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ZOMEROPAMELISWEERD

Tussen zinnia’s en meisjesogen

Hans van den Ham

S
tel je een werkplek voor
onder oude, schaduw-
rijke bomen.
Waar vele
vogels zin-

gen, af en toe een ree
langs loopt, of
plots een ijsvogel
voorbij schiet.
Met iets ver-
derop een
prachtig wit
landhuis en
een koele ri-
vier nabij.

Op zo’n
plek werkt Els
Gijsbers (54)
uit Odijk. Ze
legt net de laat-
ste hand aan
twee boeketten en
weet het donders-
goed: ze heeft het
enorm getroffen. Waar an-
deren hun dagen slijten in een
stoffig kantoor, staat zij buiten in de
frisse lucht. Pal voor de historische
appelschuur op Nieuw-Amelisweerd
schikt ze de biologische bloemen
voor haar bedrijf Bloemkracht8. ,,Een
superplek. Ik geniet er nog elke dag
van, het geeft me inspiratie om
mooie dingen te maken.’’

De geboren Limburgse studeerde
in Utrecht sociale geografie in de
jaren dat in Amelisweerd kap dreigde
vanwege de aan te leggen A27 en

bomen door actie-
voerders werden
bezet. ,,Ik was toen
meer met de
Derde Wereld

bezig dan met mijn
eigen leefomge-

ving.’’ Bijna 35 jaar
later bestaat de kans

dat weer een deel van
het bos teloor gaat. Het
zal de nu al vaak hoor-
bare weg nog dichterbij

brengen. ,,Ik hoop nog steeds dat
het gezonde verstand zegeviert en
het niet doorgaat.’’

Gijsbers carrière verliep net zo
kronkelig als de op een steenworp af-
stand stromende Kromme Rijn. Ze
geeft na haar studie voorlichting over
ontwikkelingssamenwerking, tot ze
na vijf jaar tegen een burnout op-
loopt. Gijsbers neemt ontslag en wil
ander werk, maar zit vervolgens tien
jaar thuis. ,,Ik zocht iets waar ik mijn
hart en ziel in kon stoppen.’’

De eigen moestuin zet haar op het
juiste spoor. Ze doet de biologisch
dynamische landbouwopleiding en
komt bij De Aardvlo in Amelisweerd
terecht. ,,Ik vond bloemen leuk,
bloemschikken het leukst.’’

Dus doet ze ook de opleiding
bloemsierkunst en die brengt haar
uiteindelijk bij Maria de Groot in de
appelschuur. ,,Ze vroeg of ik stage
kwam lopen. Binnen drie maanden
was ik hier niet meer weg te slaan.
Mijn stijl paste helemaal bij Bloem-
kracht8.’’

Twee jaar geleden nam ze de zaak

over. Met vijf andere dames maakt ze
boeketten voor bedrijven en particu-
lieren en bezorgt ze. In de zomer he-
lemaal van biologische producten:
buiten geteeld, zonder chemische
bestrijdingsmiddelen, zonder kunst-
mest. Ze komen van de even ver-
derop gelegen tuinderij De Volle
Grond en de BijenAkker in Odijk.

Boeketten van bijna vergeten bloe-
men met prachtige namen als zinnia,
vrouwenmantel of meisjesogen. En
ook de bloemen van doorgeschoten
groenten: prei, rabarber en pastinaak.
,,Open boeketten die in balans zijn.
Weinig blad, de bloemen doen het
werk. Ze hebben alle tijd gekregen
om te groeien en geuren ouderwets.
Elke bloem kijkt je aan, doet iets met
je. Of klinkt dat te zweverig?’’

Een man komt zijn boeket ophalen.
Dat kan alleen op bestelling. ,,Anders
staan er hier straks klanten voor de
deur een boeketje uit te zoeken. Dat
is niet de bedoeling. Dit een stiltege-
bied en dat moet het blijven.’’

ElsGijsbers voelt
zichophaarbest
tussendebiobloe-
men. Het duurde
even voordat ze op
haar plek zat. ‘Ik
zocht ietswaar ik hart
en ziel in kon stop-
pen’. Aflevering 2 van
Zomer opAmelis-
weerd.

Amelisweerd bestaat uit
drie aan elkaar gren-
zende landgoederen: de
rustige wandelgebieden
Nieuw - en Oud Amelis-
weerd en het meer toe-
ristische landgoed Rhij-
nauwen. Jaarlijks komen
er meer dan een miljoen
mensen.

UTRECHT Museum Ca-
tharijneconvent heeft een
uniek middeleeuws Maria-
beeldje met kind verwor-
ven. De sculptuur uit circa
1480, wellicht van een
Utrechtse beeldhouwer, is
gisteren gepresenteerd
door emeritus hoogleraar
Herman Pleij. Volgens Pleij
is het houten beeld van ‘na-
tionaal belang’.

Het beeld is van hoge

kwaliteit en verkeert in
zeer goede staat. Het is wel-
licht vervaardigd door de
Utrechtse beeldhouwer
Adriaen van Wesel (ca 1417
- kort na 1490), omdat er
veel overeenkomsten zijn
met zijn werk. De sculp-
tuur (28 centimeter hoog)
toont een zittende Maria
met een staand Christus-
kindje. Typerend zijn het
eivormige gezicht van Ma-

ria en haar golvende haren
met scheiding in het mid-
den, wat duidt op een kun-
stenaar uit de omgeving
van Adriaen van Wesel.

Steun
Museum Catharijnecon-
vent kocht het beeldje re-
cent aan op de TEFAF-
beurs in Maastricht. Dat
kon met steun van de Ver-
eniging Rembrandt en do-

naties van vrienden.
Opvallend aan het beeld

is dat Jezus zijn hand op het
boek legt en zich als onder-
wijzer presenteert. Jezus
staat bovendien op de
grond, terwijl in de meeste
middeleeuwse sculpturen
Maria het kind op de arm
draagt. Opmerkelijk is ook
dat Jezus’ hemdje openvalt,
waardoor zijn genitaliën te
zien waren. Deze zijn later

weggehaald, waarschijnlijk
uit preutsheid. Het beeldje
is daarmee een verwijzing
naar de besnijdenis, die in
de middeleeuwen vereerd
werd.

Het beeld Zittende Maria
met kind is te zien op de
door Pleij mede als gast-
conservator samenge-
stelde expositie De zomer
van Herman Pleij, tot en met
4 september.

Museumverwerft uniekmiddeleeuwsbeeldje

Z Zittende Maria met kind.
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Z Els Gijsbers kan haar hart en ziel stoppen in het maken van boeketten van biologische
bloemen. FOTOANGELIEKDE JONGE
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