er wel. Maar laten 
we goed blijven nadenken en afwegen 
wat we samen willen bereiken. Dan kun 
je de effecten inschatten en een bewuste 
keuze maken.”
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“Door dit project ervaar ik nóg meer de 
waarde van iemand als Mariëlla”

José Cvetanovic was als 
stadsdeelmanager Apeldoorn 
West betrokken bij de opstart van 
dit project. Halverwege nam Wim 
Bergink het stokje van haar over. 
Beiden ervaren ‘De Dwaallichten 
van Orden’ als kersen op de taart. 
“Tastbare symbolen voor de periode 
dat we met hier z’n allen hard aan 
hebben gewerkt”, aldus Wim. “Kunst 
hoort er gewoon bij, het is er voor 
iedereen!”

Een kleurrijk proces
In Orden staat al veel kunst, dus voeg 
je volgens José nog meer kwaliteit toe. 
“Ik gun de wijk deze meerwaarde”, 
aldus José . “Behalve dat er zeven 
beelden staan, hebben ook de wegen 
en de aankleding rondom die locaties 
extra aandacht gekregen. Dit geheel 
dient ons doel, namelijk: hoe zorg je 
ervoor dat kinderen zich veilig door de 
wijk heen bewegen?” In zo’n proces 
is de samenwerking en hoe je met 
z’n allen invulling geeft aan creatie 
en realisatie, net zo belangrijk als de 
uitkomst. Wim legt uit: “Een project 
verandert in de tijd van kleur; de 
insteek, de mensen en hun rollen. 
Zelfs de locaties van de kunstwerken, 
waarbij techniek voorrang krijgt op de 
vorm. Ook dit zijn allemaal onderdelen 
van het proces.

Lastige combinatie
Kunst in het perspectief plaatsen 
van ‘kinderen in het verkeer’ 
vraagt om criteria. José vat het 
samen: “Verticaal, op of vlakbij de 
kinderroute en géén speelelement. 
Op het punt dat de kunstenaar 
in beeld kwam om dit visueel te 
maken zijn Wim en ik van stadsdeel 
gewisseld.” Wim vertelt verder over 
het proces. Door de rolwisselingen 
binnen zowel de gemeente als de 
wijkraad, bleef iedereen scherp in 
gesprek over de beelden en hun 
oorspronkelijke ambities, ook over de 
accentverschuivingen. “Op een goed 
moment trok de wijkraad in twijfel of 
kunst en verkeer goed samen gaan”, 
zegt Wim. “We hebben hier uitvoerig 
over gesproken. Aan kunst kun je geen 
harde kwaliteiten ontlenen, dus het 
blijft een lastige combinatie. Het zijn 
beelden op zich geworden met - nog 
steeds - een nadrukkelijk doel.”

Meer dan beelden
Er is veel meer geld gestoken in 
overige maatregelen dan in de beelden 
zelf. Wim en José noemen het de 
onzichtbare kosten. José veert op: 
“Ja, weinig mensen weten dat een 
verkeersdrempel gelijk staat aan 
ongeveer drie Dwaallichten.” Wim 
vult aan: “Als gemeente hebben wij 
de selectie van de kunstenaar en 

de projectbegeleiding uitbesteed 
aan Markant. Zij gingen met ons 
programma van eisen aan het werk. Na 
twee andere kunstenaars ontmoetten 
we Margot; bij haar hadden we een 
goed gevoel. Ze begon met figuren van 
plaatmateriaal; nu zijn het bronzen 
beelden in 3D. Een budgetverhoging 
bleek noodzakelijk, maar die zeven 
beelden zijn het echt waard!” José 
benadrukt dat de beelden een 
sluitstuk zijn en noemt aanvullende 
maatregelen voor verkeersveiligheid. 
“Er is een wegversmalling op de 
Pieter de Hoochlaan, waar kinderen 
kunnen oversteken naar speeltuin 
Kindervreugd”, aldus José. “Op de 
Jachtlaan is de weg op meerdere 
plekken veiliger gemaakt. En op de 
Sprengenweg hebben fietsers een 
veilige oversteek ter hoogte van de 
Henri Dunantlaan.” Behalve de beelden 
zijn er dus meer tastbare onderdelen in 
de wijk.

Om de hoek, in Orden!
Wim houdt veel van kunst en vindt 
het mooi dat het kan. “Gewoon om de 
hoek, in Orden. De Dwaallichten roepen 
nieuwsgierigheid op en gaan denk ik 
plezier brengen, ook op scholen.” José 
knikt en hoopt dat de bewoners lol 
gaan beleven en samen onderzoeken 
wat een Dwaallicht eigenlijk is. Ze 
lacht: “Kunst moet laagdrempelig zijn, 
vooral voor kinderen. Neem die actie in 
CODA waar de jeugd voor € 45,- kunst 
kon kopen - wél zonder ouders!” Dan 
maakt ze de cirkel rond en besluit: 
“Door dit project zie ik nóg meer de 
waarde van iemand als Mariëlla*. 

Zij is 100% liefde voor kunst. De 
vanzelfsprekendheid hiervan draagt zij 
met passie over aan de kinderen!”

*Zie ook het interview met 
Mariëlla Koenders op p. 8/9
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Aan de muur hangen twee 
opvallende kunstwerken. Met 
het spaarabonnement van de 
toenmalige Kunstuitleen kon Dragica 
Safradin de werken aanschaffen 
die voor haar een bijzondere 
betekenis hebben gekregen. Kunst 
speelt een belangrijke rol in haar 
leven - dagelijks, net als haar 
vrijwilligerswerk. 

Al 23 jaar in Orden
“Ik heb altijd geschilderd”, vertelt 
Dragica. “Een hobby, net als keramiek, 
klei en tekenen. Ik maak graag dingen; 
dat heb ik denk ik ook ingezet om mijn 
trauma te verwerken.” Ze kwam 23 jaar 
geleden in Orden wonen als gevolg van 
de burgeroorlog in Joegoslavië. Het 
was voor Dragica een erg verdrietige 
tijd, maar ze heeft er altijd het beste 
van gemaakt. In haar optimistische 
uitleg klinken genoeg sprekende stiltes. 
“Natuurlijk was mijn gedachte vaak: 
‘als straks de oorlog voorbij is, dan ga 
ik weer terug naar mijn oude leven’. Dit 
moment is alleen nooit aangebroken...” 
Ze woont inmiddels zestien jaar in de 
Jan van Goyenlaan met haar jongste 
zoon. De oudste is het huis al uit.

Sociaal en cultureel actief
Dragica werd door haar eerste 
gastouders gestimuleerd om zo 
gauw mogelijk iets op te pakken, ook 
om de taal te leren. Hoewel ze op 
haar 35e wegens gehoorproblemen 
werd afgekeurd, heeft ze nog nooit 
een dag stil gezeten. “Toen ik een 
verblijfsvergunning kreeg ben ik 
meteen gaan werken. Ik ben begonnen 
als kamermeisje bij de Keizerskroon en 
al vrij snel ging ik vluchtelingenwerk 
doen als vrijwilliger. Dat doe ik nog 
steeds.” Haar juridische achtergrond is 
goed inzetbaar; ze begeleidt mensen in 

Zo veel moois wat nog niet zichtbaar is 
voor elkaar

het hele proces tot zelfstandig wonen 
inclusief het administratieve proces van 
aanvragen en aanmeldingen. Behalve 
bij vluchtelingenwerk is ze ook actief bij 
allerlei sociale en culturele activiteiten.

Beter je ei kwijt
In al die jaren heeft Dragica het 
vrijwilligerswerk in Orden zien 
ontwikkelen. “Er was hier ook wel 
iets meer nodig dan alleen koffie- en 
thee drinken in het buurthuis”, zegt 
ze lachend. “Ik ben blij dat er steeds 
meer dingen te beleven zijn. Ook wordt 
er over kunst gesproken en is er een 
kunstroute. 

“Er was hier ook 
wel iets meer nodig 
dan alleen koffie en 
thee drinken in het 
buurthuis” 

Ik doe zelf ook wel eens mee aan een 
expositie. Kunst blijft een onderwerp 
dat je niet met iedereen kunt delen en 
dat hoeft ook niet. Het is wel fijn dat je 
nu in de wijk beter je ei kwijt kunt; er is 
op lokaal terrein gewoon behoefte aan 
een goede kunstscene en afwisselende 
activiteiten!”

Meer communicatie!
Eigenlijk kan ze niet wachten tot 
de beelden er zijn. “Ze zijn heel 
apart en brengen iets nieuws in 
de wijk”, glundert Dragica. “Ik zie 
er mensfiguren in en hoop dat ze 
bijdragen aan meer participatie.” Ze 
ziet dat buurtfeesten nogal wisselend 
bezocht worden en dat niet iedereen 
wil deelnemen aan activiteiten. “Maar 
dit komt ook omdat het beeld wat 
mensen ervan hebben niet altijd klopt”, 
roept ze fel. “De oplossing? Meer 
communicatie! Ja, tegen iedereen zou 
ik willen zeggen: kom naar buiten en 
ga samen dingen doen hier! Tuurlijk, 
we hebben allemaal recht op ruimte en 
privacy, maar er is zo veel moois wat 
nog niet zichtbaar is voor elkaar. Dus 
ontmoet elkaar - Orden wordt er alleen 
maar mooier van.”
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Bouwien ten Bokum is trots op ‘haar’ 
Orden. Ze is stedenbouwkundige van 
Apeldoorn West en vertelt vol passie 
over de naoorlogse architectuur in 
deze wijk. “Orden was vroeger een 
oude enk met mooie structuren. Dit 
gecombineerd met een hoog sociaal 
ideaal, heeft de wijk gemaakt tot wat 
het nu is: een kinderparadijs.”

Groene ruggengraat
Een kinderparadijs met ruimte en 
vrijheid voor iedereen die er woont of 
gaat wonen. Bouwien licht het met 
plezier toe. “Kijk, bij de oorspronkelijke 
bouw is onderzocht wat belangrijk is 
voor de wijk. Daarbij is gekeken hoe alle 
verschillende stijlen tot een mooi geheel 
gecomponeerd konden worden. Vanuit 
dit idealisme ontstond veel licht, ruimte 
en afwisselende architectuur. Orden 
heeft een fantastische groenstructuur 
tussen de flats en huizen en om de 
wijk heen. De opzet is ruim en er zijn 
groenstroken, speelplekjes, veel tuinen 
en een variëteit aan bomen. Die groene 
ruggengraat geeft alles nog meer 
lucht.”

Beelden om te beleven
Sinds twee jaar is Bouwien ook 
beleidsadviseur cultuur en heeft dus 
vanuit meerdere perspectieven mee 
gedacht over de Dwaallichten. Bij de 
selectie van de plekken zijn de beelden 

verbonden met de openbare ruimte door 
de plek die ze hebben gekregen in het 
groen. Bouwien: “De beelden worden nu 
onderdeel van de structuur van Orden. 
Ze vormen een fraaie en ook sociale 
toevoeging aan die groene ruggengraat. 
Juist dat maakt de beleving groter; de 
beelden verruimen je perspectief en dus 
je blik op de wijk en het verkeer.”

Orden heeft een 
fantastische 
groenstructuur

Veiligheid eerst
Kunst inzetten voor iets anders 
dan kunst is volgens Bouwien wel 
ingewikkeld. Dus ook techniek en 
veiligheid komen serieus aan bod. 
“Wij hebben diverse randvoorwaarden 
opgesteld”, legt Bouwien uit. “Daarin 
staan woorden als veilig, hufterproof, 
klimvrij en diefstalgevoelig. Ook 
plaatsen wij graag onderhoudsvrije 
beelden, dus er komt geen elektra 
in of onder de beelden. En alles is 
vervangbaar en daarmee duurzamer.” 
Samen met de stadsdeelregisseur 
zocht Bouwien naar de beste plekken, 
waarbij zowel ‘mooi & groen’ als ‘veilig 
& haalbaar’ van toepassing moesten 
zijn op de plek. “Soms staat een beeld 
net iets verder van de weg af... het is 

“Geweldig als mensen zeggen: ik woon in 
de wijk met de Dwaallichten”

tenslotte geen vangrail”, lacht Bouwien. 
“Al met al een veilige route, waarbij de 
beelden de ruimte en aandacht krijgen 
die ze verdienen!”

Bakens van licht 
Bouwien komt terug op ‘Orden - 
het kinderparadijs’ en bekijkt de 
Dwaallichten het liefste vanuit een 
kinderperspectief. Zo is het tenslotte 
ook allemaal begonnen. Ze gebaart 
een cirkel en praat over een familie 
van beelden. “Net als de gebouwen 

verschillen ze van elkaar en toch zijn 
het verbindende elementen”, zegt 
Bouwien. “Ze geven Orden ook een 
extra identiteit. Als kind herken je en 
begrijp je straks je wijk beter, doordat 
je de routes en structuren sneller 
gaat herkennen. Dat helpt ook bij het 
oversteken. Ik zou het geweldig vinden 
als mensen straks zeggen: Ik woon in 
de wijk met de Dwaallichten. Dan staan 
er hier in de openbare ruimte bakens 
die echt bijzonder licht geven!”
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Bewoners over het 
Museum voor Kunst 
in de Openbare 
Ruimte 

Ruim 130 kunstwerken liggen, 
hangen en staan verspreid over 
heel Apeldoorn, waarvan de meeste 
onopgemerkt worden voorbijgelopen, 
-gefietst of -gereden. Mensen reizen 
af naar musea en kopen een kaartje 
om kunst te bekijken, maar ze zien 
niet de kunst die tentoongesteld 
staat in hun achtertuin. Wordt kunst 
pas echt gewaardeerd als deze in 
een museum wordt geëxposeerd? 
Blijkbaar wel. Daarom besloot een 
groep jonge creatieve ondernemers 
een museum te bouwen. 

Het resultaat is een museum met 
huisregels, een museumshop, 
restaurants, honderden zalen 
en uiteraard: tentoonstellingen. 
In deze tentoonstellingen laat 
Museum voor KOR bezoekers op een 
laagdrempelige manier kennismaken 
met kunst. Daarbij belichten ze zowel 
de sociale als educatieve aspecten 
van kunst, alsook de omgeving en 
haar historie.

Enkele bewoners over het museum:

Ed en Elly. Ed is politieman en Elly 
werkt als secretaresse. Ze hebben 
een dochter van zestien en een jaar 
geleden ontdekten ze dat ze in het 
Museum voor KOR wonen.

“We hebben al in aantal plaatsen in 
Nederland gewoond, door Eds werk, 
totdat we drie jaar geleden verhuisden 
naar Apeldoorn. Vorig jaar ontdekten 
we dat we in een museum wonen. 
We zeiden meteen tegen elkaar dat 
de verhuizing een goede keuze was. 
En dan krijg je opeens dit bericht. 
We konden ons geluk niet op. Echt 
onvoorstelbaar.” Toch zijn Ed en 
Elly met beide benen op de grond 
blijven staan. “Natuurlijk fantaseren 
we wel over dromen die nu kunnen 
uitkomen. Zo denken we aan een groot 
bronzen beeld op het Marktplein, 

Een speciale bijdrage van: of iets kleurrijks van plastic in 
Beekpark. Op tv kijken we nu veel 
kunstprogramma’s en laten we ons 
inspireren door prachtige werken op 
droomlocaties. In Australië of Nieuw 
Zeeland bijvoorbeeld. Altijd als we dat 
zagen, dachten we dat dat voor ons 
niet was weggelegd. Maar doordat 
heel Apeldoorn in een museum 
is veranderd, wordt het allemaal 
bereikbaar. Dat is echt geweldig!”

Oma Truus is 81 jaar. Ze woont 
haar hele leven in Apeldoorn en 
was jarenlang getrouwd met een 
onderwijzer. Dertien jaar geleden 
overleed haar echtgenoot. Haar zoon 
en haar dochters wonen bij haar in de 
buurt. Ze heeft vier kleinkinderen.

 “Het leuke vind ik dat je ongemerkt 
heel veel kunst ziet. Ik word daar 
echt heel vrolijk van.” Maar ze is nog 
véél blijer voor haar kinderen en 
kleinkinderen die ook in het museum 
wonen. “Ze wonen vlakbij, ze zijn mijn 
mantelzorgers. Doordat Apeldoorn 
nu een museum is, gaan zij een 
gouden toekomst tegemoet. Ik was al 
gelukkig vóór de verandering, maar 
nu is mijn geluk nog eens vergroot en 
dat is natuurlijk hartstikke fijn.” In de 
zomer, als het weer het toelaat, gaat 
de hele familie picknicken tussen de 
kunstwerken.

Mieke en Anja zijn al meer dan dertig 
jaar bij elkaar. Mieke is adjunct-
directeur bij een productiebureau en 
Anja werkt als accountmanager bij 

een farmaceutisch bedrijf. Ze wonen al 
twintig jaar in Apeldoorn.

“We keken wel eens naar kunst op 
televisie. Dan is het zó onwerkelijk om 
opeens zelf in een museum te wonen”, 
vertelt Mieke. “We willen nu ook graag 
echte kunst kopen voor in huis. Die 
ingelijste Dalí posters gaan eruit!” Anja 
vervolgt: “Eerst hadden we plannen 
om op Curaçao te gaan wonen, maar 
met deze verandering, dan verhuis je 
toch niet?” Mieke vult aan: “We zagen 
laatst Daan Roosegaarde bij ons in de 
straat. Normaal zien we hem altijd op 
televisie bij De Wereld Draait Door, dan 
is het toch bijzonder als zo’n bekende 
Nederlander opeens voor je huis 
staat? We hebben hem aangesproken 
en binnenkort mogen we bij hem op 
bezoek in zijn studio in Rotterdam. 
Dit soort ontmoetingen, dat is toch 
smullen?”

Kijk voor meer informatie op
www.museumvoorkor.nl
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Dit is de start van het verhaal van ‘De Dwaallichten van Orden’. Deze zeven 
beelden, ontworpen door Margot Berkman, staan her en der in de wijk op 
belangrijke locaties. Het zijn ankerpunten en samen vertellen ze een verhaal. 

Alle beelden hebben een eigen ambassadeur. Deze mensen gaan in gesprek 
met de bewoners van Apeldoorn en met passanten. Zo groeit het verhaal steeds 
weer verder; een verhaal waar eigenlijk iedereen onderdeel van is. 

Wees welkom in Orden!


