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Colofon

Arte e Cultura, kunst- en cultuurkrant is een initiatief ter  
promotie van alle voorkomende vormen van kunst en cultuur 
in Midden Nederland. De initiatiefnemers Henk Drok, 
Wim de Hoop en Bert Koning i.s.m. stichting Culturele 
Regio willen hiermee een platform bieden aan kunstenaars, 
galeriehouders, muzikanten, culturele instellingen, musea, 
monumenten en horecagelegenheden.

Algemeen mailadres: info@arte-e-cultura.nl

www.arte-e-cultura.nl

Ontwerp en opmaak:  
www.dehoopenkoning.nl (Bert Koning, Wim de Hoop)
Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn

Abonnees:  
Jaarabonnement: 4 edities 
worden toegestuurd 
voor € 26,95 
Bel: 06 - 45 31 95 22 

Aanleveren kopij: 
Tips over interessante 
onderwerpen en aanlevering 
kopij bel 06 - 45 31 95 22 
of mail naar: redactie@arte-e-cultura.nl

Op de cover: 

Willem Lenssinck, 
Grote Marabus, ‘het Gesprek’, 2017, 
Achter de vleugel gefluister. Brons 185  x 50 x 40 cm hxbxd

Gallerie Laimböck, 
Doornseweg 10 3947 ME Langbroek (U)
www.galerielaimbock.com

Willem Lenssinck: Het oorspronkelijk ontwerp uit 1983 in 
keramiek, de Marabus ‘het Gesprek’ is gemaakt voor de 
entreé van het bejaardencentrum St. Joseph in Alphen 
aan de Rijn met vogelpark ‘Avifauna’. In een bejaarden-
centrum stopt vaak het leven en gaat weer door. Nieuwe 
relaties ontstaan en derhalve de nodige gesprekken. Op 
5 verdiepingen van dit centrum plaatste ik wandhoge-ke-
ramische oriëntatie panelen. in die weken van de nodige 
werkzaamheden, zijn mij meerdere gesprekken ter ore 
gekomen. Intiem en ….. ‘Ontluisterend.’

ARTE
CULTURA

kunst- en cultuurkrant

Oplage:
Arte e Cultura kunst- en cultuurkrant 
verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 
20.000 exemplaren en wordt verspreid 
in Midden-Nederland.

Redactie:
Frank Flippo, Wes Janssen, Gera Pronk, 
Erik Helmers, Rosanne Procee, 
Felix Wilbrink, Esther Lammers, 
Annet Werkhoven, Bo Hendriks, 
Herbert Noordijk, Maja van Eijndthoven, 
Mascha Bossuyt, Dorien Schults, 
Maike Woldring, Wil Kosterman
Suzanne Hendriks, Henk Drok.

Onbekend talent

 

Ary Noordijk een vergeten 
kunstenaar?  Opkomst van een talent

In Driebergen-Rijsenburg is van ca 1943-
1963 de onbekend gebleven, talentvolle 
tekenaar Ary Noordijk (1926-2008) ac-

tief geweest.  Ary bracht als kleuter diverse 
zomervakanties van zes weken door aan de 
Bosstraat 141 te Driebergen, nabij de heuvel-
rug en de ‘boerenbuurt’. En zou dit vanaf het 
midden van de oorlog in zijn tekenkunst vast-
leggen: detailstudies van stukjes bosgrond, 
vee, landschappen, portretten van buurtbe-
woners. Ary’s vader reed vanaf dit vakantie- 
adres als vertegenwoordiger in schoenen 
door heel Nederland. 

Het gezin verhuisde  in 1932 van Rotterdam naar Drieber-
gen. Moeder Saartje zag na de middelbare school al snel zijn 
tekentalent en stond pal achter zijn volgende opleidingen. 
Omstreeks 1941-’42 kreeg Ary les van de Driebergse kun-
stenaar W. L. Wiegmans, die in 1942 helaas overleed. Ary 
zei achteraf dat hij bij hem, wegens diens vele technieken, 
waarschijnlijk verder was gekomen dan bij zijn volgende 
leraar Addicks. Toch leerde Ary veel bij Addicks, die hij als 
kunstenaar hoger achtte dan Wiegmans. Ary werd in 1946 
afgekeurd voor militaire dienst wegens medicijngebruik, 
zodat zijn snelle artistieke ontwikkeling verder ongestoord 
bleef. Ary’s moeder betaalde tenminste een deel van zijn 
opleiding aan de Arnhemse kunstacademie van 1947-’51, 
met de gedachte dat haar zoon met een academie-diploma 
op zak, beter zou gaan verdienen als graficus.   

Band met Driebergen: Addicks, boeren en 
dorpsbewoners 
Van 1943-’46 had Ary dus les van kunstschilder C. J. Ad-
dicks (1871-1962), aan de Nassaulaan te Driebergen. Ary 
tekende in die lessen vooral portretten en stillevens. Het 
lijkt erop dat  de portretles vooral bestond uit het kopiëren 
van tekeningen van oude meesters, want Ary had het nooit 
over levende modellen bij Addicks. Toen hij in 1947 zijn 
moeder Saartje portretteerde was dat in de stijl van de 
oude meesters zoals hij daarvoor geleerd had bij Addicks: 
vormvaste contouren, dunne lijnen, en een licht-donker 
weergave door middel van schaduwpartijen die opge-
bouwd zijn uit-arceringen met iets variërende richtingen. 
Zijn meisje Joop, zag aan het begin van hun ‘verkering’, dus 
eerste helft 1946, buiten op straat de inmiddels verdwe-
nen portretten van de voormalige buren van Ary. Gemaakt 
als aanvulling op de lessen. De klassieke arceertechniek 

werkte vermoedelijk nog door in Ary’s snellere ‘notities’ 
van zijn omgeving.  Zo’n straffe, grovere wijze van parallel 
arceren met suggestievere werking vinden we immers in 
Ary’s latere landschaps- en veetekeningen. 
Het is opmerkelijk dat op zijn geliefde vakantieadres aan 
de Bosstraat enkele jaren later een groenteboer kwam 
wonen, met diens paard achter. In die tijd werd ook nog 
wel vee in de achtertuin gehouden voor huisslacht. Is Ary 
omstreeks ‘42 zo als veetekenaar begonnen, niet bij de 
boer, maar achter in de tuin? Bijzonder is dat Ary bij de 
boeren tekende toen die werkelijk van levensbelang waren: 
zij leverden voedsel ‘buiten de bon’  tijdens en kort na de 
oorlog. En ze deelden hun interesse in koe en kerk met Ary.

Betekenis van zijn werk
Ary’s vroegere werk wordt gekenmerkt door gedetailleerde 
natuurstudies en zijn, in eigen woorden, ‘notities’ in timmer-

‘NOTITIES’ IN TIMMERMANSPOTLOOD OP KRANTENPAPIER 
OMDAT DIT ZO LEKKER ‘GLEED’

Door: Herbert Noordijk 
in samenwerking met 
Annet Werkhoven

manspotlood op krantenpapier. Niet alleen uit zuinigheid, 
maar ook omdat timmermanspotlood lekker over zulk pa-
pier ‘gleed’ bij het tekenen van koeien in de stal en land-
schappen. Zijn detailstudies van stukjes bosgrond rond het 
eind van de oorlog, tonen al dat hij later, van 1959-1987, 
een uitstekend wetenschappelijk tekenaar zou worden aan 
de Plantenziektekundige Dienst, met vele hyperrealistische 
aquarellen aldaar. Helaas is een map verloren gegaan, met 
daarin natuurstudies, tekeningen van het oude station 
Driebergen omstreeks ‘47 met seinhuisje, en ook vrijwel 
alle portretten. Achteraf lijken de zomervakanties tijdens 
de kunstacademie minstens zo belangrijk als die opleiding 
zèlf, omdat hij toen in een strak ritme buiten tekende, ook 
de uiterwaarden en steenfabrieken rondom Amerongen en 
Rhenen. Als resultaat van de academie zijn er onder ander 
een eindexamen-ets van luipaarden, twee portretlitho’s, en 
een zwartwitdruk waarop zijn klasgenoot Jo Pessink staat 
afgebeeld, die een bekende Deventer kunstenaar werd. Ary 
Noordijk’s werk is bijzonder wegens een samengaan van 
kwaliteit, geaardheid in zijn omgeving, en het bijzondere 
tijdsvak van tijdens en kort na de oorlog. Het zou mooi zijn 
als het oeuvre en de kennis daarover verspreid werd. Stich-
ting Driebergen-Rijsenburg ‘Vroeger en Nu’ heeft in de pe-
riodiek van april 2020 een artikel gewijd aan Ary Noordijk.

Arte e Cultura 
kunst- en cultuurkrant

wordt verspreid in de gemeenten:
 

Amersfoort | Bilthoven | Rhenen | Soest
  Utrecht | Utrechtse Heuvelrug | Zeist

De Bilt | Wijk bij Duurstede | Driebergen  
Doorn | Leersum | Amerongen

Overberg | Maarn | Cothen
Maarsbergen | Langbroek
 Veenendaal | Werkhoven

Deze krant is ook 
verkrijgbaar bij alle deelnemers van 

Stichting Culturele Regio
www.cultureleregio.nl

De Culturele sector weer geheel open! 

Ook onze editie is twee maanden uitgesteld i.v.m. 
de beperkende maatregelen ten aanzien van Corona, 
maar gelukkig hij ligt nu voor u. 

Het is een mooie dikke editie geworden met bijzon-
dere redactionele stukken en mooie exposities in het 
vooruitzicht, 2022 wordt een mooi kunstzinnig jaar.
 
Mondriaan 150 jaar. 
In deze editie een bijzondere bijlage van Mondriaan 
150 jaar. Het jaar 2022 staat geheel in het teken 
van Piet Mondriaan die 150 jaar geleden op 7 maart 
1872 werd geboren aan de Kortegracht in  
Amersfoort.  
Beroemd over de hele wereld met zijn geometrische 
en abstracte werken. Er is het gehele jaar in Amers-
foort een speciaal programma opgezet en speciale 
exposities georganiseerd door de hele stad heen.  
Wij zijn als Arte e Cultura trots dat we partner zijn 
om hier extra bekendheid aan te geven. Bezoek 
Amersfoort en bekijk het programma op de website 
van het Mondriaanhuis en in de speciale bijlage in 
deze kunstkrant. 

Daarnaast ook nu weer mooie redactionele stukken 
van o.a. Annet Werkhoven over Ary Noordijk en van 
Felix Wilbrink met een mooi stuk ‘Met de Haas onder 
de jas ‘ ook een uitgebreid stuk van Wes Janssen over 
Landgoed Zuijlestein, wat een historie en wat een 
pech met de valwind afgelopen jaar. 

Bijzonder ook het redactionele stuk van Frank 
Flippo over een voedsel coöperatie op de Utrechtse 
Heuvelrug, daarnaast veel informatie over de vele 
exposities die gaan komen o.a. het Kunst Event van 
stichting Culturele Regio wat tijdens de Pinksterda-
gen georganiseerd wordt op Landgoed Zonheuvel, 
de diverse cultuurcoaches uit verschillende plaatsen 
hebben weer een totaal cultureel programma opge-
zet, kortom iedereen staat weer te trappelen om haar 
of zijn kunsten te laten zien. 

Regionale schrijvers. 
Heel fijn dat verschillende boekenhandels aan blij-
ven schuiven om regionale schrijvers in de spotlight 

te zetten, we geven als kunstkrant hier graag extra 
aandacht aan, ook dichteres Gera Pronk is weer van 
de partij in deze uitgave. Vanaf deze nu zal er ook 
telkens een boeken top drie geplaatst worden. 

Musea. 
De diverse Musea hebben allen mooie exposities en 
tentoonstellingen klaar staan, in Rhenen het Stads-
museum waar dit jaar getracht word om een  Jan 
van Goyen aan te kopen ( gebruik de QR code die 
staat in deze krant en doneer!) Kasteel Amerongen 
met continue nieuwe exposities, Huis Doorn wat 
nu weer sieraden heeft aangekocht van Mata Hari, 
Militaire Traditie Driebergen met een expo van 
Vrouwenkorpsen bij Defensie. En er komen uit Wijk 
bij Duurstede goede berichten dat de financiën 
geregeld zijn ten aanzien van het nieuwe Museum 
Dorestad, eindelijk na een aantal jaren dicht te zijn 
geweest komt er nu licht aan het eind van de tun-
nel, hopelijk gaat Museum Dorestad open in 2023. 

De gehele regio Midden Nederland staat klaar voor 
2022, volg de diverse culturele websites en hun 
agenda’s en maak gebruik van uw museum jaarkaart 
en bezoek kunstenaars, galeries en musea. 

Ook worden er verschillende atelier routes georgani-
seerd in vrijwel alle plaatsen; Doorn- Maarn,  
Driebergen, Rhenen, Leersum en sinds lange tijd ook 
weer eentje in Wijk bij Duurstede. Hier kunt u
vele privé adressen bezoeken waar kunstwerken  
tentoon gesteld staan in een relaxte sfeer.  
Hou de website: www.cultureleregio.nl  in de gaten 
waar een uitgebreide agenda staat per maand.  
Heel veel plezier en genot van het culturele aanbod 
van Midden Nederland. 

Culturele groet Henk Drok.
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Culinair streekverhaal

Felix Wilbrink 
Redacteur culinair

gevoel is vaak niet anders dan een mineralengevoel. 

Juist daarvan zit er te weinig in ons eten. Vandaar 

dat je maar blijft eten. Maar ik verzeker je, aan wild 

overeet je je nooit. 

Bij ons in Cothen hoor je van de krasse oudere 

bewoners nog schitterende verhalen over de jacht, oh, nee, 

over stropen, want jacht was vroeger voor de adel. Dus slopen de 

jonge mannen achterlangs de boomgaarden, langs de bosrand 

om snel hun strik leeg te maken. Met de pet in 

de hand en de haas onder de jas, dat soort 

heerlijke verhalen. 

 

1 adres voor

                     Expowanden
                      Accessoires
                      Verlichting
                      Meubilair

Exporuimte tot 175m2

Shopmade B.V. 
Edisonweg 15 

3404 LB IJsselstein 
Tel 030-686 54 22 

www.expositiewandenhuren.nl

www.expositiewandenhuren.nl
“Het hangt aan je deur, hoor.” Het was ergens 
in augustus, het eerste jaar dat ik in de Krom-
me Rijn Delta woonde. Aan de deur hing een 
reebok. Keurig ontweid. Dat had ik een keer 
eerder meegemaakt, midden in Amsterdam. 
Er stopte een auto in de straat, er werd druk 
gezwaaid naar het balkon op 1 hoog. 

Die wagen was zo vreselijk vies dat ik niet eens kon zien welk 

merk het was. Ernaast stond een vrolijke jagerssnor, van kop tot 

teen onder de modder. Hij wees enthousiast op zijn kofferbak. 

“Vers uit het Oostblok, we komen net terug, wil je het hebben?” 

Alweer een hele ree.

Ik schreef in de jaren dagelijks over eten voor De 

Telegraaf en had duidelijk laten merken dat 

ik sympathie heb voor de jacht. Vooral 

en eigenlijk alleen voor de jacht die 

menselijke domheid recht probeert te 

zetten. Zoals veel te veel wild rond 

snelwegen of veel te veel schade van 

enorme rotten (varkens rennen in 

rotten rond, zo heet dat) wilde var-

kens en honderden weilanden die 

aan miljoenen ganzen ten onder 

gaan. En ja, dat vlees is geweldig. 

Helemaal niet afhangen, gewoon 

mooi uit het jasje en zo braden. Van 

vele wildproeverijen leerde ik iets heel 

bijzonders, je eet van wild niet eens de 

helft van het vlees dat je normaal eet. Ben 

je een onsje gewend, nou, van wild heb je na 

50 gram genoeg. Hoe dat zit?  Wild zit berstens 

vol met alle mineralen die je nodig hebt. Ons honger-

Met de haas onder de jas

Wanneer je zin in echt wild hebt (en niet in kweekherten 

uit Nieuw Zeeland of konijnen uit Zuid-Amerika) dan zoek je even 

op poelier.nl en dan kijk je waar een goeie poelier op welke 

dag op welke markt staat. Tot eind februari kunnen 

het nog reegeiten zijn. En voorlopig nog ganzen bij 

de vleet. Voorlopig ook nog wilde zwijnen. Echte 

boter in huis? Het is je geraden. Koop in het 

begin kleine beetjes, een ons per persoon 

is vaak genoeg. Eenmaal per week is ook 

genoeg. Meer vlees heb je eigenlijk niet 

nodig. En geniet ervan hoe dit mooi land je 

voedt.

Oh en die ree aan de deur, ik heb netjes gebeld 

en gevraagd of ze die weer wilden meenemen. Ook 

de vriend onder de modder reedt weer weg met zijn ree. 

We zijn met z’n tweeën, haha, zo’n hele ree is veel te veel. Maar 

toch, telkens als ik een knal op de Heuvelrug hoor, denk ik even 

aan het geweldige superrijke voedsel van onze prachtige streek.

Jhr. Burg. H. van den Boschstraat 44, 3958CD Amerongen
info@napoleonschuur.nl  • napoleonschuur.nl • 06-25 04 85 98

De Napoleonschuur
- Hotelkamers - Tentoonstellingen
- Het organiseren van workshops
- Privé diners - Vergaderingen etc.

DUS SLOPEN DE JONGE MANNEN ACHTERLANGS 
DE BOOMGAARDEN, LANGS DE BOSRAND OM SNEL

 HUN STRIK LEEG TE MAKEN. 

Gera Pronk: ‘Ik open als ik dicht’ Door Frank Flippo

Huisdichter is ze van Arte e Cultura en sinds 
2019  Dorpsdichter op de Heuvelrug. “Ik 
stuurde een gedicht in voor een prijsvraag, ik 
had nooit gedacht dat ik het zou worden.” Als 
bescheidenheid de mens siert, dan heeft Gera 
veel sier. Bijvoorbeeld met een minigedicht: 

“Heel lang vond ik mezelf geen dichter.  Want om dat over 
jezelf te zeggen, nou... Dus het duurde een tijd voor ik uit 
mijn hok kwam. Eigenlijk pas sinds ik dorpsdichter werd.”

Hoe begon je werk als dorpsdichter?
“Bij de gemeente zeiden ze: kijk zelf maar hoe je de rol wilt 
invullen. Nou ja, de minimumeis is één gedicht per maand. 

Maar verder dacht ik:  jeetje hoe moet dat?  Ik ging rond-
kijken hoe andere dichters zoiets doen, toen kreeg ik wel 
enig idee. Het is een verbindende rol. Vanuit de gemeente 
of lokale organisaties komen af en toe opdrachten binnen, 
bijvoorbeeld: kun je een gedicht over schapen maken?”  

Arm schaap
Je staat iets verder van de groep
Terwijl je juist behoefte hebt
Aan wol en warmte om je heen

“Hoe het schrijven begon? Een jeugdvriend zei jaren gele-
den tegen me:  schrijven gaat om meters maken! Zo begon 
ik mijn project 100 meter.” Gera laat een rol canvas zien 
die honderd meter lang is. “Er staan 15 gedichten op. Op 
de website schrijf ik door, maar het honderdmeter project 
is eigenlijk af. Ik hou van projecten: ik heb een korte aan-
dachtspanne.” 

Je bent ook informaticadocent. Hoe combineer je 
dat met dichten? 
“Op school was ik goed in taal en rekenen; ik houd van al-
lebei. Programmeren doe je met een taal en in een gedicht 
moet je soms rekenen met lettergrepen en rijm.” 

Hoe kwam je in Driebergen terecht?
“Niet ver hiervandaan  groeide ik op in het landelijke gebied 
tussen de Uithof en Bunnik. Van kinds af aan ben ik een 
veellezer, de bibliotheek was mijn toevluchtsoord. Vroeger 
kon ik helemaal verdwijnen in boeken. Ik las van alles, van 
meisjesboeken tot thrillers, gaandeweg ook echte literatuur. 
Maar lezen moest wel leuk blijven, dat vind ik nog steeds.”

“Op school was ik een buitenbeentje omdat ik buiten Bun-
nik woonde.  Ik voelde me anders. Wie anders is, neemt 
ook anders waar. Dat kan een recept zijn voor creativiteit.”
“Daar was ik vroeger minder mee bezig, maar nu des te 
meer. Ik ben gelukkig getrouwd, heb prachtkinderen, een 
fijn huis, ben gezond…Mij ontbreekt het aan niets. En ik  
ben dol op schrijven en beeldende kunst. Ik word er blij 
van.”
Op de plank in haar atelier ligt modern werk maar ook ver-
zameld werk van Wilmink,  Achterberg en Bloem. Dichters 
die net als Gera veel kunnen zeggen in weinig woorden. 
“Het meeste is gekregen hoor.”

Hoe lang blijf je Dorpsdichter?  
“In januari of februari kijken ze of ze het dorpsdichterschap 
verlengd kan worden. Mij lijkt het erg leuk als ook iemand 
anders de kans krijgt om dit mooie ambt uit te oefenen.”

Een minigedicht 
op instagram

Han de Leeuwerk

Inundatiekanaal 2
3961 MA  Wijk bij Duurstede
Email: leeuwerk@yahoo.com
Tel: 0031 (0)650604274

Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl
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We nemen wederom deel aan het K U N S T - E V E N Top Landgoed Zonheuvel. Pinksterweekend 4 t/m 6 juni te DOORN

Op een donkere dag in februari word ik welkom 
geheten door Thea Dengerink, tuinhistorisch 
onderzoeker, en gaan we samen op zoek naar 
de eigenaar / beheerder Jemima de Brauwere. 
We treffen haar aan in de Oranjerie waar ook 
de landwinkel in gevestigd is. Terwijl er wordt 
koffie gezet steekt Thea alvast van wal.

Historie
“Zuylestein heeft een historie van ruim 600 jaar”, vertelt 
Thea. “Na een roerige tijd wordt het als jachtslot in 1630 
gekocht door stadhouder Frederik Hendrik die in die tijd 
meerdere zomerverblijven bezat. Het was een middel-
eeuwse ridderhofstad met een gracht, ophaalbrug en 
boerderij. Hij legde een klassieke renaissancetuin aan met 
boomgaard en moestuin, plantages en bossen. De tuinbaas 
kreeg de opdracht om groenten en vruchten aan het hof te 
leveren in Den Haag. Behalve voor de jacht en het vermaak 
was er dus bos- en landbouw en veeteelt. Tien jaar later 
geeft hij Zuylestein door aan zijn bastaardzoon Frederik, 
die zich dan Van Nassau-Zuylestein mag noemen”, ver-
volgt Thea. “Deze familie blijft eigenaar totdat het geslacht 
in 1830 uitsterft. Via vererving komt het in 1897 in het 
bezit van de graaf Van Aldenburg-Bentinck. Die verhuurt 
het kasteel totdat het in de Tweede Wereldoorlog in maart 
1945 door geallieerde vliegtuigen werd gebombardeerd. 
Pas In de jaren 80 is er weer een nieuw hoofdgebouw 
neergezet vlakbij de plek van het oude kasteel”.

Gravure
“Als eigenaar voel je de bijzondere plicht om het landgoed 
in stand te houden”, zegt Jemima. “De vogelvluchtgravure 
van Zuylestein door Daniel Stoopendaal (ca 1700) hebben 
we gebruikt als uitgangspunt voor de restauratie vanaf 
2013. De tekening is een nauwkeurige weergave van het 
17e eeuwse landgoed en zeer geschikt als inspiratiebron. 
Je ziet dat er toen ook vijvers waren voor visteelt. De vijver 
voor de Oranjerie is net weer gerestaureerd volgens de 
17e eeuwse afmetingen”. 
Bijzonder is de combinatie van kleine fruitbomen en groen-
te in de moestuin, Frederik Hendrik was een groot tuin-
liefhebber. Ook werden er in de 17e eeuw al granen, zoals 
rogge en boekweit verbouwd. Jemima: “ In 2019 zijn we 
begonnen om hier weer granen te telen, zonder pesticiden 
en kunstmest. In de zomer zie je dan mooie bloemen zoals 
klaprozen en korenbloemen tussen de halmen staan”. 
“We willen graag bewijzen dat circulaire landbouw moge-
lijk is op dit landgoed. Alles werd vroeger gebruikt; wilgen-
tenen voor manden, essenhakhout voor gereedschap, vee 
voor het vlees en de mest. We houden verschillende oude 
rassen varkens voor het bosbeheer zoals de Bonte Ben-
theimer en het Berkshire varken. Ons ideaalbeeld is een 
gemengd bedrijf voor voedselproductie met een bodem 
in balans, waar de biodiversiteit herstelt op natuurakkers. 
De Universiteit Wageningen is onze sparringpartner bij de 
ontwikkeling van strokenlandbouw. We mengen bijvoor-
beeld ook erwten met rogge waarbij de erwten zorgen voor 
de binding van stikstof. We oogsten ze tegelijk en scheiden 
daarna de erwten van de rogge”. 

Op Landgoed Zuylestein komen 
verleden en toekomst samen

Landgoed

Door Wes Janssen

Valwind 
Na de desastreuse valwind, die op vrijdag 18 juni aan het 
eind van de middag over het landgoed trok is er al veel 
gebeurd. In  Het getroffen sterrenbos zijn de meeste om-
gewaaide bomen verwijderd en zien we rood-witte linten 
die nieuwe boompjes markeren. Jemima: “Ik herinner me 
het nog goed. We zaten met de tuin- en bosbaas Richard 
Jaaltink en enkele van de 50 vrijwilligers op een beschut 
plekje aan de vrijdagmiddagborrel. Totdat iemand een 
vreemd verschijnsel opmerkte. Er was ineens een  scherpe 
scheiding tussen regen en zon te zien. Iemand haalde nog 
even de parasols naar beneden en toen brak de hel los. 
Het duurde maar enkele minuten, maar toen we pools-
hoogte gingen nemen zagen we een ongekende ravage. 
De valwind had het hele sterrenbos weggevaagd. Drie bos-
varkens hadden het niet overleefd. Ook de schade aan de 
tuinmuren is nog zichtbaar. Het is een wonder dat er geen 
menselijke slachtoffers gevallen zijn. Onze aandacht richt 
zich nu op het herstel van het bos. 
Dat willen we uiteraard graag en bovendien heb je als ei-
genaar van een Rijksmonument de plicht dit in stand te 
houden. We planten nu esdoorn, kastanje, eik en beuken 
door elkaar. Dat doen we om ziekten en plagen minder 
kans te geven en een klimaatbestendig bos aan te leggen. 

We moeten als landgoedbeheerder een lange termijnvisie 
hebben. De tijd die de bomen nodig hebben om volwassen 
te worden gaan we overbruggen met lage begroeiing als 
vlieren en lijsterbessen, bedoeld als voedselbos. Het her-
stel zal nog lange tijd gaan duren en we hopen op bijdra-
gen van de Provincie en andere fondsen”.

Producten
In de landgoedwinkel bij de moestuin is er volop aanbod 
aan verse groenten. Bekende soorten en minder bekende 
soorten.
Deze groenten worden ook aangeboden in de Plus Super-
markt in Leersum waar een verkooppunt is ingericht voor 
de producten van Zuylestein. Granen van het Landgoed 
worden gemalen in de molen van Amerongen. Een lokale 
bakker bakt er brood van, wat ook, evenals het meel, te 
koop is in de landgoedwinkel en bij de Plus.

Openingstijden
De openingstijden voor de moestuinwinkel, de moestuin en 
de binnentuin zien er in het winterseizoen als volgt uit: op 
vrijdagen  zondagen van 11.00 tot 16.00 uur. Zaterdagen 
tot 15.00 uur. In de zomer zijn we open tot 17.00  kijk op 
de site voor actuele openingstijden.

Daarnaast bent u van harte welkom voor een fijne wan-
deling in de Zuylesteinse bossen. De wandelpaden zijn 
opengesteld tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Voor meer info zie de website: 
www.landgoed-zuylestein.nl
Landgoed Zuylestein is bereikbaar via 
INFO@LANDGOED-ZUYLESTEIN.NL of via 0637417241 
en via FACEBOOK en INSTAGRAM  

De vogelvluchtgravure van Zuylestein door Daniel Stoopendaal 
(ca 1700) 

‘GRANEN TELEN, ZONDER 
PESTICIDEN EN KUNSTMEST’
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Monument

Door Frank Flippo

 

Op de bank thuis bij Pieter Rop uit Doorn 
kijken we uit over een groen veld en een bos-
rand daarachter. “Zo prachtig, hier wil je niet 
weg. Maar intussen komt mijn voedsel van 
elders. Terwijl je hier heel goed voor de eigen 
gemeenschap eten zou kunnen verbouwen. 
Zo is het ooit ook geweest. Alleen anders. 
We willen niet terug naar vroeger.”

Pieter werkt samen met andere hemelbestormers aan een 
voedselcoöperatie voor Doorn en omgeving. Ze noemen 
zich Foodvolk, werkgroep van Stichting Goedvolk. “Maart 
2020 stapte ik erin. Covid 19 was voor het eerst wereld-
wijd. Ik wilde met mijn gezin een bijdrage leveren aan het 
voorkomen van ‘Covid-20.’ De pandemie is mogelijk door 
de waanzinnige schaal van wereldwijde verplaatsingen: 
van mensen, voedsel, grondstoffen. We moeten terug naar 
de kern: het lokale leven. Dan voorkomen we een volgende 
pandemie wellicht?”

Minder voedselverplaatsing door korte ketens is een eer-
ste stap. Dat begint met andere voedselkeuzes maken. Als 
ieder gezin dat doet, is het effect op voedselproductie im-
mens. Omdat de overheid traag is en lokale supermarkten 
nog steeds niet echt gaan voor lokaal, gaan we het nu zelf 
doen. Wij, de consumenten!”

Hoe doe je dat?
“We hebben al een uitgewerkt plan! Iedere nieuwe deel-
nemer legt eenmalig 2000 euro in. Met genoeg mensen 
kunnen we een stuk grond gaan pachten en een boer in 
dienst nemen die voor ons voedsel, groente en fruit ver-
bouwt. Om een mooi compleet voedselaanbod te krijgen 
kunnen we voor zuivel en vlees bijvoorbeeld samenwerken 
met Doornse milieuvriendelijke bedrijven. Ik denk dan aan 
de veehouder aan de Pittesteeg  en de kaasboerderij van 
Huig aan de Langbroekerweg. Wij hebben nog niet met hen 
gepraat, dit zijn alleen voorbeelden die laten zien waar we 
heen willen.”

Vlinders
“Met zo’n coöperatie schep je ook een ander soort dorp. 
Lijnen tussen boer en consument worden heel kort. Je 
fietst lekker met je kinderen naar de boerderij. En als je het 
leuk vindt mag je meewerken op het land. Eerlijk voedsel 
zonder pesticiden en kunstmest gebruikt, waardoor ook 
akkerbloemen en vlinders weer opduiken. Mest halen we 
alleen uit de directe omgeving. Voedsel halen uit eigen 
dorp  versterkt de onderlinge banden. Het dorp wordt 

 Pieter Rop van Voedselcoöperatie
 Utrechtse Heuvelrug: 
 “Een groentepakket uit eigen dorp, wat is er nou mooier?” 

levendiger en voor je kinderen laat je een betere wereld 
achter.”

“We streven naar meerjarige gewassen, dat werkt duurza-
mer, en een optimale diversiteit aan groenten en fruit dat 
hier kan groeien. Een voedselcoöperatie kan ook de grond 
verbeteren. Ik kan maar weinig nadelen bedenken….alleen 
nu nog 10 hectare vinden.” 
“We hebben nu veertig leden en zestig belangstellenden; 
we kunnen al bijna aan de gang als we de grond hebben. 
Toch streven we naar een minimum van tweehonderd le-
den. Meestal hebben die een gezin, dus voeden we dan 500 
monden. Wij nemen een natuurvriendelijke boer in dienst 
en via een ledenraad houden we de boel beleidsmatig op 
de rails. Een coöperatie is eengebruikelijke rechtsvorm 
voor dit doel. Het bekendste voorbeeld in onze omgeving 
is de Kraaybeekerhof.” 

Die hebben toch een landwinkel? 
“Vergis je daar niet in. De coöperatie krijgt een veel groter 
en vollediger pakket. De landwinkel biedt alleen aan wat 
overtollig is. Leden krijgen ook de eerste keus. Bij ons is de 

insteek dat alleen leden voedsel kunnen kopen. Met 200 
leden krijgen we 400.000 euro in handen.. We hebben 
berekend dat het enkele tonnen kost om water, hekken, 
heggen, fruitboomaanplant en zaden, kortom de hele 
boerderij op gang te krijgen. Een grondeigenaar moet ons 
dan voor minstens 10 jaar de grond in pacht geven. Het 
bestaan van de coöperatie garandeert dat de pacht wordt 
betaald. Daarnaast bestaat er overheidssubsidie voor dit 
soort groene initiatieven, dat heet Leadersubsidie.”

Local produce

Maar je hebt dus al 40 leden, dus je zou al kunnen 
beginnen?
“Als we maar eerst grond zouden hebben! Daar begint het 
mee, daarna kunnen we op zoek gaan naar een boer. De 
behoefte aan local produce bij de bevolking is veel gro-
ter dan de mogelijkheden ter plaatse. De Kraaijbeekerhof 
biedt voedsel maar hun aanloop  is zo groot, die zitten vol 
met een wachtlijst voor jaren. Hun landwinkel en ook die 
op zorgboerderij De Hondspol is  vaak snel  uitverkocht.”
“Er zijn nog veel meer initiatieven. In Leersum heeft boer-
derij Schevikhoven een soortgelijk initiatief maar dan niet 
in cooperatie-vorm En zo zijn we in de hele omgeving op 
zoek. Je ontdekt interessante dingen. Zo ben ik ook heel 
actief in de Nederlands Gereformeerde kerk in Doorn. Ik 
dacht altijd dat christendom ook over rentmeesterschap 
ging. Nou, dat groene leeft totaal niet daar. Is voor mij wel 
teleurstellend om te ervaren.” 
“Een inspiratiebron is CSA, community supported agricul-
ture, ontstaan in Maasland, bij Rotterdam maar inmiddels 
een paraplu van gelijkgezinde initiatieven in heel West-Ne-
derland. Dat is al vrij groot. De bedoeling is steeds je je als 
consument voor langere tijd verbindt aan een producent. 
En dan: welke grondeigenaar wil zijn grond lenen voor ons 
mooie plan? Zij kunnen erop vertrouwen dat wij het geld 
kunnen opbrengen.”
“Local produce is de toekomst, hoe eerder hoe beter.  Denk 
je eens in: in je eigen dorp elke zaterdag tussen 13 en 17 u 
je gezonde waren halen, samen met de anderen die actief 
bouwen om je woonplaats gezonder, socialer en duurza-
mer te maken…”

Contact? ….mail naar foodvolk@goed-volk.net 
Voor meer info zie:
www.iedereenisgoedvolk.nl/foodvolk

“IK KAN MAAR WEINIG 
NADELEN BEDENKEN….

ALLEEN NU NOG 
10 HECTARE VINDEN.” 

Beste kunstliefhebbers,
 

Wil je weer geïnspireerd raken door prachtige kunst? Geprikkeld worden door 
haar schoonheid? Dat kan, want ik heb een nieuwe tour voor jullie ontwikkeld. 

Live of online en zeer de moeite waard om te ervaren met vrienden, familie, 
of collega’s.

 
‘Kunst verbindt, ontroert en fascineert.’

 
In deze tour laat ik je zien wat voor kunst door vrouwen werd gemaakt in de 

17eén 19e eeuw. Prachtige bloemstillevens en schilderijen boordevol  
symboliek. Deze vrouwelijke kunstenaars krijgen nu eindelijk de waardering die 
ze al eeuwen verdienen. Voor het eerst in de geschiedenis van het Rijksmuseum 

zijn deze kunstwerken zelfs op de eregalerij geplaatst!
 

Ga je mee? Boeken kan via rolf@artwatch.nl of  06 – 26 17 89 77
Ik hoop je binnenkort weer te ontmoeten.

Hartelijke groet, Rolf Laimböck

www.artwatch.nl

Therese Schwartze
Puck

ca. 1885

Rachel Ruysch
Vaas met bloemen

1700

Maria van Oosterwijck
Wallerant Vaillant

1671
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Column: Bo Hendriksen

Cultuurcoach 
Wijk bij Duurstede 

Programmering Cultuurhuizen
Wauw, wat staat er dit voorjaar een mooi pro-
gramma in de Cultuurhuizen! Sinds augustus 
ben ik de programmacoördinator, dat is in 
deze coronatijd best spannend. Gelukkig gaan 
de maatregelen de goede kant op en dat biedt 
hoop. Hieronder deel ik alvast een voorproefje 
van drie voorstellingen!
 
Idyllen – Oukje den Hollander
Op 27 februari komt Oukje den Hollander haar debuutal-
bum Idyllen ten gehore brengen in Amerongen. De zange-
res en theatermaker zette de gedichten van Ilja Leonard 
Pfeijffer op muziek en bracht dit uit. De pers is al lovend, en 
u vast ook na het horen van deze prachtige stem!
 

Earthbound - Lavalu
Iets waar ik ook naar uitkijk is de voorstelling Earthbound 
van Lavalu. Deze zangeres en pianist komt op 26 maart 
naar Cultuurhuis Pléiade in Doorn. Ze komt niet alleen 
maar neemt een cellist en alt-violist mee. Een prachtig trio 
dus en ze spelen ‘kamermuziek voor nu’. Lavalu schreef 
eerder al voor het Residentie Orkest en het Noord-Neder-
lands Orkest.
 
TRYO
Meer zin om te lachen? Kom dan op zondag 1 mei naar 
cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Daar 
komen drie cabaretiers ieder 30 minuten van hun nieuwe 
voorstelling try-outen. In samenwerking met Antropia 
worden er luxe borrelhapjes geserveerd, een volledige 
middag uit!
 
Na een aantal verschuivingen hopen we dat alle onderde-
len van het programma doorgang kunnen vinden. 

Rosanne Procee 

Programma coördinator 
Cultuurhuizen Heuvelrug

de Bibliotheek Z-O-U-T

Meer info: 
Kijk voor het volledige programma, meer informatie en 
kaartverkoop op www.bibliotheekzout.nl/theater.
 

Februari 2022
Na bijna twee jaar het steeds ontdoken te 
hebben, was ik afgelopen januari toch nog 
aan de beurt; positief getest op het corona 
virus. Mijn dochter zit op de basisschool en in 
haar klas was een “corona bommetje” ont-
ploft. Resultaat? De hele klas in quarantaine 
en minstens de helft van de kinderen positief 
getest, merendeel ook ziek. 

Wij hadden het geluk dat we allebei niet heel erg ziek zijn 
geworden. Maar we mochten minstens 7 dagen binnen 
blijven. En wat ga je dan doen? 
Nadat dochter zich weer wat beter voelde, zijn we helemaal 
los gegaan. Kamperen in de woonkamer, hutten bouwen, 
zaterdag was het (insert her name here)dag; een dag 

waarop zij alles mocht bepalen, heel veel Disney films 
kijken, knutselen, schilderen, noem het maar op. Op 
twee dagen na waarop ik mij echt niet goed voelde, 
hebben we ons prima vermaakt. En was het ook wel 
een klein cadeautje voor mij; een hele week met 
mijn dochter doorbrengen zonder verplichtingen, 
zonder de race tegen de klok in de ochtend om maar 
op tijd op school te zijn, zonder het naar huis haasten om 
dochter op te halen/te koken/haar op tijd in bed te leggen. 

Hoewel ik denk dat het verplicht binnen zitten misschien 
nog wel het meest funest is in dit hele geheel, heb ik ont-
zettend genoten van die kleine wijsneus die mijn dochter 
is. Met bijna zes jaar oud een heel dametje aan het worden 
die je de oren van je hoofd vraagt. Vragen waardoor je zelf 
opnieuw gaat nadenken over situaties, over waarom iets 
op een bepaalde manier is. Door de ogen van een kind 
meekijken, wat een genot. 

Inmiddels zijn we weer een paar weken buitenshuis. Ook 
fijn dat die uiteindelijk negen dagen quarantaine voorbij 
zijn. Dat dochter weer naar school kon, haar vriendjes 
weer zag en we weer meedraaien in het gewone leven. Één 
ding die ik meeneem uit deze negen dagen; wat meer tijd 
zonder verplichtingen voor mezelf, voor mezelf en dochter 
en wat vaker hutten bouwen. 
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Interview

Muziek levert een unieke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de hersenen, zegt hoogle-
raar neuropsychologie Erik Scherder. Hij is 
voorstander van meer muziek op school. Want 
muziek, doet een beroep op creativiteit en is 
daarin uniek. ‘Dat bereik je niet met hockey!’.

Tijdens Kleurrijk op zaterdag een wekelijks terugkerend 
evenement op het Henk Deysplein, naast de Jumbo, in 
Rhenen is iedere zaterdag om 14.00 uur wat te beleven. 
Zo ook afgelopen zaterdag. Er was een klein zonnetje 
doorgebroken en er trokken mensen langs het plein met de 
fiets of wandelend. Daar in het midden van het plein stond 
opgesteld Funorkest Nooit Compleet van de Rhenense 
Showharmonie O.B.K. Bij het inzetten van de eerste noot 
gebeurde er iets, ik zag het! Mensen stapten van hun fiets 
of stopten hun beweging. Iedereen keek naar het plein en 
toen verscheen op ieders gezicht, niemand daargelaten, 
een brede glimlach. De mensen werden blij alleen al bij het 
horen van de eerste klanken en ik, Cultuurcoach van

Rhenen mocht daar getuige van zijn.
Tussentijds werd een aantal keer even gepauzeerd i.v.m. de 
doorstroom. Maar daarna kwamen keer op keer tussen de 
30-50 mensen jong en oud die werden getrokken door deze 
feestelijke klanken van Tuba, trommels, saxofoon trompet-
ten etc.. En er werd gedanst (zij het alleen door kinderen). 

Maar hoe kan het nou dat iedereen zo blij wordt? 
Volgens Erik Scherder zie je bij onderzoek dat als mensen 
naar muziek luisteren, er een duidelijke activering in bepaal-
de hersengebieden plaatsvindt. Hoe mooier men de muziek 
vindt, hoe groter het effect. Zo zorgt muziek voor een grotere 

En voor wie muziek maakt, ga wat vaker naar buiten en laat 
je horen. Je kunt anderen verwonderen en ze steun bieden 
of blij maken!

Professor Erik Scherder is hoogleraar klinische neuropsy-
chologie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar bewe-
gingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Bron: 
fragmenten uit een interview met Erik Scherder - LKCA
Ester Lammers- vd Linden, Cultuurcoach Rhenen

activiteit op het gebied dat zintuiglijke ( emotionele) prikkels 
bundelt. Daardoor ervaar je diepe emoties zoals intens ge-
luk, diep verdriet, ontroering, verrassing. Intense gevoelens 
komen in het dagelijks leven niet zoveel voor. 

En dat precies was wat ik zag! Daar op dat plein in Rhenen 
in het zonnetje, heel bijzonder. Een fijn voorjaar allemaal! 

Ik dacht:  kom, laat ik er eens een internatio-
nale titel aangeven, terwijl het gesprek  
gewoon in Rhenen heeft plaatsgevonden.

In juni 2020 had ik al de eer Willemien te interviewen voor 
een artikel over haar prachtige schilderijen en dit keer 
moest ik haar van mijzelf nog een keer interviewen.
De gemeente Rhenen had namelijk de wens uitgesproken 
om het portret van koning Willem Alexander in de raadzaal 
te laten vernieuwen. Onze koning is niet alleen wat ouder 
geworden, maar heeft een duidelijk zichtbare metamorfo-
se ondergaan. Hij is drager van een koninklijke baard.
In samenwerking met het Cultuurplatform Rhenen is er on-
der de Rhenense kunstenaars een wedstrijd uitgeschreven 
voor het maken van een nieuw portret.

Een 6-tal kunstenaars, zowel wat ouder als wat jonger, 
hebben zich de afgelopen maanden op deze opdracht 
kunnen uitleven.
Op 26 april 2021 werden de schilderijen eerst in de hal 
van het Huis van Gemeente binnengebracht en al vrij snel 
verplaatst naar de raadzaal. Een deskundige jury kon be-
ginnen met jureren. Dit was gezien de uitstekende kwaliteit 
van alle werken geen eenvoudige klus. Maar het is uiter-
aard gelukt, de jury kwam, sneller dan verwacht, tot een 
unaniem oordeel.
De schilderijen werden voor de ramen van de raadzaal ge-
plaatst, zodat de inwoners van Rhenen (maar ook andere 
belangstellenden) hierop een blik konden werpen. En dat 
werd ook veel gedaan.

Op Koningsdag was het zover. Alle kunstenaars, de burge-
meester, de juryleden en organisatoren  waren aanwezig. 
De spanning was voelbaar. Welk portret van welke kunste-

naar werd uitverkozen tot HET koninklijk portret?
U kunt het al raden juist………. Willemien Schouten. 

Wij zitten in haar atelier en zij laat mij zien aan de hand van 
de verscheidene foto’s van koning Willem Alexander hoe 
zij tot een keuze is gekomen voor het schilderen van het 
portret. Ook dit was een heel proces. Uiteindelijk bleven 
er zes foto’s over, waarvan zij er één heeft uitgekozen voor 
haar schilderij. De koning stond op deze foto een beetje 
observerend, statig, vriendelijk en liefdevol, zijn hoofd een 
beetje schuin. Deze foto raakte haar.
Zij heeft gedurende een 2-tal maanden gemiddeld 2 of 3 

Mensen houden van muziek

Door Erik Helmers

Door Esther Lammers

GA WAT VAKER NAAR BUITEN EN LAAT JE HOREN. JE KUNT 
ANDEREN VERWONDEREN EN ZE STEUN BIEDEN OF BLIJ MAKEN!

Willemien Schouten revisited mei 2021
dagen per week en dan in sessies van 3 uur per dag aan 
het schilderij gewerkt. Een proces van schilderen, aanpas-
sen, juiste kleuren zoeken zowel voor achtergrond als voor 
de koning zelf. Ik krijg ter plekke eigenlijk een beetje les 
van haar. Zeker hoe een zoektocht naar de juiste vorm en 
het juiste kleurenpalet verloopt. Zij wijst mij op details die 
ik niet had gezien in het schilderij zelf. Wat een boeiende 
en sympathieke vrouw.

Dat het schilderij van Willemien werd gekozen roept bij mij 
geen verbazing op. Dit portret had ook mijn voorkeur moet 
ik zeggen. Maar ook het werk van de andere 5 kunstenaars 
mocht er zijn. Ieder had zijn eigen insteek. En zo hoort het 
ook.

Willemien, van harte met deze uitverkiezing.
www.willemienschouten.nl

Willemien Schouten met burgemeester Hans van der Plas
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KUNST-EVENT
Landgoed Zonheuvel
Pinksterweekend

Openingstijden:
Zaterdag 4 juni 11.00 – 20.00 uur
Zondag 5 juni 11.00 – 20.00 uur
Maandag 6 juni 11.00 – 18.00 uur
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Kunstflits KunstflitsExpositie Het Kapelhuis 
in De Volmolen 
Galerie Het Kapelhuis is in 2022 
weer even terug in de Volmolen. 
De Katoendrukkerij presenteert 
dan i.s.m. de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) een 
expositie met werken uit deze 
decennialang landelijk toonaan-
gevende galerie in Amersfoort.

In de expositie is een selectie te zien uit het 
werk dat de RCE aankocht bij Het Kapel-
huis, tezamen met een keuze uit particulie-
re collecties. Curator Ger de Ree (taxateur, 
eigenaar Galerie Capriolus en voorzitter 
Collectiecommissie Oudheidkundige ver-
eniging Flehite) selecteerde een mooie 
en representatieve collectie textielkunst, 
keramiek, sieraden en gouaches uit de ga-
lerie. Met werk van onder meer Maria van 
Kesteren, Jan van der Vaart, Lies Cosijn en 
Emmy van Leersum.
In de jaren ’50 -’60 van de vorige eeuw 
zat de handweverij van de oprichtsters 
van Galerie Het Kapelhuis lange tijd in de 
Volmolen naast de Koppelpoort. Destijds 
woonde en werkte hout- en ivoorsnijder 
Bertus Hylkema in de Volmolen. Echter was 
er nog ruimte over voor de handweverij in 
de Werkplaats op de begane grond. Het 
Kapelhuis zelf zat op de hoek van de Kran-
keledenstraat en het Lieve Vrouweplein. De 
dames die het Kapelhuis bestierden, Hyke 
Koopmans en Margje Blitterswijk waren in 

eerste instantie weefsters. Later cureerde 
kunstenares Maria van Kesteren mede 
exposities. Behalve textiel, exposeerden 
ze sieraden, keramiek en later ook grafiek, 
schilderijen en meubels. 

Rijksmonument de Volmolen had sinds zijn 
bouw in 1645 verschillende functies. Van 
oorsprong volde men in deze voormalige 
watermolen geweven wol tot kledingstof, 
het zgn. laken. Daarna waren er onder meer 
een timmerwerkplaats, noodwoningen, 
een kunstenaarswoning en de handweverij 
van Het Kapelhuis in gevestigd, en vanaf 
oktober 2020 is De Katoendrukkerij in de 
Volmolen gevestigd. Ambacht, erfgoed en 
kunst staan er centraal.

Meer informatie over de expo:
Periode 16 februari – 10 april 2022 
De Katoendrukkerij in de Volmolen,
Plantsoen Noord 2, 3811 GH Amersfoort
Toegang € 5 
www.dekatoendrukkerij.nl

Van januari t/m 8 mei 2022 is in Slot 
Zeist een inspirerende expositie van 
Margriet Smulders te zien. 

Margriet Smulders vindt het ge-
weldig om in Slot Zeist te expose-
ren vanwege de vrolijke roze en 
gouden krullen in de Spiegelzaal. 
“De levenslust die daar uitspreekt 
heb ik nu nodig” vertelt Margriet. 
“Rococo is de manier om van het 
leven te genieten en te kiezen 
voor vrolijkheid en vruchtbaar-
heid”. 

De bloemstillevens van Margriet Smulders 
(1955, Bussum) evenaren een stortvloed 
van kleur en licht, die de beschouwer om-
helzen en meeslepen.  Inspiratie vindt Mar-
griet in de Nederlandse stillevens uit de 
17de eeuw, de Griekse mythologie, litera-
tuur, poëzie en bovenal in de samenleving.  
De coronapandemie maakt de stillevens 
van Margriet actueel. Door de beperkingen 
verdwijnt de alledaagse hectiek en staat 
het leven bijna stil, alsof je zelf in een stil-
leven bent beland.  Dit biedt volgens haar 
ook voordelen: “Genieten van de schone 
lucht en de rustige straten. Stiller leven. 
Stil-leven. Stil even. Ik hoop dat daarvan 
ook na de coronacrisis iets overblijft”. 
Margriets werken zijn schilderijen in een 
ander medium. “In mijn atelier staat een 
spiegelbak, waarin ik water giet, soms 

vermengd met melk of inkt of bietensap. In 
het water leg ik veren, kronkelig glaswerk 
en bloeiende bloemen uit onze bloemen-
tuin. In haar nieuwste film, die tijdens de 
expositie getoond wordt, laat Smulders 
zien hoe haar werk tot stand komt.  
Op de expositie Fruits de Rococo in de drie 
zalen van Slot Zeist zijn de nieuwste stil-
levens van Margriet Smulders te zien. Hier 
worden de thema’s vurige liefde, vrucht-
baarheid, het leven én de dood belicht.  
Margriet nodigt de bezoeker uit om los te 
laten en het leven in het moment te genie-
ten vooral in de laatste zaal: een evocatie 
van het lichte, luchtige en hemelse. Hier 
worden bloemen, fruit en schelpen ver-
werkt tot vlammende motieven. Margriet 
spoort de bezoeker aan om dronken te 
worden van granaatappels, druiven en 
frambozen. Fruits de Rococo. 

Voor informatie over 
toegang en prijzen: 
www.slotzeist.nl/cultuur/exposities
Tijdens de expositie is de Orangerie 
geopend voor een drankje of een lekkere 
lunch. 

Expositie

Fruits de Rococo

Meer informatie over 
de expositie bij Slot Zeist: 
Alette Geerts, alettegeerts@slotzeist.nl 
Informatie over de kunstwerken van 
Margriet Smulders: 
Margrietsmulders@gmail.com

‘VLAMMENDE MOTIEVEN VAN BLOEMEN, FRUIT EN SCHELPEN’

Museum Militaire Traditie toont 
de komende maanden in een 
wisseltentoonstelling de geschie-
denis van de Vrouwenkorpsen bij 
Defensie en de rol die vrouwen 
tot het moment van de volledi-
ge integratie van de vrouw in 
de krijgsmacht in 1982 hebben 
gespeeld. 

Al ver in het verleden vervulden vrouwen 
een functie in de Nederlandse krijgsmacht, 
meestal als  marketentsters in de achter-
hoede van de troep. In de negentiende 
eeuw waren het eerbare dames die de 
soldaten in het veld voorzagen van o.a. 
tandpasta, schoenborstels en scheerge-
rei. En van jenever of rum, dat zij in een 
klein vaatje om hun bovenlijf droegen. De 
Intendance verenigd in één (vrouwelijke) 
persoon. Pas sinds 1944 krijgen vrouwen 
belangrijkere functies. Voor het vechten 
tegen de Duitsers waren steeds meer man-
nen nodig,  waardoor de dienstverlening 
achter het front in het geding kwam. Die 
namen vrouwen op voorbeeldige wijze voor 
hun rekening. De inzet van vrouwen tijdens 
de oorlog in Europa en Azië heeft veel in-
druk gemaakt op de Nederlandse overheid. 
In 1951 besloot zij daarom tot het perma-
nent organiseren van vrouwelijke militaire 
vrijwilligsters in een drietal Vrouwen-be-

“VROUWENKORPSEN 
  BIJ DEFENSIE” 

nieuw in Museum Militaire Traditie in Driebergen

roepskorpsen: de MILVA (Landmacht) in 
1951, de MARVA(Marine) in 1952 en de 
LUVA(Luchtmacht) in 1955.  
In het museum maakt u kennis met deze 
beroepskorpsen. Aan de hand van docu-
menten, foto’s, voorwerpen en poppen 
in uniform krijgt u een evenwichtig beeld 
van wat vrouwen in de periode 1944-1982 
voor de krijgsmacht hebben betekend.
Bezoek ook onze vaste expositie: de 
geschiedenis en ontwikkeling van de uni-
formering, uitrusting en bewapening van 
de Nederlandse militair sinds de Slag bij 
Waterloo in 1815.

Het museum is geopend elke wo van 9-17 
uur en elke za van 13-17 uur. Meer infor-
matie: www.museummilitairetraditie.nl
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In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers. Boeken Boekrecensies  

Boekennieuws bij boekhandel Jacques Baas 

Berry Draait 3x doorrrrrrr....
Donderdagavond 31
maart lezing 
Auteur Frank Krake geeft donderdag-

avond 31 maart een lezing over zijn nieu-

we boek ‘De grootste bankoverval aller 

tijden’. Dit boek vertelt het waargebeurde 

verhaal van een groep jonge mensen, 

die zich verenigen in hun verzet tegen de 

bezetters. Van ongekende dapperheid, 

onvoorwaardelijke vriendschap en een 

ontluikende liefde, tegen de achtergrond 

van een alles verscheurende oorlog. 

Aanvang 20.00, inloop 19.30 

Locatie Boek&Koek Maarn

Toegang is gratis, wel aanmelden 

via Boek&Koek

Dit voorjaar weer veel interessante lezingen!

Lezing Joris Luyendijk
Zondag 3 april geeft auteur Joris Luyen-

dijk een lezing over zijn nieuwste boek 

‘De zeven vinkjes’, hoe mannen als ik de 

baas spelen.’ In De zeven vinkjes probeert 

Luyendijk te begrijpen wat zijn bevoor-

rechte uitgangspositie heeft gedaan met 

zijn zelf-, mens- en maatschappijbeeld. 

En wat doet het met een land, wanneer 

mannen zoals hij er de dienst uitmaken? 

Aanvang: 14:00, inloop 13:30

Locatie: Landgoed Anderstein, 

Maarsbergen

Kaarten € 10,- verkrijgbaar bij 

Boek&Koek

Vogelgeluiden met 
Nico de Haan
Zondag 24 april zal auteur en vogel-

kenner Nico de Haan ons meenemen in 

de wereld van de vogelgeluiden. In drie 

stappen leert hij hoe je vogelgeluiden 

kunt herkennen. Daarnaast leert hij hoe 

we ‘de virtuoze vogelzanggids’ kunnen 

gebruiken met alle handige ezelsbrugge-

tjes, vogelgeluiden en geheugensteuntjes 

voor het (leren) herkennen van de gelui-

den van bijna tweehonderd Nederlandse 

vogelsoorten.

Aanvang 14:00, inloop 13:30

Locatie De Deel op landgoed Anderstein

Kaarten €5,- verkrijgbaar bij Boek&Koek

Foto: Stef L.S. den Boer

Top 3 lokale boeken 
Boek&Koek

11

2

3

3
‘Een vergeten 
treinbeschieting 
tijdens de 
2e wereldoorlog’ 
31 mei 1944 Maarn-

Driebergen

Harry van Zwol 

€ 8,95

‘De erfenis van 
ridder Fulco’ 
Het ontstaan van 

het dorp Maarsbergen

Herman Postema 

€ 19,95

Rondje Utrecht. 
Een fietsroute van 300 

kilometer langs de

grenzen van Utrecht.

Ga mee fietsen 

€ 15,-

Top 3 
meest geleende boeken van 

een Z-O-U-T schrijver:

Top 3 verkochte boeken 
met een regionaal tintje

1

2

3

De eekhoorn legt een ei
Janneke Schotveld  

Ons geld is stuk
Peter Slagter, 

Bert Slagter 

Wandelen op de  Utrechtse heuvelrug
Rob Wolfs

Onlangs verscheen de YA roman ‘Vliegen’ van de Driebergse auteur Paulien Weikamp.Ze schreef 
een werkelijk spetterende jeugdroman over de verleidingen van de straat (en die van de liefde)

In de Boekenweek : 13 april 
tussen 14.00 -15.00 uur signeert de auteur van 
het Boekenweekgeschenk Ilja Pfeiffer

Het is een boek over Umut die gaat joyriden met de auto van 

zijn ouders en hem dan total loss rijdt. Een baantje neemt waar 

hij geen klap mee verdient. Beloftes doet aan een crimineel uit 

de buurt die hij niet kan waarmaken. Umut doet het allemaal.

 In de eerste twee weken van de zomervakantie werkt hij zich 

totaal in de nesten. Een uitweg ziet hij niet. En dan wordt hij 

ook nog eens voor het eerst hartstochtelijk verliefd. Op de 

geheimzinnige Linda, die al maanden geen woord gesproken 

heeft, maar die precies lijkt te begrijpen wat er in Umut omgaat. 

Door haar komt hij op een spectaculair idee om alle problemen in 

één keer op te lossen.

Een fantastisch boek voor iedereen vanaf een jaar of 15. 

Boekhandel Jacques Baas zet hem met liefde in de spotlights.

Meer info: 
Boekhandel Jacques Baas
Traaij 4 C
3971 GN Driebergen
0343 518571
Volg ons ook via Facebook of Instagram

Marcia van Marion. 

De draad weer oppakken.

 ‘Ze zit klappertandend op de grond tegen de verwarming. Ze 

maakt zich zo klein mogelijk, schuilt, probeert er niet te zijn. 

Tijd versnelt, vertraagt. Geluid vervormt, komt en gaat. Ze 

voelt hitte en kou tegelijk. Lichtflitsen. Paniek. Ademnood. Dit 

is geen nachtmerrie. Dit is echt. Ze is knettergek geworden.’ 

 

Marcia (1972), moeder, psycholoog en docent, raakt op haar 

38ste ernstig psychisch ontregeld. Het leven staat op zijn kop. 

Plotseling is ze psychiatrisch patiënt en een decennium met 

opnames, diagnoses en therapieën dient zich aan. Dat hakt 

Wat is voor jou de grootste uitvinding aller tijden? Ik denk 

niet dat taal hierbij hoge ogen gooit. Het is zo gewoon dat 

we kunnen denken, spreken en schrijven. Maar, is dat wel zo? 

Wordt het niet eens tijd dat we taal een stevige herwaardering 

geven?

Taal is het middel waarmee je je wereld kunt opbouwen of 

afbreken. Waarmee je anderen kunt doen groeien. Waarmee je 

je verleden en toekomst (her)schrijft. Wat je denkt – of je dat 

nu in jezelf doet of hardop – is de voorloper en aandrijfas van 

wat uiteindelijk jouw werkelijkheid wordt. ‘Weet wat je zegt’ 

legt de verborgen kracht bloot van verschillende dimensies 

binnen de taal en communicatie.

2

Het boek beschrijft in ongeveer 100 bladzijden en prachtige 

foto’s  de geschiedenis van de Velpereng en de ontwikkeling in 

dit gebied, zoals het ontstaan van de buitenplaatsen Doornveld 

en Beukenrode. Een musthave voor liefhebbers van geschiedenis 

en buitenplaatsen.

 

Teun Bleijenberg, 

Tussen Doorn en Driebergen.

Jan van Setten. Weet wat je zegt.

Grote Boekenweek 
Lezing 

Georganiseerd door Boekhandel Boek en Koek,
Boekhandel Jacques Baas, De Readshop Doorn, 

en bibliotheek Zout
 

Aleid Truijens (biograaf van Hella 
Haasse) wordt geïnterviewd door 
Manda Heddema over haar boek 
‘leven in verbeelding’.

 
Dinsdag 12 april 

inloop: 19.30 
aanvang: 20.00
Locatie: Raadszaal te Doorn
 
Kaartverkoop via de 
organiserende partijen. 
Toegang 10 euro, incl consumptie

erin, ook in haar gezin. In De draad weer oppakken beschrijft 

Marcia haar route naar herstel. Die is niet zonder schaamte. 

En ook niet zonder steun van de mensen om haar heen. Marcia 

illustreert haar reis met inkijkjes in haar hoofd op momenten 

van crisis en verklaart wat er gebeurt vanuit psychologisch 

perspectief. 

Superjuffie in Australië  
Janneke Schotveld [fictie jeugd]

Het rode dossier 
Ronald van der Pol [fictie volwassen]

De eekhoorn legt een ei 
Janneke Schotveld [fictie jeugd]
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Bijzonder “Kunst die je moet voelen” 
  wint eervolle vermelding

Rhenense kunstenares Mascha Bossuyt en 
Bartiméus - een organisatie die mensen met 
een visuele beperking ondersteunt - hebben 
de handen ineen geslagen: “Kunst die je moet 
voelen” was hun inzending voor de Elisabeth 
van Thüringenprijs 2021. 

Kunst is vaak ontoegankelijk voor mensen met een visu-
ele beperking. Daarom introduceerde Bartiméus voelbare 
kunst. “De impact van corona op bewoners en mensen die 
dagbesteding of een behandeling bij Bartiméus krijgen, is 
groot”, vertelt Marja Houben, coördinator vrijwilligers-werk 
bij Bartiméus. Veel locaties en woningen werden gesloten. 
Tijdens de eerste lockdown mocht geen familiebezoek ont-
vangen worden; ook activiteiten buiten de locaties konden 
niet doorgaan. “De wereld voor mensen die blind zijn, werd 
ineens heel klein.” Juist in tijden van socia-le afstand en 
het gemis van aanraking, startte Bossuyt de serie Kunst 
die je moet voelen. 

“Kunst die je moet voelen slaat een brug tussen mensen 
mét en zonder visuele beperking. Het is kunst die ervoor 
gemaakt is om het aan te raken. Of je nu kunt zien of niet. 
Dat maakt niet uit”, legt Mascha Bossuyt uit. “We hebben 
in Coronatijd een andere verhouding gekregen met fysie-
ke nabijheid. Aanraken mocht ineens niet meer. Handen 
schudden was verleden tijd. Dat is voor iedereen lastig. En 
helemaal voor mensen die blind zijn of niet goed kunnen 
zien. Zij ervaren de wereld door te voelen. We vertrouwen 
vaak op onze ogen, maar missen daardoor heel veel in-
for-matie. Juist door contact te maken met de kunstwer-
ken, krijg je een hele andere beleving.” Ze leerde iemand 

kennen die blind is en die haar hielp met het testen van 
structuren en zocht de samenwerking met Bartiméus. 

De Elisabeth van Thüringenprijs is een landelijke prijs die 
eens per drie jaar wordt uitgereikt aan de beste uitzending 
voor kunst in de zorg. Bossuyt en Bartiméus behaalden 
met “Kunst die je moet voelen” een eervolle vermelding. 
Van ‘Huidhonger’ tot ‘Coronahaar’, elk kunstwerk staat in 
het teken van de pandemie en brengt bijzondere gesprek-
ken op gang en emoties teweeg. De houten kunstwerken 
maken coronagerelateerde onderwerpen beeldend dankzij 
onzichtbare sen-sorische elementen.

“Ieder kunstwerk roept een andere emotie op’, legt Mascha 
uit. “Elk werk maakt op zijn eigen manier bijzondere ge-
sprekken los met persoonlijke verhalen.” De kunstwerken 
zijn op verschil-lende locaties van Bartiméus geëxposeerd. 
Zowel mensen die kunnen zien als mensen die blind zijn, 
hebben interactie gehad met de kunstwerken. Marja voegt 

toe: “De kunst draagt bij aan helende gesprekken en op-
nieuw de verbinding met elkaar aangaan.”

Op de vraag waarom kunst voor slechtzienden en blinden 
zo belangrijk is, antwoordt Marja: “Kunst hoort bij een 
volwaardig leven. Kunst trekt je aandacht, maakt nieuws-
gierig en kan troost bieden.” Om kunst ook op grotere 
schaal toegankelijk te maken, heeft Bartiméus contact met 
diverse musea om het museum toegankelijk te maken. 

Voor 2022 staat bij Bartiméus een nieuwe editie voor de 
kunstroute op de planning en deelname aan Cultuurfesti-
val Heuvelrug, waarbij bezoekers de kunstwerken op het 
terrein van Bartiméus kunnen betasten en cliënten hun 
werken kunnen tentoonstellen. Mascha Bossuyt blijft sa-
men-werken met Bartiméus en hoopt ook kunst te kunnen 
gaan maken voor andere zorginstellingen.

Tijdens “Kunst aan het Klompenpad” (medio mei 2022 in 
Wageningen) zijn de kunstwerken voor iedereen te zien en 
te voelen. 

Meer informatie: www.thinkpink.studio

“Coronahaar”, Foto: Max ter Burg, © Mascha Bossuyt

“Huidhonger”, Foto: Max ter Burg, © Mascha Bossuyt

De Hans Nijhof Kunstprijs 2022 
De inschrijving voor 2022 is weer geopend 
voor kunstenaars uit de gemeenten Rhenen, 
Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. 

De St. Culturele Regio koopt een kunstwerk van maximaal 
€ 5.000,- aan en zal deze op toerbeurt schenken aan een 
van deze gemeenten.  Vorig jaar is het kunstwerk geschon-
ken aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug en dit jaar gaat 
dit naar Rhenen, in 2023 zal het kunstwerk geschonken 
worden aan Wijk bij Duurstede. 

De prijs is vernoemd naar oud wethouder en helaas veel te 
vroeg overleden Hans Nijhof een echte kunstliefhebber en 
promotor voor deze regio. 

Deze Hans Nijhof kunstprijs is een stimulatie prijs voor de 
kunstenaars om vooral te blijven produceren, verbindingen 
te verstevigen en zodoende meer kunst in het openbaar te 
realiseren. 

Een deskundige jury zal de inschrijvingen beoordelen vol-
gens een vastgelegd criteria, hierin zitten kunstenaars en 
cultuurcoaches uit de drie gemeenten. 

Inschrijven kan nu op de website van St. Culturele Regio; 
www.cultureleregio.nl ( categorie; Hans Nijhof prijs.) 
U kunt inschrijven tot en met 30 april 2022 
De bekendmaking zal plaats vinden in het Stadsmuseum 
Rhenen op zaterdag 2july 2022 
Heeft U vragen omtrent deze prijs dan kunt U mailen naar; 
info@cultureleregio.nl

Kunstprijs

Van de redactie

Burgemeester Frits Naafs en Eric Goede

Van Links naar Rechts; Hannelieke van de Beek (2e) uit Leersum 
Eric Goede (1e) uit Cothen en Annemieke Vera (3e) uit Wijk bij 
Duurstede.
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www.dehoopenkoning.nl  0343 - 51 39 61
Fullservice grafisch buro voor online- en printmedia producties

Webdesign Drukwerk Specials

Wij maken deze mooie Arte e Cultura krant. 
Wij, grafisch vormgevers met passie voor 
mooie kunst, zien veel websites van kun-
stenaars en galeriehouders die nauwelijks 
design uitstralen, met teveel tekst en kunst-
werken die niet goed worden weergegeven  
en waarbij die websites meestal ook  
technisch verouderd zijn en ook niet op 
mobiele telefoons en tablets te lezen zijn 
(niet responsive). Dat is jammer, want  
bezoekers van die websites haken af voordat 
ze de mooie kunstwerken hebben gezien.

Wij helpen kunstenaars en galeriehouders
door voor hen een representatieve 
website te ontwikkelen. Kijk op: 
www.dehoopenkoning.nl/diensten/webdesign

Bel ons en informeer naar de mogelijkheden.
wim@dehoopenkoning.nl   06 -14 23 96 42

Mooi webdesign voor 
kunstenaars en galeriehouders

Culturele Regio  

Keuze uit meer dan 
1000 Lijsten!
- Kunst cadeauartikelen 
- Ophangsystemen
-  Schoonmaken en restauratie van 

schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles

Kunst & Lijstenatelier Driebergen

Ook voor teambuilding workshops bedrijven!

Al 15 jaar
mooi in beeld!

Traaij 19 A 3971 GB Driebergen • Dieter Klaasen • info@kunst-lijstenatelier.nl • 0343-410687
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Stadsmuseum Rhenen wil topstuk van 
Jan van Goyen verwerven. Helpt u mee?ARTSY: nieuw TV-programma van Culturele Regio

Beetje kunst en cultuur snuiven wanneer jij 
dat wilt… En even tussendoor een filmpje 
kijken… Dat is de formule van het nieuwe 
tv-programma van de Culturele Regio. 

Een aflevering van het kunstprogramma gaat tussen de 4 
en 8 minuten duren. “Dat kun je gewoon even tussendoor 
kijken. Je kan het online zien, dus wanneer het voor jou 
uitkomt. Hiermee sluit het programma aan op wat veel 
mensen prettig vinden,” zeggen de drie initiatiefnemers. 
“Artsy wordt lekker vlot en leuk om naar te kijken!”

De drie initiatiefnemers hebben de taken al verdeeld. Kun-
stenaars Mascha Bossuyt (presentatie) en Salman Ez-

zammoury (camera) nemen kijkers mee naar kunstenaars, 
galeries en musea. En de redactie wordt verzorgd door 
Henk Drok (voorzitter Stichting Culturele Regio Utrechtse 
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Rhenen). 

“Op 22 februari ’22 is de eerste aflevering van Artsy online 
te zien.” Regelmatig is daarna een nieuwe Artsy te zien. 

Zelf op tv?
Artsy is een mooie manier om jezelf te presenteren en 
mensen kennis te laten maken met wat je doet. Wil je in 
het programma komen? Mail dan voor meer informatie 
naar: info@cultureleregio.nl

Artsy met Mascha Bossuyt 
(presentatie) en 
Salman Ezzammoury 
(camera)

Foto: Salman Ezzammoury

Rhenen geldt als lieveling van de grote Neder-
lands schilders uit de 17de eeuw. De prachtige 
ligging van de stad inspireerde hen tot vele 
schilderijen, tekeningen en prenten. Op dit 
moment heeft Stadsmuseum Rhenen een top-
schilderij van Jan van Goyen in huis, waarop 
u het Rhenen van ooit in zijn volle schoonheid 
ziet. Het museum wil het bijzondere panorama 
behouden voor de stad. De donatie-campagne 
‘Gun Rhenen een groots gezicht’ is al gestart.

Droomscenario. Het schilderij komt uit een Berlijnse pri-
vé-collectie. ‘We mogen het werk tot en met december 
2022 lenen, omdat de eigenaars dit ons jonge museum 
gunnen. Een droomscenario’, aldus Maike Woldring, direc-
teur van Stadsmuseum Rhenen.

Door: Maike Woldring

Nachtwacht van Rhenen. 
Jan van Goyen heeft wel 28 schilderijen gemaakt van de 
stad, hij had een speciale voorliefde voor Rhenen. Maar 
in Rhenen zelf vis je achter het net. Maike Woldring: ‘Re-
gelmatig krijgen we mails dat mensen in Toronto, Dublin 
of in het Louvre schilderijen van Rhenen hebben gezien, 
van de hand van Van Goyen. Wat zou het geweldig zijn als 
Stadsmuseum Rhenen dit topschilderij aan zijn collectie 
mag toevoegen. Het is een soort ‘Nachtwacht’ van Rhenen.

Vliegwieleffect.
Maike Woldring ziet dat het schilderij een vliegwieleffect 
kan hebben. ‘Dit schilderij is een magneet om onze col-
lectie kunst van de afgelopen eeuwen te vergroten en 
verstevigen. Ook van kunstenaars uit de 18de,19de en 
20ste eeuw die Rhenen hebben vereeuwigd. De Van Goyen 
fungeert dan als sleutelstuk. Ook biedt het schilderij kan-
sen voor het toerisme. Met fiets- en wandelroutes willen 
we daar mensen op attent maken en van laten genieten’.  

Gunt u Rhenen ook dit grootse gezicht? 
Via fondsen, museumbezoekers, netwerken en inwoners 
van de regio wil het museum € 350.000 bijeenbrengen 
voor de aankoop van het werk. Tot eind 2022 heeft het 
museum de tijd. Uw donatie is zeer welkom via de QR code 
op de advertentie op pagina 28. Of via NL12 RABO 0323 
2252 76 (Stichting Het Oude Raadhuis Rhenen).

Meer weten? Kijk op www.stadsmuseumrhenen.nl

Jan van Goyen, Gezicht op Rhenen vanuit het zuidwesten, 1649. 
Olieverf op paneel. 

De burgemeester en de kinder-
burgemeester van Rhenen voor 
het schilderij. 

Publiek luistert naar de audio bij 
Gezicht op Rhenen. 

Maike Woldring, directeur Stadsmuseum Rhenen

Tentoonstelling in Stadsmuseum Rhenen. Foto: Winfried Leeman.

Stichting Culturele Regio heeft inmiddels een eigen 
bezoek adres op het mooie landgoed Zonheuvel

Al vanaf 1 januari 2022 komt hier het bestuur 
bij elkaar. Er was dringend behoefte aan een 
eigen kantoor/bezoekruimte, voor zowel het 
bestuur als voor de jury van de Hans Nijhof 
prijs en enkele werkgroepen die bijvoorbeeld 
de exposities voorbereiden.

Op de beletage van het Kasteel Maarten Maartenshuis is 
een prachtige directiekamer ingericht, de Bordeskamer, 
deze is centraal gelegen in onze regio. Zo kunnen we nu 
organisaties uitnodigen uit Wijk bij Duurstede, Rhenen en 

uit de Heuvelrug op deze bijzondere locatie.
De Kunstkrant Arte e Cultura maakt ook gebruik van de 
ruimte, zo kan zij haar redactie vergaderingen hier gaan 
houden. Tijdens de corona periode moest alles per teams 
wat niet altijd optimaal is, een win win situatie dus. 
Inmiddels zitten er op dit Landgoed (Campus) zo’n 33 be-
drijven waarvan een aantal culturele organisaties, dit moet 
haast wel samenwerkingen bewerkstelligen.

U bent uiteraard welkom voor een kop koffie! 
(stuur wel even een mailtje of belletje)

Stichting Culturele Regio
Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98  
3941 EP Doorn | T. 06-45319522

De bordeskamer waar de Culturele Regio kantoor heeft. Van links naar rechts: Annie van Hal, Henk Drok, Jaap van der Kemp en Jan-Pieter de Rooij
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 Agenda maart t/m mei 2022

Art Eindhoven      

Deze Kunstbeurs wordt gehouden in het 
Klokgebouw te Eindhoven.

Datum: 9 en 10 april, entree € 9,- 

Brabant Art Fair 2022

Deze kunstbeurs wordt gehouden in de 
Grote Kerk van Breda.

Datum: 12 en 13 maart  
entree € 7,- 

Info: www.brabantartfair.nl

De Cultuurhoek Driebergen

10 maart workshop 
emailleren.

23 maart filmavond 
Tsjechische klassieker uit 1967

Aanvang 20.00 uur – 23.00 uur 
entree € 7,50

Kunstkijkroute 
Amersfoort

Van 7 t/m 10 april 2022 is er een 
overzicht tentoonstelling 

in het Rietveldpaviljoen te Amersfoort

Kunstroute 
Maarn-Doorn-Maarsbergen

28 en 29 mei 2022
  

Info: www.kunstroutedoornmaarn.nl

Museum Flehite 
Amersfoort

Overzichts tentoonstelling van de 17e eeuwse 
meesterschilder mathias Withoos.

Nu drie generaties Withoos te weten:
Vader Mathias,zijn kinderen en nazaat Hans Withoos.

Nu te zien t/m 8 mei 2022 
Adres; Westsingel 50 Amersfoort.

www.museumflehite.nl

De Katoendrukkerij is een jonge culturele organisatie en draagt het 
eeuwenoude ambacht katoendrukken uit in de historische bakermat 

Amersfoort. In de collectie meer dan 900 houten drukblokken. Behalve een 
lesprogramma, gastdocenten, lezingen, debatmiddagen en exposities, 

zijn we broedplaats voor makers in textiel. 
Diverse ruimtes zijn te huur en er zijn twee B&B kamers.

  
Rijksmonument de Volmolen in Amersfoort ligt op de mooiste plek van de stad,

direct naast de Koppelpoort. Ze had sinds de bouw in 1645 verschillende functies.
Van oorsprong volde men in deze voormalige watermolen geweven wol tot kledingstof,

het zgn. laken. Daarna waren er onder meer een timmerwerkplaats, noodwoningen,
een kunstenaarswoning en een handweverij in gevestigd. 

Vanaf oktober 2020 zit De Katoendrukkerij in de Volmolen.

Ambacht | Erfgoed | Kunst

De Katoendrukkerij in de Volmolen
Plantsoen Noord 2, 3811 GH Amersfoort

www.dekatoendrukkerij.nl

www.partnersinambacht.com

Partners in Ambacht
Aan dé winkelstraat in Driebergen-Rijsenburg ligt de winkel van Partners in 
Ambacht, door klanten en deelnemers ook wel liefkozend PiA genoemd.

Partners in Ambacht is allereerst een conceptstore. Nou komen conceptstores in 
vele vormen, soorten en maten, dus daar is wat extra uitleg bij nodig. Veel kun-
stenaars, designers en ambachtsmensen zouden wel een eigen winkeltje willen 
starten. Maar daar zijn meteen ook veel bezwaren bij: hoge kosten, je moet er zelf 
zijn en dan kun je niet creëren. De opzet van een conceptstore biedt dan uitkomst. 
Als maker huur je een plekje, voor tenminste 4 weken of meerdere periodes van 
4 weken. Je bepaalt zelf welke collectie er komt, en wat de items moeten kosten. 
Mirjam en Dorien doen verder de verkoop voor je, en als de periode is afgelopen, 
krijg je de volledige opbrengst van jouw verkopen op je rekening. Er wordt niet 
onderhandeld.

Verder is PiA, door de veelheid en verscheidenheid aan artikelen, ook een 
cadeauwinkel. Maar dan wel voor unieke, handgemaakte cadeaus. In alle prijsklas-
sen tussen €1,00 en € 1.000,00. Dan kun je denken aan keramiek, tassen, sieraden, 
papierwaren, boeken, kaarten, zeep, schilderijen, sokken en veel meer. Want PiA 
selecteert niet anders dan op handgemaakt. Bijkomende criteria als reclaimed, 
hergebruik, fairtrade en uniek komen als het ware vanzelf mee.

Maar er is méér! Je kunt ook voor reparaties en opdrachten bij Partners in Ambacht 
terecht. Er zijn een horlogemaker en een klokkenmaker aan PiA verbonden.  
En Mirjam, die edelsmid is, en Dorien, die als designer van vele markten thuis is,  
doen reparaties aan voornamelijk sieraden.

En ben jij maker, kunstenaar, designer, ambachtsmens, en zou je wel eens willen 
proberen of een plekje in een conceptstore iets voor jou is? Loop vrijblijvend  
binnen of stuur een mail naar partnersinambacht@outlook.com, dan kunnen 
Mirjam en Dorien je alles vertellen over hoe het werkt voor deelnemers.

Gluren op de Heuvelrug

Deze staan gepland op 25 en 26 juni 2022.
Noteer deze datums in uw agenda.

Info: 
cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl 

 ( Maja van Eijndthoven)

Kunst-Event
Landgoed Zonheuvel

Pinksterweekend 4, 5 en 6 juni
  

Info: www.cultureleregio.nl
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Uniek Romeins beeldje in hal Kasteel Amerongen

Het aanbod tentoonstellingen is al jaren enorm en kunstwerken wisselen elkaar vaak in snel 
tempo af op zaal. Maar wat speelt er zich af naast de actualiteit, in de collectie-opstellingen en 
depots van de Nederlandse musea?  Wat zijn de topstukken die het eveneens verdienen om in 
de schijnwerpers te staan? Lodewijk Gerretsen, conservator van Kasteel Amerongen, is ont-
roerd door dit unieke Romeinse beeldje uit de eerste eeuw na Christus. 

Door: Suzanne Hendriks

“Kasteel Amerongen is in het bezit van een uniek origineel 
Romeins beeldje. Al meer dan honderd jaar staat dit ont-
roerende beeldje van een slapende jongen naast een grote 
zeventiende-eeuwse kussenkast in de ontvangsthal van 
het kasteel. Zijn hoofd rust hij op zijn gebalde vuistje en 
in zijn andere hand houdt hij een gekantelde olielamp vast 
waar olie uitloopt. 

Het beeldje is fraai vervaardigd uit marmer en het dateert 
uit de eerste eeuw na Christus. Het is gekocht door graaf 

Van Aldenburg Bentinck. In 1879 werd hij eigenaar van 
Kasteel Amerongen en kocht veelal stukken in Italië om 
zijn grote huis te verfraaien. 
Zo kwam dit zeldzame beeldje terecht in een Nederland-
se verzameling. Wellicht heeft het ooit in een Romeinse 
Nympheon gestaan, een grotachtige ruimte waar men zich 
terugtrok om zich te bezinnen over het leven. Het slapende 
kereltje met zijn leeglopende olielampje zou dan hebben 
aangezet tot stilstaan bij de vergankelijkheid van het be-
staan.” Voor meer informatie: www.kasteelamerongen.nl

Museum Huis Doorn koopt sieraden Mata Hari
Museum Huis Doorn heeft bijzondere sieraden 
en persoonlijke eigendommen van Mata Hari 
aangekocht. Mata Hari (Margaretha Zelle, 
1876-1917) was een Nederlandse danseres die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
beschuldigd werd van spionage en uiteindelijk 
is gefusilleerd.

Hoewel haar rol als spionne beperkt is, groeit Mata Hari 
door haar tumultueuze leven als exotische danseres uit tot 
een mythe. Dit zorgt ervoor dat zij al kort na haar dood 
wereldberoemd is. Over haar leven zijn Hollywood films 
verschenen, theatervoorstellingen gemaakt en boeken 
geschreven.

De sieraden van Mata Hari zijn door Museum Huis Doorn 
aangekocht voor de vaste tentoonstelling over het neutra-
le Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De huidige 
tentoonstelling hierover zal de komende jaren worden 
vernieuwd.

De sieraden zullen vanaf 2 februari te zien zijn. De aankoop 
is mogelijk gemaakt met steun van de Stichting Vrienden 
van Museum Huis Doorn.

Sieraden
Tussen de sieraden bevinden zich een zilveren pols- en 
enkelband voor een danseres. Mata Hari zal die hebben 
gedragen tijdens een van haar optredens. Daarnaast 
bestaan de objecten uit een bloedkoralen collier, twee 
haarklemmen, een zilveren schoengesp en Fries zilverbe-
stek. Het geheel bevindt zich in een teak houten kistje uit 
Indonesië. Dit kistje heeft Mata Hari uit Nederlands Indië 
meegebracht, waar zij tussen 1897 en 1902 met haar 
echtgenoot verbleef.

Museum Huis Doorn
Museum Huis Doorn is het ballingsoord van de laatste 
Duitse keizer Wilhelm II en Plaats van Herinnering Eerste 
Wereldoorlog.
www.huisdoorn.nl

TopstukVan 11 tot en met 27 juni 2022 vindt in Driebergen 
voor de tiende keer DriebergenART plaats. 

Een bijzonder manifestatie die vooral te zien 
is in de etalages van de winkels. Kunstenaars, 
laten in samenwerking met de winkeliers, 
origineel en nieuw werk zien. Dat noemen we 
een match.
 
Het thema is: ‘nieuw” er is dus maar één voorwaarde: het 
werk is van 2022 en niet eerder getoond. 
 
Ook organiseren we weer Petit Montmartre.  Op zaterdag 
18 juni verandert het plein op de Traaij in een levendige 
kunstmarkt.  Deelnemende kunstenaars kunnen een halve 
marktkraam krijgen om werk te laten zien en te verkopen. 
Voorwaarde is wel dat je ook een maakproces laat zien, 
dus dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met materiaal. 
Zodat jong en oud je werk kan bewonderen. 
Er zullen ook activiteiten voor kinderen plaatsvinden. Al 
met al een feest voor jong en oud.
 
Interesse om mee te doen?
Maak een match en geef deze door aan 3bergenart@gmail.
com  o.v.v match. Vrijwel alle winkeliers in Driebergen doen 
mee; je kunt ook op de site kijken welke ondernemer/kun-
stenaar nog geen definiteve match heeft. 
En geef door met welke ondernemer je een match wil. 
 
Heb je moeite om een match te vinden,neem dan contact 
op met de commissie.

Stuur een korte mail met jouw hulpvraag.
Dan wordt je geholpen met een match.
 
Geef je aanmelding door voor 1 april! ( geen grap). Naast 
deelname aan een mooi kunst evenement krijg je ook een 
mooie pagina op onze website. 

Expositie

‘HET WERK IS VAN 2022 EN NIET EERDER GETOOND’ 

Aarzel niet en geef je op en vermeld ook welke  bijdrage je 
wilt leveren bij o.a. Petit Montmartre en/of DriebergenART.
 
www.driebergenart.nl
De commissie van DriebergenART

Van links naar rechts: Manda Heddema, Dieter Klaassen, Joyce Milenic , Ina Smit en Dorien Schults (knielend)
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Voorjaar 2022 
Hoera, eindelijk weer een nieuwe editie! 
Terwijl de eerste voorjaarsbloemen opkomen 
voelt het dan ook echt als een hergeboorte. 
Althans voor mij dan. Vonden jullie het ook 
zo zwaar rond de kerstdagen? “Wat ga ik in 
hemelsnaam doen deze kerstvakantie?” vroeg 
ik mij hardop af toen de hele cultuursector 
gesloten was. 

En toch vliegt ook zo’n vakantie dan weer voorbij. Inmiddels 
mogen we weer de deur uit en heb ik mijn museumkaart 
heerlijk laten wapperen. Ook andere uitgestelde projecten 
kregen vervolg. Zo werd eindelijk de DIS onthuld waarmee 
Roel Berg de verkiezing had gewonnen om een kunstwerk 
te maken over Artikel 1 & 75 jaar vrijheid. Dit bijzondere 
werk is overigens vrij te bezoeken in het gemeentehuis. 
Waar je aan de balustrade weer allerlei exposities kunt 
bewonderen. 
Tegelijkertijd is er alweer een nieuwe wedstrijd uitgeschre-
ven door de gemeente. In de zoektocht naar een kunst-
werk dat uitdrukking geeft aan de valwind van 18 juni mag 

iedereen een idee insturen naar mij. Bekijk de website van 
de gemeente voor de voorwaarden. 

De Vakanties vol Cultuur hebben ook vervolg gekregen, en 
hoe! Bijna 600 kinderen op de Utrechtse Heuvelrug deden 
mee aan workshops van onze lokale makers. Dankjewel 
iedereen die daar op een manier aan mee heeft gedaan, 
zonder jullie was het niet gelukt. Voor mij persoonlijk was 
het ook wel een hoognodig lichtpuntje in de donkere tijden. 
Maar we gaan gauw door, want ondertussen zijn we alweer 
bezig met de volgende editie voor de voorjaarsvakantie. 
Houd daarvoor de website www.heuvelrugjong.nl in de 
gaten. En meld je bij mij als je workshops wilt geven. Ook 
als het je eerste keer is ben je van harte welkom!

Tenslotte nog een laatste 
tip: de verkiezingen voor 
de gemeenteraad komen 
eraan. Wil je meer weten over wat 
de verschillende fracties van plan zijn op het gebied van 
cultuur? Of misschien wel een vraag stellen? Schuif dan 
aan bij mijn cultuurdebat op woensdagavond 2 maart. 
Aanmelden kan via: www.tinyurl.com/cultuurdebatUH  
 
Tot snel!

Maja van Eijndthoven
Cultuurcoach Utrechtse 

Heuvelrug

Ellen Greup exposeert in de hal 
van het cultuurhuis te Doorn 
van 20-01 t/m 17-03 2022.

Hou je van kunst en even eruit, ga vooral 
kijken naar deze verrassende expositie 
van Ellen die divers werk maakt, naast 
schilderijen maakt zij ook mooie illus-
traties, zij is veelzijdig en niet zomaar te 
vatten in een stijl.

Deze expositie is georganiseerd door de 
Cultuur coach van de Utrechtse Heuvel-
rug. U kunt naar boven op de balustrade 
1e etage (lift aanwezig) en het is vrij 
toegankelijk.

Adres Cultuurhuis: Kerkplein 4 Doorn.
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag  8.30 – 17.00 uur, 
donderdagavond tot 20.00 uur en 
zaterdagochtend van 8.30 – 13.00 uur
Website: www.ellengreup.nl

Kunst aan het Klompen pad 2022

In een zoektocht om kunst toch toegan-
kelijk te maken voor publiek, hebben 
kunstenaars in 2021 ‘Kunst aan het 
Klompen pad “ gezet.

Deze wandelroute was succesvol, ruim 
1.000 mensen hebben in dit weekend 
genoten van de prachtige natuur en 
kunstwerken. Op zaterdag 21 mei en zon-
dag 22 mei 2022 staat weer een nieuwe 
editie gepland. De wandelroute start in 
Rhenen, bij het Landgoed De Lieskamp 
staan langs het klompen pad de kunst-
werken opgesteld. Bij heel slecht weer is 
een alternatieve datum geprikt: zaterdag 
28 mei en zondag 29 mei., op de website; 
www.thinkpink.studio staat alle informatie  
omtrent Kunst op het Klompen pad.

Deze wandelroute is enkel mogelijk 
wandelend of per fiets, ter plekke is geen 
parkeer gelegenheid. Op het Landgoed 
worden thee/koffie en versnaperingen 
verkocht. Door de Soroptimistenclub 
Bennekom & Beekdal. (Een organisatie die 
zich inzet om de rechten, de positie en het 
leven van meisjes en vrouwen wereldwijd 
te verbeteren) www.thinkpink.studio

Kunstkijkroute Amersfoort

Van 7 t/m 10 april is er weer een 
prachtige overzichtstentoonstelling
in het Rietveldpaviljoen.

Alle deelnemers aan de kunstkijkroute 
exposeren daar met elk drie kunstwerken, 
een mooie voorproef van wat er te zien is 
tijdens de Kunstkijkroutes in de stad in de 
loop van het jaar. Openingstijden Rietveld-
paviljoen: 11.00 – 17.00 uur
Kunstkijkroutes in de stad: deze staan 
gepland op 15 mei, 18 september, 16 
oktober en 20 november 2022, dan kunt 
U de kunstenaars weer bezoeken in hun 
atelier of op hun gastlocaties, openingstij-
den: 12.00 -17.00 uur.
Informatie: www.kunstkijkroute.nl

Klassiek aan de Rijn
In de historische en sfeervolle Cunerakerk 
met haar schitterende akoestiek vinden 
weer de maandelijkse concerten plaats.
Deze 600 jaar oude kerk is welhaast 
het perfecte decor voor de mooiste 
klassieke muziek. Kom luisteren naar hun 

schitterende verhalen 26 maart 2022 Lisa 
Jacobs & the String Soloists
23 april 2022 Arthur & Lucas Jussen die 
een piano recital geven.
Alle info: www.klassiekaanderijn.nl

Rhenen – Henk Deysplein.
Regelmatig worden er op zaterdagmiddag 
muzikale optredens gegeven op het Henk 
Deys plein, tegenover de ingang van de 
Jumbo supermarkt, vanaf 14.00 uur 
worden deze optredens verzorgd voor de 
inwoners van Rhenen.
Deze worden georganiseerd door het 
Cultuurplatform Rhenen.
Wil je graag ook eens optreden op dit 
gezellige pleintje geef je dan op bij de 
cultuur coach van Rhenen: 
Ester Lammers-van der Linden,  
(cultuurcoach@cultuurinrhenen.nl )  
alles is mogelijk en er is een vergoeding 
van €150,- per optreden.
Informatie: www.cultuurinrhenen.nl 
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Etienne Oldeman Photography and Filming 
is sinds zomer 2021 gevestigd op een heel 
bijzondere locatie. Het Maarten Maartens-
huis “het Kasteel” op Landgoed Zonheuvel in 
Doorn. 

Etienne mag de mooie authentieke zalen van het Maarten 
Maartenshuis gebruiken als fotostudioruimte.  Je kunt hier 
terecht voor zakelijke fotoshoots, voor familieshoots en 
zelfs voor een fotografieworkshop. Etienne is een echte 
“mensenfotograaf”, zijn specialisme is mensen op hun 
gemak stellen, waardoor iedereen mooi op de foto staat. 

Fotostudioruimte in 19e eeuwse sferen

Dankzij zijn bedrijfskundige achtergrond (ondernemersad-
viseur) kan hij de behoefte van een klant goed doorgron-
den. Daarom heeft hij multinationals, ziekenhuizen maar 
ook veel MKB-ers en ZZP-ers als vaste klanten. 

Wat heeft Etienne met kunst? 
“Etienne houdt er van om iedereen op een kunstzinnige 
manier op de foto te zetten. Daarom is hij ook fotograaf 
geworden, onderscheidend, zijn creativiteit kwijt kunnen 
in zijn beelden. Daarom is “het Kasteel” zo’n mooie locatie 
die helemaal past bij zijn mindset.” 

Hoe heeft Etienne de coronaperiode doorstaan? 
“De coronaperiode heeft hem de gelegenheid gegeven om 
de vakopleiding CAMJO (camerajournalist) te volgen met 

als specialisatie documentaires. Etienne maakt momenteel 
een documentaireserie over mensen met een bijzondere 
passie die daar hun werk van gemaakt hebben.” 
“Ook organiseert Etienne diverse fotografieworkshops, 
met verschillende thema’s, zoals “scherp op onscherpte” 
en een fotochallenge (wedstrijdelement).” 

Voor meer informatie mail: 
etienne@etienneoldeman.nl 
Voor een impressie van zijn activiteiten in het “kasteel” 
zie bijgaande foto’s.

Na twee moeilijke jaren lijkt de lente in alle 
opzichten weer door te breken. De corona-
maatregelen gaan, hopelijk voorgoed, tot het 
verleden behoren en alle voorzieningen mogen 
weer open op bijna het oude niveau. En dat is 
nodig, want de langdurige quarantaines heb-
ben tot een kaalslag geleid. Op veel terreinen, 
maar zeker ook op het gebied van cultuur. 

Theaters, bioscopen en filmhuizen waren lang geheel of 
gedeeltelijk gesloten. Op de podia van de muziekhuizen 
bleef het oorverdovend stil. Musea sloten hun deuren, 
exposities werden vrijwel steeds geannuleerd. Het cultu-
rele cursusaanbod werd stopgezet, de koren zongen geen 
enkele noot. Evenementen en festivals verdwenen in her-
innering, kermissen werden af en toe toegestaan en dan 
alleen onder strikte regels. Geen Koningsdagfeest, geen 
carnaval, geen optocht, geen dans, geen kleur. 

Als ik dit allemaal zo aan mijn geestesoog voorbij laat gaan 
(en mijn opsomming is vast niet compleet), realiseer ik 
me des temeer want een enorm gemis dit is geweest. Een 
sombere, kleurloze periode, waarin de cultuursector hard 
heeft gewerkt om overeind te blijven. 

Ik heb in mijn woonomgeving veel pogingen gezien om het 
culturele leven binnen alle beperkingen toch nieuw leven 
in te blazen, op de momenten dat het even weer kon. Ik 
zag ontroerende initiatieven. De muziekschool die buiten 
les gaf in een achtertuin. Ik zag kleine concertjes, voor een 
beperkt aantal mensen, die financieel natuurlijk helemaal 
niet uit konden. Ik was bij een kunstexpositie met keurige 
looprichtingen en met afstand van elkaar. Bij een lezing in 

een “vol” theater met 40 mensen. Ik hoorde over koren die 
gingen zingen in een veel te grote sporthal, omdat de eigen 
ruimte niet aan de eisen voldeed. Ik zag filmpjes van thea-
tergroepen, die op die manier toch iets konden laten zien. 
Maar “In der Beschrankung zeigt sich der Meister,” zeggen 
de Duitsers. Want juist onder al die beperkingen vond de 
cultuur steeds weer een weg om naar buiten te treden. Om 
zich te laten zien en te horen, soms tegen de verdrukking 
in. De wetenschap dat creativiteit en scheppingsdrang zich 
door niets laten beteugelen heeft zich afgelopen 2 jaar 
duidelijk bewezen. En dat maakt mij en ongetwijfeld vele 
anderen een gelukkig mens.

Fotografie

 ‘ONDER ALLE BEPERKINGEN
 VOND DE CULTUUR STEEDS

 WEER EEN WEG OM NAAR
 BUITEN TE TREDEN’

Nu het licht terugkeert, letterlijk en figuurlijk, kan de cul-
turele sector eindelijk weer volledig tot bloei komen. Dank 
dat jullie de coronaperiode overleefd hebben. Welkom 
terug. We kunnen jullie niet missen!!

Wil Kosterman
wethouder cultuur
Wijk bij Duurstede

Cultuur komt weer tot leven: 
een nieuwe lente, een nieuw geluid

Foto: Ankie Meutgeert
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De Raad  van Wijk bij Duurstede heeft op 22 februari. een besluit 
genomen over een aanvullend krediet van € 195.000,- voor het pand 
Markt 24 te Wijk bij Duurstede daar waar het Museum gezamenlijk met 
de VVV moet komen. Dit is een aanvullend krediet voor de verbouw van 
het historische pand midden op de markt.

Landelijk Atelierweekend

Dit jaar vindt, op verzoek van vele 
kunstenaars, het Landelijk Atelierweekend 
twee keer plaats.
De voorjaarseditie op 25 en 26 juni en de 
najaarseditie op 12 en 13 november.
Sinds begin februari kunnen kunstenaars 
met een eigen atelier zich aanmelden 
voor deelname.Kunstenaars nodigen U 
van harte uit voor een kijkje achter de 
schermen in het Atelier.ook kunt U bij vele 
kunstenaars een workshop volgen en kunt 
U kunst kopen voor schappelijke prijzen.
Alle info: www.landelijkatelierweekend.nl

Jim van der Zee winnaar tv 
programma ‘Better than Ever’

Aan het Tv programma Better than Ever 
deden oud deelnemers mee van verschil-
lende talentenjacht programma’s zoals 
Idols, The Voice of Holland, X-Factor en 
Starmaker.
Jim van der Zee kwam als winnaar uit de 
bus, volgens Jim waren er geen concur-
renten maar waren we allen collega’s, er 
was een relaxte sfeer onderling, iets wat 
past bij Jim die opgelucht en vereerd was 

Dit naar aanleiding van de Valwind te 
Leersum op 18 juni 2021.
Uiterlijk moeten kunstenaars inzenden 
voor 30 maart 2022. Voor de winnaar is 
een budget van € 3.000,- beschikbaar 
gemaakt. Inzenders moeten wel wonen in 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Contact adres is de cultuurcoach van de 
gemeente Maja van Eijndthoven, haar mail 
adres; cultuurcoach@bibliotheekzout.nl
Alle info is te vinden op de website van de 
gemeente Uh: www.heuvelrug.nl

De graftombe van Nellesteijn.

Dankzij de inzet van de stichting Behoud 
Tombe van Nellesteijn is het mogelijk 
gemaakt om de restauratie werkzaamhe-
den dit voorjaar uit te voeren.
Vooral de houten delen en het buiten-
stucwerk zijn aan restauratie onderhevig.
Dit Rijksmonument uit 1818 is door de 
beroemde architect J.D. Zocher ont-

worpen, nu heeft het ook de functie van 
uitzichttoren.
Er was € 166.000,- nodig voor renovatie 
wat inmiddels bij elkaar gebracht is door 
provincie ( € 100.000,-) de stichting via 
fondsen ( € 26.000,- ) en door de ge-
meente Utrechtse Heuvelrug die eigenaar 
van de Tombe is ( € 40.000,-)
Dit unieke monument moet ook blijven 
bestaan en ook de inwoners van Leersum 
hebben gedoneerd, ook zij hebben een 
speciale band met de Tombe. De groene 
omgeving is ontzettend aangetast door 
de valwind van 2021 die daar ontzettend 
heeft huisgehouden.
De Tombe zal weer in oude luister hersteld 
worden, op zondagen kan na de restaura-
tie de uitzichttoren weer gebruikt worden!
www.tombevannellesteijn.nl

Ontwikkelingen 
Museum Dorestad

De Raad ging in 2017 al akkoord voor een 
bedrag van 1.35 miljoen, nu ging het om 
een aanvullend  bedrag van 195.000,- 
De andere 700.000 vooral bestemd voor 
de inrichting van het museum heeft het 
museumbestuur van Dorestad voor 95% 
bij elkaar, een fantastische prestatie.
De omgevingsvergunningen zijn inmiddels 
onherroepelijk, jaren is hier geprocedeerd 
door buren, uiteindelijk heeft de gemeente 
haar gelijk gekregen.

De verbouw kan dus snel aanvangen, 
wethouder Wil Kosterman spreekt over 
een start van de verbouw in april 2022.
Het is al jarenlang een gemis dat Museum 
Dorestad tijdelijk gesloten werd, het vori-
ge pand waar het museum gevestigd was 
werd verkocht door de gemeente, achteraf 
allemaal niet heel gelukkig gepland, het 
museum Dorestad is al vele jaren geslo-
ten. De locatie pal midden op de Markt is 
fantastisch, daar waar alle reuring is en 
veel bourgondische restaurants zijn en 
gezellige winkels zijn, dit zal zeker extra 

publiek trekken voor het museum maar 
ook voor horeca en andere ondernemers.
Wijk bij Duurstede is het aan haar stand 
verplicht, met de rijke historie van 
Dorestad wat overal in Europa wordt 
beschreven, dat dit op deze mooie unieke 
locatie word heropend.
Hopelijk komen er geen tegenslagen meer 
en heeft Wijk haar toeristische trekker 
weer terug , alle info staan op de pas 
vernieuwde website van het museum;  
www.museumdorestad.nl  deze word 
regelmatig aangevuld.

De tijdelijke locatie aan de markt

Een basisschool krijgt een museumles

Museum

en een bedrag won van € 25.000,- om zijn 
muziek carrière een boost tegen.
Afgelopen september en oktober gaf 
Jim in Doorn op Landgoed Zonheuvel 
en in het centrum van Driebergen nog 
twee top optredens tijdens het Cultureel 
Festival Heuvelrug. Jim neemt nu even een 
adempauze en gaat dan straks flink aan 
de bak om nationaal door te breken.

Kunstwerk verkiezing 
Valwind Leersum

Het College van de Utrechtse Heuvelrug 
wil graag een kunstwerk laten maken 
door middel van een wedstrijd verkiezing. 
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