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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, galerie-
houders, muzikanten, culturele instellingen, musea, monu-
menten 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

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, 
Willem Stolwijk, Sanne van Tuijl, 
Iris Meerts, Karin Oyevaar, 
Felix Wilbrink, Esther Lammers, 
Marijke van Warmerdam, 
Annet Werkhoven, Maja van Eijndthoven, 
Maike Woldring, Henk Drok.

 

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

Onze eerste editie kwam in oktober 2019 uit en inmiddels zijn we 
drie jaar verder en vele edities verder.

Vele culturele organisaties zijn inmiddels aangesloten en zijn zichtbaar ieder kwartaal,  
ook verschillende Gemeenten nemen vaste ruimtes af en wij als kunstkrant plaatsen vrijwel  
iedere editie culturele redactionele stukken over deze gemeenten en dat doen we gratis,  
we kunnen hier spreken over regio marketing. We zijn fors uitgebreid qua verspreiding gebied 
maar ook qua inhoud en het aantal pagina’s, niet in de laatste plaats door een aantal vrijwilligers 
die interviews afnemen en leuke informatieve stukken schrijven, onmisbaar voor ons en veel dank 
daarvoor!

Stichting DOK
Er gebeuren mooie zaken t.a.v. kunst, Galerie Laimbock heeft haar galerie omgetoverd naar een 
digitaal informatie centrum ten aanzien van de Nederlandse Beeldhouwkunst, het stoort de  
eigenaren dat de Nederlandse schilders wereldwijd bekend zijn maar dat de Nederlandse  
Beeldhouwers hierin achterblijven. Er worden nu verschillende lezingen gegeven om dit beeld bij 
te stellen, alle informatie op: www.stichtingdok.nl  lezingen vanaf 20 – 25 personen

Mondriaan 150 jaar.
Ook in deze editie weer een extra bijlage van Mondriaan 150 jaar, het gehele afgelopen jaar is 
er van alles georganiseerd in Amersfoort, we zijn trots om als partner betrokken te zijn in deze. 
Inmiddels heel duidelijk dat het cultureel bruist in Amersfoort, de aankomende maanden weer een 
heel compleet programma!

Het bezoek aan Musea neemt gelukkig iets toe, pal na de corona periode viel dit best wel tegen, 
inmiddels weten de toeristen en bezoekers van Midden Nederland de vele culturele evenementen 
goed te vinden en ook de Musea ontvangen weer meer bezoekers, alhoewel deze nog niet  
op het oude bezoek niveau zitten van voor de corona periode, bezoek vooral onze Musea in  
Midden Nederland.

Houd de verschillende agenda’s in de gaten want ook de vele kunstexposities, atelier routes, 
kunstmarkten komen eraan, gelukkig maar zou ik zeggen, de voorraad kunstwerken bij galeries en 
kunstenaars is hoog…..dus keuze voldoende en trek er vooral op uit !

Kunstzinnige groet!
Henk Drok.

Op de cover: 
Schilderij: Arvee -  Tudanca 
100 x 100 cm. olieverf op linnen

Beeld: Geert Verstappen – Ommekeer 
183 cm. hoog (incl. sokkel) – brons

Musiom
Stadsring 137,  Amersfoort
www.musiom.art

Open van vrijdag t/m zondag - 12 tot 17 uur
volwassenen: € 8,00
t/m 18 jaar en studenten: gratis
met Museumkaart: gratis

Onze Berg
zijn ouders hadden bij zijn komst
zijn toekomst al voorspeld
Julius Jelmer van den Berg
zal zegevieren op de berg
die uitstijgt boven de rivieren
uit de tijd van de Romeinen

Julius Jelmer van den Berg
nam de Alto de Amerongen
sneller dan het peloton
hij won de trui met kleine col
‘de la cuarta categoria’
Julius Jelmer heeft geknald
voor het tricot van de klimmers
voor de trui met blauwe ballen

niet het beest van Asturië
of de steile Angliru
maar de ‘Bulto de Amerongen’
waar zovelen stuk op gaan
werd de keuze van de renner
met de mooie achternaam

Poëzie: Gera Pronk

Dorpsdichter van de 
Utrechtse Heuvelrug

Op 20 augustus 2022 pakte Julius Jelmer van den Berg de 
eerste bergpunten van de Vuelta op de Amerongse Berg.

schilderij: Arvee -  Tudanca – 100 x 100 cm. – olieverf 
op linnen

Bert Koning,  Henk Drok,  W
im de H

oop

Kunstkrant Arte e Cultura 
bestaat 3 jaar!
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Culinair streekverhaal

Felix Wilbrink 
Redacteur culinair

Maar al het commerciële fruit wordt natuurlijk veel te vroeg 

geplukt. Dat komt nooit meer echt op die smaak die van rijp fruit, 

zo van de boom. 

Ik doe maar weer een suggestie, voor al die geweldige telers in 

deze omgeving. Laat eens wat hangen aan die bomen en nodig 

dan het publiek uit om appels te komen plukken wanneer 

ze echt rijp zijn, om de zachte mousse van een peer te 

genieten.Een paar weken geleden mocht ik helpen een 

pruimenbomgaard te lezen. 

 

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
In mijn voortuin staan kersenbomen, prui-
menbomen en appelbomen. De appels zijn 
mini’s en dat is maar goed ook want het 
begint er aardig vol te raken. Ik zal een dezer 
jaren twee bomen moeten weghalen, een van 
de kersen en een van de pruimen. Maar voor 
nu doe ik net of ik een voedselbos heb en dat 
het wel goed is, zo. Oh, ik vergeet de vijg en 
de olijf. Die staan er, zullen we maar hopen, 
over honderd jaar nog.

Ik heb een kleinzoon die gek is op appels. Zo’n mannetje dat 

appel na appel eet met een gelukzalige blik op zijn gezicht. 

Niets zo mooi als bij opa appels eten, zeker wanneer je een 

mannetje uit een wereldstad in een ver buitenland bent.

Dat mannetje deelt dat geluk met veel inwoners van 

deze streek. In de klei en het zand van Kromme Rijn 

groeit fruit haast vanzelf. In augustus zie je kisten 

naast boomgaarden staan, kisten waar kilo´s en 

kilo´s fruit in gaan. 

Het vreemde is dat die appel van mijn boom heel 

anders smaakt als die appel in de supermarkt, waar 

uiteindelijk al die kisten heengaan. Een appel in de 

middag van de boom plukken en er in bijten is bijten in de 

sapstroom. Het appelvocht lekt langs je mondhoeken over je 

kin. Een rijpe peer van de boom is zo lekker dat je  op je knieën 

wilt zinken om wat hoger is te danken. 

Het plezier van napluk

Het plukken van de pruimen 

die niet supermarkt genoeg 

waren. Dat samen met de 

Arjan Smit van de Pron-

ckheer in Cothen die nog 

steeds geen standbeeld 

heeft voor zijn vele werk 

met echt authentiek eten 

van uit de streek. Met het 

pruimensap over de wangen 

ging de rest in tonnen om straks 

eau-de-vie de prune te worden. Met 

de Kerst al. Vorig jaar had hij ook zo´n 

flesje en ik had jam gemaakt van dezelfde pruimen. 

En toen we ergens in het donker van de kersttijd zaten, proefden 

we de glorie van deze streek. Hapje jam en slokje eau-de-vie.

Deel het telers… laat wat hangen, breng de mensen je boomgaard 

in. We hebben in deze vreemde tijden allemaal een beetje geluk 

nodig. 

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.

Han de Leeuwerk

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

Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl

‘EEN APPEL IN DE MIDDAG VAN DE BOOM PLUKKEN EN ER IN BIJTEN 
IS BIJTEN IN DE SAPSTROOM’

In de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede zitten 
twee zalige enthousiastelingen die iedere 
Wijkenaar eigenlijk zou moeten kennen. 
Pim Schipper, organist en Sjoerd Vredenberg, 
ook organist maar nu meer de drijvende 
kracht achter de Stichting Concerten Grote 
Kerk. In de kerk staan vier orgels en wat een 
verhalen vertellen die mannen.

In nog geen tien minuten vertellen ze over de stemming 
van oude orgels en de stemming van meer ‘moderne’ 
romantische orgels. En zo’n orgel staat er ook nog. Liefko-
zend “Harrie” genoemd. 

En dan begint er natuurlijk van alles onmogelijks maar het 
orgel, oh, pardon, Harrie staat er. Pim Schipper is zo lief 
om van het ene naar het andere orgel te lopen om te laten 
horen wat het verschil is tussen de oude intonatie van een 
oorlog en de moderne.  
Sjoerd is het vuur van de Stichting Concerten Grote Kerk. 
“Wij zijn het alleen al aan die schitterende kerk maar ook 
aan dat volstrekt unieke oude orgel verplicht dat er hier zo 
veel mogelijk muziek klinkt. De kerk heeft misschien wel de 
beste akoestiek van alle kerken in deze provincie, ja ook 
de Domkerk, deze kerk kan zich overal mee meten en dat 
kunnen de orgels ook. 

Met gast-optredens en ander repertoire krijgen we de be-
zoekcijfers heus wel weer omhoog.” Wat moeten we dan 
verwachten van zo’n concert? Pim Schipper: “Dat je terug 
stapt in een andere tijd. Dat je hoort hoe de bezoekers van 
deze kerk het vroeger hoorden, je maakt mee hoe het was. 
Denk niet dat er alleen maar religieus werk werd gespeeld, 
welnee, ook de moppies van de straatjongens. Volksmu-
ziek, dansjes, de organist breide alles aan elkaar. Wil ik zelf 
ook heel graag hier eens doen, mag iedereen een nummer 
insturen wat ze graag op het orgel willen horen, dat zou 
geweldig zijn, toch?” 

Met deze heren heb je altijd haast, dus gauw naar dat an-
dere deel van Stichting Concerten Grote Kerk. Het totaal 
onbegrijpelijke Capella Dorestad. Zomaar uit de grond 
gestampt, en binnen twee jaar (in coronatijd) van niets tot 
een zeldzame hoogte. Dat is een koor dat de omroepen nu 
maar vast overal als het maar in de Grote kerk is, moeten 
boeken. Adembenemend. Het koor verzorgt zelf een aantal  
van de Evensongs. Wat is dat nu weer? Heel simpel, zie 
het maar als een avondgebed uit de oude kloostertraditie, 
waar iedereen dus even naartoe kwam. En waar de mon-
niken even zingend los mochten. De traditie is in Engeland 
bewaard gebleven en ook moderne componisten schrijven 
graag voor Evensongs. 

In de agenda van deze krant staat het volledige program-
ma van de bespeling van Grote Kerk in Wijk bij Duurste-
de. Opvallend uit die lijst: de Masterclass Franck op 24 
september met Joris Verdin, afgesloten met een concert 
door Bart Verheven en Cindy Castillo, watertanden voor 
orgelliefhebbers. En natuurlijk 20 november weer Capella 
Dorestad.

Bijzonder Door Wes JanssenWatertanden voor orgelliefhebbers

‘EN ZO’N ORGEL STAAT ER OOK NOG.
 LIEFKOZEND “HARRIE” GENOEMD’
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Stil staan bij de dingen van de dag
Door Annet Werkhoven

Catharijne in haar Catharijnekapel in De Grote Kerk

De Parel

De geschiedenis van de Grote Kerk aan 
de Hoofdstraat in Driebergen-Rijsen-
burg gaat ver terug. Maar maakt dit 

gegeven de kerk een parel zult u zich mis-
schien afvragen. Volgens mij in dit geval 
wel. En dat heeft alles te maken met de 
Heilige Catharijne.

Catharina van Alexandrië
Catharina (Catharijne) was een bijzondere Egypti-
sche vrouw. Zij leefde in de tijd van de Romeinse kei-
zer Marcus Aurelius (305-312) en werd veroordeeld 
tot de marteldood. Bewijs hiervoor is niet te vinden, 
maar haar wijdverbreide verering dankt ze aan haar 
marteldood. Dit verhaal werd in de 6e of 7e eeuw 
opgeschreven in het Grieks en later in Latijn. Vol-
gens de legende sprak zij, officieel Aikatharine, 
koningsdochter uit Alexandrië, zo vol vuur over 
het geloof dat heel veel mensen zich bekeerden 
tot het christelijke geloof. Zij werd veroordeeld en 
op een rad met spijkerpunten gefolterd. Een won-
der gebeurde: het rad brak. Uiteindelijk kwam 
Catharina aan haar eind door onthoofding. Haar 
sterfdag, 25 november, werd op veel plaatsen 
als algemene feestdag gevierd. De Johanitterorde, 
beter bekend als de ‘Orde van Sint Jan’, bracht haar vanuit 
het Middellandse Zeegebied naar het westen en naar Ne-
derland. Catharina werd de ‘Noodhelpster’ van het Sticht 
(Utrecht).

kwamen een aantal prominenten uit 
Utrecht hier wonen (op Sparrendaal 

en Dennenburg) en zij vonden het no-
dig om weer een kerk te laten bouwen. 
Zij vroegen en kregen toestemming van 
de ‘classis’, om een eigen kerk te laten 
bouwen met een eigen dominee. In 
1651 werd er een diaken aangesteld 
om de armengelden te beheren en een 

half jaar later pas de dominee en weer 
later de kerkeraad. Je kunt dus zeggen dat de dia-

conie de oudste instelling is die nog bestaat in Driebergen. 
Het besluit van de classis van toen hebben we ‘vertaald’ 
naar leesbare tekst en hebben we nog steeds.”

Verschillende kerken en een raam
Bram vertelt verder: “In 1840 is er een zogenaamde ‘water-
staatkerk’ gebouwd, omdat de kapel te klein werd. De kerk 
van toen was net zo groot als de huidige kerk, alleen de 
preekstoel stond wat meer naar voren. Begin 20e eeuw was 
de kerk weer te klein, maar was het orgel ook vals geworden 
door het trillen veroorzaakt door de langskomende tram. In 
1927 werd er een uitbouw gemaakt aan de andere kant van 
de kerk, daar kwam het orgel en een catechesatiekamer. Er 
was geen geld meer voor de toren. Die kwam er uiteindelijk 
door een ‘crowdfundingsactie’. De toren die er nu is, staat 
eigenlijk naast de kerk. Lokale aannemers Appels en Van 
Dusschoten hebben de toren gemaakt en de andere ver-
bouwing gedaan.” “Ongeveer 20 jaar geleden is er onder 
leiding van dominee Baart een ‘Catharijnekapel’ ingericht in 
de kerk. Het idee was om een plek te hebben om een kaarsje 
te branden en om even stil te staan bij de dingen van de 
dag. Op woensdagmiddagen is de kerk van 14.00u-16.00u 
open en dan kun je in de ‘Catharijnekapel/gedachte-nis’ 
een kaarsje branden. Albert Blok speelt geestelijke liederen 
op verzoek. Albert is blind en woont op Bartiméus.” “In de 
R. K. kerk St. Petrus’banden is een glas in loodraam dat her-
innert aan de eerste zeskantige kapel die gewijd is aan Ca-
tharijne. Het raam werd in 1953 ontworpen en uitgevoerd 
door W.M.M. Mengelberg.”

Catharijnekapel of gedachte-nis in De Grote Kerk. 
Op de achtergrond de herdenkingskast met stenen. 

Kast gemaakt door Roel Berg.

Hedendaagse Catharijne
Dekker: “Hilde Geurkink heeft in 2015 een prachtig bron-
zen beeldje gemaakt van Catharijne. Catharijne staat na-
tuurlijk in haar eigen kapel te pronken. Omdat de kapel ook 
een gedachte-nis is, maakte Roel Berg een mooie houten 
kast waar alle herdenkingsstenen in worden bewaard. Mar-
leen Berg uit Zeist maakte een prachtige foto voor in de 
kapel. Een stuk of tien jaar geleden vingen we een aantal 
Oost-Europeanen op die gestrand waren met de auto. Als 
dank voor onze hulp vonden wij op een gegeven moment 
een icoon van Maria in de brievenbus. Dat hebben we ook 
in de Catharijnekapel opgehangen.” 

Bronnen:
Folder ‘Catharijne terug van weggeweest.’;
G. Marlet jr. en G. Marlet: Sint Petrus’Banden. 
Kerk en parochie (Driebergen-Rijsenburg, 2003).
Met dank aan Bram Dekker en familie van Steenderen. 

Catharijne in de kerk van 
Driebergen-Rijsenburg
Hier kennen we Catharina als Catharijne. Hoog Catharijne, 
het Catharijneconvent in Utrecht en in  Driebergen-Rijsen-
burg hebben we de Catharijnestraat. 

Op de plek waar nu ongeveer de Grote Kerk staat, stond 
eens een kapel. De Catharinakapel. Gesticht vóór 1381. 
Het dorp Driebergen is rond dat kapelletje ontstaan. Des-
tijds was de kapel een ‘filiaal’ van de Oude Kerk in Zeist. 
Voordat de kapel er was liepen de mensen over een kerke-
pad onder andere via Weerdorp en Stoetwegen naar Zeist. 
Toen het kapelletje er stond moest het natuurlijk ‘gewijd’ 
worden en omdat Catharina de ‘lokale heilige’ is, werd het 
de ‘Catharina kapel’.

In 1585 is het eerste kapelletje verwoest door een vijan-
dige Spaanse eenheid. Wat gebeurde er vervolgens? Bram 
Dekker, jarenlang ouderling en diaken van de Grote Kerk 
(en nog steeds zeer betrokken) vertelt: “Na de Tachtigja-
rige oorlog is er weer een nieuwe kapel gebouwd. In 1615 

Het glas in lood raam ter ere van de Heilige Catharina en de  
Catharinakapel in de RK Kerk St. Petrus’ Banden.

Schilderijen in de Grote Kerk van de kapel en de twee kerken, door Kees Bor.

Toezegging van de Classis uit 1651 voor bouw eigen kerk.
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Expositie Landhuis oud Amelisweerd

Kunstobjecten uit het Rampjaar 1672
Om het Rampjaar 1672 te herdenken staat 
Kasteel Amerongen in het teken van Goet en 
Bloet: een tentoonstelling met het indruk-
wekkende verhaal vanuit het oogpunt van 
de invloedrijke familie Van Reede. Unieke 
brieven en objecten uit deze tijd zijn bewaard 
gebleven en geven een persoonlijk inkijkje in 
de beleving van het Rampjaar door de veer-
krachtige familie. 
 
In de tentoonstelling hangt een ingelijst zadeldek, ook wel 
‘sjabrak’ genoemd, dat wordt gebruikt bij het paardrijden. 
Dit exemplaar is bijzonder, omdat het een geschenk is van 
Frederik Willem, de Grote Keurvorst van Brandenburg aan 
Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen. Hij had 
als diplomaat een goede relatie met de keurvorst en deze 
sjabrak kan worden gezien als een teken van waardering 
en verbondenheid van Brandenburg met de Republiek. De 
sjabrak uit de tentoonstelling is niet bedoeld voor dage-
lijks gebruik, maar voor de sier. Het is met recht een pronk-
stuk, want deze sjabrak is gemaakt van fluweel en rijkelijk 
versierd met geborduurd zilverdraad. Bovendien zitten er 
sierkleppen voor de pistoolhouder. Deze sjabrak is extra 
bijzonder: de andere siersjabrakken van de keurvorst zijn 
namelijk in 1665 bij een brand in vlammen zijn opgegaan.
 
Daarnaast staan een paar grote zilveren kannen versierd 
met munten in de expositie. De kannen zijn speciaal 
gemaakt voor de keurvorst van Brandenburg door Da-
niel Männlich: een zilversmid uit Berlijn in dienst van de 
keurvorst. Dit is te zien door de keuren die in de kannen 
geslagen zijn. In de voet staat het meesterteken DM in een 
ovaal contour. Het hof van de keurvorst stond in de 17e 
eeuw bekend om zijn grote hoeveelheid zilver, maar slechts 

weinig stukken zijn bewaard gebleven. Of deze kannen een 
functie hadden of alleen ceremonieel waren is niet geheel 
duidelijk. Zo wordt gezegd dat ze gebruikt werden bij de 
ontvangst van een belangrijke gast, waarbij bier of wijn in 
de kannen geschonken werd. Anderen zeggen dat ze alleen 
voor de sier waren, om te laten zien welke kostbaarheden 
iemand bezat. 
 
Meer informatie over de tentoonstelling 
Goet en Bloet en de objecten vind je op 
www.kasteelamerongen.nl/agenda/tentoonstel-
ling-goet-en-bloet
 
Met vriendelijke groet,
Sanne van Tuijl

Kasteelexpositie

Een zadeldek of Sjabrak, geschenk van Frederik Willem keurvorst 
van Brandenburg.

Door Marijke van Warmerdam

Door Sanne van Tuijl

Vanaf 10 september neemt Marijke van  
Warmerdam (Nieuwer-Amstel 1959) de eerste 
verdieping van Landhuis Oud Amelisweerd 
over. Van Warmerdam vertelt in haar werk 
geen verhalen, maar vertrouwt op de visuele 
kracht van het motief: een hoed die danst in 
de wind, een meisje dat een handstand doet of 
een rode koffer die van een besneeuwde berg 
naar beneden glijdt. Hoewel ze in haar oeuvre 
veel media heeft gebruikt, waaronder fotogra-
fie, beeldhouwkunst en geluidsinstallaties, is 
ze vooral bekend om haar korte film-loops.

Then, now and then
Van Warmerdam verbleef vanaf 2017 voor langere tijd in 
Rome, waarbij ze de stad op de voor haar zo karakteristie-
ke wijze vastlegde. Dit resulteerde in Then, now, and then: 
een reeks films waarin heden, verleden en toekomst sa-
menkomen. Marijke van Warmerdam traceert in haar films 
hoe de dynamiek van de barok voortleeft in het Romein-
se leven van vandaag de dag. De laat zestiende-eeuwse 
invloeden zijn ook betekenisvol voor de collectie van het 
Centraal Museum met zijn caravaggisten.
De beelden worden als loops op verschillende formaten 
ledschermen in de historische kamers van het Landhuis ge-

toond. Ook is er een grote rol weggelegd voor de geluiden 
van de stad. Ze vormen de soundtrack voor deze installatie 
die de zestien films met elkaar verbindt. Hierdoor ontstaat 
een prikkelend parcours, net als een stadswandeling door 
de geboortestad van de barok. Met een scherp oog voor 
formele beeldkwaliteiten viert Van Warmerdam het toeval 
en de onvoorspelbaarheid die het Romeinse straatleven 
kleur geven, dag na dag, eeuwenlang. 

Later dit jaar zullen de films ook in een andere constel-
latie getoond worden in het ZKM in Karlsruhe, waar Van 
Warmerdam sinds 2004 aan de Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste verbonden is.

Centraal Museum te gast in Landhuis 
Oud Amelisweerd
Van 2022 tot en met 2026 strijkt het Centraal Museum 
neer in Oud Amelisweerd. Deze prachtige, historische bui-
tenplaats vormt vijf jaar lang, elke lente en zomer, het de-
cor voor een solotentoonstelling van een gerenommeerde 
Nederlandse hedendaagse kunstenaar. Op de eerste ver-
dieping brengt het Centraal Museum presentaties waarbij 
de kracht van kunst leidend is. De tentoonstellingen zijn 
artist-driven, wat betekent dat elke kunstenaar een open 
podium krijgt om diens werk en wensen te presenteren in 
dialoog met de historische kamers. Zo wordt deze histori-
sche buitenplaats een actuele en experimentele vrijplaats.

‘SJABRAK GEMAAKT VAN FLUWEEL EN RIJKELIJK 
VERSIERD MET GEBORDUURD ZILVERDRAAD’ Zilveren kannen speciaal gemaakt 

voor de keurvorst van Branden-
burg door Daniel Männlich: een 
zilversmid uit Berlijn.

Filmstill ‘The bride’, 2021

Filmstill ‘Vista’, 2021 Filmstill ‘Play and stay’, 2021 Filmstill ‘La visione’, 2018

Deze programmering is 
een partnerproject van de 
Hartwig Art Foundation.
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Tentoonstelling

Vrijdag 23 september zetten historische  
schepen uit alle hoeken van ons land weer 
koers naar de Stadshaven in Wijk bij Duurste-
de om daar deel te nemen aan de traditionele 
Lekkodagen, de 16e editie. 

“De belangstelling onder de schippers is groot want er zijn 
al meer dan 80 aanmeldingen”, volgens Wilfred ten Heuvel, 
een van de drijvende krachten achter dit evenement. Ook 
toeristen en dagjesmensen weten ons te vinden getuige de 
drukte die elk jaar toe lijkt te nemen”. 

Historie 
Nadat in 2005 de zand en grindhandel vertrok werd de 
haven onder handen genomen en omgetoverd tot een 
schilderachtige plek met de molen, walmuur en mooi 
gerestaureerde panden als omlijsting. Het bracht Egbert 
Meindertsma en Ruud Muis destijds op het lumineuze idee 
om een reünie met sleepboten op deze plek te organiseren 

De Lekkodagen in de Wijkse Stadshaven

en het shantyfestival, dat jaarlijks plaatsvond, luister bij te 
zetten. In 2006 kregen ze zo’n 35 boten zover dat ze zich 
verzamelden in de Stadshaven en het publiek kennis kon 
maken met het maritieme leven. 

Schepen 
Elk jaar is het weer een machtig gezicht als op vrijdagmid-
dag de eerste schepen de haven binnen varen. 
Vrachtschepen als tjalken, klippers en aken, sleepboten 
en zalmschouwen zoeken rustig hun plekje in de haven 
waarna de schippers elkaar begroeten. Het is voor hun een 
reünie met oude bekenden of een ontmoeting met mensen 
die dezelfde passie delen.  

Koren 
Tegelijkertijd met de Lekkodagen vond voorheen het Wijk-
se Shantyfestival plaats.  Zaterdag zal koormuziek in al 
haar facetten te horen zijn op verschillende plaatsen in de 
stad.  Het kasteel ligt op loopafstand en ligt op de route 
wanneer u vanuit de haven langs de rivier om de binnen-
stad heen loopt. Via het kasteelpark loopt u langs mooie 
plekjes en terrassen zo het centrum in. 
 

Programma

Vrijdag 23 september.
• Vanaf 12.00 uur aankomst van de deelnemende boten.
• 20.00 Tot in de late uurtjes feestverlichting van de boten.

Zaterdag 24 september.
• 10.00 Bezichtiging van de deelnemende boten.
•  10.00 tot 17.00 rondvaarten met stoomsleepboot  

Jan de Sterke.
•  12.30 Toespraak door burgemeester Iris Meerts  

vanaf de molen en via de marifoon op kanaal 77
•  13.00 Opening 16e editie van de Lekkodagen  

door burgemeester Iris Meerts.
•  20.00 Avondvaart met verlichting voor  

deelnemende boten.

Zondag 25 september.
•  10.00 tot 17.00  Bezichtiging en rondvaarten met  

stoomsleepboot Jan de Sterke.
o 10.30 uur rondvaart Abrona/de Loever
o 15.00 uur rondvaart met de WABO
o 16.00 uur rondvaart met de WABO

•  15.30 tot 16.15 Optreden piratenkoor  
‘Gein en Gek’  
op de trap van de haven.

Door Wes Janssen

Informatie
Op de website www.lekkodagen.nl zijn alle deelnemende 
schepen al te bewonderen en wordt de laatste informa-
tie gegeven over o.a. de waterstand en doorgang van dit 
evenement

Uit de eerste hand
Het komt nog al eens voorbij, het stadsmu-
seum Rhenen. Er is veel te doen en het zou 
interessant zijn. Wij Rhenenaren gaan er 
ook prat op trots te zijn op onze stad. 
Maar is dat wel zo terecht?
Ik ging op onderzoek uit. Samen met drie 
vriendinnen, allen woonachtig in Rhenen en 
nog nooit ( zover ze zich konden herinneren) 
in het Stadsmuseum geweest.

Het toeval was dat de kersverse Wethouder Cultuur Dick 
Poortinga een rondleiding kreeg door de bestuursleden 
van het Stadsmuseum. Uitgenodigd door hem om mee te 
luisteren, schoven wij aan.

Koffie met thee en taart in de stadstuin maakte het uitje 
compleet. Een aanrader voor iedereen die in Rhenen woont 
of er op bezoek komt. Je zal niet worden teleurgesteld!
Hieronder de reacties die ik mijn vriendinnen vroeg te 
schrijven :

Vandaag een spontaan 
uitje naar het museum 
van Rhenen. Met vier 
vriendinnen, want ach 
die buitentuin is heerlijk 
voor een theetje en 
daarnaast een beetje 
cultuur over de plaats 
waar we alle vier wonen. 
Maar dan blijkt et mu-
seum een echte parel! Met voor 1 x bezoeken, zelfs “te 
veel” informatie. We vallen met onze neus in de boter 
als blijkt dat  er een “prive” uitleg gaande is, waar we 
moeiteloos bij mochten aansluiten. O.a. het verhaal van 
Cunera wordt verteld, maar ook het zomerpaleis van 
Frederick van de Palts, ook virtueel te bekijken, komt 
aan bod. Wat was Rhenen prachtig met de stadsmuur 
en de oude stadspoorten. En dan is het rampjaar 
1672 nog niet eens besproken! Na gevonden schatten, 
verhalen , schilderijen gezien en gehoord te hebben 
is de conclusie dat het de moeite waard is dit bezoek 
te herhalen , in alle rust weer wat nieuws ontdekken . 
Want klaar is het niet. Als laatste nog even na kletsen 
in de heerlijke tuin met wat lekkers! Met hele vriendelij-
ke bediening. Het was zeer de moeite waard. KQ

Vandaag voor het eerst ons museum in Rhenen 
bezocht. Schaam me een beetje dat ik er niet eerder 
geweest ben maar kom er nu zeker nog vaker. Prachti-
ge verhalen gehoord en historie gezien. Daarna heerlijk 
in de koele prachtige theetuin genoten van een hapje 
en een drankje. Gezellige vrijwilligers met geweldige 
bedieningsskills In 1 woord genoten.YH

Ik heb enorm van ons bezoek genoten en vond het erg 
leuk om weer een bezoek te brengen aan de trouwzaal 
waar we 22 jaar geleden getrouwd zijn , ook het 
verhaal van Cunera blijft altijd indrukwekkend!

De verhalen van de tweede wereld oorlog vind ik ook 
belangrijk om steeds weer wat van mee te krijgen. AM

Door: Ester Lammers
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Museum

Baksteen, we zien het dagelijks. Een eeuwen-
oud bouwmateriaal dat veel in onze omgeving 
voorkomt voor zowel de constructie van  
muren als bestratingen. De tentoonstelling  
BAKSTEEN brengt een ode aan het materiaal 
met werk van meer dan vijftig kunstenaars, 
architecten en ontwerpers uit binnen- en  
buitenland. In nieuw en bestaand werk tonen 
zij de schoonheid en zeggingskracht van ge-
bakken steen. BAKSTEEN is vanaf 10 septem-
ber te zien in Kunsthal KAdE, de Elleboogkerk 
en via een tour door Amersfoort met nieuwe 
folly’s (sierbouwsels) en bestaande panden.
 
Kunsthal KAdE
Opvallend veel beeldend kunstenaars voelen zich verwant 
met de baksteen. In Kunsthal KAdE komt bijvoorbeeld de 
geschilderde baksteen aan bod met nieuwe werken van 
Florens Kool en Lisa Couwenbergh en bestaande werken 
van o.a. Marcel Broodthaers, Charline Tyberghein en Ro-
ger Raveel. Bijzonder is het opnieuw uitvoeren van twee 
belangrijke bouwwerken, ‘Londen’ en ‘Parijs’, van de kun-
stenaar Per Kirkeby in de grote zaal van de kunsthal. 
 
Elleboogkerk
Op steenworp afstand van Kunsthal KAdE ligt de Elleboog-
kerk. Door het grote vloeroppervlak is de kerk goed ge-
schikt voor een sculpturenpark met werk van onder meer 
Jennifer Tee, Marlon de Azambuja, buro BELén en Filip Du-
jardin. Bij binnenkomst staat een muur van de Mexicaanse 
kunstenaar Bosco Sodi. De kunstenaar nodigt bezoekers 
uit om de muur steen voor steen af te breken: een fysieke 
handeling met symbolische betekenis.

Tentoonstelling BAKSTEEN | BRICK in Kunsthal KAdE

 Follybouwsels in de stad
Speciaal voor de tentoonstelling heeft Kunsthal KAdE 
zeven makers gevraagd een folly van baksteen voor de 
stad Amersfoort te bedenken. Kunstenaar André Pielage 
bedacht bijvoorbeeld acht maaiobstakels van baksteen, 
op een grasveld vlakbij KAdE. Het stuk gras dat door de 
stenen elementen wordt omheind is niet bereikbaar met 
maaimachines van de plantsoendienst. Zo kan het gras 
ertussen groeien.

Tentoonstelling BAKSTEEN I BRICK is te zien van 
10 september t/m 8 januari 2023

Kunsthal KAdE
Eemplein 77, Amersfoort
kunsthalkade.nl

Stadsbouwprijs Amersfoort

Roger Raveel, Bakstenen Muur, 1965, dekverf, inkt en pastel op 
papier, 26,9 x 36 cm, Collectie Roger Raveel Museum/Vlaamse 
Gemeenschap

Projecten die de stad beter, mooier en ge-
zonder maken zijn het waard om bekroond 
te worden. FASadE, het Amersfoortse forum 
voor stedenbouw, architectuur en landschaps- 
ontwerp organiseert daarom editie 2022 van 
de Stadsbouwprijs Amersfoort. 

Brede blik 
Van stadspark tot theekoepel en van woontoren tot villa: 
de ingezonden projecten verschillen in grootte en soort. 
Dat maakt het natuurlijk lastig kiezen, maar doel van de 
Stadsbouwprijs is vooral te laten zien welke mooie pro-
jecten in Amersfoort gerealiseerd worden. Waardering van 
projecten draait daarbij niet alléén om schoonheid. Aan-
dacht is er ook voor de bijdrage van een gebouw, plein, 
park of interieur aan bijvoorbeeld de publieke ruimte, de 
circulaire economie of de woningdiversiteit. 

Stem mee! 
Alle ingezonden projecten worden getoond op de website 
van FASadE (fasade.nl). Via een stemmodule kan het pu-
bliek hierop een stem uitbrengen in de hele maand sep-
tember. De publieksprijs wordt uitgereikt aan het project 
dat als best beoordeeld wordt door het publiek. Voor de 

vakjury wordt een voorselectie gemaakt, zodat deze pro-
jecten op één dag kunnen worden bezocht. In 2022 is de 
vakjury samengesteld in samenwerking met collega-archi-
tectuurcentrum Het Rondeel uit Deventer. Een frisse blik 
op de Amersfoortse praktijk wordt zo gewaarborgd. Naast 
juryvoorzitter Hugo de Clercq (architect) bestaat de vak-
jury uit Doesjka Majdandžić (stedenbouwkundige), Martin 
Kleine Schaars (architect), Jantine Schinkelshoek (land-
schapsarchitect) en Cris Zijlmans (projectontwikkelaar). 

Prijsuitreiking 
Zowel de vakprijzen als de publieksprijs worden op 13 
oktober 2022 uitgereikt in De Veerensmederij in Amers-
foort. De winnaars krijgen een fraai vormgegeven bokaal, 
maar belangrijker is natuurlijk de eeuwige roem voor de 
ontwerpteams en de brede waardering voor het vakman-
schap. Ruimtelijke kwaliteit moet je vieren!

Meer info en stemmen: fasade.nl

Per Kirkeby, Londen, 1986, 
Museum Jorn, courtesy de 
kunstenaar, Axel Vervoordt 
Gallery & Galleri Susanne Ottesen. 
Foto: Anders Sune Berg
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De Atelierroute Driebergen wordt ook dit jaar 
weer verdeeld over twee weekenden: het eer-
ste en het laatste weekeind van oktober. Vorig 
jaar is voor het eerst gekozen voor die opzet 
om zoveel mogelijk atelierhouders hun werk 
te kunnen laten tonen. Het bleek dat bezoe-
kers deze kans om op veel plaatsen van veel 
soorten kunst te genieten enorm waarderen. 
Dit jaar is de Atelierroute bovendien uitge-
breid met een jeugdprogramma, om ook de 
jongere generatie kennis te laten maken met 
kunstenaars en hun werkplekken!

Ook dit jaar twee weekenden
De eerste editie van de Atelierroute Driebergen–Nieuwe 
stijl, vorig jaar, was een groot succes. Er waren meer deel-
nemende kunstenaars dan ooit en ook meer bezoekers: 
een kleine 4000!  Ook heeft een groot aantal kunstwerken 
een nieuwe eigenaar gevonden. Voor de organisatie was 
dan ook geen twijfel over de voortzetting van deze nieuwe 
opzet: ook in 2022 beperken we ons niet tot het gebruike-
lijke eerste weekend van oktober, maar zijn de deelnemers 
weer over twee weekenden verdeeld. 
Onder de kunstenaars zijn oudgedienden die al vele ja-

ren trouw meedoen met steeds nieuw werk. Maar ook is 
er dit keer een opvallend aantal nieuwe deelnemers met 
bijzondere werken van kwaliteit! De disciplines waarin de 
atelierhouders werken, bestrijken een breed veld, varië-
rend van tekenen en schilderen, boekbinden, fotografie, 
edelsmeden, grafiek, beeldhouwen, brons, keramiek en 
textiel, tot mixed media, leerbewerking en illustraties. 

Jeugdprogramma
Traditioneel trekt de openstelling van de ateliers vooral 
volwassen bezoekers. Dat wil de organisatie veranderen, 
want aandacht voor cultuur moet starten bij de jongere 
generatie! Kennismaking met actieve kunstenaars kan 
bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van creativiteit bij jonge kinderen. Door workshops 
te geven op scholen en daarna de kinderen te ontvangen 
bij de kunstenaar in het atelier, wordt er hopelijk een crea-
tieve verbinding gemaakt tussen jong en oud!
Nieuw programmaboekje
Informatie over de deelnemers en adressen zijn te vinden 
op de website. Bovendien wordt de vertrouwde rode folder 
vervangen door een echt programmaboekje! Dat boekje is 
gerealiseerd door sponsorbijdragen van ondernemers uit 
ons dorp die de kunst een warm hart toedragen. Het is 

van tevoren af te halen bij de winkels van de sponsors, de 
bibliotheek en de CultuurHoek. En natuurlijk bij de deelne-
mers op de openingsdagen zelf, die heel enthousiast zijn 
om hun nieuwe werk te laten zien!

Vriend worden
Het blijkt dat niet alleen ondernemers de Atelierroute 
graag sponsoren, maar dat ook particulieren het initiatief 
willen steunen. Hiertoe bestaat er met ingang van dit jaar 
de mogelijkheid om Vriend te worden. Informatie daarover 
is te krijgen bij de deelnemers, en op de website.

Data
In het eerste weekeind van oktober (za 1/10 en zo 2/10) 
openen 30 losse ateliers, verspreid door heel Driebergen, 
hun deuren. Het laatste weekend (za 29/10 en zo 30/10) 
zijn bezoekers welkom bij 17 werkplaatsen in twee atelier-
clusters aan de Engweg, op nr. 14 bij de CultuurHoek, en 
op nr. 24G bij de Stichting Ateliers Driebergen. Alle dagen 
van 12 tot 17 u.

www.atelierroutedriebergen.nl
facebook: de cultuurhoek driebergen
instagram: cultuurhoek

Remko Smallenbroek, kunstschilder: “Leuk om voor het eerst mee 
te doen, ik hoop veel belangstellenden te mogen ontmoeten!”

Atelierroute Driebergen dit jaar mèt Jeugdprogramma

Maria de Waard, kunstschilder: “Ik heb op veel verschillende 
plaatsen geëxposeerd, maar de Atelierroute heeft altijd iets 
speciaals voor mij!”

Laurien Versteegh, keramist: “Ik woon nog niet zo heel lang in 
Driebergen, daarom verheug ik mij erop om mijn werk te laten zien 
tijdens de Atelierroute!”

Exposities

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

 

Beelden op de Bijenakker
Op de BijenAkker, een grote biologische tuin 
in Odijk, vlakbij station Driebergen-Zeist en 
gelegen aan de kruising van de Langbroeker-
wetering met de Kromme Rijn, wordt in sep-
tember een beeldenexpositie georganiseerd 
met werk van 10 kunstenaars. 

Op zondagen zijn er ook workshops. De 10 kunstenaars, 
merendeels uit de regio, zijn: • Erik Lemmens • Juul Ra-
meau • Caroline Ruizeveld • Cissy van der Wel • Dorothé 

Arts • Michiel Deylius • Caroline Diepstraten 
• Ino de Groot • Yazan Maksoud • Omar Imam.

De tuin is in de weekenden geopend van 12 - 18u.  
Op 3 sep wordt de tentoonstelling geopend door 
Vincent Bijlo.
Meer informatie is te vinden via:  
www.beeldenopdebijenakker.weebly.com
en via het Instagramaccount: 
www.instagram.com/beeldenopdebijenakker

Mario de Jong
cultureel programmeur van de BijenAkker
06-44 820 281
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Kunstflits Concerten

Stichting

Ambacht | Erfgoed | Kunst

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

www.dekatoendrukkerij.nl

Grensverleggers
foto’s en kostuums van Het Wilde Oog 

(t/m 9 oktober 2022)

ARTE
CULTURA

kunst- en cultuurkrant

Uw expositie/event ook goed promoten?

www.arte-e-cultura.nl

Bel: 06 -45 31 95 22 of mail naar:
info@arte-e-cultura.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.

-  Schilderij van uw huis  
als huwelijks of verjaardagscadeau

- Bronzen beelden
- Schilderijen o.a.Terschelling en Utrecht
- Kleurhoutsneden
- Schildercursus Cultuurhoek

Michiel Kranendonk
De Grutto 106, Driebergen
www.michielkranendonk.nl
michiel@michielkranendonk.nl
Atelierbezoek op afspraak

‘Huis Ruscha en Albert’, 
 olieverf op paneel, 70 x 90 cm

Ochtendspits
brons, 50 x 17 x 5 cm LxBxH

Michiel Kranendonk
Nieuwe Galerie in 
Wijk bij Duurstede

Daarnaast verkoopt Maaike haar eigen 
werk en surrealistisch werk van haar vader. 
Moeder en dochter geven regelmatig work-
shops voor kleine groepen.
Voor een mooi cadeau, of bijzonder inpak-
papier kunt u ook in de Galerie terecht. 
Vandaar de titel op de etalage: Galerie 
Sommer Kunst, cadeaus en workshops.

Agenda:
September: 3-9 (kinder) workshops tijdens 
Kleurrijk Wijk
4-9 opening expo. Marieke Ackerman met 
beelden van Nanda van der Vliet
17 en18- 9 Atelierroute

Voor oktober, november en december staan 
exposities van resp. Monique Moreau, Han 
de Leeuwerk en Linda van Heerwaarden 
gepland.

Voor meer info: 
www.galeriesommer.nl
En/ of de website van de culturele regio

Sinds juni 2022 is Galerie Sommer geopend op de Peperstraat in 
Wijk bij Duurstede. Maaike Sommer en haar dochter Geertje van der 
Ree runnen de Galerie waar elke maand twee gast exposanten zijn of 
haar werk laten zien.

Muziekfestival 
Utrechtse Heuvelrug 
23 augustus 2022 
Het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug vindt dit jaar plaats op 10 en 
11 september.  Er worden dit jaar 56 concerten gegeven, door 270 
musici, in 16 monumenten op de Utrechtse Heuvelrug.  

Het muziekfestival wordt jaarlijks georga-
niseerd in samenwerking met en tijdens de  
Open Monumentendagen. Concerten wor-
den gegeven in verschillende opengestelde 
monumenten in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Door beroepsmusici én door 
goede amateurmusici in verschillende sa-
menstellingen. Solisten, orkesten, koren en 
ensembles; van jong tot oud; van klassieke 
muziek tot de lichtere genres. En geschikt 
voor publiek van alle leeftijden!  

Kom ook luisteren! Alle informatie over de 
concerten zijn te vinden op de website: 
www.muziekfestival-uh.nl. 

De concerten zijn gratis en zonder vooraf te 
reserveren toegankelijk. Met uitzondering 
van 3 concerten, waar vooraf een kaartje 
voor moet worden gekocht. Dat kan via de 
website.  

Het muziekfestival zoekt nog vrijwilligers. 
Je zorgt als gastvrouw of gastheer voor 
een soepele ontvangst van muzikanten en 
publiek. Aanmelden kan via onze website.  
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.muziekfestival-uh.nl, op de Facebook-
pagina @muziekfestvaluh of op Instagram 
@muziekfestival_uh.

Stichting DOK informatiecentrum 
Nederlandse Beeldhouwkunst 

De klassieke Nederlandse beeld-
houwkunst heeft een rijke traditie 
en gaat terug tot 1120.  
In Nederland bevinden zich bij-
voorbeeld prachtige praalgraven, 
monumenten en standbeelden die  
onze geschiedenis verbeelden. 

Deze beelden zijn onderbelicht in ons land 
en internationaal, beelden van Rembrandt 
of het Nationaal monument op de Dam of 
dat van Koningin Wilhelmina in Den Haag 
en vaak kent men niet de namen van deze 
beelden. 

Stichting DOK wil de Nederlandse beeld-
houwkunst “boven water“ brengen en zo 
een veilige haven bieden. 
Op vrijwel alle grote pleinen in Nederland 
staat wel een beeld, monument of stand-
beeld, onderdeel van onze cultuur en ge-
schiedenis, vaak weet men geen namen van 
de kunstenaars, deze beeldhouwers verdie-
nen een beter podium en stichting DOK zet 
zich daar graag belangeloos voor in. 
Stichting DOK wil bewaren, beheren, 
conserveren, restaureren, verzamelen, 
onderwijzen d.m.v. het geven van een aan-
tal lezingen dit alles voor de Nederlandse 
beeldhouw kunst, enkele lezingen waaruit 
U kan kiezen (lezingen worden gegeven 

vanaf 20-25 personen ) Pracht en praal in 
een land zonder marmer – De school van 
Bronner – Pieter D’hont – Vrouwelijke kun-
stenaars in Nederland. 

De inkomsten van stichting DOK komen uit 
schenkingen en donaties van particulieren 
en bedrijven. Bij schenking  van minimaal  
€ 3.000,- ontvangt de schenker als dank 
een beeld van Willem Lenssinck en wel het 
MIRO Paard of beeld Sunshine. St. DOK 
heeft een ANBI status. 

Heeft U een warm hart voor de Neder-
landse beeldhouwkunst bezoek dan de 
website: www.stichtingdok.nl waar alle 
informatie op te vinden is, nu al zonder 
heel veel aandacht zijn er al heel veel Miro 
paarden uitgegeven wat wil zeggen dat er 
al fantastisch goed geschonken is. 
De steun moet permanent gaan worden, 
dus een jaarlijkse schenking naar St. DOK 
is bijna een must voor kunstliefhebbers, 
laten we de Nederlandse beeldhouwkunst 
eens goed in the picture zetten! 

St. DOK 
P/a Doornseweg 10 
3947  ME  Langbroek 
www.stichtingdok.nl

Willem Lenssinck in zijn galerie te Langbroek 
bij het Miro paard.

NEDERLANDSE BEELDHOUWKUNST “BOVEN WATER“ 
BRENGEN EN ZO EEN VEILIGE HAVEN BIEDEN 
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In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers. Boeken Boekrecensies  

Programma Boekhandel Jacques Baas 
 

 Ook dit najaar weer volop 
genieten bij Boek&Koek!

Top 3 verkochte 
boeken regionaal

1

2

3

Mark H. Stokmans  Land van echo’s

Janneke Schotveld Meer  
Avonturen van de dappere ridster 

Liesbeth Woertman 
Wie ben ik als niemand kijkt

Meer info: 
Traaij 4 C
3971 GN Driebergen
0343 518571

We staan met ons brede assortiment boeken, speelgoed, 
tijdschriften en gifts voor u klaar voor elke gelegenheid! 
Ook voor inspirerende lezingen en ontmoetingen voor jong en 
oud kunt u bij ons terecht. Hou ons in de gaten op
www.boekenkoek.net of via facebook en instagram!

GI-Ga-Groene Kinderboekenweek bij 
Boek&Koek, feest jij mee?

Raadhuislaan 9 Maarn
0343-200150

Op zaterdag 8 oktober om 15:00 komt kinderboe-
kenauteur Ilona de Lange. Zij is bekend van haar vro-
lijke, grappige en avontuurlijke kinderboeken voor 
lezers vanaf 8 jaar. Bijvoorbeeld de hilarische boeken 
over ‘Miljonairskind’ en het onlangs verschenen ‘Ma-
gische zwemparadijs’.

Maak je dus klaar voor een vrolijke middag vol grap-
pen en fantasie! En als je wilt zet Ilona natuurlijk 
graag haar handtekening in jouw boek!

Verder krijg je in de kinderboekenweek bij aankoop van een kinderboek het kinder-
boekenweekgeschenk. Dat is dit jaar van de makers van de ‘Waanzinnige Boomhut’. 
Bovendien spaar je bij ons met je aankoop voor nieuwe boeken in je schoolbieb.

Voor meer activiteiten en nieuws volg ons op 
www.boekenkoek.net en social media!

Het nieuwe boek  ‘De dam bij Wijk en het 
Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen’ 
Lopend langs de Kromme Rijn 
hoor je het kabbelende water & 
de suizende bomen, voel je de 
wind door je haren en ruik je het 
groen om je heen. De rivier is een 
verbindende factor in het Kromme 
Rijngebied. 

In de zomer vaar je naar aangelegen plaat-
sen, bewandel je een oud jaagpad of je fiets 
dwars door de weilanden naar één van de 
prachtige kastelen. De geschiedenis van de 
Kromme Rijnstreek gaat ver terug. In het 
jaar 1122 zijn er ingrijpende veranderingen 
doorgevoerd. In dat jaar, precies 900 jaar 
geleden, werd besloten de (Kromme) Rijn 
bij Wijk bij Duurstede af te dammen. Voor 
het Regionaal Archief Zuid-Utrecht was dit 

de aanleiding voor een nieuw boek over 
deze prachtige streek vol historie.  

Met de aanleg van de dam werd de Lekdijk 
van Amerongen naar Vreeswijk geheel 
gesloten. Het land in de lage broeklanden 
achter de dijk kon nu worden ontgonnen 
voor de landbouw. Zonder dam, zonder 
dijk en zonder ontginning zou het Kromme 
Rijngebied er tegenwoordig heel anders 
uitzien. Daarom dit herdenkingsboek, 
voorzien van veel illustraties en een groot 
aantal oude én nieuwe kaarten waarvan 
een deel nooit eerder is gepubliceerd. Het 
boek beschrijft hoe het landschap er vóór 
de afdamming uitzag, waar mensen toen 
woonden en hoe zij het land gebruikten. Het 
beantwoordt vragen als hoe en door wie het 

gebied is ontgonnen, welke rol 
de Utrechtse bisschop had en 
hoe het water buiten de deur 
werd (en wordt) gehouden. 
Daarnaast gaat het in op de 
latere ontwikkeling van dor-
pen en kastelen. Bijna veer-
tig jaar geleden verscheen 
het standaardwerk van Dek-
ker ‘Het Kromme Rijngebied 
in de Middeleeuwen’. Deze 
publicatie borduurt voort op dat werk en 
biedt nieuwe inzichten en bevindingen. 
Aan het boek hebben meegewerkt als au-
teur: Ad van Bemmel, Kim Cohen, Jan van 
Doesburg, Taco Hermans, Jan Huiting, Hans 
Renes en Kaj van Vliet, en als cartograaf: 
Eddie Poppe. 

Bestelinformatie 
Het boek verschijnt op 9 september 2022 
en kost € 25,-. Het boek is te koop via de 
boekhandel en rechtstreeks te bestellen via 
de website van Uitgeverij Verloren of stuur 
hiervoor een e-mail naar 
bestel@verloren.nl.

Nieuw: Boek “100 jaar bij de les” 1922 - 2022 
De ontwikkeling van voorgezet 
onderwijs in Wijk bij Duurstede 
De aanleiding?  Pensioen en op-
ruimen!

Wanneer is de school in Wijk bij Duurstede 
eigenlijk ontstaan? Vraag voor de pensi-
oengerechtigde docent Economie Philip 
Korff de Gidts om naar het RAZU (Regionaal 
Archief Zuid-Oost Utrecht) te gaan. Daar 
werd na lang zoeken een petitie uit 1915 
ontdekt die antwoord op de vraag gaf.

De petitie is in 1915 opgesteld door 35 
ouders van kinderen om meer scholing 
dichtbij huis te krijgen: immers wiskunde 

en talen zijn hard nodig voor de “opgroei-
ende jeugd”. Hoe kan je anders architect of 
machinist worden? Uit de petitie: “dat de 
best onderlegde jeugd, de nuttigste leden 
van der maatschappij  levert”

Op 1 september 1922 startte de U.L.O. 
school met 1 leraar en 12 leerlingen. 
Gemengd, jongens en meisjes in één klas. 
Uniek in de regio. Een eeuw onderwijs in 
Wijk bij Duurstede, juweeltjes van verha-
len, anekdotes, onderwijskundige ontwik-
kelingen.  Een interessante geschiedenis! 
Het boek wordt op Zaterdag 1 oktober om 
11.00 uur tijdens de open dag/reünie op 
Revius Wijk (zie website) gepresenteerd, 

Dit programma zal ongetwijfeld worden uitge-
breid, dus volg ons op de social media of via onze 
nieuwsbrief.

Donderdag 15 september 
20:00 Literaire avond met Arthur Japin in de 
Grote Kerk I.s.m. Bibliotheek ZOUT, Readshop 
Doorn en Boek & Koek. Tickets kosten €10,- en te 
koop bij de organiserende partijen. 

Zondag 2 oktober 
14:00 Vertelvoorstelling Aangespoeld Mary 
Heylema & Arjen Heijboer Voor kinderen van 6-12 
jaar. Entree €5,- p.p. Graag reserveren.

Zaterdag 13 oktober 
Voorstelling Winkeltheater Doorlopende voorstel-
ling met als thema Gigagroen. Toegang is gratis.

Zondag 30 oktober 14:00 
Lezing Jeroen Windmeijer & Jacob Slavenburg 
N.a.v. hun gezamenlijke boek over Maria Magda-
lena; ‘De Magdalenacodex.’, verschijnt 11 oktober 
2022.  Toegang €10,-. Graag reserveren.

Woensdag 2 november 19:30 Lyceumtour met 
Adriaan van Dis  I.s.m. Revius Lyceum Doorn O.l.v. 
Ivan Borgsteijn. Toegang €10,-  Graag reserveren. 
Vindt plaats op Revius Lyceum Doorn.

door Philip Korff de Gidts, oud leraar en 
initiatiefnemer. De redactie bestaat uit 
oud-bestuurder Jan van Schaik, oud-di-
recteuren, Joop de Bruijn en Kees Verkerk, 
oud-leerlingen Rita van Engelen en Jos 
Balvers, leraar Paul Versteegen van Revius 
Wijk, en twee professionals, de bekende 
Wijkse ontwerper André van Zwieten en 
tekstschrijver Marijke Dekker deed de 
eindredactie van het boek.
Zij zorgden voor de juiste kwaliteit in tekst 
en beeld! Het is echt een prachtig boek 
geworden met 288 pagina’s kleurrijke his-
torie uit Wijk bij Duurstede.  Een aanrader! 
Ontdek de geschiedenis van een school in 
een kleine stad!

RK ULO 1958 met Van Engelen 1952 met directeur Vossen

Het boek kost 20 euro en is vanaf 1 okto-
ber te koop in de winkels van Nieskens aan 
de Steenstraat en Pettinga op de Markt in 
Wijk bij Duurstede. 

’t welk doende,
Philip Korff de Gidts

Buurvrouw, wat doet u nu?!
In de nieuwe zomerthriller Moordende Hitte willen drie buurvrouwen 
samen een belevingstuin creëren. De samenwerking verloopt alleen 
allesbehalve soepel. Als de temperatuur blijft stijgen en de hitte  
ondraaglijk wordt, komen zorgvuldig bewaarde geheimen aan het 
licht en loopt het gruwelijk uit de hand.

Moordende hitte is het debuut van 
Sophie Wester, pseudoniem voor het 
schrijversduo Sophie Fraza en Ester An-
koné. Hun verhaal gaat over vrij normale 
mensen die in een extreem stressvolle 
situatie dingen doen die ze nooit van 
zichzelf hadden verwacht. De spanning 
tussen de vrouwen kruipt langzaam on-
der je huid en het onderlinge ongemak 
leidt tot pijnlijke, komische en zeker ook 
herkenbare situaties. De Luizenmoeder 
meets Desperate Housewives, volgens 
hun uitgever (De Crime Compagnie). 
Een heerlijk, beeldend geschreven ver-
haal dus, waarvan je móet weten hoe het 
afloopt.
 
Sophie Westers tweede thriller Een lege 
plek komt in februari 2023 uit, waarin 
het duo een andere kant van zichzelf 

laat zien. Dat boek is meer een klassieke 
thriller dan Moordende hitte. Het gaat 
over Birgit, een succesvolle vruchtbaar-
heidsarts, die door een opeenstapeling 
van gebeurtenissen de controle over 
haar leven kwijtraakt. In een wanhopige 
poging om de regie weer terug te krijgen, 
maakt ze een fatale inschattingsfout. 
Het is een boek over moederschap en de 
verlangens en verantwoordelijkheden die 
daarbij komen kijken. En over hoe gren-
zen kunnen vervagen als je op jacht bent 
naar de vervulling van je grootste wens.

Moordende hitte, De Crime Compagnie, 
Prijs paperback € 7,99  
ISBN 9789461096777,  
E-Book € 8,99  
ISBN 9789461096821

Dit jaar bestaat de Readshop 
van Berry 20 jaar.

 Voor originele boekentips, mooie cadeau ideeën,  veel inspiratie 
en diverse evenementen houd onze social media in de gaten.

Antonius Mavo Wijk bij Duurstede 
100 jaar
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Trudie van Haaster 
Winnaar Hans Nijhof Kunst prijs

Kunstflits

Van de redactie

Trudie van Haaster heeft een fysieke theater 
achtergrond, (o.a. Grotowsky en Lecoq).
Zij werkt sinds 2018 als autonoom beeldend 
kunstenaar met een voorliefde voor textiel. Op 
dit moment werkt zij met textiel in combinatie 
met andere materialen. Kunstenaars die haar 
inspireren zijn o.a., Rothko, Paul Klee,  
Alberto Giaconetti en kunstenaars aangeslo-
ten bij Arte Povera  bv Alberto Burri , Penonne, 

Het ontstaan van het kunstwerk ZIEN.
Ik startte vorig jaar met het thema Masker als grens tus-
sen binnen en buiten. Het werk Zien waarmee ik de 
Hans Nijhofprijs prijs won, kwam uit deze zoektocht voort.
Ik stelde mezelf vragen zoals :. 
Wat zie ik, wat komt mijn wereld binnen, wat niet.
Wat blijft ongezien en daardoor onbesproken. 
In eerste instantie teken ik veel, maak collages en lees, 
(o.a. verdiepte ik me in Goethe).
Het oog, het waarnemen, kwam in mijn zoektocht steeds 
meer centraal te staan. 
Het oog zelf is objectief,
Ik ben degene die invult en in kleurt.

Het winnende kunstwerk bestaat uit 9 irissen. Door ze op 
een rij te plaatsen, ontstond de associatie met planeten, en 
de verbinding tussen de micro en macro wereld.

Materiaal. 
Ik werk graag met textiel maar ook klei, ritsen, ijzerdraad, 
brillen, oud ijzer. Ik kan geïnspireerd worden door verroes-
te spijkers, of als ik een modelbouwwinkel inloop door de 
schroefjes en moertjes.
Materiaal heeft zijn eigen verhaal en taal.  Ik haal materiaal 
uit elkaar, en gebruik de onderdelen  op een nieuwe manier 
waardoor verrassende vormen ontstaan. Deze zoektocht 
boeit en inspireert me.

Expositie
8-9 en 15-16 oktober exposeer ik mijn werk  met drie an-
dere kunstenaars (Anna Krudzlo, Pascale Guillou en Joke 
van Winden) in de gehoorzaal in Den Dolder onder de titel: 
Van de Innerlijke en uiterlijke dingen. 

Meer info. 
www.trudievanhaaster.nl
FB.me/oktober2022expo

Foto’s zijn van: Aad van Haaster

Art Dorestad
Op zondag 2 oktober vind de jaarlijkse kunst-
markt weer plaats in het centrum van Wijk bij 
Duurstede.

Inmiddels kunnen kunstenaars zich niet meer aanmelden, 
we zitten vol met enkel kunst gerelateerde kunstkramen.

Er zal een diversiteit aan kunst te zien zijn van keramiek, 
objecten, schilderijen, bronzen etc....kom vooral naar het 
gezellige en bourgondische Wijk waar genoeg mogelijkhe-
den zijn voor de inwendige mens.

Naast deze markt zijn er ook verschillende galeries open 
in het centrum, de molen Rijn & Lek en natuurlijk het kas-
teelpark en de Grote Kerk, bezoek Wijk bij Duurstede dus.

De kunstmarkt start vanaf 
11.30 uur - 17.00 uur.

Vanaf begin september staat alle informatie op onze 
website: www.cultureleregio.nl

Voor vragen: info@cultureleregio.nl
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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

Waar nu Wijk bij Duurstede ligt, 
lag vroeger de handelsstad 
Dorestad. In de tijd van Karel de 
Grote was dit de grootste en  
rijkste stad van Nederland. De 
stad lag op een kruising van 
vaarwegen en groeide uit tot 
een enorme handelsnederzet-
ting die 3 kilometer lang was 
en duizenden inwoners had 
(Utrecht had er toen ca. 400). 
De bloei van Dorestad kwam tot 
een hoogtepunt in de achtste en  
negende eeuw. Daarna verdween Dorestad 
van de kaart, en bijna in de vergetelheid.

Dorestad
Column: Iris Meerts

Burgemeester
Gemeente 
Wijk bij Duurstede
Foto: Ankie Meutgeert

Ambacht | Erfgoed | Kunst

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

www.dekatoendrukkerij.nl

Sonja Andela
Denim en Jute, Zee en Zand. 

(12 oktober t/m 1 januari 2023)

Bij toeval werden in 1842 grote hoeveelheden beenderen 
gevonden in Wijk in Duurstede. Later ontdekte men ook 
bijzondere oudheidkundige voorwerpen en juwelen. (Bij-
na) al die schatten worden bewaard en uitgestald in het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Recent heb ik ze 
van dichtbij mogen bewonderen onder het toeziend oog 
van de conservator. 

Topstukken van de collectie zijn natuurlijk de fibula  
(mantelspeld) en het zilver vergulde ijzeren zwaard. 
Beide symboliseren voor mij de enorme welvaart, rijkdom 
en internationale uitstraling van Dorestad. 

Het zou geweldig zijn als we de rijke geschiedenis van  
Dorestad/ Wijk bij Duurstede weer tot ‘leven’ zouden kun-
nen wekken in een eigentijds museum.

Misschien wel één van de bekendste oude schoolplaten van de 
bekende tekenaar Isings: De plundering van Dorestad. 

Museum Musiom: huis voor hedendaagse kunst
Musiom is een museum voor hedendaagse 
kunst, gevestigd aan de rand van het histori-
sche centrum van Amersfoort. Het museum 
bestaat uit twee gebouwen: een kleine kerk 
uit 1913 en een verenigingsgebouw dat in 
1964 aan de kerk is toegevoegd. Beide ge-
bouwen vormen samen een uniek geheel.

De museumcollectie bestaat uit werken van gerenommeer-
de Nederlandse kunstenaars, die allemaal zijn geboren in 
of rond de jaren ’50. Inmiddels zijn er 27 kunstenaars bij 
het museum aangesloten. Met hun werk wordt een mooi 
beeld geschetst van de zeer uiteenlopende kunst van deze 

generatie. Abstracte en figuratieve schilderijen en beelden 
vormen een even kleurrijk als harmonieus geheel.

Ieder jaar worden er drie exposities samengesteld met 
werken die doorgaans door de kunstenaars zelf ter 
beschikking worden gesteld. Soms staat er een thema 
centraal en soms enkele kunstenaars. In het najaar van 
2022 neemt abstracte kunst een prominente plek in met 
centraal daarin de schilderijen van Arvee en beelden van 
Geert Verstappen. Naast deze wisselende exposities zijn 
er altijd werken uit de vaste museumcollectie te zien met 
daarin ook aandacht voor realisme. 

City trip 100x120 cm olieverf op linnenAd Arma, Winetou at the seaside

In de museumgalerie op de eerste etage zijn kunstwerken 
van deelnemende kunstenaars te koop. Mede hierdoor kan 
het museum bestaan zonder subsidies van de overheid.  
Het atelier van kunstenaar en medeoprichter Hans van 
Horck (vanhorck) bevindt zich op de bovenste etage van 
het museum en is toegankelijk voor bezoekers.

Stadsring 137,  Amersfoort
www.musiom.art
vrijdag t/m zondag - 12 tot 17 uur
volwassenen: € 8,00
t/m 18 jaar en studenten: gratis
met Museumkaart: gratis
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 Agenda september t/m december 2022  Agenda september t/m december 2022

Atelierroute 
Wijk bij Duurstede 

Zaterdag 17 en Zondag 18 september. 

Folders bij alle adressen, en op: 
www.cultureleregio.nl

Culinair Landgoed
Parc Broekhuizen

Agenda September t/m december:

wo 21 september 
Land van Belofte

zo 11 september 
The Fat Lady concert

25 sept/9 okt/13 nov/11 dec
Michiel Borstlap, solo pianist

23 t/m 26 dec
Kerst vieren op het Parc

 
Info: www.parcbroekhuizen.nl

Place de Léglise 

Zondagmiddag 11 september  
op het Kerkplein van 

Driebergen Rijsenburg 

van 12.00 – 16.00 uur.

Kunstexpositie 
Napoleonschuur 

te Amerongen 
Zaterdag 29 en Zondag 30 oktober,
tevens Atelierroute te Amerongen. 

Info: www.cultureleregio.nl

Mondriaan 150 jaar, 

Uitgebreid najaar programma: 
zie achterin de omkeerkrant 

Info: Mondriaanhuis.nl

Bierenbroodspot 
Tentoonstelling Slot Zeist  

 
van 4 oktober t/m 16 januari 2023 alle 

i
Info: www.slotzeist.nl

Galerie Laimbock 
Keramiek tentoonstelling 

van 28-08 t/m 30-10-2022 
Doornseweg 10, Langbroe. 

Info: www.galerielaimbock.nl

Kunstkijkroute Amersfoort 

op 18 september/ 16 oktober / 
20 november

Info: www.kunstkijkroute.nl

Kunstmarkt Art Dorestad 

Zondag 2 oktober van 10.30 – 17.00 uur 
op de markt van Wijk bij Duurstede.

Info: www.cultureleregio.nl/kunst-
markt-art-dorestad/.nl

De Lekkodagen 
Stadshaven 

Wijk bij Duurstede 

van vrijdag 23 sept. t/m zondag 25 sept.

Info: zie deze krant op pagina 11

Tentoonstelling BRICK in 
Kunsthal KADE Amersfoort 

van 10 sept. t/m 8 januari 2023 

Info: www.kunsthalkade.nl

De Katoendrukkerij 

Grensverleggers
t/m 9 oktober  

Ambacht-Erfgoed -
Kunst vanaf 12 okt. 

Expo Sonja Andela 
t/m 1 januari 2023 

Info: www.dekatoendrukkerij.nl

Beelden op de Bijenakker

3 september t/m 2 oktober 2022
Zaterdag en Zondag 12-18 uur  

Expositie en Workshops
Werken van 10 beeeldende kunstenaars 

Info: www.beeldenopdebijenakker.
weebly.com/

Grietmarkt 

Zaterdag 10 september 
Margaretha Tunorlaan 

te Amerongen

Info: www.grietmarkt.nl

Kasteel Amerongen 
expo 

Goet & Bloet 

t/m 26 maart 2023 

Info: www.kasteelamerongen.nl

Atelierroute Driebergen 
Cultuurhoek 

Zaterdag 1 en Zondag 2 oktober / 
Zaterdag 29 en Zondag 30 oktober 

Info: www.cultuurhoek.nl

Vreemde Gasten 
te Amersfoort, 

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 
van 12.00 - 17.00 uur, 

Meer dan 80 kunstenaars in 42 huizen, 
Van harte welkom!

Info: 
www.vreemdegastenamersfoort.nl

Stichting Concerten 
Grote Kerk 

Wijk bij Duurstede 

Zaterdag 10 september - va 10:00 uur  
Open Monumentendag | 

Diverse concerten

Zondag 11 september - 16:00 uur  
Choral Evensong | Convocati o.l.v. 

Gerard Beemster

Zaterdag 24 september - 20:15 uur
Orgelconcert | 200 jaar César Franck 

Bart Verheyen en Cindy Castillo

Zaterdag 1 oktober - 16:00 uur 
Choral Evensong | Capella Sine Vinculis 

o.l.v. Bea van der Kaaij

Info: www.scgk.nl
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Door: Karin Oyevaar

Maja van Eijndthoven
Cultuurcoach Utrechtse 

Heuvelrug

Proost op een mooi nieuw seizoen!

Door Maja van Eijndthoven en Rosanne Procee 
(Programmacoördinator Cultuurhuizen Heuvelrug)

Gluren op de Heuvelrug is voor mij altijd het 
hoogtepunt van het jaar, hopelijk heeft u daar 
net zo van genoten als ik! Gelukkig hoeven we 
niet stil te zitten want er zitten altijd nog wat 
ideeën in de koker. Op dit moment staat er 
bijvoorbeeld een nieuw project op de plan-
ning om kaarten te laten maken door lokale 
kunstenaars. 

Maar heb jij een leuk idee om het sociaal- en cultureel 
leven weer een boost te geven na corona? Dan kun je daar 
bij de gemeente subsidie voor krijgen. Kijk daarvoor op 
www.heuvelrug.nl/cultuur of bel Leon Keemer via (0343) 
56 56 00. 
Net voor het zomerreces hebben wij als Utrechtse Heu-
velrug een nieuwe wethouder cultuur gekregen: Karin 
Oyevaar, elders in deze krant zal zij zich voorstellen. Voor 

haar ligt een zware taak te wachten: aan de slag met een 
nieuwe cultuurnota. Wil je graag iets kwijt daarover? Wat 
moeten we wel houden? Waar kunnen we aan werken? Je 
input is altijd welkom bij de cultuurcoach. 
 
Dan nu nog een stukje van mijn collega Rosanne Procee:
In de Cultuurhuizen is het nieuwe programma alweer in 
volle gang. Dit najaar staat er een divers programma op 
de planning met muziek, cabaret, jeugdtheater en toneel. 
Elders in deze krant vind je een overzicht van alle voor-
stellingen.
 
De voorstelling Zwarte Miep wil ik via deze weg nog extra 
in de spotlight zetten. De voorstelling is gemaakt en wordt 
gespeeld door Rik Hoogendoorn, u vast bekend als Ben 
uit Kees&Co en van Sesamstraat. Na het overlijden van 
zijn ouders vond Rik een doos met daarin een complete 

briefwisseling tussen zijn vader, die op dat mo-
ment in Indonesië zat vanwege de Politionele 
Acties en zijn moeder die thuis in Vlaardingen 
wachtte. Deze vondst was de directe aanleiding 
tot het schrijven van Zwarte Miep, het verhaal 
van een vrouw uit Vlaardingen, die vanwege 
haar donkere weelderige haardos altijd Zwarte 
Miep werd genoemd. Het verhaal raakt aan ge-
beurtenissen uit de wereldgeschiedenis zoals 
de Tweede Wereldoorlog, de Politionele Acties 
en de Watersnoodramp tot en met die ene be-
langrijke gebeurtenis in 1958.
 
Een bijzonder verhaal gebracht in de vorm van 
een theatermonoloog door een uitstekende ac-
teur. Zeker de moeite waard! Zwarte Miep is op 

19 november te zien in de Allemanswaard in Amerongen. 
Tickets vind je op www.bibliotheekzout.nl/theater

“Tijdens corona heeft de cultuursector stilge-
legen. Ondanks alle inspanningen om het be-
lang van kunst en cultuur onder de aandacht 
te brengen, bleven de bioscopen, theaters 
en musea dicht. Zware tijden dus. En eigen-
lijk nog steeds, want de bezoekersaantallen 
in zalen en musea zijn nog niet terug op het 
niveau van vóór corona. 

Dat motiveert mij, als nieuwe wethouder cultuur van de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug, om te stáán voor de cul-
turele sector en het belang ervan te blijven benadrukken. 
Jong en oud blijven stimuleren om culturele evenementen 
te bezoeken en zelf kunst te maken en creatief bezig te 
zijn. Kunst en cultuur weer volledig omarmen en opnieuw 
de waardering geven die het verdient. Daar wil ik me de 
komende 4 jaar voor inzetten. 

In de 3 maanden dat ik nu wethouder ben, heb ik gelukkig 
al een aantal mooie, culturele initiatieven mogen bezoe-

ken. Als liefhebster van culturele evenementen waren die 
bezoeken een waar feestje. Neem het festival “Driebergen 
Art” waarvoor Willem Stolwijk de opdracht kreeg om, sa-
men met vluchtelingen uit het AZC in Leersum, een groot 
kunstwerk te maken dat hoop en troost uitdrukt. Of de 
jaarlijkse uitreiking van de Hans Nijhof kunstprijs in de 
Culturele Regio. En denk aan het Leersumse bloemencor-
so, sinds kort officieel op de lijst van immaterieel erfgoed, 
waarbij honderden Leersummers op de bouwplaatsen 
maandenlang hielpen met het konten, lijmen en plakken 
van dahlia’s en de prachtigste wagens gebouwd werden. 

Verschillende culturele initiatieven, met als overeenkomst dat 
ze de mensen in onze dorpen verbinden en verbroederen, 
plezier geven en aanzetten tot nadenken. Fijn en belangrijk 
dus dat het weer kan, we hebben heel wat in te halen!” 

Karin Oyevaar
Wethouder Cultuur
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Kunst en cultuur weer volledig omarmen en 
opnieuw de waardering geven die het verdient



28 29AC kunst- en cultuurkrant kunst- en cultuurkrant AC

‘ Tijdens het heggenvlechten word ik 
gevolgd door een roodborstje’ Door: Frank Flippo

Achter B & B Klein Groenbergen in  
Leersum ligt een mooi trekkersveldje 
waar wij laatst een nachtje kampeerden. 

Bij die gelegenheid liet de eigenaresse ons 
een mooie meidoornhaag zien. Die bracht 
me op het spoor van Lex Roeleveld (71) uit 
Maarn die al twintig jaar heggen vlecht.  
Mede dankzij hem heeft het heggenvlechten 
in Nederland een flinke vlucht genomen.  
In Langbroek, Bunnik en Odijk waren al  
cursussen en wedstrijden met veel belang-
stelling. Interview met een bevlogen buiten-
werker: ‘Als ik morgen onder een tram kom, 
weet ik dat ik iets heb nagelaten.’

Ook Heuvelrug, Langbroek en Kromme Rijngebied waren 
ooit minder open van karakter dan nu. Het landschap was 
overdekt met een zeer fijnmazig netwerk van hagen, heg-
gen, singels en houtwallen. Dassen, vossen, vogels, vlinders 
en insecten nestelden volop in de rijke struwelen met hun 
weelde aan flora en fauna. Nadat prikkeldraad goedkoop 
beschikbaar kwam, zo’n 100 jaar geleden, kwam danig de 
klad in deze diversiteit.  De ruilverkaveling van de jaren ’50 
bracht onder andere veel heggenbestanden in ons land 
haast de genadeslag toe. Pas sinds kort lijkt het tij te gaan 
keren. Heggenvlechten is inmiddels een heuse trend.

Rond 2015 vonden natuurbeschermers na veel speuren 
stokoude agrariërs die nog konden heggenvlechten, onder 
andere Piet Janssen (1910-2016). Hij woonde in Oeffelt 
(Limburg) in het Maasheggengebied. Met enkele anderen 
bracht hij de verdwijnende kennis over. Lex Roeleveld, 
Thomas van Slobbe en Jaap Dirkmaat brachten mede 
hierdoor een bijna uitgestorven traditie tot leven. 
Lex Roeleveld. ‘In Nederland vlocht men heggen door 
takken van levende struiken te buigen en knakken, eerder 
dan ze in te kappen.  Maar heggenvlechters van tegen-
woordig hebben meer rondgekeken en vlechten dus op 
meer manieren. In Nederland werken we vaak met staken 
en binders maar het kan ook zonder. In het Maasheggen-
gebied gebeurt dat bijvoorbeeld. Daar werden de struiken 
vroeger niet ingehakt maar de takken werden geleid, 
zoals in leilindes. Er zijn meerdere regionale Nederlandse 
vlechtstijlen maar ze zijn nog niet allemaal in kaart ge-
bracht. In Frankrijk zagen ze eerst het zware hout uit de 
heg, voor ze de struiken inhakken en vlechten. Snoeihout 
wordt meestal opgestookt, bijvoorbeeld bij het koken van 
veevoer in de ‘soppot’. Hoe je vlecht, hangt ook af van de 
heg die je aantreft en van persoonlijke voorkeuren.’

Kampioenschap
Lex woont sinds kort in Maarn, maar liet al eerder sporen 
achter in onze streek: ‘In opdracht van Landschap Erfgoed 
Utrecht bracht ik alle heggen in de Kromme Rijnstreek in 
kaart. Ze staan hier vaak op landgoederen, rond erven en 
langs de Kromme Rijn.  De hogere gronden 
hebben overwegend houtwallen, de 
lagere hebben eerder houtsingels van 
elzen, essen en wilgen.’ 

Ambacht

Al zijn ook hier veel heggen verdwenen. Lex adviseerde 
initiatieven van o.a. Landschap Erfgoed Utrecht die een 
begin wilden maken met herstel. En geeft cursussen. In 
Leersum bouwde hij met 15 cursisten enkele jaren geleden 
een mooie nieuwe meidoornhaag. ‘Bij een meidoorn is dat 
niet letterlijk vlechten. De stam wordt eerst voor 60- 80 
% ingehakt zodat je hem kunt buigen, dan neerleggen en 
de takken vervlechten. Daarna wordt de heg verstevigd en 
afgebonden.’

Het was een geslaagde exercitie. ‘Met zo’n 15 man gin-
gen we aan de slag. De B & B zorgde voor soep, koffie en 
broodjes, wij voor de expertise. Dat werkte prima.’ 

‘In Bunnik en Odijk gaf ik diverse cursussen en een nationaal 
kampioenschap heggenvlechten. Verder werkte ik met colle-
ga’s langs de Langbroekerwetering bij Geerestein, in Ame-
rongen en langs de Gooyerdijk tussen Doorn en Driebergen.’ 

‘Heggenvlechten is heerlijk. Het doet iets met je als je zo 
geconcentreerd bezig bent met natuur op vaak prachtige 
plekken. In het begin zie je allerlei beestjes wegspringen. 
Meter na meter ga je verder. Vaak word ik elke meter ge-
volgd door een roodborstje.”

Hakhout
Naast heggen hebben ook oude hakhoutpercelen zijn 
aandacht. ‘Op landgoed Sandenburg zijn we als stichting 
Heg & Landschap bezig met het herstel van percelen 
hazelaarhakhout. Dat type hakhout is vrij bijzonder voor 
Nederland.  Hazelaarhout kun je bijvoorbeeld gebruiken 
voor bonenstaken en versteviging van riet op daken en 
hekwerken. Het precieze historische gebruik is vaak te 
vinden in oude kasboeken. Die vermelden nauwkeurig wat 
aan wie verkocht werd en met welk doel

Het Langbroekergebied is sowieso uniek, met zijn vele 
zeldzame overgangen van hoog naar laag en van droog 
naar nat, van eiken naar wilgen en alles er tussenin. Hak-
houtpercelen hebben cultuurhistorische waarde, zeker 

rond Langbroek omdat daar al heel lang bewoning is.’ 
 

Lex is een van de weinige professionele Neder-
landse heggenvlechters. ‘Ik was een van de 
eersten die er betaald mee aan de slag ging. 
Ik doe niet alles handmatig, want bij betaald 
werk moet je meters maken. Soms ontkom je 

er dan niet aan, pragmatisch te zijn en moderne 
middelen te gebruiken.’

‘Nu zit ik tijdelijk in Engeland, een beetje half werk, half 
vakantie. Ik ken er veel mensen van het heggenvlechten 
en bereid tegelijkertijd opdrachten voor. Heggenvlechten 
is in Engeland nooit weggeweest. Al zeker honderd jaar 
worden hier heggenvlechtwedstrijden gehouden en ik doe 

Stichting heg & Landschap: www.hegenlandschap.nl/
Stichting Waarde: https://waarde.nl/
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap:  
www.nederlandscultuurlandschap.nl/
Zin gekregen in heggenvlechten? Kijk op www.heggen.nu en  
www.hegenlandschap.nl.. Effectief vlechten is mogelijk in het 
winterseizoen omdat de sapstroom dan stil staat. In het voorjaar 
stopt het vlechten omdat het dan broedseizoen is en veel vogels 
nestelen in de heggen.  Houd dus vanaf september de agenda 
in de gaten: cursussen zijn meestal tussen half oktober en half 
maart. 

daar graag aan mee. In 2018 won ik het landelijk kampi-
oenschap heggenvlechten voor senioren. Ik was ook nog 
de enige niet-Engelse deelnemer.’
 
Op zijn website staat een foto met prins Charles. Lex: ‘Hij is 
beschermheer van het Engelse heggenvlechten. Jaarlijks 
organiseert hij op zijn landgoed een wedstrijd. Dan komt 
hij aanrijden in zijn Landrover en stapt uit om met ieder-
een een praatje te maken. Hij is serieus geïnteresseerd. Ik 
deed hem bij die gelegenheid een fles goede oude jenever 
cadeau. Ik weet niet of hij er ook van geproefd heeft.’

Stichting Waarde
‘Heggenvlechten doe ik sinds 2001. Voorheen werkte ik 
als landbouwkundige in de ontwikkelingssamenwerking. 
Gaandeweg veranderde dat werk en ik was ook toe aan iets 
anders. Kantoorwerk leek mij niks; ik zocht iets in de buiten-
lucht. Zo leerde ik Thomas van Slobbe kennen van Stichting 
Waarde en Jaap Dirkmaat van Vereniging Das & Boom, te-
genwoordig van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. 
Thomas en Jaap lanceerden het idee om het heggenvlechten 
in Nederland te herintroduceren. Ik ben daarin gestapt en 
het mijn passie en werk gemaakt.’ ‘Heggenvlechten heeft in-
middels de Unesco-status als cultureel immaterieel erfgoed. 
Ik ben nu zover dat ik genoeg mensen heb opgeleid om de 
traditie voort te kunnen zetten. We kunnen stellen dat het 
echt wortel heeft geschoten in Nederland. De aandacht voor 
het ambacht, voor heggen en voor de aanplant van nieuwe 
heggen groeit. Ik mag tevreden zijn.’
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Wijk bij Duurstede: 

Ook dit jaar is er in de gemeen-
te Wijk bij Duurstede weer een 
gevarieerd programma samenge-
steld. 

Er zijn 16 opengestelde monumenten, o.a. 
in Wijk bij Duurstede: De Grote Kerk,Het 
Oude Stadhuis, Kasteel Duurstede, Molen 
Rijn en Lek, Steenfabriek De Bosscher-
waarden. 

Langbroek 
Ook in Overlangbroek is de Hervormde 
Kerk open net als Kasteel Zuilenburg en 
ook de Hervormde Kerk van Nederlang-
broek.  

Cothen. 
In Cothen is de Protestantse Kerk open 
gesteld net als de tuin van Kasteel  
Rhijnestein, Hotel de Kroon, Het Molentje 
en natuurlijk Molen Oog in T Zeil 

Driebergen: 
Open zijn o.a. De Cultuurhoek, Buiten-
plaats Sparrendaal, Grote Kerk (PKN) 
Landgoed Kraaybeekerhof, Maria 
(Lourdes) Grot, Moskeëen Haci Bayram  
(Turks) en Annasr (Marokkaans) , Mu-
seum Vroeger en Nu, Museum Militaire 
Traditie en op het mooie Kerkpleintje De 
St. Petrus Bandenkerk, Overtuin Villa 
Boschoord. 

Doorn: 
In Doorn zijn zo’n 14 monumenten open, 
bij deze enkele: De Ludenkapel, Kasteel 
Maarten Maartenshuis, Rondwandeling 
op de Oude Begraafplaats,  
Oranjerie Hydepark, Nat. Bomenmuseum, 
Landgoed Moersbergen,  
Het Poortgebouw van Huis Doorn en de 
Historische Theetuin van Bartimeus.  
In Doorn zijn ook nog wandel-fietstoch-
ten, kijk op : www.openmonumenten-
dag.nl 

Leersum: 
Ook hier een gevarieerd programma . 
Uiteraard is hier Landgoed Zuylestein 
open, de Michaelkerk, een rondleiding 
op Parc Broekhuizen ( van tevoren 
reserveren) , De Uilentoren en de 
Tombe van Nellesteyn 

Amerongen: 
Allereerst is er de Grietmarkt op het 
vernieuwde Margaretha Tunorplein, dit 
trekt altijd al veel publiek en is aan te 
bevelen om deze markt te bezoeken, 
daarnaast open: Galerie Het Harten-
huis, De Posthoorn (tuin) Galerie 32, 
De Wij Vorm, DB-Wonen, Het Oude 
Gemeentehuis, De Andrieskerk, De 
Napoleonschuur en het Tabaksteelt 
Museum. 
De tuinen van Kasteel Amerongen 
zijn gratis te bezoeken, tevens kunt 
U gebruik maken van verschillende 
voordeelpassen (o.a. Museumjaarkaart) 
momenteel de expo Goet en Bloet 
meer dan een bezoek waard, ter plekke 
restaurants aanwezig. 
Amerongen heeft een uitgebreid 
programma, dus ook hier geld: kijk op 
www.openmonumentendag/
amerongen.nl 

Rhenen: 
In het oude historische Rhenen kunt 
U verschillende plekken bezoeken, 
uiteraard is het mooie en interessante 
Stadsmuseum open, hier zijn altijd 
verschillende tentoonstellingen o.a. 
schilderijen van Jan van Goyen, op 
deze zaterdag 10 september word ook 
de Kunstenaar van het Jaar bekend 
gemaakt, daarnaast zijn open: 
De Cunerakerk die pal naast dit 
Museum staat, de Gedachteniskerk en 
de voormalige brandweer kazerne 
T Brandtweer. 

Ook in de plaatsen Achterberg en Elst 
(Utr.) zijn monumenten open, kijk op; 
www.openmonumentendag.nl. 

Een uitgebreid programma in deze gemeente, Driebergen, Doorn, 
Leersum,Amerongen etc…. We zullen er enkele toelichten, kijk 
vooral ook op : www.openmonumentendag.nl en zoek op plaatsnaam. 
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Agenda najaar 2022
ALGEMEEN
Mondriaanworkshop: 
Bedruk jouw eigen tas
�  hele jaar 
�   De Katoendrukkerij
dekatoendrukkerij.nl 

Voorstelling:
Pong! van de Spullenmannen 
�  Najaar 
�   De War
dewar.nl

Exposities:
Special Artists meet Mondriaan
�  april t/m november
�   diverse locaties
specialarts.nl 

Doopboek Piet Mondriaan 
�  t/m 15 oktober
�   Sint Joriskerk 
joriskerkamersfoort.nl

Expositie Grensverleggers
Het Wilde Oog
�  t/m 9 oktober 
�   De Katoendrukkerij
dekatoendrukkerij.nl 

SEPTEMBER
Tentoonstelling:
Onbegrensd: beeldend en muziek 
�  4 september t/m 5 maart
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Tentoonstelling: 
BAKSTEEN | BRICK 
�  10 september t/m 8 januari 
�   Kunsthal Kade
kunsthalkade.nl 

Open monumentendag
o.a. Mondriaanhuis en 
Museum Flehite gratis te 
bezoeken op 10 september
�  10 en 11 september 
�   Amersfoort
openmonumentendag.nl 

Festival: 
Amersfoortse Pracht 
�  11 september, 12.00 - 23.00 uur
�   Openluchttheater Amersfoort

Middelhoefseweg
amersfoortsepracht.nl

Mondriaanworkshop tijdens 
Dorpsfeest Hoogland: 
Vogelhuisje schilderen
�  17 en 18 september
�   Hoogland: Engweg 
dorpsfeesthoogland.nl 

Muziekfestival September Me
Voor ontdekkers en verdwalers
Boogie Woogie Me
�  22 t/m 25 september
�   Veerensmederij
september-me.nl 

Voorstelling:
Brieven aan Mondriaan 
�  25 september, 11.00 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

OKTOBER
Muzikale tentoonstelling:
Mondriaan in muziek en beeld
�  1 oktober
�   KAMV Harmonie
kamv.nl

Voorstelling: ‘Uit de doeken doen’ 
Theatersportvereniging 
Bruin Tapijt 
�  1 oktober
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Tentoonstelling: 
Naar de natuur, Mondriaan 
en de Haagse School
�  8 oktober t/m 29 januari 
�   Museum Flehite
museumflehite.nl 

Optreden: Buiten de lijnen - 
Het mysterie Mondriaan: 
Julika Marijn
�  11 t/m 30 oktober, 20.15 uur
�   Sint Aegtenkapel 
flint.nl 

Uitreiking Stadsbouwprijs
�  13 oktober 
�   Veerensmederij Amersfoort
fasade.nl 

Concert: 
Pynarello met Beethoven V
�  14 oktober, 20.30 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

Marinierskapel der 
Koninklijke Marine
Mondriaan An Essay in 
Primary Colors
�  14 oktober, 20.15 uur
�   Flint
flint.nl 

Concert:
Dianto Reed Quintet
�  15 oktober, 20.30 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

Concert:
Onbegrensd
�  15 oktober
mondriaanhuis.nl 

Art of Lines
Flint i.s.m. KOSMIK: 
hiphop en VJ Liza René
�  15 oktober, 19.30 uur
�   Flint
flint.nl 

Concert: Rhapsody in Blue 
�  16 oktober
�  Theater de Veerensmederij
theaterveerensmederij.nl 

Tentoon ensemble en 
Christiaan Kuyenhoven
Rapsody in Blue
�  16 oktober, 15.00 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

Kinderworkshop: 
Onbegrensd: Victory Boogie 
Woogie
�  24 oktober, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Kinderworkshop: 
Schilderen aan de Eem 
�  25 oktober, 11.00 uur
�   Museum Felhite
museumflehite.nl 

Kinderworkshop: 
Kunst van het weglaten
�  26 oktober, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Uit de doeken doen
Theatersportvereniging Bruin Tapijt speelt zaterdag 1 oktober 
“Uit de doeken doen” in het Mondriaanhuis. De improvisatievoor-
stelling staat compleet in het teken van Mondriaan. Het publiek mag 
ook mee kleuren, door suggesties te geven voor de scenes die de 
acteurs spelen. Kom de wereld van Mondriaan ervaren in zijn geboor-
tehuis. Kijk op de website voor meer informatie en kaartverkoop.

MONDRIAANHUIS Kortegracht 11, 1 oktober, mondriaanhuis.nl

Rhapsody 
in Blue 
Op zondag 16 oktober klinkt de 
Rhapsody in Blue van George 
Gershwin (1898 – 1937). Speciaal 
voor het 10-koppige Tentoon 
ensemble en Christiaan Kuyven-
hoven maakte Bob Zimmerman 
een bewerking voor blazers en 
piano. Gershwin vernoemde zijn 
compositie naar het schilderij 
Nocturne in Blue and Green. 
De Rhapsody in Blue is een van 
de meest iconische stukken voor 
orkest en piano uit de 20ste 
eeuw. Daarnaast klinkt ‘buizen 
in B’ gecomponeerd door Mervyn 
Groot. Nieuw werk op een zelf 
gemaakt instrument gekleurd 
in de karakteristieke kleuren 
van de Victory Boogie Woogie.

THEATER DE VEERENSMEDERIJ 
Soesterweg 330
16 oktober
theaterveerensmederij.nl

Doopboek Mondriaan
Een maand na zijn geboorte, op 7 april 1872, werd Piet Mondriaan 
gedoopt in de Sint-Joriskerk, zo is te lezen in het Doopboek van de 
Hervormde Kerk. Dit historische boek, dat normaal wordt bewaard 
door Archief Eemland, is t/m 15 oktober te zien in de Joriskerk. Daar-
naast zijn er op deze locatie ook allerlei kunstexposities te bekijken. 
De Joriskerk is t/m 15 oktober open op dinsdag t/m zaterdag van 
11:00 – 17:00 uur. Entree: € 2,- per persoon, kinderen tot en met 
12 jaar krijgen gratis toegang. 

JORISKERK Hof 1, t/m 15 okt (di t/m za 11–17uur) joriskerkamersfoort.nl

Brieven aan Mondriaan
Een liedcyclus van fictieve brieven aan Piet Mondriaan, geïnspireerd 
op de briefwisseling tussen Piet Mondriaan en Willy Wentholt.
Piet Mondriaan schreef 22 brieven aan Willy Wentholt, een lerares 
Frans uit Amsterdam met wie hij vijf jaar lang een knipperlichtrelatie 
onderhield. Van hun briefwisseling zijn alleen de brieven van Mon-
driaan aan Wentholt bewaard gebleven. Daantje Idelenburg heeft op 
basis hiervan imaginaire antwoorden van Willy aan hem geschreven. 
Daarin laat ze naast gevoelens van de twee geliefden ook de geschie-
denis uit die tijd naar voren komen: de Eerste Wereldoorlog, de 
vluchtelingen uit België in Nederland, de Spaanse griep die heerste. 
Het zijn thema’s die vaak verrassend actueel zijn. De tekst van Daan-
tje is door Niek Idelenburg op muziek gezet.  
Brieven aan Mondriaan Tekst: Daantje Idelenburg; muziek: Niek 
Idelenburg; regie: Joke Hoolboom; video: Ard van der Veldt
Uitvoering: mezzosopraan Karin Strobos en pianist Ernst Munneke.

VEERENSMEDERIJ Soesterweg 330, 25 september, 11.00 uur
veerensmederij.nl

Kinderworkshop: 
Kunst Maken: waar begin je? 
�  27 oktober, 11.00 uur
�   Museum Felhite
museumflehite.nl 

Kinderworkshop: Lef!
�  28 oktober, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Mondriaantentoonstelling: 
Special Arts op de Mondriaanboot
�  28 t/m 30 oktober, 
10.00 – 17.00 uur 
�   Eemhaven 
woonschiprobbedoes.nl

NOVEMBER
Architectuurcafe Baksteen
KAdECafé
�  10 november 
fasade.nl 

BAKSTEEN I BRICK
Tentoonstelling BAKSTEEN brengt 
een ode aan dit veelzijdige bouw-
materiaal. Meer dan vijftig kunstenaars, 
ontwerpers en architecten tonen de 
schoonheid en zeggingskracht van 
gebakken steen in al zijn kleurvarianten, 
herhalingen en metselverbanden.

KUNSTHAL KADE Eemplein 77, 
10 september t/m 8 januari 2023
kunsthalkade.nl

Première tekenfilm
PIETS DREAM
�  zondag 20 november 
�   Mondriaanhuis en online
mondriaanhuis.nl 

DECEMBER
Kinderworkshop: 
Winterlandschap
�  28 december, 14.00 uur
Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Kinderworkshop: 
Porselein schilderen 
�  30 december, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 
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iedereen die dit jubileumjaar mede mogelijk heeft gemaakt

BEDANKT

Geïnspireerd door Mondriaan? Kom ook schilderen bij het 
Royal Talens Experience Centre in Apeldoorn. Hier kun je 
terecht voor de allerleukste workshops en masterclasses 
waarbij je uitgebreide uitleg krijgt. Daarbij kun je ook een 
kijkje komen nemen in onze fabriek om met eigen ogen 
te zien hoe onze verf wordt gemaakt. De volledige agenda 
met alle workshops is te vinden op de website. Reserveer 
snel jouw plekje en kom langs voor een workshop of 
rondleiding. royaltalens-experience.nl

Schilderen als Mondriaan
ONBEGRENSD
& 7 COMPONISTEN
7 BEELDEND KUNSTENAARS

TENTOONSTELLING
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Agenda najaar 2022
ALGEMEEN
Mondriaanworkshop: 
Bedruk jouw eigen tas
�  hele jaar 
�   De Katoendrukkerij
dekatoendrukkerij.nl 

Voorstelling:
Pong! van de Spullenmannen 
�  Najaar 
�   De War
dewar.nl

Exposities:
Special Artists meet Mondriaan
�  april t/m november
�   diverse locaties
specialarts.nl 

Doopboek Piet Mondriaan 
�  t/m 15 oktober
�   Sint Joriskerk 
joriskerkamersfoort.nl

Expositie Grensverleggers
Het Wilde Oog
�  t/m 9 oktober 
�   De Katoendrukkerij
dekatoendrukkerij.nl 

SEPTEMBER
Tentoonstelling:
Onbegrensd: beeldend en muziek 
�  4 september t/m 5 maart
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Tentoonstelling: 
BAKSTEEN | BRICK 
�  10 september t/m 8 januari 
�   Kunsthal Kade
kunsthalkade.nl 

Open monumentendag
o.a. Mondriaanhuis en 
Museum Flehite gratis te 
bezoeken op 10 september
�  10 en 11 september 
�   Amersfoort
openmonumentendag.nl 

Festival: 
Amersfoortse Pracht 
�  11 september, 12.00 - 23.00 uur
�   Openluchttheater Amersfoort

Middelhoefseweg
amersfoortsepracht.nl

Mondriaanworkshop tijdens 
Dorpsfeest Hoogland: 
Vogelhuisje schilderen
�  17 en 18 september
�   Hoogland: Engweg 
dorpsfeesthoogland.nl 

Muziekfestival September Me
Voor ontdekkers en verdwalers
Boogie Woogie Me
�  22 t/m 25 september
�   Veerensmederij
september-me.nl 

Voorstelling:
Brieven aan Mondriaan 
�  25 september, 11.00 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

OKTOBER
Muzikale tentoonstelling:
Mondriaan in muziek en beeld
�  1 oktober
�   KAMV Harmonie
kamv.nl

Voorstelling: ‘Uit de doeken doen’ 
Theatersportvereniging 
Bruin Tapijt 
�  1 oktober
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Tentoonstelling: 
Naar de natuur, Mondriaan 
en de Haagse School
�  8 oktober t/m 29 januari 
�   Museum Flehite
museumflehite.nl 

Optreden: Buiten de lijnen - 
Het mysterie Mondriaan: 
Julika Marijn
�  11 t/m 30 oktober, 20.15 uur
�   Sint Aegtenkapel 
flint.nl 

Uitreiking Stadsbouwprijs
�  13 oktober 
�   Veerensmederij Amersfoort
fasade.nl 

Concert: 
Pynarello met Beethoven V
�  14 oktober, 20.30 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

Marinierskapel der 
Koninklijke Marine
Mondriaan An Essay in 
Primary Colors
�  14 oktober, 20.15 uur
�   Flint
flint.nl 

Concert:
Dianto Reed Quintet
�  15 oktober, 20.30 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

Concert:
Onbegrensd
�  15 oktober
mondriaanhuis.nl 

Art of Lines
Flint i.s.m. KOSMIK: 
hiphop en VJ Liza René
�  15 oktober, 19.30 uur
�   Flint
flint.nl 

Concert: Rhapsody in Blue 
�  16 oktober
�  Theater de Veerensmederij
theaterveerensmederij.nl 

Tentoon ensemble en 
Christiaan Kuyenhoven
Rapsody in Blue
�  16 oktober, 15.00 uur
�   Veerensmederij
veerensmederij.nl

Kinderworkshop: 
Onbegrensd: Victory Boogie 
Woogie
�  24 oktober, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Kinderworkshop: 
Schilderen aan de Eem 
�  25 oktober, 11.00 uur
�   Museum Felhite
museumflehite.nl 

Kinderworkshop: 
Kunst van het weglaten
�  26 oktober, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Uit de doeken doen
Theatersportvereniging Bruin Tapijt speelt zaterdag 1 oktober 
“Uit de doeken doen” in het Mondriaanhuis. De improvisatievoor-
stelling staat compleet in het teken van Mondriaan. Het publiek mag 
ook mee kleuren, door suggesties te geven voor de scenes die de 
acteurs spelen. Kom de wereld van Mondriaan ervaren in zijn geboor-
tehuis. Kijk op de website voor meer informatie en kaartverkoop.

MONDRIAANHUIS Kortegracht 11, 1 oktober, mondriaanhuis.nl

Rhapsody 
in Blue 
Op zondag 16 oktober klinkt de 
Rhapsody in Blue van George 
Gershwin (1898 – 1937). Speciaal 
voor het 10-koppige Tentoon 
ensemble en Christiaan Kuyven-
hoven maakte Bob Zimmerman 
een bewerking voor blazers en 
piano. Gershwin vernoemde zijn 
compositie naar het schilderij 
Nocturne in Blue and Green. 
De Rhapsody in Blue is een van 
de meest iconische stukken voor 
orkest en piano uit de 20ste 
eeuw. Daarnaast klinkt ‘buizen 
in B’ gecomponeerd door Mervyn 
Groot. Nieuw werk op een zelf 
gemaakt instrument gekleurd 
in de karakteristieke kleuren 
van de Victory Boogie Woogie.

THEATER DE VEERENSMEDERIJ 
Soesterweg 330
16 oktober
theaterveerensmederij.nl

Doopboek Mondriaan
Een maand na zijn geboorte, op 7 april 1872, werd Piet Mondriaan 
gedoopt in de Sint-Joriskerk, zo is te lezen in het Doopboek van de 
Hervormde Kerk. Dit historische boek, dat normaal wordt bewaard 
door Archief Eemland, is t/m 15 oktober te zien in de Joriskerk. Daar-
naast zijn er op deze locatie ook allerlei kunstexposities te bekijken. 
De Joriskerk is t/m 15 oktober open op dinsdag t/m zaterdag van 
11:00 – 17:00 uur. Entree: € 2,- per persoon, kinderen tot en met 
12 jaar krijgen gratis toegang. 

JORISKERK Hof 1, t/m 15 okt (di t/m za 11–17uur) joriskerkamersfoort.nl

Brieven aan Mondriaan
Een liedcyclus van fictieve brieven aan Piet Mondriaan, geïnspireerd 
op de briefwisseling tussen Piet Mondriaan en Willy Wentholt.
Piet Mondriaan schreef 22 brieven aan Willy Wentholt, een lerares 
Frans uit Amsterdam met wie hij vijf jaar lang een knipperlichtrelatie 
onderhield. Van hun briefwisseling zijn alleen de brieven van Mon-
driaan aan Wentholt bewaard gebleven. Daantje Idelenburg heeft op 
basis hiervan imaginaire antwoorden van Willy aan hem geschreven. 
Daarin laat ze naast gevoelens van de twee geliefden ook de geschie-
denis uit die tijd naar voren komen: de Eerste Wereldoorlog, de 
vluchtelingen uit België in Nederland, de Spaanse griep die heerste. 
Het zijn thema’s die vaak verrassend actueel zijn. De tekst van Daan-
tje is door Niek Idelenburg op muziek gezet.  
Brieven aan Mondriaan Tekst: Daantje Idelenburg; muziek: Niek 
Idelenburg; regie: Joke Hoolboom; video: Ard van der Veldt
Uitvoering: mezzosopraan Karin Strobos en pianist Ernst Munneke.

VEERENSMEDERIJ Soesterweg 330, 25 september, 11.00 uur
veerensmederij.nl

Kinderworkshop: 
Kunst Maken: waar begin je? 
�  27 oktober, 11.00 uur
�   Museum Felhite
museumflehite.nl 

Kinderworkshop: Lef!
�  28 oktober, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Mondriaantentoonstelling: 
Special Arts op de Mondriaanboot
�  28 t/m 30 oktober, 
10.00 – 17.00 uur 
�   Eemhaven 
woonschiprobbedoes.nl

NOVEMBER
Architectuurcafe Baksteen
KAdECafé
�  10 november 
fasade.nl 

BAKSTEEN I BRICK
Tentoonstelling BAKSTEEN brengt 
een ode aan dit veelzijdige bouw-
materiaal. Meer dan vijftig kunstenaars, 
ontwerpers en architecten tonen de 
schoonheid en zeggingskracht van 
gebakken steen in al zijn kleurvarianten, 
herhalingen en metselverbanden.

KUNSTHAL KADE Eemplein 77, 
10 september t/m 8 januari 2023
kunsthalkade.nl

Première tekenfilm
PIETS DREAM
�  zondag 20 november 
�   Mondriaanhuis en online
mondriaanhuis.nl 

DECEMBER
Kinderworkshop: 
Winterlandschap
�  28 december, 14.00 uur
Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 

Kinderworkshop: 
Porselein schilderen 
�  30 december, 14.00 uur
�   Mondriaanhuis
mondriaanhuis.nl 
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iedereen die dit jubileumjaar mede mogelijk heeft gemaakt

BEDANKT

Geïnspireerd door Mondriaan? Kom ook schilderen bij het 
Royal Talens Experience Centre in Apeldoorn. Hier kun je 
terecht voor de allerleukste workshops en masterclasses 
waarbij je uitgebreide uitleg krijgt. Daarbij kun je ook een 
kijkje komen nemen in onze fabriek om met eigen ogen 
te zien hoe onze verf wordt gemaakt. De volledige agenda 
met alle workshops is te vinden op de website. Reserveer 
snel jouw plekje en kom langs voor een workshop of 
rondleiding. royaltalens-experience.nl

Schilderen als Mondriaan
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& 7 COMPONISTEN
7 BEELDEND KUNSTENAARS
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De gekleurde vakjes in Mondriaans laatste werk, 
de Victory Boogie Woogie, verbeelden 
het ritme van de muziek. Niet vreemd dus dat 
theatermaker Julika Marijn samen met jazzpianist 
en -componist Rembrandt Frerichs gaat 
vertellen over deze kunstenaar. 

De Flint vroeg Julika Marijn om 
een voorstelling te maken over 
Piet Mondriaan in het kader van 
Mondriaan150. De theatermaker 
ontwikkelde eerder al een voor-
stelling over beeldende kunst, Uit 
verdriet geboren, over het leven 
van Helene Kröller-Müller. Zij 
was een van de eerste vrouwen 
in Europa die een grote kunst-
collectie bij elkaar bracht en 
ook werk van Mondriaan kocht. 
Marijn: ‘We duiken nu in het leven 
van Piet Mondriaan, waarbij ik 
vertel en Rembrandt piano speelt 
en improviseert. Hij vertaalde 
al eerder Mondriaans werk naar 
muziek’. 
Marijn legt uit waar de voorstel-
ling Buiten de lijnen, het mysterie 
Mondriaan, over gaat: ‘Mondriaan 
is veel interessanter dan ik altijd 
dacht. Hij is minder mainstream 
dan Van Gogh en Rembrandt, 
maar hoort qua grootheid wel in 
dat rijtje thuis. Mondriaan was 
een wat mysterieus type, in ieder 
geval niet standaard. Hij had geen 
vrouw en kinderen maar leefde 
totaal voor de kunst. Ik wil in mijn 
voorstelling dicht bij zijn drijf-
veren komen en bij wat hij met 
zijn werk wilde bereiken. Ook 
onderzoeken we spelenderwijs 
wat hij nu precies bedoelde met 
zijn ‘neoplasticisme’ of ‘nieuwe 
beelding’. Mondriaan wilde de 
onzichtbare wereld zichtbaar 
maken. Door het publiek kennis 
te laten maken met zijn gedach-
tengoed maar ook met verschil-
lende personages uit zijn leven en 
nieuwe muziekcomposities, laten 
we mensen met andere ogen 

naar de schilder kijken. Mondriaan 
vernieuwde zich voortdurend, 
die ontwikkeling is ontzettend 
interessant. Het wordt een 
collage-voorstelling waarbij ik 
het leuk vind om ook vrouwen 
aan het woord te laten. Vrouwen 
die iets betekend hebben in zijn 
leven, zoals Peggy Guggenheim, 
maar mogelijk ook een vrouwe-
lijke journalist die Mondriaan 
interviewt.’

JAZZLIEFHEBBER
Mondriaan was een groot muziek-
 liefhebber, vooral van jazz, en hij 
danste graag. In Parijs bezocht 
hij vaak de shows van Josephine 
Baker. Vanwege de Tweede 
Wereldoorlog verhuisde hij naar 
New York waar hij kennismaakte 
met boogiewoogie- en blues-
muziek. Marijn: ‘Piet Mondriaan 
heeft op veel plaatsen gewoond, 
het is leuk om de couleur locale 
van deze plekken te laten zien. 
Het is nog wel een uitdaging om 
zo’n bewogen leven te vatten in 
vijf kwartier!’
Marijn en Frerichs spelen voor-
stelling Buiten de lijnen acht keer 
in Amersfoort en daarnaast in 
een aantal plaatsen die een rela-
tie hebben met zijn werk zoals 
Den Haag, Uden, Winterswijk en 
Amsterdam. De première is op 14 
oktober. 

SINT AEGTENKAPEL 
Het Zand 37
11 t/m 30 oktober, 20.15 uur
flint.nl

Buiten de lijnen

Muziektheater over mysterieuze Mondriaan

Art of Lines is een eenmalige interdisciplinaire voorstelling van 
dansers, een video artist en een beatproducer. Professionele hip-
hopmakers presenteren solo’s op beelden van VJ Liza René en een 
sounddesign en beats van producer MaxxLevel in een indrukwek-
kend decor gebaseerd op de werken van Mondriaan.
Art of Lines is een coproductie van productiehuis KOSMIK en thea-
ter Flint in Amersfoort.

FLINT (AFAS ZAAL) Coninckstraat 60
15 oktober, 19:30 uur, € 10,00 Flint.nl

Art of Lines - Flint in 
samenwerking met KOSMIK

Negen Mondriaans voor het Mondriaanhuis Mondriaan, An Essay 
in Primary Colors

Op 14 oktober neemt de Mari-
nierskapel der Koninklijke Marine 
o.l.v. Majoor Arjan Tien, je mee 
op een muzikaal avontuur met 
Mondriaan. Dit avontuur voert 
je door de verschillende leef- en 
stijlperiodes van de in Amers-
foort geboren schilder. Je krijgt 
een intiem kijkje in zijn bijzondere 
leven: zijn roots (ondersteund 
door muziek van Bach), zijn 
voorliefde voor jazz en ballroom-
dansen, zijn rigoureuze keu-
zes, zijn zoektocht naar totale 
abstractie, zijn laatste kunstwerk 
Victory Boogie Woogie en zijn 
humor. Componist Johan de Meij 
en theatermaker Rob Hauser 
brengen dit allemaal samen in 
Mondriaan, An Essay in Primary 
Colors voor Baritonsaxofoon en 
Harmonie orkest. Solist is saxo-
foon-virtuoos Henk van Twillert.

FLINT Coninckstraat 60
14 oktober, 20:15 uur 
€ 12,50 - € 22,50 Flint.nl

In het jaar dat het 150e geboortejaar van Mondriaan feestelijk 
wordt gevierd, heeft het Mondriaanhuis negen vroege Mondri-
aans kunnen verwerven. De werken maakten voorheen deel uit 
van de collectie van Johannes Esser, een groot kunstverzamelaar 
en Nederlands eerste plastisch chirurg. Als huisarts in Amster-
dam kwam Esser in contact met verschillende kunstenaars, zoals 
Breitner en Sluijters en verwierf op deze manier veel kunstwerken 
waaronder een flink aantal van Mondriaan.

De verwerving is tot stand gekomen met de steun van Vereniging 
Rembrandt, de gemeente Amersfoort, Sociaal Cultureel Fonds 
De Amersfoortse en de Vrienden van het Mondriaanhuis. 

Een groot deel van de nieuwe aanwinsten is dit najaar te zien in 
Museum Flehite. De rest wordt getoond in het Mondriaanhuis. 
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Wat gebeurt er als je een 
beeldend kunstenaar en 
een componist samen 
nieuw werk laat maken? 
Dan ontstaat er een 
spannend en elkaar 
verrijkend proces, waarin 
deelnemers over de 
grenzen van hun eigen 
discipline kijken en in 
samenspraak met elkaar 
tot nieuwe inzichten 
en ideeën komen. 
Het Mondriaanhuis 
bracht zeven beeldend 
kunstenaars en zeven 
componisten bij elkaar 
en nodigde hen uit om 
in duo’s nieuw werk 
te maken. Het resultaat 
is te zien in expositie 
Onbegrensd. 

ORDE EN CHAOS
Art van Triest is één van de deel-
nemers aan Onbegrensd. In zijn 
werk staat de menselijke neiging 
centraal om onze fundamentele 
angst en onzekerheid te bezwe-
ren met een ordening, een sys-
teem. Hij beschouwt dit als een 
coping mechanism, een poging 
om vat te krijgen op de wereld 
om ons heen die voortkomt uit 
een diepe behoefte aan controle, 
of de illusie van controle.   
Van Triest werkte voor de ten-
toonstelling van het Mondriaan-
huis samen met de veelzijdige 
Henry Kelder, een Amersfoortse 
componist die daarnaast ook 
pianist is, docent aan het con-
servatorium en organisator van 
de Havikconcerten. De eerste 
ontmoeting van musicus en beel-
dend kunstenaar, was in oktober 
2021, tijdens de startbijenkomst 
van project Onbegrensd. Alle 
kunstenaars en componisten lie-
ten tijdens deze bijeenkomst zien 
wat hen bezighoudt en hoe zij de 
samenwerking voor zich zagen. 
Op basis hiervan liet iedereen 
weten met wie hij of zij graag zou 
willen samenwerken en werden 
duo’s gevormd.  

EIGEN TAAL
Van Triest: ‘Hoewel Henry ervan 
houdt om mooie dingen te 
maken, vonden we elkaar in het 
concept van afbraak en aantas-
ting. Samen hebben we ‘regels’ 
opgesteld, die we allebei hebben 
uitgewerkt in onze eigen taal. 
Tijdens het maakproces stuur-
den we elkaar schetsen, die weer 
leidden tot nieuwe inzichten 
en vervolgstappen. Uiteindelijk 
heeft het geleid tot een werk in 
drie delen, waarbij een strakke 
ordening wordt verstoord en 
leidt tot een nieuwe staat van 
zijn, zowel in beeld als geluid. Ik 
ben heel benieuwd hoe mensen 
onze geconstrueerde chaos zul-
len ervaren in zowel mijn sculp-
turen als in Henry’s muziek en of 
het elkaar versterkt. Het zou ook 
mooi zijn als dit werk mensen aan 
het denken zet over onze contro-
ledrang.’

MONDRIAANHUIS 
Kortegracht 11 
4 september t/m 5 maart 2023
mondriaanhuis.nl 

De geselecteerde kunstenaars en componisten tijdens de 
startbijeenkomst. V.l.n.r: Ronald Nijhof, Henry Kelder, 
Fadenka van der Sloot, Jan Maarten Voskuil, Amarentske Koopman, 
Karina Puuffin, Hans Bakker, Jitske Bakker, Devin de Vries, Art van Triest, 
Daan van den Hurk en Nathan Bonkerk. Niet op de foto: Anne-Maartje Lemereis en Noëmi Schermann.

Art van Triest en 
Henry Kelder, Affected

CONCERT OP 15 OKTOBER
Op zaterdag 15 oktober worden alle muziekstukken die onder-
deel zijn van de kunstwerken van expositie Onbegrensd, live 
uitgevoerd tijdens het satelliet-concert van de Havikconcerten. 
Tijdens dit samenwerkingsconcert brengt het Keuris Ensemble de 
nieuwe composities ten gehore, die allemaal in wereldpremière 
gaan. Het gaat om zeven composities in zeer uiteenlopende stijlen 
van de componisten Hans Bakker, Nathan Bonkerk, Daan van den 
Hurk, Henry Kelder, Anne-Maartje Lemereis, Noëmi Schermann en 
Devin de Vries. Bij het concert zullen ook de zeven kunstwerken 
digitaal getoond worden. 

Musici: Egbert-Jan Louwerse, Anna voor de Wind, Lis Perry, 
Roeland Duijne en Henry Kelder 

Meer informatie op mondriaanhuis.nl

Mondriaan was één van de 
oprichters van De Stijl, een 
beweging waarbinnen de leden 
elkaar scherp hielden door 
ideeënuitwisseling en discus-
sie. Deze interactie was een 
belangrijke voedingsbodem voor 

componisten en vroeg hen om in 
duo’s nieuw werk te ontwikkelen. 
De zeven duo’s werden uitgeno-
digd om elkaar te ontmoeten, 
op elkaar te reageren, uit te wis-
selen en grenzen op te zoeken. 

vernieuw ing. Geïnspireerd door 
de uitwisseling binnen De Stijl, 
heeft het Mondriaanhuis kun-
stenaars van twee verschillende 
disciplines samengebracht. Het 
museum selecteerde zeven 
beeldend kunstenaars en zeven 

Onbegrensd

Beeldend kunstenaars en componisten 
verleggen grenzen
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De gekleurde vakjes in Mondriaans laatste werk, 
de Victory Boogie Woogie, verbeelden 
het ritme van de muziek. Niet vreemd dus dat 
theatermaker Julika Marijn samen met jazzpianist 
en -componist Rembrandt Frerichs gaat 
vertellen over deze kunstenaar. 

De Flint vroeg Julika Marijn om 
een voorstelling te maken over 
Piet Mondriaan in het kader van 
Mondriaan150. De theatermaker 
ontwikkelde eerder al een voor-
stelling over beeldende kunst, Uit 
verdriet geboren, over het leven 
van Helene Kröller-Müller. Zij 
was een van de eerste vrouwen 
in Europa die een grote kunst-
collectie bij elkaar bracht en 
ook werk van Mondriaan kocht. 
Marijn: ‘We duiken nu in het leven 
van Piet Mondriaan, waarbij ik 
vertel en Rembrandt piano speelt 
en improviseert. Hij vertaalde 
al eerder Mondriaans werk naar 
muziek’. 
Marijn legt uit waar de voorstel-
ling Buiten de lijnen, het mysterie 
Mondriaan, over gaat: ‘Mondriaan 
is veel interessanter dan ik altijd 
dacht. Hij is minder mainstream 
dan Van Gogh en Rembrandt, 
maar hoort qua grootheid wel in 
dat rijtje thuis. Mondriaan was 
een wat mysterieus type, in ieder 
geval niet standaard. Hij had geen 
vrouw en kinderen maar leefde 
totaal voor de kunst. Ik wil in mijn 
voorstelling dicht bij zijn drijf-
veren komen en bij wat hij met 
zijn werk wilde bereiken. Ook 
onderzoeken we spelenderwijs 
wat hij nu precies bedoelde met 
zijn ‘neoplasticisme’ of ‘nieuwe 
beelding’. Mondriaan wilde de 
onzichtbare wereld zichtbaar 
maken. Door het publiek kennis 
te laten maken met zijn gedach-
tengoed maar ook met verschil-
lende personages uit zijn leven en 
nieuwe muziekcomposities, laten 
we mensen met andere ogen 

naar de schilder kijken. Mondriaan 
vernieuwde zich voortdurend, 
die ontwikkeling is ontzettend 
interessant. Het wordt een 
collage-voorstelling waarbij ik 
het leuk vind om ook vrouwen 
aan het woord te laten. Vrouwen 
die iets betekend hebben in zijn 
leven, zoals Peggy Guggenheim, 
maar mogelijk ook een vrouwe-
lijke journalist die Mondriaan 
interviewt.’

JAZZLIEFHEBBER
Mondriaan was een groot muziek-
 liefhebber, vooral van jazz, en hij 
danste graag. In Parijs bezocht 
hij vaak de shows van Josephine 
Baker. Vanwege de Tweede 
Wereldoorlog verhuisde hij naar 
New York waar hij kennismaakte 
met boogiewoogie- en blues-
muziek. Marijn: ‘Piet Mondriaan 
heeft op veel plaatsen gewoond, 
het is leuk om de couleur locale 
van deze plekken te laten zien. 
Het is nog wel een uitdaging om 
zo’n bewogen leven te vatten in 
vijf kwartier!’
Marijn en Frerichs spelen voor-
stelling Buiten de lijnen acht keer 
in Amersfoort en daarnaast in 
een aantal plaatsen die een rela-
tie hebben met zijn werk zoals 
Den Haag, Uden, Winterswijk en 
Amsterdam. De première is op 14 
oktober. 

SINT AEGTENKAPEL 
Het Zand 37
11 t/m 30 oktober, 20.15 uur
flint.nl

Buiten de lijnen

Muziektheater over mysterieuze Mondriaan

Art of Lines is een eenmalige interdisciplinaire voorstelling van 
dansers, een video artist en een beatproducer. Professionele hip-
hopmakers presenteren solo’s op beelden van VJ Liza René en een 
sounddesign en beats van producer MaxxLevel in een indrukwek-
kend decor gebaseerd op de werken van Mondriaan.
Art of Lines is een coproductie van productiehuis KOSMIK en thea-
ter Flint in Amersfoort.

FLINT (AFAS ZAAL) Coninckstraat 60
15 oktober, 19:30 uur, € 10,00 Flint.nl

Art of Lines - Flint in 
samenwerking met KOSMIK

Negen Mondriaans voor het Mondriaanhuis Mondriaan, An Essay 
in Primary Colors

Op 14 oktober neemt de Mari-
nierskapel der Koninklijke Marine 
o.l.v. Majoor Arjan Tien, je mee 
op een muzikaal avontuur met 
Mondriaan. Dit avontuur voert 
je door de verschillende leef- en 
stijlperiodes van de in Amers-
foort geboren schilder. Je krijgt 
een intiem kijkje in zijn bijzondere 
leven: zijn roots (ondersteund 
door muziek van Bach), zijn 
voorliefde voor jazz en ballroom-
dansen, zijn rigoureuze keu-
zes, zijn zoektocht naar totale 
abstractie, zijn laatste kunstwerk 
Victory Boogie Woogie en zijn 
humor. Componist Johan de Meij 
en theatermaker Rob Hauser 
brengen dit allemaal samen in 
Mondriaan, An Essay in Primary 
Colors voor Baritonsaxofoon en 
Harmonie orkest. Solist is saxo-
foon-virtuoos Henk van Twillert.

FLINT Coninckstraat 60
14 oktober, 20:15 uur 
€ 12,50 - € 22,50 Flint.nl

In het jaar dat het 150e geboortejaar van Mondriaan feestelijk 
wordt gevierd, heeft het Mondriaanhuis negen vroege Mondri-
aans kunnen verwerven. De werken maakten voorheen deel uit 
van de collectie van Johannes Esser, een groot kunstverzamelaar 
en Nederlands eerste plastisch chirurg. Als huisarts in Amster-
dam kwam Esser in contact met verschillende kunstenaars, zoals 
Breitner en Sluijters en verwierf op deze manier veel kunstwerken 
waaronder een flink aantal van Mondriaan.

De verwerving is tot stand gekomen met de steun van Vereniging 
Rembrandt, de gemeente Amersfoort, Sociaal Cultureel Fonds 
De Amersfoortse en de Vrienden van het Mondriaanhuis. 

Een groot deel van de nieuwe aanwinsten is dit najaar te zien in 
Museum Flehite. De rest wordt getoond in het Mondriaanhuis. 
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Wat gebeurt er als je een 
beeldend kunstenaar en 
een componist samen 
nieuw werk laat maken? 
Dan ontstaat er een 
spannend en elkaar 
verrijkend proces, waarin 
deelnemers over de 
grenzen van hun eigen 
discipline kijken en in 
samenspraak met elkaar 
tot nieuwe inzichten 
en ideeën komen. 
Het Mondriaanhuis 
bracht zeven beeldend 
kunstenaars en zeven 
componisten bij elkaar 
en nodigde hen uit om 
in duo’s nieuw werk 
te maken. Het resultaat 
is te zien in expositie 
Onbegrensd. 

ORDE EN CHAOS
Art van Triest is één van de deel-
nemers aan Onbegrensd. In zijn 
werk staat de menselijke neiging 
centraal om onze fundamentele 
angst en onzekerheid te bezwe-
ren met een ordening, een sys-
teem. Hij beschouwt dit als een 
coping mechanism, een poging 
om vat te krijgen op de wereld 
om ons heen die voortkomt uit 
een diepe behoefte aan controle, 
of de illusie van controle.   
Van Triest werkte voor de ten-
toonstelling van het Mondriaan-
huis samen met de veelzijdige 
Henry Kelder, een Amersfoortse 
componist die daarnaast ook 
pianist is, docent aan het con-
servatorium en organisator van 
de Havikconcerten. De eerste 
ontmoeting van musicus en beel-
dend kunstenaar, was in oktober 
2021, tijdens de startbijenkomst 
van project Onbegrensd. Alle 
kunstenaars en componisten lie-
ten tijdens deze bijeenkomst zien 
wat hen bezighoudt en hoe zij de 
samenwerking voor zich zagen. 
Op basis hiervan liet iedereen 
weten met wie hij of zij graag zou 
willen samenwerken en werden 
duo’s gevormd.  

EIGEN TAAL
Van Triest: ‘Hoewel Henry ervan 
houdt om mooie dingen te 
maken, vonden we elkaar in het 
concept van afbraak en aantas-
ting. Samen hebben we ‘regels’ 
opgesteld, die we allebei hebben 
uitgewerkt in onze eigen taal. 
Tijdens het maakproces stuur-
den we elkaar schetsen, die weer 
leidden tot nieuwe inzichten 
en vervolgstappen. Uiteindelijk 
heeft het geleid tot een werk in 
drie delen, waarbij een strakke 
ordening wordt verstoord en 
leidt tot een nieuwe staat van 
zijn, zowel in beeld als geluid. Ik 
ben heel benieuwd hoe mensen 
onze geconstrueerde chaos zul-
len ervaren in zowel mijn sculp-
turen als in Henry’s muziek en of 
het elkaar versterkt. Het zou ook 
mooi zijn als dit werk mensen aan 
het denken zet over onze contro-
ledrang.’

MONDRIAANHUIS 
Kortegracht 11 
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De geselecteerde kunstenaars en componisten tijdens de 
startbijeenkomst. V.l.n.r: Ronald Nijhof, Henry Kelder, 
Fadenka van der Sloot, Jan Maarten Voskuil, Amarentske Koopman, 
Karina Puuffin, Hans Bakker, Jitske Bakker, Devin de Vries, Art van Triest, 
Daan van den Hurk en Nathan Bonkerk. Niet op de foto: Anne-Maartje Lemereis en Noëmi Schermann.

Art van Triest en 
Henry Kelder, Affected

CONCERT OP 15 OKTOBER
Op zaterdag 15 oktober worden alle muziekstukken die onder-
deel zijn van de kunstwerken van expositie Onbegrensd, live 
uitgevoerd tijdens het satelliet-concert van de Havikconcerten. 
Tijdens dit samenwerkingsconcert brengt het Keuris Ensemble de 
nieuwe composities ten gehore, die allemaal in wereldpremière 
gaan. Het gaat om zeven composities in zeer uiteenlopende stijlen 
van de componisten Hans Bakker, Nathan Bonkerk, Daan van den 
Hurk, Henry Kelder, Anne-Maartje Lemereis, Noëmi Schermann en 
Devin de Vries. Bij het concert zullen ook de zeven kunstwerken 
digitaal getoond worden. 

Musici: Egbert-Jan Louwerse, Anna voor de Wind, Lis Perry, 
Roeland Duijne en Henry Kelder 

Meer informatie op mondriaanhuis.nl

Mondriaan was één van de 
oprichters van De Stijl, een 
beweging waarbinnen de leden 
elkaar scherp hielden door 
ideeënuitwisseling en discus-
sie. Deze interactie was een 
belangrijke voedingsbodem voor 

componisten en vroeg hen om in 
duo’s nieuw werk te ontwikkelen. 
De zeven duo’s werden uitgeno-
digd om elkaar te ontmoeten, 
op elkaar te reageren, uit te wis-
selen en grenzen op te zoeken. 

vernieuw ing. Geïnspireerd door 
de uitwisseling binnen De Stijl, 
heeft het Mondriaanhuis kun-
stenaars van twee verschillende 
disciplines samengebracht. Het 
museum selecteerde zeven 
beeldend kunstenaars en zeven 
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In samenwerking met het Mondri-
aanhuis biedt De Katoendrukkerij de 
mogelijkheid om je eigen Mondriaantas 
te bedrukken. Je kunt kiezen uit drie 
thema’s uit de artistieke loopbaan van 
de schilder: de natuur, Mondriaans 
appelboom of abstract. Je gaat aan de 
slag met hand gegraveerde  houten 
drukblokken en creëert daarmee je 
eigen compositie.
De linnen tas (€ 2.50) is verkrijgbaar in 
het Mondriaanhuis of bij De Katoen-
drukkerij. De workshop van 1 uur kost 
25 euro. Leuk voor jezelf of met een 
groep van min. 4 personen. 

DE KATOENDRUKKERIJ 
IN DE VOLMOLEN 
Plantsoen Noord 2
Het hele jaar op aanvraag
dekatoendrukkerij.nl

Op zondag 11 september is de Mariënhof 
exclusieve locatie voor een wervelende 
modeshow in Mondriaanstijl. Couturier 
Irving Vorster liet zich voor zijn nieuwe 
collectie inspireren door Mondriaan 
en De Stijl en ontwierp kleding met 
asymmetrische vormen, ritmiek en 
grafisch lijnenspel. 
Vorster had meerdere malen een show 
op de Paris Fashion Week 2018-2019. 
Zijn creaties ademen ingetogen luxe. 
De couturier ontwerpt en verkoopt 
vanuit zijn couture salon in het Mode-
kwartier van Arnhem.

MARIENHOF, 
Kleine Haag 2, 11 september
marienhof.nl 

Ter ere van het 150e geboortejaar van 
Piet Mondriaan heeft PostNL een 
speciale postzegel uitgegeven in 
beperkte oplage. De 24-karaats 
gouden postzegel waarop de Victory 
Boogie Woogie is afgebeeld, kost 
€ 50,00 en is te bestellen via de 
webshop van PostNL.
Het bijzondere aan deze jubileumzegel 
is dat er voor het eerst ook andere 
kleuren dan goud zijn gebruikt.

shop.postnl.nl

Mondriaan is het meest bekend door 
zijn abstracte schilderijen in primaire 
kleuren, maar lang voordat hij daaraan 
begon, schilderde hij ook realistische 
landschappen en portretten. Deelne-
mers van Special Arts hebben zich o.a. 
laten inspireren door deze portretten 
van Mondriaan. Een selectie hiervan is 
te zien in de galerie van Special Arts aan 
de Zonnehof 4a. 
Special Arts bevordert dat alle mensen 
met een beperking aan kunst kunnen 
doen en dat ze hun talenten daarvoor 
kunnen ontwikkelen. De stichting heeft 
dit Mondriaanjaar al diverse exposities 
ingericht met werk van deelnemers.

SPECIAL ARTS 
Zonnehof 4a
september t/m november 
di t/m do 10-16 uur, vr 13-15 uur 
en op afspraak, gratis entree 
specialarts.nl

Speciaal voor de 150e verjaar-
dag van Piet Mondriaan heeft 
Hotel de Tabaksplant een 
arrangement samengesteld 
om Mondriaan te beleven in 
zijn geboortestad.
Wandel langs de grachten 
van Amersfoort en waan je in 
de omgeving waar de kleine 
Piet opgroeide als zoon van 
een onderwijzer.  Breng een 
bezoek aan het Mondriaanhuis, 
de plek waar hij werd gebo-
ren, of neem een kijkje in de 
Joriskerk waar het doopboek 
te zien is, waarin Mondriaan is 
vermeld.  
Na afloop kun je ontspannen 
nagenieten in de bijzondere 
Mondriaankamer van Hotel de 
Tabaksplant.

Wil jij ook zo’n mooie Mondriaanvlag? 
Hij is voor € 12,50 verkrijgbaar bij 
VVV Amersfoort en het Mondriaanhuis.

Wie trekt de lijnen recht in een chaoti-
sche wereld waar kunstmatige intelligen-
tie de dienst uitmaakt en na 300.000.000 
jaar eindelijk de laatste grote oorlog is 
uitgebroken? Welke ultieme zekerheden 
zijn er voor een glazenwasser in de ruimte 
die leeft op een dieet van spuitvis en 
infotainment? Op zoek naar de waarheid 
doet de laatste mens een schokkende 
ontdekking.
Spullenmannen Diana Wildschut en 
Harmen Zijp werken samen met absurdist 
Dick Cools aan een beeldende theater-
voorstelling over een mogelijke 
toekomst van het leven. Pong is een 
zwarte sciencefictionkomedie. In het 

najaar van 2022 worden de eerste 
try-outs gespeeld. Houd de website en 
nieuwsbrief mondriaan150 in de gaten.

Als eerbetoon aan grensverleggend 
kunstenaar Mondriaan exposeert 
kunstenaarsduo Het Wilde Oog 
‘Grensverleggers’ bij De Katoendrukke-
rij in De Volmolen. Voor deze expositie 
hebben Hans Lemmerman en Inge 
van Run zes kostuumvormgevers uit-
genodigd om een kostuum te maken 
met een Spakenburgse techniek uit 
visserij en klederdracht, als inspiratie. 
De ontwerpen worden gedragen door 

zes theatermakers, die baanbrekend 
werk hebben verricht in de podium-
kunsten. Dit resulteert in een serie 
verrassende foto’s.

DE KATOENDRUKKERIJ 
IN DE VOLMOLEN 
Plantsoen Noord 2
t/m 9 oktober
dekatoendrukkerij.nl

mondriaan150.nl

Een uitgebalanceerde geur voor hem 
en haar. Dit parfum werd speciaal 
ontwikkeld ter ere van Mondriaans 
150e geboortejaar. Exclusief verkrijg-
baar in de museumshop van het 
Mondriaanhuis.

MONDRIAANHUIS 
Kortegracht 11 

Expositie Grensverleggers in De Volmolen Mondriaan 
postzegel

De Schoone 
Ogen open

Overnachten in Mondriaanstijl

Mondriaanworkshop bij 
De Katoendrukkerij

Mondriaan mode

Mondriaanvlag

Pong!
Ondanks alles strijdt het idiote tegen het ideële

Mondriaanparfum

HOTEL DE TABAKSPLANT 
Coninckstraat 15
tabaksplant.nl
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In de tentoonstelling ‘Naar de 
natuur. Mondriaan en de Haagse 
School’ zijn zo’n 80 landschappen 
uit privécollecties, kunsthandel 
en musea te zien van Piet Mon-
driaan en schilders zoals Jacob 
Maris, Anton Mauve, Paul Gabriël 
en Jan Hendrik Weissenbruch. 

OOM ALS LEERMEESTER 
Piet Mondriaan staat bekend 
als grote vernieuwer van de 
schilderkunst. Zijn befaamde 
abstracte schilderkunst verwijst 
in geen enkel opzicht meer naar 
de zichtbare, natuurlijke wer-
kelijkheid. Mondriaan begon zijn 
carrière echter met realistisch 
werk. Zijn allereerste schilderles-
sen kreeg hij rond zijn veertiende 
van zijn oom Frits Mondriaan uit 
Den Haag. Deze Frits was kapper 
en pruikenmaker, maar schilderde 
in zijn vrije tijd landschappen in 
de stijl van de Oosterbeekse en 
Haagse School. Van hem leerde 
Mondriaan de eerste kneepjes 
van het vak en maakte hij kennis 
met de Haagse School. Ook later, 
toen Mondriaan aan de Rijksaca-
demie in Amsterdam studeerde, 
liet hij zich, net als veel andere 
schilders, inspireren door deze 
stroming in de schilderkunst.  

LANDSCHAPPEN 
De schilders van de Haagse 
School, een beweging die 
grofweg tussen 1860 en 1900 
bestond, streefden een realis-
tische weergave van de werke-
lijkheid na. Aanvankelijk was het 
kleurgebruik van deze stroming 
vrij somber, met veel grijs- en 
bruintinten. Wie Mondriaans 
landschappen bekijkt in het licht 
van de Haagse School, herkent de 
invloed die hij als beginnend schil-
der ondervond. Net als de Haagse 

experiment en vernieuwing. 
Het beladen verleden moest 
worden afgeschud. In Neder-
land nam de belangstelling en 
waardering voor traditionele 
schilderkunst steeds verder af. 
Ook Mondriaan volgde het pad 
van de artistieke vernieuwing 
en zou een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van het 
modernisme worden. 

Naar de natuur
Mondriaan en de Haagse School

Dat Piet Mondriaan (1872 – 1944) wereldberoemd werd met zijn abstracte schilderkunst is bekend. 
Maar niet iedereen weet dat hij aan het begin van zijn carrière een heel goede landschapschilder was. 
De jonge Mondriaan werd geïnspireerd door de schilders van de Haagse School, maar ontwikkelde 
wel zijn eigen stijl. Vanaf 8 oktober kun je in Museum Flehite genieten van de schoonheid en kwaliteit 
van het vroege werk van Mondriaan en enkele van de beste landschapsschilders die Nederland rijk is. 

Piet Mondriaan, Boerderij landzicht, gezien van stroomafwaarts met een zichtbare geveltop, 1902-1903, privécollectie

Scholers trok Mondriaan naar het 
buitengebied om te tekenen en 
schilderen. De Hollandse natuur 
en ons kenmerkende polderland 
waren zijn belangrijkste inspira-
tiebronnen. Maar hij volgde niet 
blindelings de ‘grote jongens’ als 
Mauve en Gabriël. In de twintig 
jaar dat Mondriaan landschappen 
schilderde, ontwikkelde hij een 
eigen stijl waarin gevoel voor har-

monie en experimenten met ver-
schillende kleuren kenmerkend 
zijn. De tentoonstelling “Naar de 
natuur. Mondriaan en de Haagse 
School” brengt die mengeling van 
navolging en oorspronkelijkheid 
over het voetlicht.

ARTISTIEKE VERNIEUWING 
Na de Eerste Wereldoorlog 
raakte de kunst in de ban van 

MUSEUM FLEHITE 
Westsingel 50
8 oktober t/m 29 januari 2023
museumflehite.nl

Festival September Me en ArtEZ Conservatorium Zwolle presente-
ren in samenwerking met het Mondriaanhuis Boogiewoogie Me, een 
muzikaal collageprogramma gemaakt en uitgevoerd door een nieuwe 
generatie internationale muzikanten.

Ruim twintig studenten, afkomstig uit o.a. Spanje, Turkije, China, 
Korea en Nederland hebben het afgelopen jaar kennisgemaakt met 
het werk en gedachtengoed van Mondriaan. Dit heeft geleid tot een 
wervelend programma.

Met een frisse blik verklanken vijf verschillende ensembles het leven 
en werk van Mondriaan met bestaande én nieuwe composities. Laat 
je verrassen door een divers palet aan klankkleuren dat je het erfgoed 
van ‘Piet’ met nieuwe ogen laat bekijken.

Boogiewoogie Me is onderdeel van September Me, het muziekfestival 
voor ontdekkers en verdwalers, dat plaatsvindt in het weekend van 
22 - 25 september. Boogiewoogie Me vindt plaats op 25 september in 
de Veerensmederij.

VEERENSMEDERIJ Soesterweg 330, 25 september
theaterveerensmederij.nl, september-me.nl

Boogiewoogie Me
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In samenwerking met het Mondri-
aanhuis biedt De Katoendrukkerij de 
mogelijkheid om je eigen Mondriaantas 
te bedrukken. Je kunt kiezen uit drie 
thema’s uit de artistieke loopbaan van 
de schilder: de natuur, Mondriaans 
appelboom of abstract. Je gaat aan de 
slag met hand gegraveerde  houten 
drukblokken en creëert daarmee je 
eigen compositie.
De linnen tas (€ 2.50) is verkrijgbaar in 
het Mondriaanhuis of bij De Katoen-
drukkerij. De workshop van 1 uur kost 
25 euro. Leuk voor jezelf of met een 
groep van min. 4 personen. 

DE KATOENDRUKKERIJ 
IN DE VOLMOLEN 
Plantsoen Noord 2
Het hele jaar op aanvraag
dekatoendrukkerij.nl

Op zondag 11 september is de Mariënhof 
exclusieve locatie voor een wervelende 
modeshow in Mondriaanstijl. Couturier 
Irving Vorster liet zich voor zijn nieuwe 
collectie inspireren door Mondriaan 
en De Stijl en ontwierp kleding met 
asymmetrische vormen, ritmiek en 
grafisch lijnenspel. 
Vorster had meerdere malen een show 
op de Paris Fashion Week 2018-2019. 
Zijn creaties ademen ingetogen luxe. 
De couturier ontwerpt en verkoopt 
vanuit zijn couture salon in het Mode-
kwartier van Arnhem.

MARIENHOF, 
Kleine Haag 2, 11 september
marienhof.nl 

Ter ere van het 150e geboortejaar van 
Piet Mondriaan heeft PostNL een 
speciale postzegel uitgegeven in 
beperkte oplage. De 24-karaats 
gouden postzegel waarop de Victory 
Boogie Woogie is afgebeeld, kost 
€ 50,00 en is te bestellen via de 
webshop van PostNL.
Het bijzondere aan deze jubileumzegel 
is dat er voor het eerst ook andere 
kleuren dan goud zijn gebruikt.

shop.postnl.nl

Mondriaan is het meest bekend door 
zijn abstracte schilderijen in primaire 
kleuren, maar lang voordat hij daaraan 
begon, schilderde hij ook realistische 
landschappen en portretten. Deelne-
mers van Special Arts hebben zich o.a. 
laten inspireren door deze portretten 
van Mondriaan. Een selectie hiervan is 
te zien in de galerie van Special Arts aan 
de Zonnehof 4a. 
Special Arts bevordert dat alle mensen 
met een beperking aan kunst kunnen 
doen en dat ze hun talenten daarvoor 
kunnen ontwikkelen. De stichting heeft 
dit Mondriaanjaar al diverse exposities 
ingericht met werk van deelnemers.

SPECIAL ARTS 
Zonnehof 4a
september t/m november 
di t/m do 10-16 uur, vr 13-15 uur 
en op afspraak, gratis entree 
specialarts.nl

Speciaal voor de 150e verjaar-
dag van Piet Mondriaan heeft 
Hotel de Tabaksplant een 
arrangement samengesteld 
om Mondriaan te beleven in 
zijn geboortestad.
Wandel langs de grachten 
van Amersfoort en waan je in 
de omgeving waar de kleine 
Piet opgroeide als zoon van 
een onderwijzer.  Breng een 
bezoek aan het Mondriaanhuis, 
de plek waar hij werd gebo-
ren, of neem een kijkje in de 
Joriskerk waar het doopboek 
te zien is, waarin Mondriaan is 
vermeld.  
Na afloop kun je ontspannen 
nagenieten in de bijzondere 
Mondriaankamer van Hotel de 
Tabaksplant.

Wil jij ook zo’n mooie Mondriaanvlag? 
Hij is voor € 12,50 verkrijgbaar bij 
VVV Amersfoort en het Mondriaanhuis.

Wie trekt de lijnen recht in een chaoti-
sche wereld waar kunstmatige intelligen-
tie de dienst uitmaakt en na 300.000.000 
jaar eindelijk de laatste grote oorlog is 
uitgebroken? Welke ultieme zekerheden 
zijn er voor een glazenwasser in de ruimte 
die leeft op een dieet van spuitvis en 
infotainment? Op zoek naar de waarheid 
doet de laatste mens een schokkende 
ontdekking.
Spullenmannen Diana Wildschut en 
Harmen Zijp werken samen met absurdist 
Dick Cools aan een beeldende theater-
voorstelling over een mogelijke 
toekomst van het leven. Pong is een 
zwarte sciencefictionkomedie. In het 

najaar van 2022 worden de eerste 
try-outs gespeeld. Houd de website en 
nieuwsbrief mondriaan150 in de gaten.

Als eerbetoon aan grensverleggend 
kunstenaar Mondriaan exposeert 
kunstenaarsduo Het Wilde Oog 
‘Grensverleggers’ bij De Katoendrukke-
rij in De Volmolen. Voor deze expositie 
hebben Hans Lemmerman en Inge 
van Run zes kostuumvormgevers uit-
genodigd om een kostuum te maken 
met een Spakenburgse techniek uit 
visserij en klederdracht, als inspiratie. 
De ontwerpen worden gedragen door 

zes theatermakers, die baanbrekend 
werk hebben verricht in de podium-
kunsten. Dit resulteert in een serie 
verrassende foto’s.

DE KATOENDRUKKERIJ 
IN DE VOLMOLEN 
Plantsoen Noord 2
t/m 9 oktober
dekatoendrukkerij.nl

mondriaan150.nl

Een uitgebalanceerde geur voor hem 
en haar. Dit parfum werd speciaal 
ontwikkeld ter ere van Mondriaans 
150e geboortejaar. Exclusief verkrijg-
baar in de museumshop van het 
Mondriaanhuis.

MONDRIAANHUIS 
Kortegracht 11 

Expositie Grensverleggers in De Volmolen Mondriaan 
postzegel

De Schoone 
Ogen open

Overnachten in Mondriaanstijl

Mondriaanworkshop bij 
De Katoendrukkerij

Mondriaan mode

Mondriaanvlag

Pong!
Ondanks alles strijdt het idiote tegen het ideële

Mondriaanparfum

HOTEL DE TABAKSPLANT 
Coninckstraat 15
tabaksplant.nl
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In de tentoonstelling ‘Naar de 
natuur. Mondriaan en de Haagse 
School’ zijn zo’n 80 landschappen 
uit privécollecties, kunsthandel 
en musea te zien van Piet Mon-
driaan en schilders zoals Jacob 
Maris, Anton Mauve, Paul Gabriël 
en Jan Hendrik Weissenbruch. 

OOM ALS LEERMEESTER 
Piet Mondriaan staat bekend 
als grote vernieuwer van de 
schilderkunst. Zijn befaamde 
abstracte schilderkunst verwijst 
in geen enkel opzicht meer naar 
de zichtbare, natuurlijke wer-
kelijkheid. Mondriaan begon zijn 
carrière echter met realistisch 
werk. Zijn allereerste schilderles-
sen kreeg hij rond zijn veertiende 
van zijn oom Frits Mondriaan uit 
Den Haag. Deze Frits was kapper 
en pruikenmaker, maar schilderde 
in zijn vrije tijd landschappen in 
de stijl van de Oosterbeekse en 
Haagse School. Van hem leerde 
Mondriaan de eerste kneepjes 
van het vak en maakte hij kennis 
met de Haagse School. Ook later, 
toen Mondriaan aan de Rijksaca-
demie in Amsterdam studeerde, 
liet hij zich, net als veel andere 
schilders, inspireren door deze 
stroming in de schilderkunst.  

LANDSCHAPPEN 
De schilders van de Haagse 
School, een beweging die 
grofweg tussen 1860 en 1900 
bestond, streefden een realis-
tische weergave van de werke-
lijkheid na. Aanvankelijk was het 
kleurgebruik van deze stroming 
vrij somber, met veel grijs- en 
bruintinten. Wie Mondriaans 
landschappen bekijkt in het licht 
van de Haagse School, herkent de 
invloed die hij als beginnend schil-
der ondervond. Net als de Haagse 

experiment en vernieuwing. 
Het beladen verleden moest 
worden afgeschud. In Neder-
land nam de belangstelling en 
waardering voor traditionele 
schilderkunst steeds verder af. 
Ook Mondriaan volgde het pad 
van de artistieke vernieuwing 
en zou een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van het 
modernisme worden. 

Naar de natuur
Mondriaan en de Haagse School

Dat Piet Mondriaan (1872 – 1944) wereldberoemd werd met zijn abstracte schilderkunst is bekend. 
Maar niet iedereen weet dat hij aan het begin van zijn carrière een heel goede landschapschilder was. 
De jonge Mondriaan werd geïnspireerd door de schilders van de Haagse School, maar ontwikkelde 
wel zijn eigen stijl. Vanaf 8 oktober kun je in Museum Flehite genieten van de schoonheid en kwaliteit 
van het vroege werk van Mondriaan en enkele van de beste landschapsschilders die Nederland rijk is. 

Piet Mondriaan, Boerderij landzicht, gezien van stroomafwaarts met een zichtbare geveltop, 1902-1903, privécollectie

Scholers trok Mondriaan naar het 
buitengebied om te tekenen en 
schilderen. De Hollandse natuur 
en ons kenmerkende polderland 
waren zijn belangrijkste inspira-
tiebronnen. Maar hij volgde niet 
blindelings de ‘grote jongens’ als 
Mauve en Gabriël. In de twintig 
jaar dat Mondriaan landschappen 
schilderde, ontwikkelde hij een 
eigen stijl waarin gevoel voor har-

monie en experimenten met ver-
schillende kleuren kenmerkend 
zijn. De tentoonstelling “Naar de 
natuur. Mondriaan en de Haagse 
School” brengt die mengeling van 
navolging en oorspronkelijkheid 
over het voetlicht.

ARTISTIEKE VERNIEUWING 
Na de Eerste Wereldoorlog 
raakte de kunst in de ban van 

MUSEUM FLEHITE 
Westsingel 50
8 oktober t/m 29 januari 2023
museumflehite.nl

Festival September Me en ArtEZ Conservatorium Zwolle presente-
ren in samenwerking met het Mondriaanhuis Boogiewoogie Me, een 
muzikaal collageprogramma gemaakt en uitgevoerd door een nieuwe 
generatie internationale muzikanten.

Ruim twintig studenten, afkomstig uit o.a. Spanje, Turkije, China, 
Korea en Nederland hebben het afgelopen jaar kennisgemaakt met 
het werk en gedachtengoed van Mondriaan. Dit heeft geleid tot een 
wervelend programma.

Met een frisse blik verklanken vijf verschillende ensembles het leven 
en werk van Mondriaan met bestaande én nieuwe composities. Laat 
je verrassen door een divers palet aan klankkleuren dat je het erfgoed 
van ‘Piet’ met nieuwe ogen laat bekijken.

Boogiewoogie Me is onderdeel van September Me, het muziekfestival 
voor ontdekkers en verdwalers, dat plaatsvindt in het weekend van 
22 - 25 september. Boogiewoogie Me vindt plaats op 25 september in 
de Veerensmederij.

VEERENSMEDERIJ Soesterweg 330, 25 september
theaterveerensmederij.nl, september-me.nl

Boogiewoogie Me
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New York 1944, atelier, een lege canvasruit, Mondriaan 
denkt hardop:“Wat heb ik bereikt sinds het schilde-
rend afpellen van bomen en zeegezichten tot zwarte 
rasters en vlakken rood, geel en blauw? Welke kant 
kan ik nu nog op? Of ben ik dan toch uitgeschilderd?” 
In Piets Dream – an animation onderzoeken vader en 
zoon Bas en Thymen Aghina hoe Mondriaan óók verder 
had kunnen gaan, net voor hij begon aan zijn beroemde 
schilderij  ‘Victory Boogie Woogie’. De Première 
van deze tekenfilm is op zondag 20 november in het 
Mon driaanhuis in Amersfoort. Daarna ook online te zien.

Piets Dream

Ter ere van het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan schreef beiaardier Mathieu 
Polak een muziekstuk voor het carillon geïnspireerd op Mondriaans ‘Composities in 
kleur’ die hij rond 1917 maakte. Polak: ‘Hierin zie ik muzikale motieven. Lijnen in de bas, 
mogelijkerwijs refererend aan boogiewoogie motieven waarover heen drie akkoorden, 
schuiven afgewisseld met akkoorden die tegen elkaar staan en daardoor mengakkoor-
den vormen.’ 

Voorpremière
11 september 16.00 uur
Belgenmonument
Open Monumentendag 
(gratis)

Hoofdpremière
24 september 16-17.00 uur
Onze Lieve Vrouwetoren

Geïnteresseerden die 
dit willen bijwonen 
kunnen zich melden bij 
VVV Amersfoort of 
het Gilde Amersfoort. 
vvvamersfoort.nl

In oktober geven het harmonieorkest en de slagwerk-
groep van de KAMV een concert dat geheel in het teken 
staat van Mondriaan 150.
Eind oktober zal in het ICOONtheater in Vathorst de 
levensloop van Mondriaan worden verteld, onder-
steund door beelden, die zijn samengesteld in samen-
werking met het Mondriaanhuis. Alle belangrijke 
veranderingen, woonplaatsen, kunststromingen en zijn 
grootste werken komen voorbij. Hierbij klinkt bijpas-
sende muziek die live ten gehore wordt gebracht door 
de slagwerkgroep en de harmonie van de Koninklijke 
Amersfoortse Muziekvereniging.
Exacte data, tijden en kaartverkoop vind je op kamv.nl

Wist je dat Piet Mondriaan tijdens zijn hele leven veel 
bloemen heeft geschilderd? Bloemen en zijn befaamde 
abstracte werk komen nu samen in een bloemenperk 
langs de Stadsring (ter hoogte van het Stadhuis) in 
Amersfoort. 
In mei werd het Mondriaanperk geopend door toen-
malig Amersfoorts wethouder Fatma Koser Kaya en 
directeur Paul Baltus van het Mondriaanhuis. Het perk 
werd aangelegd door Hoveniersbedrijf ‘t Hofland en 
sierbestrating D’ Ouwe Steen. Mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Amersfoort. 

STUDIO ZAND Oude Fabriekstraat 21 studiozand.nl

Vanwege Mondriaans 150e 
geboortejaar lieten ontwerpers 
Erna Huppelschoten en Frans 
Ottink van Studio Zand zich 
inspireren door drie schilderijen 
van Mondriaan, waaronder 
Compositie nr 10 uit 1915, een 
prachtig zwart-wit doek in 
olieverf, dat een geabstraheerd 
beeld is van de Scheveningse 
pier in de zee.  De andere twee 
werken die als uitgangspunt 
werden genomen voor het servies 
zijn Compositie met geel, blauw, 
zwart, rood en grijs uit 1921 en 
Tableau III, uit 1914.
De kopjes en schaaltjes zijn 
verkrijgbaar in de museum shop 
van het Mondriaanhuis en bij 
Studio Zand in de Nieuwe Stad
 in Amersfoort.

De lievelingskleur van burge-
meester Lucas Bolsius is blauw 
en bewoonster Wilma van den 
Hoek van de Otto Scheltusflat 
houdt van oudroze. Dat is sinds 
kort te zien op één van de buiten-
muren van de Otto Scheltusflat  
in Amersfoort. 

Street artist Daniël van de 
Haterd, beter bekend als 13hoog, 
maakte daar naar aanleiding van 
Mondriaan 150 een abstracte 
muurschildering en verwerkte 
daarin de favoriete kleuren van 
bekende en minder bekende 
Amersfoorters. Het project werd 
mede mogelijk gemaakt door 
GAMMA en de Alliantie, die de 
muur ter beschikking stelde.  
Op donderdag 16 juni werd de 
schildering feestelijk onthuld 
door toenmalig wethouder 
Cultuur, Fatma Koser Kaya en 
Laurens Miedema van GAMMA. 

Première Composition in colour

Het leven van 
Mondriaan in woord, 
beeld én muziek

Mondriaan 
in de bloemen

Studio Zand eert Mondriaan met bijzonder servies

Kleurrijke wandschildering 
op de Otto Scheltusflat

Tableau III

Servies geïnspireerd op Tableau III van Mondriaan 

Piet Mondriaan, 
Compositie in kleur A, 

1917

Lievelingskleuren Amersfoorters 
op Otto Scheltusflat
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Merlijn Twaalfhoven is compo-
nist en oprichter van The Turn 
Club, een samenwerkingsverband 
van kunstprofessionals, veran-
deraars en bruggenbouwers. In 
zijn boek Het is aan ons, waarom 
we een kunstenaarsmindset 
nodig hebben om de wereld te 
redden, laat hij zien hoe ieder 
van ons van betekenis kan zijn 
bij het aanpakken van grote en 
kleine wereldproblemen als wij 
de kunstenaar in onszelf active-
ren. Deze aanpak zou ook goed 
passen bij Mondriaan, die destijds 
vond dat kunst een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan een 
betere wereld. Twaalfhoven: ’We 
leven momenteel in een tijd van 
chaos en transitie, waarin allerlei 
grote vraagstukken spelen, zoals 
het klimaat en de vluchtelingen-
problematiek. Als Mondriaan nu 
had geleefd, dan denk ik dat hij 
zeker zou nadenken over de rol 
van kunst in deze samenleving 
en misschien dat hij zelfs wel had 
willen meedoen aan ons initiatief.’

TURNLABS
In het kader van Mondriaan 150 
zijn drie vraagstukken geko-
zen waarvoor de Turn Club van 
Twaalfhoven in samenwerking 

met TwynstraGudde zoge-
noemde TurnLabs heeft opgezet. 
Twaalfhoven: ‘Een TurnLab is een 
plek waar ruimte is voor experi-
ment. Een plek waar kunstenaars, 
experts en ervaringsdeskundigen 
samenkomen om de gekozen 
vraagstukken te onderzoeken. 
Per vraagstuk is een kunstenaar 
gevraagd om zich hierover te 
buigen, samen met anderen.’ 

NIEUWKOMERS
‘De eerste vraag waarmee we 
aan de slag zijn gegaan luidt: 
‘Hoe verhouden we ons tot 
nieuwkomers?’ Theatermaker 
Bright Richards, zelf ooit van-
wege burgeroorlog gevlucht uit 
Liberia, zocht met zijn TurnLab 
naar nieuwe ruimte voor nieuws-
gierigheid. Componist en dirigent 
Imre Ploeg onderzocht in zijn 
TurnLab onze relatie met de 
natuur. Ploeg bestudeert in zijn 
muzikale projecten al langer de 
verbinding tussen muziek, kunst, 
natuur, duurzaamheid en maat-
schappelijk urgente kwesties. Hij 
zocht samen met betrokkenen 
naar ruimte voor nederigheid.’ 
Twaalfhoven: ‘Ikzelf ben ten-
slotte met een team van deskun-
digen en betrokkenen met het 

Amersfoort viert in 2022 het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan. We kunnen nu al terugkijken 
op een innovatief en geslaagd eerste half jaar, waarin verschillende creatieve activiteiten werden 
georganiseerd voor een divers publiek. Maar ook dit najaar staat er nog van alles op stapel om de 
pionier van de abstracte kunst te eren. Naast een bruisend cultureel programma is ook het zogenoemde 
maatschappelijk programma uit de startblokken. Merlijn Twaalfhoven vertelt over dit initiatief.

Piet Mondriaan was een echte vernieuwer. Begonnen met het 
schilderen van landschappen, portretten en gegroeid naar zijn 
eigen unieke stijl van platte vlakken met primaire kleuren en 
zwarte lijnen. Zijn schilderijen zijn wereldberoemd. Hij heeft 
zijn  talenten als schilder ontwikkeld en gebruikt om iets unieks 
neer te zetten. En dat gun ik iedereen. Daarom zorgen we er als 
provincie voor dat kunst, cultuur en erfgoed zoveel moge-
lijk toegankelijk worden voor alle mensen. Zodat je je kunt 
onderdompelen in de verhalen en geïnspireerd raken als je een 
museum bezoekt of naar een toneelvoorstelling gaat. Niet elk 
kind hoeft de nieuwe 
Piet Mondriaan te 
worden, maar gebruik 
het om jezelf te 
ontwikkelen, te groeien 
en er vooral plezier 
aan te beleven. Het 
programma van het 
Feest van de Verbeel-
ding biedt hier volop 
inspiratie voor. En als 
inwoner van Amers-
foort ben ik daar stie-
kem best wel trots op. 

Rob van Muilekom
Gedeputeerde 
Cultuur en Erfgoed
Provincie Utrecht

Mondriaan als inspiratie
vraagstuk ‘Hoe verhouden we 
ons tot het openbaar bestuur?’ 
aan de slag gegaan. Er is al langer 
sprake van een kloof tussen bur-
gers en bestuur. Ik onderzocht 
samen met de deelnemers van 
mijn TurnLab naar nieuwe moge-
lijkheden voor nabijheid. Welke 
vorm van ontmoeting kunnen we 
creëren tussen burgers en over-
heid? En hoe kunnen we mensen 
die wat minder goed gebekt zijn 
ook een stem geven?’
De uitkomsten van de TurnLabs 
zullen in oktober gepresenteerd 
worden. Twaalfhoven: ‘De hoop 
en verwachting is dat er ideeën 
ontstaan die bruikbaar zijn in de 
realiteit. Of oplossingsrichtingen, 
die je op een spoor zetten waarop 
je weer verder kan onderzoeken 
of ontwikkelen.’    

Kijk op de website voor datum en 
locatie van de presentatie.

mondriaan150.nl

Kunstenaars aan zet bij het onderzoeken 
van grote vraagstukken 
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New York 1944, atelier, een lege canvasruit, Mondriaan 
denkt hardop:“Wat heb ik bereikt sinds het schilde-
rend afpellen van bomen en zeegezichten tot zwarte 
rasters en vlakken rood, geel en blauw? Welke kant 
kan ik nu nog op? Of ben ik dan toch uitgeschilderd?” 
In Piets Dream – an animation onderzoeken vader en 
zoon Bas en Thymen Aghina hoe Mondriaan óók verder 
had kunnen gaan, net voor hij begon aan zijn beroemde 
schilderij  ‘Victory Boogie Woogie’. De Première 
van deze tekenfilm is op zondag 20 november in het 
Mon driaanhuis in Amersfoort. Daarna ook online te zien.

Piets Dream

Ter ere van het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan schreef beiaardier Mathieu 
Polak een muziekstuk voor het carillon geïnspireerd op Mondriaans ‘Composities in 
kleur’ die hij rond 1917 maakte. Polak: ‘Hierin zie ik muzikale motieven. Lijnen in de bas, 
mogelijkerwijs refererend aan boogiewoogie motieven waarover heen drie akkoorden, 
schuiven afgewisseld met akkoorden die tegen elkaar staan en daardoor mengakkoor-
den vormen.’ 

Voorpremière
11 september 16.00 uur
Belgenmonument
Open Monumentendag 
(gratis)

Hoofdpremière
24 september 16-17.00 uur
Onze Lieve Vrouwetoren

Geïnteresseerden die 
dit willen bijwonen 
kunnen zich melden bij 
VVV Amersfoort of 
het Gilde Amersfoort. 
vvvamersfoort.nl

In oktober geven het harmonieorkest en de slagwerk-
groep van de KAMV een concert dat geheel in het teken 
staat van Mondriaan 150.
Eind oktober zal in het ICOONtheater in Vathorst de 
levensloop van Mondriaan worden verteld, onder-
steund door beelden, die zijn samengesteld in samen-
werking met het Mondriaanhuis. Alle belangrijke 
veranderingen, woonplaatsen, kunststromingen en zijn 
grootste werken komen voorbij. Hierbij klinkt bijpas-
sende muziek die live ten gehore wordt gebracht door 
de slagwerkgroep en de harmonie van de Koninklijke 
Amersfoortse Muziekvereniging.
Exacte data, tijden en kaartverkoop vind je op kamv.nl

Wist je dat Piet Mondriaan tijdens zijn hele leven veel 
bloemen heeft geschilderd? Bloemen en zijn befaamde 
abstracte werk komen nu samen in een bloemenperk 
langs de Stadsring (ter hoogte van het Stadhuis) in 
Amersfoort. 
In mei werd het Mondriaanperk geopend door toen-
malig Amersfoorts wethouder Fatma Koser Kaya en 
directeur Paul Baltus van het Mondriaanhuis. Het perk 
werd aangelegd door Hoveniersbedrijf ‘t Hofland en 
sierbestrating D’ Ouwe Steen. Mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Amersfoort. 

STUDIO ZAND Oude Fabriekstraat 21 studiozand.nl

Vanwege Mondriaans 150e 
geboortejaar lieten ontwerpers 
Erna Huppelschoten en Frans 
Ottink van Studio Zand zich 
inspireren door drie schilderijen 
van Mondriaan, waaronder 
Compositie nr 10 uit 1915, een 
prachtig zwart-wit doek in 
olieverf, dat een geabstraheerd 
beeld is van de Scheveningse 
pier in de zee.  De andere twee 
werken die als uitgangspunt 
werden genomen voor het servies 
zijn Compositie met geel, blauw, 
zwart, rood en grijs uit 1921 en 
Tableau III, uit 1914.
De kopjes en schaaltjes zijn 
verkrijgbaar in de museum shop 
van het Mondriaanhuis en bij 
Studio Zand in de Nieuwe Stad
 in Amersfoort.

De lievelingskleur van burge-
meester Lucas Bolsius is blauw 
en bewoonster Wilma van den 
Hoek van de Otto Scheltusflat 
houdt van oudroze. Dat is sinds 
kort te zien op één van de buiten-
muren van de Otto Scheltusflat  
in Amersfoort. 

Street artist Daniël van de 
Haterd, beter bekend als 13hoog, 
maakte daar naar aanleiding van 
Mondriaan 150 een abstracte 
muurschildering en verwerkte 
daarin de favoriete kleuren van 
bekende en minder bekende 
Amersfoorters. Het project werd 
mede mogelijk gemaakt door 
GAMMA en de Alliantie, die de 
muur ter beschikking stelde.  
Op donderdag 16 juni werd de 
schildering feestelijk onthuld 
door toenmalig wethouder 
Cultuur, Fatma Koser Kaya en 
Laurens Miedema van GAMMA. 

Première Composition in colour

Het leven van 
Mondriaan in woord, 
beeld én muziek

Mondriaan 
in de bloemen

Studio Zand eert Mondriaan met bijzonder servies

Kleurrijke wandschildering 
op de Otto Scheltusflat

Tableau III

Servies geïnspireerd op Tableau III van Mondriaan 

Piet Mondriaan, 
Compositie in kleur A, 

1917

Lievelingskleuren Amersfoorters 
op Otto Scheltusflat
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Merlijn Twaalfhoven is compo-
nist en oprichter van The Turn 
Club, een samenwerkingsverband 
van kunstprofessionals, veran-
deraars en bruggenbouwers. In 
zijn boek Het is aan ons, waarom 
we een kunstenaarsmindset 
nodig hebben om de wereld te 
redden, laat hij zien hoe ieder 
van ons van betekenis kan zijn 
bij het aanpakken van grote en 
kleine wereldproblemen als wij 
de kunstenaar in onszelf active-
ren. Deze aanpak zou ook goed 
passen bij Mondriaan, die destijds 
vond dat kunst een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan een 
betere wereld. Twaalfhoven: ’We 
leven momenteel in een tijd van 
chaos en transitie, waarin allerlei 
grote vraagstukken spelen, zoals 
het klimaat en de vluchtelingen-
problematiek. Als Mondriaan nu 
had geleefd, dan denk ik dat hij 
zeker zou nadenken over de rol 
van kunst in deze samenleving 
en misschien dat hij zelfs wel had 
willen meedoen aan ons initiatief.’

TURNLABS
In het kader van Mondriaan 150 
zijn drie vraagstukken geko-
zen waarvoor de Turn Club van 
Twaalfhoven in samenwerking 

met TwynstraGudde zoge-
noemde TurnLabs heeft opgezet. 
Twaalfhoven: ‘Een TurnLab is een 
plek waar ruimte is voor experi-
ment. Een plek waar kunstenaars, 
experts en ervaringsdeskundigen 
samenkomen om de gekozen 
vraagstukken te onderzoeken. 
Per vraagstuk is een kunstenaar 
gevraagd om zich hierover te 
buigen, samen met anderen.’ 

NIEUWKOMERS
‘De eerste vraag waarmee we 
aan de slag zijn gegaan luidt: 
‘Hoe verhouden we ons tot 
nieuwkomers?’ Theatermaker 
Bright Richards, zelf ooit van-
wege burgeroorlog gevlucht uit 
Liberia, zocht met zijn TurnLab 
naar nieuwe ruimte voor nieuws-
gierigheid. Componist en dirigent 
Imre Ploeg onderzocht in zijn 
TurnLab onze relatie met de 
natuur. Ploeg bestudeert in zijn 
muzikale projecten al langer de 
verbinding tussen muziek, kunst, 
natuur, duurzaamheid en maat-
schappelijk urgente kwesties. Hij 
zocht samen met betrokkenen 
naar ruimte voor nederigheid.’ 
Twaalfhoven: ‘Ikzelf ben ten-
slotte met een team van deskun-
digen en betrokkenen met het 

Amersfoort viert in 2022 het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan. We kunnen nu al terugkijken 
op een innovatief en geslaagd eerste half jaar, waarin verschillende creatieve activiteiten werden 
georganiseerd voor een divers publiek. Maar ook dit najaar staat er nog van alles op stapel om de 
pionier van de abstracte kunst te eren. Naast een bruisend cultureel programma is ook het zogenoemde 
maatschappelijk programma uit de startblokken. Merlijn Twaalfhoven vertelt over dit initiatief.

Piet Mondriaan was een echte vernieuwer. Begonnen met het 
schilderen van landschappen, portretten en gegroeid naar zijn 
eigen unieke stijl van platte vlakken met primaire kleuren en 
zwarte lijnen. Zijn schilderijen zijn wereldberoemd. Hij heeft 
zijn  talenten als schilder ontwikkeld en gebruikt om iets unieks 
neer te zetten. En dat gun ik iedereen. Daarom zorgen we er als 
provincie voor dat kunst, cultuur en erfgoed zoveel moge-
lijk toegankelijk worden voor alle mensen. Zodat je je kunt 
onderdompelen in de verhalen en geïnspireerd raken als je een 
museum bezoekt of naar een toneelvoorstelling gaat. Niet elk 
kind hoeft de nieuwe 
Piet Mondriaan te 
worden, maar gebruik 
het om jezelf te 
ontwikkelen, te groeien 
en er vooral plezier 
aan te beleven. Het 
programma van het 
Feest van de Verbeel-
ding biedt hier volop 
inspiratie voor. En als 
inwoner van Amers-
foort ben ik daar stie-
kem best wel trots op. 

Rob van Muilekom
Gedeputeerde 
Cultuur en Erfgoed
Provincie Utrecht

Mondriaan als inspiratie
vraagstuk ‘Hoe verhouden we 
ons tot het openbaar bestuur?’ 
aan de slag gegaan. Er is al langer 
sprake van een kloof tussen bur-
gers en bestuur. Ik onderzocht 
samen met de deelnemers van 
mijn TurnLab naar nieuwe moge-
lijkheden voor nabijheid. Welke 
vorm van ontmoeting kunnen we 
creëren tussen burgers en over-
heid? En hoe kunnen we mensen 
die wat minder goed gebekt zijn 
ook een stem geven?’
De uitkomsten van de TurnLabs 
zullen in oktober gepresenteerd 
worden. Twaalfhoven: ‘De hoop 
en verwachting is dat er ideeën 
ontstaan die bruikbaar zijn in de 
realiteit. Of oplossingsrichtingen, 
die je op een spoor zetten waarop 
je weer verder kan onderzoeken 
of ontwikkelen.’    

Kijk op de website voor datum en 
locatie van de presentatie.

mondriaan150.nl

Kunstenaars aan zet bij het onderzoeken 
van grote vraagstukken 
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Mondriaan 
in Museum Flehite

Onbegrensd 
in het Mondriaanhuis

Dansvoorstelling 
Art of Lines
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Exclusief 
Mondriaanparfum
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