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's-Graveland *  Het kostte even wat 
overleg en moeite, maar beeldhouw-
werk 'Nakaarten' is terug in de ge-
meente waar de Loosdrechtse kun-
stenares Hetty Noorman-Hogen-
hout (1927) woonde en overleed 
(2010). 
Is meteen ook een mooi voorbeeld 
van wat kunst beoogt: mensen sa-
menbrengen, aldus Henri Spijker-
man van de stichting Kunstbezit 's-
Graveland. De stichting die het voor 
elkaar kreeg dat het beeld uit de par-
ticuliere collectie van energiebedrijf 
Alliander uit Leeuwárden richting 
's-Graveland kwam. Op zich hele-
maal geen verkeerd idee, want Hetty 
Noorman heeft wel meer werken 
hier in de regio. Waarvan het her-
denkingsmonument 'Twee minu-
ten stilte' voor de Tweede Wereld-
oorlog aan de Noorderbegraafplaats 
in Hilversum misschien wel de be-
kendste in deze regio is. In Leeuwar-
den zelf is dat vast de buste van 
Hans Wiegel bij hogeschool NHL, 
maar Noorman maakte vele bed-
den, vaak met mensen of dieren als 
onderwerp. 
Dat iets mensen kan verbinden we-
ten ze achter het Zuidereind vlakbij 
de picknickplaats langs het fietspad 

toch al. Daar hadden ze de kunst 
niet voor nodig. Het is daar het stuk 
groen achter de woning van Moni-
que van Engelen, die jaren terug het 
aanbod kreeg het verwilderde 
groen, vol braamstruiken en zo, aan 
te kopen van eigenaar Natuurmo-
numenten. Maar ze had geen inte-
resse. In plaats daarvan knapte de ei-
genaar het op en plaatste een beu-
kenhaag, met het verzoek aan om-
wonenden om de boel een beetje bij 
te houden. Dat doen Henk van Huis-
steden en Rob Moes alweer jaren, 
wekelijks, zeker in het groeiseizoen. 
Heg knippen, rommel opruimen. 
De buurtbewoners komen er zo nu 
en dan ook samen, in elk geval op 
Burendag in september. 

Picknicktafels 

In de loop der jaren zorgden de 
buurtbewoners, mede dankzij geld 
van het Oranjefonds, Natuurmonu-
menten en wat van henzelf, ervoor 
dat er enkele picknicktafels ge-
plaatst konden worden. Leuk voor 
henzelf, maar zeker ook voor dagjes-
mensen, fietsers en wandelaars. En 
nu dan dus ook nog een beeld erbij. 
En zelfs dat werd geplaatst door een 
lokale aannemer. Heel erg lokaal, 
want Jarno van Diermen, die dus het 
beton stortte, woont ook aan het 
Zuidereind. 
Gistermiddag werd het beeld aan 
het Zuidereind onthuld, ook zoon 

Olaf Noorman was van de partij, en 
uiteraard burgemeester Freek Ossel. 
Ook de buurtbewoners konden niet 
ontbreken. Evenals mensen van de 
stichting Kunstbezit 's-Graveland. 
Die fijntjes nog even wezen op het 
verbindende van kunst, wat in de 

vorig jaar vastgestelde lokale Cul-
tuurnota wordt bepleit. „Dat bewo-
ners betrokken zijn, de lijntjes 
kort", aldus voorzitter Henri Spij-
kerman, die zeg trots te zijn dat dit 
beeld naar Wijdemeren kon komen. 
Het aanvankelijke plan 'ergens in 

Loosdrecht' lukte overigens niet, 
het werd dus 's-Graveland. Daar 
speelde het toeval mee, omdat de 
moeder van een nieuwe buurtbewo-
ner aan het Zuidereind in de stich-
ting zit en hoorde dat een plek ge-
zocht werd voor het beeld. 


