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Een bijzonder kijkje achter de flatdeuren van Overvecht
SIMON DEWILDE
UTRECHT • Een bijzonder kijkje
achter de deuren van de tienhoog-
flats van Overvecht. Dat biedt een
videokunstwerk van de Utrechtse
kunstenares Anne van Campenhout.
De documentaire video-installatie

van Van Campenhout (22) telt acht-
tien zwarte televisieschermen. Ze
staan opgestapeld in een grote kast
en beelden daarmee de voor Over-
vecht kenmerkende tienhoogflats
uit. Ze drukt de televisies stuk voor
stuk aan; voor de bovenste drie
heeft ze een tafeltje nodig. ,,Als ik ze
allemaal tegelijk aan zou zetten,
klapt de stroom eruit,’’ zegt Van
Campenhout. Eerder deze maand
ging de video-installatie Gewoon je
huis, die haar afstudeerproject voor
de kunstacademie vormt, in pre-
mière in Cultuurhuis Stefanus in
Overvecht.
Eerst staan de schermen nog op

blauw, maar dan start Van Campen-
hout de film, een loop die 45 minu-
ten duurt. Ze neemt plaats op een
van de bankjes die voor de installa-
tie staan opgesteld. Op elk tv-
scherm zie je een ander apparte-
ment gefilmd waar je pontificaal de
woonkamer in kijkt. De bewoners
komen aan het woord over onder
meer hun interieur en hun droom-
interieur.

THUIS
En ze beantwoorden de vraag wat
thuis voor hen is. ,,Als ik vroeger
langs een flat liep, wilde ik altijd de
wand eraf trekken zodat ik naar bin-
nen kon kijken, een soort kijkdoos.
Achter elke deur zit een verhaal. Dat
idee fascineerde me,’’ legt Van Cam-
penhout uit. Later las ze dat cocoo-
ning hip zou zijn, mensen die zich
terugtrekken in hun eigen woning.

,,Mensen zijn bang voor anderen,
terwijl ze hun eigen buren niet ken-
nen. Met mijn project wil ik laten
zien dat je mensen niet in hokjes
kunt stoppen. Iedereen heeft een
eigen verhaal en als je dat weet, is
het makkelijker om toleranter te
zijn,’’ zegt Van Campenhout.
Een van de verrassende verhalen

waar ze op stuitte, was een Ghanees
die in Overvecht woont. ,,Hier
woont hij in een flat, terwijl hij in
Ghana koning is. Hij zat de hele dag

te bellen met Ghana.’’
Ze vindt flats ‘helemaal te gek’ en

omdat ze zelf in Overvecht woonde,
besloot ze haar project in deze wijk
uit te voeren. Om de bewoners van
de tienhoogflats ertoe te bewegen
mee te doen, begon ze buurtbijeen-
komsten te bezoeken. ,,Mensen rea-
geerden positief op mijn project,
maar als puntje bij paaltje kwam
haakten ze af. Andere kunstenaars
adviseerden me langs de deuren te
gaan,’’ zegt Van Campenhout, die

dat eigenlijk niet zo goed durfde. Ze
zette zich eroverheen en ging samen
met vrienden gedurende twee
maanden elke avond langs de deu-
ren. ,,Uiteindelijk is het me gelukt.’’
De video-installatie is te zien Cul-

tuurhuis Stefanus in Overvecht tot
eind augustus tijdens reguliere
voorstellingen. Geïnteresseerden
kunnen ook komen kijken op af-
spraak.
Voor meer informatie:
www.cultuurhuisstefanus.nl.

Anne van Campenhout: ‘Achter elke deur zit een verhaal. Dat idee fascineerdeme.’ FOTO HANS ROGGEN

Koster wil zijn museum een maand
eerder openen en vestigt zijn hoop
daarbij op nieuwe vrijwilligers. Een
maand langer open betekent extra
inkomsten, die hoogstnoodzakelijk
zijn om het faillissement te voorko-
men.
Zijn museum, het enige drogiste-

rijmuseum ter wereld, komt 6000
euro tekort om de huur van het mu-
seum bij Goudestein aan de ge-
meente te kunnen betalen. Als dat
geld er niet komt, gaat het museum
dicht, verdwijnt de collectie naar de
veiling en komt het gebouw leeg te
staan. Daarmee zou de gemeente
ruim 12.000 euro aan huurinkom-
sten per jaar mislopen.
,,Ik snap er niets meer van,’’ zegt

directeur Koster. ,,De gemeente gaat
wel jaarlijks 25.000 euro uitgeven
aan een nieuwe VVV, maar is op
geen enkele wijze bereid compro-
missen te sluiten over 6000 euro
huur. Dat wringt. Ik kan blijkbaar
niet de goede snaar vinden bij de ge-
meente. Maarssen profiteert van de
publiciteit van het museum en de
middenstand van de spin-off van

onze bezoekers. Maar de gemeente
wil de huur nu ook nog eens ver-
dubbelen om die marktconform te
maken, terwijl er al zo veel leeg-
staat.’’

VRIENDEN
Koster heeft de Vrienden van het
Drogisterij Museum in het leven ge-
roepen om geld in te zamelen. Er
zijn 40 tot 50 aanmeldingen binnen
en er is 3000 euro opgehaald, vol-
doende om drie maanden huur te
betalen. ,,Ik blijf positief,’’ zegt Kos-
ter. ,,Hopelijk halen we 1 mei, dan

begint het seizoen en ontvangen we
voldoende inkomsten uit het mu-
seum om de huur te betalen. Ook
blijft er dan wat geld over om te spa-
ren voor de wintermaanden.’’
Onderhandelingen om te verhui-

zen naar een andere plek in Maars-
sen zijn mislukt. ,,Die was goedko-
per en iets groter, maar dat ging op
het laatste moment niet door.’’ Kos-
ter heeft de drogisterijbranche be-
naderd om te sponsoren. ,,Ze zijn
welwillend, maar hebben nog geen
harde toezeggingen gedaan voor een
financiële ondersteuning.’’ Koster

hoopt op steun van de politieke par-
tijen. ,,Vorige week heeft een mede-
werker nog een lans voor ons gebro-
ken tijdens een inspreekronde op
een werksessie van de gemeente-
raad van Stichtse Vecht. Veel poli-
tieke partijen hebben toen de wenk-
brauwen gefronst over de hoge
huur.’’
Kandidaat-vrijwilligers kunnen
zich aanmelden via
info@drogisterijmuseum.nl of
kunnen zich vandaag melden
bij het museum aan de Diepen-
daalsedijk 19c.

Uniek drogisterijmuseum vecht tegen sluiting
Zoeken naar inkomsten
MAARSSEN • Het met sluiting bedreigde
Nederlands Drogisterij Museum in
Maarssen probeert het hoofd boven
water te houden. Directeur Koos Koster
wil extra inkomsten binnenhalen door
het museum eerder te openen. Ook za-
melt hij geld in.

EUGÈNE VAN DIEPEN

Koos Koster
verhaalt over
verschillende
middeltjes in
zijn drogisterij-
museum.
ARCHIEFFOTO

JEROEN JUMELET

Voordat je die heerlijke ho-
ning op je boterham kan
smeren, moet er heel wat
gebeuren.
Imkers zijn
elk jaar
druk om te
zorgen voor
voldoende
honing. Het
uitster-
vende be-
roep van imker maakt dat
elk jaar lastiger. Daarom
gaat de Rhenense Imkerij de
Werkbij met een mobiel les-
lokaal, de Bee-Buzz, langs
scholen om leerlingen en-
thousiast te maken voor het
vak.

Hoe zijn jullie op het idee ge-
komen voor de Bee-Buzz?
,,We willen jongeren betrekken
bij dit prachtige beroep. De ge-
middelde leeftijd van de imkers
wordt steeds hoger. Eerder orga-
niseerden we ook al rondleidin-
gen op de imkerij. Nu kunnen
we met veel lesmateriaal bij de
scholen langskomen.’’

Wat kunnen leerlingen leren
in het mobiele leslokaal?
,,We hebben in de Bee-Buzz ge-
noeg materiaal voor drie groe-
pen leerlingen. We hebben ver-
schillende ruimtes. Zoals de we-
tenschapshoek, een leeshoek en
een praktijkruimte. In de weten-
schapshoek kunnen de leerlin-
gen bijvoorbeeld bijen en stuif-
meel met een microscoop bekij-
ken. In de praktijkruimte kun-
nen ze honing leren slingeren.’’

Wat is jullie doelgroep?
,,Die is erg breed. We gaan langs
basisscholen enmiddelbare scho-
len. Maar ik heb ook al een aan-
vraag binnen van een fruitteler.
Wij hebben op onze imkerij ook
plaats voor jongeren die het las-
tig hebben. Jongeren die van
school gestuurd zijn en geen di-
ploma hebben. Die kunnen bij
ons ook het vak leren. Ze kun-
nen veel leren van bijen. De
bijen leven met 50.000 in een
heel kleine ruimte.’’

Hoe komt het dat het beroep
van imker niet zo populair is?
,,De huidige imkers zijn heel erg
van de verenigingscultuur. Jon-
geren voelen daar weinig voor.
Het is geen baan van negen tot
vijf. Je werkt op rare tijden. Je
moet het ook niet zien als werk.
Het is een hobby. Aan het imker
zijn alleen verdien je niet ge-
noeg.’’

Wat is er zo mooi aan het
vak van imker?
,,Je komt in de mooiste natuur-
gebieden, waar niet iedereen
mag komen. Je zet een lege kast
neer en na een paar weken zit er
twintig kilo honing in.’’

EMIEL LIJBRINK

‘Jongeren
betrekken
bij prachtig
beroep’

Kees Verrips (41), imker
bij Imkerij de Werkbij
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