
				

Provincie Utrecht 
T.a.v. mevrouw M. Pennarts-Pouw, Gedeputeerde 
Provinciehuis van de Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6 
3584 BA Utrecht 
	
Plaats & datum:    Bijlage(n): 

De Bilt, 26 maart 2017   Notitie Beeldenpark Jits Bakker 

    

CC: 

Leden van de commissie BEM 

 

Onderwerp:     

Voorstel d.d. 27-3-2017 aan de commissie BEM, inzake beelden van Jits Bakker  
 
 
Geachte Mevrouw Pennarts-Pouw / geachte leden van de Commissie BEM, 
  
Refererend aan de laatste alinea van het stuk dat (met de bijlage 1), ter bespreking d.d. 27 maart 2017 
wordt voorgelegd aan de leden van de Commissie BEM, veroorloven wij ons - zijnde de erven van de 
kunstenaar Jits Bakker - als volgt enkele opmerkingen te maken. Bij de komende besluitvorming 
verzoeken wij u nadrukkelijk onze overwegingen daarbij te betrekken. 
  
Gezien het belang dat wij aan de inhoud van bedoelde alinea hechten, herhalen wij ten eerste 
hiernavolgend de letterlijke tekst uit uw stuk: 
‘Daarnaast is een goede organisatie belangrijk zodat er ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling 
van het park, bijvoorbeeld in de vorm van een publieksprogramma. Een rol en verantwoordelijkheid 
voor de gemeente, de erven en de eigenaar Het Utrechts Landschap ligt hier voor de hand. Zij 
hebben samen de beleids- en communicatie instrumenten om de ontwikkeling van het park vorm te 
geven. De provincie Utrecht neemt haar (financiële) verantwoordelijkheid voor de instandhouding 
van het park zoals beheer en onderhoud’. 
  
Blijkens uw voorstel aan de Commissie BEM mag worden aangenomen dat in de commissie wordt 
geaccordeerd dat u, als Gedeputeerde, in Gedeputeerde Staten het voorstel brengt om de beelden van Jits 
Bakker, die staan op het landgoed Beerschoten, aldaar te handhaven. Als belangrijkste onderbouwing 
voert u daartoe aan dat op basis van de door u genoemde vertrekpunten: Het blijvend behouden van de 
beelden voor de provincie Utrecht. 
  
Ten tijde van de overdracht destijds van de betreffende beelden van Jits Bakker aan de Provincie Utrecht 
golden, als verankerd in de zogeheten ‘SCHENKINGSOVEREENKOMST’, tal van ideële doelstellingen 
waarvan de effectuering in handen was gelegd bij de door de Provincie Utrecht speciaal in het leven 
geroepen Stichting, waarvan de toenmalige burgemeester van De Bilt voorzitter was. Helaas moet  
worden vastgesteld dat letterlijk op geen enkele wijze sprake is geweest van verwezenlijking van die 
doelstellingen, zoals: 
- Het regelmatig onder de aandacht brengen van de beelden aan een breed publiek  
evenals alle overige culturele activiteiten op en nabij het beeldenpark;   
- Aan kunstenaars van heinde en verre de kansen bieden zich te presenteren en  
vooral jonge kunstenaar te stimuleren waarbij hun creatieve ontplooiing centraal staat; 
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- Schoolkinderen uit de wijde regio wegwijs maken in het rijke leven van kunst,  
cultuur én natuur; 
- Verzorgen van groepsrondleidingen voor de meest geschakeerde  
gezelschappen onder deskundige leiding. 
  
Opmerking: Activiteiten als genoemd bij de twee laatste aandachtpunten 
vonden en vinden vanuit het atelier aan de Holle Bilt op relatief beperkte schaal  
wel plaats. Daarbij wordt de onlosmakelijke samenhang tussen  
Kunst <> Cultuur <>  én Natuur steeds benadrukt. 
  
Toen de Stichting Het Utrechts Landschap (HUL) geruime tijd geleden kenbaar maakte dat men niet  
langer de beelden op het Landgoed Beerschoten wenste te behouden, omdat men ándere plannen had met  
de betreffende locatie, bracht dit - als u bekend - nogal wat reuring teweeg en diende de noodzaak zich  
aan naar een ándere locatie te zoeken voor de beelden. 
  
Het was voor ons als rechtsopvolgers van Jits Bakker een hartverwarmende ervaring te mogen vaststellen 
dat in de gemeente waar Jits Bakker was geboren, de beelden zeer welkom waren en zijn en dat na een 
zorgvuldige locatieselectie een pracht gebied, te weten Mariëndaal te Oosterbeek, kwam bovendrijven. 
  
Dit impliceert perse niet dat wij de huidige locatie, het Landgoed Beerschoten niet als wonderschoon 
beschouwen. Voorwaardelijk voor goed functioneren is daarbij echter wel dat betrokken disciplines op 
harmonieuze wijze samenwerken. Het aloude gezegde dat het geheel méér is dan de som der delen, zou ook hier 
bewaarheid kúnnen worden.       
  
Tegen de achtergrond van de weinig welwillende opstelling die werd ondervonden van het HUL én de 
hiervoor geschetste overige tekortkomingen, waren wij uitermate gelukkig met de mogelijkheden die de 
gemeente Renkum op het Landgoed Mariëndaal te Oosterbeek bood, waaronder ook allerlei overdekte 
faciliteiten voor zowel beelden, schilderijen, glaskunst, sierraden, etc. 
  
De gemeente Renkum was uitermate zorgvuldig tewerk gegaan en men had voorafgaande aan genoemde 
locatiekeuze een lang proces doorlopen. 
  
Anders gezegd: Tot onze teleurstelling is de locatie Mariëndaal in Oosterbeek als voorkeurslocatie nu 
afgevallen, aangezien er een breed draagvlak zou zijn om de betreffende collectie voor de Provincie 
Utrecht te behouden. 
  
Wij respecteren uw keus, maar willen daar toch enkele kanttekeningen bij plaatsen die van belang zijn om 
uw keus goed tot zijn recht te laten komen. 
  
Allereerst is de ommezwaai van HUL om toch niet te eisen dat de beelden uit locatie Beerschoten weg 
moeten, wel een verrassing, aangezien de toch niet soepele verhouding tussen de directie en bestuur van 
HUL met de erven van Jits Bakker. 
  
U geeft terecht aan dat het atelier van Jits Bakker in de directe omgeving een  
meerwaarde kan geven als de beelden op de locatie Beerschoten blijven.  
Maar juist de zware eisen die HUL stelt aan het beheer/onderhoud van de  
atelierruimte en huis, maken het niet zeker dat dit een blijvende situatie kan zijn. 
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Graag verzoeken wij uw bemiddeling om met HUL tot goede uitgangspunten  
te kunnen komen t.a.v. atelier en herinrichting beeldenpark. 
  
Aangezien HUL kunst uitdragen niet tot haar kerntaken rekent is de vraag wie  
ervoor gaat zorgen dat de afspraken uit de schenkingsakte worden nakomen?  
Zowel qua financiën als qua uitvoering van de bijbehorende activiteiten.  
Daarover wordt in uw voorstel ons inziens te weinig aandacht c.q. invulling  
aan gegeven. Wie wordt de trekker die gaat realiseren dat Jits Bakker  
als internationale kunstenaar ook die aandacht krijgt die hem toekomt? 
  
In onze ogen is het niet een voortzetting van de oude, c.q. bestaande situatie, want er zijn na de 
overdracht aan de Provincie Utrecht nog geen programma activiteiten ontplooid. 
  
We respecteren dat het brede draagvlak zou moeten leiden tot een poging de beelden te behouden in de 
Provincie, maar de vele intenties uit uw voorstel moeten nog ingevuld gaan worden. De financiële 
inbreng van EUR 50.000,-- voor beveiliging en herinrichting park zal toch een forse uitdaging zijn. 
Daarom zouden wij graag van u een tijdslijn willen vernemen dat een en ander gerealiseerd zou moeten 
zijn, zodat een evaluatie moment ingebouwd kan worden. 
  
Het spijt ons dat wij pal voor uw vergadering nog enkele (in onze ogen) beduidende dimensies  
aandragen. Wij hadden geen andere keuze aangezien wij de betreffende vergaderstukken eerst recent 
ontvingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
Tibo van de Zand 
Voorzitter Stichting Jits Bakker Collectie     
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