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Komt een kunstenaar
bij de dokter…
De laatste jaren presenteren zowel Diepenheim als
Ootmarsum zich als ‘kunststedeke’ van het oosten. Er
was een tijd dat ook Holten op kunstgebied landelijke
aandacht trok. De gangmaker en motor van dat alles:
dokter Nagelhout.

Nagelhout tot over de landsgrenzen bekend om de
kunstreizen die hij organiseerde. Daarmee bood hij
jongkunstenaars de mogelijkheid een poosje in Frankrijk
te werken. In de rustige periodes verbleven ze gratis in
hotels en betaalden bij vertrek met een olieverfschilderij.
Ook regelde de dokter gratis hotelkamers in Holten voor
kunstenaars uit o.a. België, Zwitserland en Engeland.
Om dat allemaal mogelijk te maken richtte hij de Holtense
Kunst Club op, waaraan een loterij verbonden was. Een
soort BankGiro Loterij avant la lettre. Als je geluk had
won je een kunstwerk.

Jo Nagelhout (1901) werd geboren in het NoordHollandse Moerbeek. In 1930 vestigde hij zich als
huisarts in Holten samen met echtgenote Coba. Het was
een tijd waarin artsen nog veel patiënten thuis opzochten.
Dokter Nagelhout pakte dat modern aan: per motorfiets.
In zijn spaarzame vrije tijd (huisarts was je toen nog 7
dagen per week, 24 uur per dag) wijdde hij zich aan zijn
zanghobby. Regelmatig trad hij op in Holten en Deventer.
Verder vond hij het leuk portretten van mensen uit zijn
omgeving te tekenen.

Dokter Nagelhout met echtgenote bij ‘zijn’ straatnaambordje

Nagelhout was zelf een fervent verzamelaar van kunst.
Het huis aan de Pastoriestraat hing er vol mee. Op 8
januari 1975 overleed Jo Nagelhout. Kort daarna
vermaakte zijn vrouw zeventig schilderijen en drie
beeldhouwwerken aan de gemeente. Bij testament werd
vastgelegd dat de collectie in Holten moest blijven. En zo
gebeurde. De kunstwerken worden nu al dan niet in
combinatie met andere kunst geëxposeerd in de
Nagelhoutzaal in het souterrain van het Kulturhus van
Holten.

Dokter Nagelhout geschilderd door Kees Stoop (1960)

In de oorlog weigerde hij een aanhankelijkheidsverklaring
voor de bezetter te ondertekenen. Daarom werd hij korte
tijd in kamp Amersfoort opgesloten. Na de oorlog werd

Als eerbewijs aan de man die Holten als kunstenaarsdorp
op de kaart zette, geeft de Stichting Wereldtijdpad sinds
2011 jaarlijks een kunstenaar de opdracht de nieuwe
jaarpaal te ontwerpen. Voor de meeste kunstenaars is
het voor het eerst dat ze - letterlijk - aan de weg kunnen
timmeren. Dit jaar wordt al weer de zevende sculptuur
aan de rij kunstwerken in het centrum van Holten
toegevoegd. De onthulling vindt plaats op 14 oktober
(15.30 uur). Het kunstwerk is gemaakt door de Holtense
kunstenares Sophia de Vries.
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