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Kunstenaar schildert voor ‘spierpot’

Wim Schluter
Kampen

Z
ijn schoonzus om-
schrijft het alsof je de
hele dag in de zon
hebt gezeten, zo’n
soort gevoel. Martin-
Jan van Santen wrijft

over de huid van zijn arm om aan te
geven hoe zijn schoonzus zich dage-
lijks moet voelen, nu ze de diagnose
DVN heeft gekregen. 

,,Dunnevezelneuropathie’’, her-
haalt hij de aandoening zonder hape-
ren. ,,Er is nog geen medicijn voor dat
het stopzet, alleen een behandeling
om het wat af te remmen. En onder-
zoek, veel onderzoek.’’

Dat onderzoek kost geld, reden
waarom hij zijn schilderwerk gaat in-
zetten om haar ziekte te helpen be-
strijden. Die ziekte beperkt haar
meer en meer weet hij over de vrouw
van zijn broer, die in de buurt van
Leiden woont. ,,Ze is net als ik 51,
maar loopt nu met een rollator. En ze
moet eigenlijk de hele dag door plan-
nen hoe ze met haar energie om
moet gaan. ’s Morgens vroeg al be-
denken wat ze ’s avonds gaat eten,
omdat ze moet weten hoeveel werk
is om bijvoorbeeld groenten te hak-
ken.’’

Van Santen organiseert nu via het

Prinses Beatrix Spierfonds een inza-
melactie, om meer onderzoek en
misschien wel genezing van de
ziekte mogelijk te maken. Wie via
zijn speciale actiesite (dvn.spierac-
tie.nl/actie/mj-van-santen) een tien-
tje doneert, maakt kans op origineel
portret van de Kamper schilder, on-
der meer bekend van zijn boek Boys
en Bricks en de portrettenserie van
Kampenaren in het Frans Walkate
Archief. 

,,Het kan een portret van jezelf
worden, maar ook van iets of iemand
anders’’, geeft Van Santen aan. ,,Of
desnoods van je hond of kat.’’ Mee-
doen kost dus een tientje, wie meer
tientjes stort krijgt dus ook meer
lootjes in de speciale  ‘spierpot’, die
inmiddels bij de kunstenaar in z’n
atelier staat. Eind mei bepaalt de ini-
tiatiefnemer de winnaar en gaat hij

Ze is net als 
ik 51, maar
loopt nu met
een rollator
—Martin-Jan van
Santen

Voor een tientje kans
maken op een echte
‘Martin-Jan van
Santen’? Het kan de
komende maand, nu de
Kamper kunstenaar een
portret gaat maken van
de winnaar van een
bijzondere loterij die hij
opzet voor het Prinses
Beatrix Spierfonds. Met
een bijzondere
aanleiding en hopelijk
een mooie opbrengst. 

aan de slag. ,,Ik ga uit van een maand
werk, van eerste schets totdat het
volledig klaar is’’, aldus Martin-Jan
van Santen. ,,Ik hoop ergens op iets
van twintig deelnemers. Dat zou
mooi zijn, 2000 euro.’’

De eerste liefhebbers hebben zich
al gemeld voor de eerste lootjes,

waaronder zijn schoonzus zelf. ,,Die
had zoiets van; dan koop ik zelf ook
een lot. Ik hoop natuurlijk ergens wel
dat ze wint, maar het lot bepaalt eind
mei echt eerlijk wie de winnaar of
winnares wordt.’’

De teller van de actie stond gister-
avond op meer dan 300 euro.

▲ Kunstenaar Martin-Jan van Santen uit Kampen gaat zich inzetten voor het Prinses Beatrix Spierfonds. FOTO FREDDY SCHINKEL

Met zo’n 155.000 euro subsidie
op zak kan bierbrouwerij Artemis
in Dronten een nieuwe stap zet-
ten naar uitbreiding. Aan de Re-
veweg moet een toeristische
trekpleister ontstaan, waar tien
keer meer streekbier wordt ge-
brouwen.

Jaap Selles
Dronten

De Europese Unie draagt ruim
77.000 euro bij. Eenzelfde bedrag als
de gemeente Dronten eind vorig jaar
al toezegde. ,,We zijn er blij mee”, re-
ageert eigenaar Theo Hogendoorn
verheugd. ,,Het is 60 procent van wat
we nodig hebben. De overige 40 pro-
cent moeten we zelf financieren. Dat

willen we gaan doen via crowdfun-
ding.”

Kansarm
Er komt een ontvangstruimte, een
hoptuintje en de brouwerij wordt
vergroot. De productiecapaciteit
gaat omhoog van 400 naar 4000 liter
per maand. Het geheel nabij de
randmeren moet een toeristische at-
tractie worden. Oud-docent Hogen-
doorn wil er kansarme jongeren aan
een baan helpen en leerlingen van
Aeres Hogeschool kunnen er leer-
en stageopdrachten uitvoeren. 

De verwachting is dat het nog een
jaar duurt, voordat de plannen wer-
kelijkheid zijn. Dus is het nog even
wachten op een collectieve inzamel-
actie om de uitbreiding verder te fi-

nancieren. Hogendoorn wil pas star-
ten met crowdfunding als de ver-
gunning is verleend. Dat kan nog
een half jaar duren. ,,We moeten via
het uitgebreide traject, omdat de
brouwerij in het buitengebied is ge-
vestigd.”

Eigen risico
Een tegenvaller wil Hogendoorn het
niet noemen. ,,We wisten dat het
kon gebeuren, want wat dat betreft
is het een uniek project’’, stelt de ei-
genaar.  ,,Dronten heeft toegezegd
dat zij wil meewerken aan de uit-
breiding, maar dat wil niet zeggen
dat er geen kink in de kabel kan ko-
men. Beginnen we voor die tijd met
uitbreiden, dan is dat op eigen ri-
sico.”

Europese subsidie voor polderbiertje uit Dronten

ACTIE DUNNEVEZELNEUROPATHIE

▲ Theo Hogendoorn is eigenaar van bierbrouwerij Artemis aan de
Reveweg bij Dronten. FOTO FREDDY SCHINKEL

Dunne zenuwvezels helpen bij het
ervaren van pijn en temperaturen,
maar ook bij onbewuste functies als
de regeling van bloeddruk en zwe-
ten. De dunne zenuwvezels zijn de
eindtakjes van de zenuwen, zij lopen
vlak onder de huid. Bij iemand die
lijdt aan dunnevezelneuropathie
(DVN) functioneren die zenuwvezels

niet goed. Dat zorgt voor allerlei
klachten, zoals een brandende, prik-
kelende of schietende pijn, gevoels-
stoornissen,  verminderd gevoel
voor warmte of koude, verminderd
gevoel voor pijnprikkels, maar ook
maag- en darmklachten, schomme-
lingen van de bloeddruk en hartklop-
pingen.

Wat is DVN?

Martin-Jan van Santen ver-
telt waarom hij zich inzet
voor het Prinses Beatrix
Spierfonds: destentor.nl/ 
video of scan deze QR-code


