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Boon en Zevenbergen kwamen
onlangs als winnaar uit de bus in
de realityshow ’Het Spaanse dorp:
Polopos’ (zie kader). De bekende
PianoWandeling in Edam, die is
opgezet door Boons moeder Anke
Ophoff, fungeerde in Spanje als
sleutel tot hun succes. Dinsdag
werden Edam en Polopos met
elkaar verbonden door een bezoek
van Boon en Zevenbergen mét een
Spaanse delegatie aan Edam.

PianoWandeling
Voor Boon betekende het een te-
rugkeer op vertrouwde grond. Tot
hij op zijn negentiende ging stude-
ren in Leiden, woonde hij in Edam.
Hij maakte er bijna alle door zijn
moeder georganiseerde PianoWan-
delingen mee. Het inspireerde hem
tot het opzetten van een kunstrou-
te in het Andalusische dorpje Polo-
pos. De Edamse PianoWandeling
kreeg daardoor zomaar volop aan-
dacht in het goed bekeken RTL-
programma. 

Het kunstenaarskoppel ontving
voor deze impuls aan de plaatselij-

ke samenleving de hoofdprijs van
20.000 euro, die gebruikt wordt
om een woning voor kunstenaars
te creëren in het mede dankzij hen
volledig opgeleefde dorpje. De
kersverse ereburgers kwamen, met
in hun kielzog burgemeester Matí-
as González Braos en zijn echtge-
note en nog vier afgevaardigden
uit Polopos, naar Nederland. Zij
werden ’s ochtends door Anke

Ophoff meegetroond langs alle
bezienswaardigheden in Edam -
kregen een orgelconcert in de Gro-
te Kerk voorgeschoteld - en in de
middag volgde nog een culturele
trip in Volendam. Het liefst zou-
den ze zien dat Polopos en Edam-
Volendam zustergemeenten wor-
den, maar daar gaat de politiek
over. Aan González Braos zal het
vast niet liggen. Hij genoot zicht-

baar met volle teugen. Boon kon
dat beamen. ,,Hij heeft hier kun-
nen zien wat onze culturele droom
is met Polopos. We keren 14 okto-
ber terug en dan gaan we het kun-
stenaarshuis afbouwen en weer een
nieuwe expositie opzetten.’’

Dat kunstenaarshuis vordert
aardig, vertelt Zevenbergen. ,,De
kamers zijn bijna klaar en hoeven
alleen nog gemeubileerd te wor-

den. Daarna volgen nog het atelier,
de keuken en een koffiehuis.’’

’Reconquista’
Boon en Zevenbergen hebben een
half jaar in Andalusië vertoefd en
zullen daar - zo mag duidelijk zijn
- ook blijven. ,,Dat is altijd onze
intentie geweest’’, zegt Zevenber-
gen. Haar wacht volgende week
nog een leuke avond in de Purme-
rendse boekhandel Het Leesteken.
Op vrijdag 11 oktober vanaf 19 uur
zal ze het door haar geschreven en
geïllustreerde prentenboek ’Kleine
vos op zoek naar overal en nergens’
signeren. Een ander hoogtepunt is
donderdag al in hun voormalige
studiestad, waar het Leids Ontzet
gevierd wordt, met - pikant genoeg
- de Spanjaarden. Boon, lachend:
,,Het wordt een ’reconquista’. We
gaan daar Leiden heroveren.’’

Burgemeester Matías González Braos van Polopos, Thysa Zevenbergen en Wijnand Boon op weg naar het atelier van Gea Karhof. Daarachter links loopt Anke Ophoff. FOTO’S ELLA TILGENKAMP

◆
Achtergrond
Ereburgers

In het RTL4-programma ’Het
Spaanse Dorp: Polopos’ kochten
drie stellen en twee gezinnen
ieder voor 1 euro een huis in het
verlaten dorpje Polopos, met als
opdracht: het huis opknappen,
integreren én de ontwikkeling
van Polopos stimuleren. De
dorpsraad en de zestig
inwoners riepen Wijnand Boon
en Thyse Zevenbergen met hun
kunstroute tot winnaars uit. Zij
werden daarmee ereburgers.

◆

Edam inspireert Polopos 
Hans Swierstra
h.swierstra@hollandmediacombinatie.nl

Edam ■ ,,Hij is geboren voor het
succes, met werkelijk alles wat
hij aanpakt.’’ Lovende woorden
van kunstenares Gea Karhof aan
het adres Wijnand Boon. In haar
atelier in Edam ontving zij dins-
dag laatstgenoemde met diens
vriendin Thysa Zevenbergen en
in hun kielzog zes Spanjaarden.

Gea Karhof geeft uitleg aan Thysa, Wijnand, de burgemeester en diens vrouw. Anke Ophoff luistert ook mee. 


