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Cultura is hét platform voor kunst
en cultuur in midden Nederland.

kunst- en cultuurkrant AC

Voorwoord

Kunstroute Zeist met Martijn Versteeg
Interview

Kunst- en cultuurliefhebbers,

De Kunstroute Zeist in de eerste twee weekenden van oktober was weer een groot succes.
Één van de deelnemers was Martijn Versteeg, een bekende portrettekenaar/schilder uit Zeist.

Eerste jaargang eerste editie, de Kunst- en Cultuurkrant Arte e Cultura ligt voor u!

N

Initiatief

a het afronden van de middelbare
school in Veenendaal ging Martijn
naar het Grafisch Lyceum in Utrecht
waarna hij als ZZP’er startte met zijn
grafische werk. Tegelijkertijd was hij druk
bezig een portfolio op te bouwen voor zijn
tekeningen. In 2015 was zijn eerste expositie
en ging hij voor het eerst aan kunstwedstrijden mee doen.

Het onder de aandacht brengen van kunst en cultuur over heel midden Nederland is nog niet zo eenvoudig.
Je hebt al snel te maken met de regionale kranten met de beperkingen die daaraan verbonden zijn.
En daarom werd zes maanden geleden het plan opgepakt om een zelfstandige kunst- en cultuurkrant uit te
gaan geven. Dit idee werd direct bijzonder goed ontvangen door de vele kunsthistorische instellingen.
Initiatiefnemers Wim de Hoop, Bert Koning en ondergetekende vertrouwen erop met deze en toekomstige
uitgaven in samenwerking met de stichting Culturele Regio Utrechtse Heuvelrug - Wijk bij Duurstede een

adverteren, zodat we een eigen redactie konden vormen. Speciale dank aan Frank Flippo en Wes Janssen

Voor proza en gedichten zullen er verschillende columnisten schrijven. In deze eerste uitgave is dat
Gera Pronk, dorpsdichter van de Utrechtse Heuvelrug. Ook is er aandacht voor de vele regionale schrijvers
die doorgaans veel te weinig aandacht krijgen. In deze editie komen drie z.o.u.t. schrijvers aan het woord.
Daarnaast geven we een mooie selectie weer van de kunst- en cultuurgerelateerde evenementen die in het
kwartaal van uitgave actueel zijn. Verder zullen we redactionele stukken opnemen van diverse musea,
kunstenaars uit de regio en mooie verhalen schrijven over verborgen parels die zich hier bevinden.

Het spectrum Kunst
Geen mens gelijk aan een ander, geen kunstwerk gelijk aan een ander... de meeste kunst getuigt van
originaliteit, oorspronkelijkheid is een kenmerk van goede kunst, werken die uw aandacht vasthouden,
uw oog gestreeld en uw geest geprikkeld, kortom ga op pad in deze culturele regio en laat u verrassen.
Veel leesplezier met onze eerste Arte e Cultura en we vertrouwen erop dat u geïnspireerd raakt.
Henk Drok,

Voorzitter Stichting promotie Kunst en Cultuur Midden Nederland.

Mooi was te zien hoe zij onder de indruk was van de zwart/
wit tekening van Martijn alhoewel zij uiteindelijk voor een
andere versie in kleur koos.
Martijn aan het woord: “Het was een heel leuke ervaring.
Een professioneel team maakt een prachtig programma
Martijn Versteeg met links Floortje Dessing en rechts Özcan Akyol.

niet aan mee doen? Ik in elk geval wel, alleen was de voor-

strijd moet zijn, maar in de hoop om gezien te worden

waarde dat er maar twee weken zouden zijn om het portret

of ik de ‘BN’er wel zou kennen ging even door mijn hoofd,

als jong talentvol kunstenaar. Al bij zijn eerste expositie

te mogen maken. Dat is voor mij niet te doen aangezien

éen cameraman zoekt nog eventjes een betere plek om te

“Beeldend Veenendaal” won hij de publieksprijs. Dit zette

ik zo realistisch werk. Gelukkig werd er een uitzondering

filmen en dan roept Özcan ‘Gast kom maar binnen’. Daar

de toon voor een aantal andere exposities waaronder in

gemaakt en heb ik uiteindelijk 6 weken tijd gehad waarvan

kwam Floortje Dessing om de hoek. Heel leuk om te zien

Londen met als hoogtepunt in 2017 De Nederlandse Por-

ik ook nog eens 1 week in Taiwan was voor een expositie.

dat de indruk die ik had van haar op tv ook was wat ik op

tret prijs op Paleis Soestdijk. Momenteel exposeert Martijn

Maar goed, het is allemaal gelukkig op tijd af gekomen.

dat moment voelde. Een beetje uit haar element en wat

in het Gorcums Museum, neemt deel aan “De Nederlande

De opnamen waren van april t/m mei. Tijdens de opnamen

zoekende naar een houding, maar tegelijkertijd was het

- Quote -

Portretprijs” op Slot Zeist en bij de kunstcollectie van het

was het vooral veel wachten, regisseren en overnieuw

alsof zij een bekende was. Al snel waren de camera’s weer

Amphia Ziekenhuis.

doen. Ik kan mij nog heel goed herinneren dat wij (de

uit en werden er nieuwe plannen gemaakt voor verdere

drie kunstenaars) moesten wachten op de voor ons op

scènes. Tijdens de opnamepauzes heb ik op een ontspan-

“Every child
is an artist.
The problem
is how to
remain an
artist once
we grow up”

Meestal werkt Martijn in zwart/wit, met potlood en houts-

dat moment nog ‘onbekende’ gast. Het duurde vrij lang,

nen manier met haar kunnen praten over (hoe kan het ook

kool op papier. Soms met olieverf op paneel en altijd is

er werd voor gezorgd dat wij geen glimp zouden opvan-

anders) reizen.

zijn werk een precieze weergave van de werkelijkheid. Zijn

gen van haar aankomst, dus wachtten wij braaf achter de

Ik zou over enkele dagen naar Taipei vliegen en zij naar

werken zijn groot van formaat en toch is ieder detail aan-

Oranjerie van landgoed Elswoud. Ook hoor en zie ik de pro-

Sint Helena, heel snel was de eerste opnamedag ten einde.

wezig en volledig uitgewerkt. Zo perfect, zo gelijkend dat

grammamakers nog heel precies zoeken naar woorden om

Voor de tweede opnamedag kwam Özcan bij mijn atelier

je bijna niets anders kan dan er gefascineerd naar kijken.

maar niet de naam van de BN’er te verklappen tijdens de

(thuis) en zag hoe het portret vorm aan het krijgen was,

Een tekening waarin niet alleen de gelijkenis maar ook het

gesprekken vooraf. Na lang wachten was het dan eindelijk

een drukke dag omdat mijn atelier niet heel groot is in ver-

karakter, de emotie die hij als schilder ervaart bij zijn mo-

zo ver, wij werden verzocht om plaats te nemen (daar zijn

gelijking met het aantal mensen voor de opnamen.

del te herkennen zijn.

hele handige plakkertjes voor op de vloer). Onzekerheid

Expositie, sculpturen van de kunstenares Francesca Zijlstra
bij galerie Laimböck. Doornseweg 10, 3947 ME Langbroek.
www.galerielaimbock.com

die informatieve- en interessante artikelen hebben geschreven. Blij zijn wij ook dat ‘onze’ Felix Wilbrink,
culinair schrijver bij de Telegraaf mooie stukken zal aanleveren over eten en drinken uit onze regio!

“Sterren op het doek” waar hij Floortje Dessing tekende.

Eigenlijk best bijzonder omdat kunst helemaal geen wed-

Op de cover:

Wij zijn erg blij dat er nu al veel organisaties zijn die zich voor een jaar aan ons hebben verbonden door te

Begin september was hij te zien in het programma

dat praktisch iedereen kent en welke kunstenaar wil daar

mooi en kwalitatief hoogstaande krant uit te brengen.

Inhoudelijk

Sterren op het doek

Tijdens de onthulling in het Cobra Museum was het bijzonder spannend, Floortje kreeg de tijd om een beslissing te
maken, ondertussen zaten wij met z’n drieën in een andere
ruimte totdat we werden opgehaald om de laatste filmopnames te maken.

“ZO PERFECT, ZO GELIJKEND DAT JE

Pablo Picasso

BIJNA NIETS ANDERS KAN DAN
ER GEFASCINEERD NAAR KIJKEN”.

Op het moment dat wij druk bezig waren met dit eerste nummer
was het nogal fris vandaar de sjaals om onze nek maar die hopen
wij bij het uitkomen van nummer twee weer te verruilen voor wat
luchtigers. Red.

Colofon
Ontwerp en opmaak:

Arte e Cultura kunst- en cultuurkrant

de Hoop&Koning, grafisch meer (Bert Koning)
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Wijk bij Duurstede en Zeist.

worden toegestuurd

Felix Wilbrink, Joke Twigt, Nel Barnier.

Na de uitzending op 17 september kwam er een ware

Arte e Cultura, kunst- en cultuurkrant is een initiatief ter

stormvloed aan e-mails, berichtjes op sociale media en

promotie van alle voorkomende vormen van kunst en cultuur

telefoontjes op mij af. Het kostte me een weekend om al
mijn mails te lezen en enigszins ‘bij’ te zijn. Ik hoop dat

Wim de Hoop en Bert Koning i.s.m. stichting Culturele

heel wat vragen om een portret ook resulteren in leuke

Regio willen hiermee een platform bieden aan kunstenaars,

opdrachten”.

galeriehouders, muzikanten, culturele instellingen, musea,
monumenten en horecagelegenheden.

voor €23,95

www.arte-e-cultura.nl

Bel: 06 -14 23 96 42

Aanleveren kopij:

ARTE
CULTURA

Tips over interessante

kunst- en cultuurkrant

onderwerpen en aanlevering kopij
bel 06 -14 23 96 42

AC kunst- en cultuurkrant

Floortje maar helaas voor haar won mijn collega met het

in Midden Nederland. De initiatiefnemers Henk Drok,

20.000 exemplaren en wordt verspreid

Wes Janssen, Frank Flippo, Gera Pronk,

ervan overtuigd dat haar werk zou worden gekozen door
kleurrijke portret.

Oplage:

Redactie:

Tijdens deze laatste scène was mijn vrouwelijke collega

2

Meer portretten kunt u zien op mijn website
www.martijn-versteeg.nl

Het portret van
Floortje Dessing
in opdracht van
het programma
‘Sterren op het
doek’
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In the picture

30 jarig jubileum Kunstgilde Heuvelrug
Op 5 augustus 1989 werd de stichting Kunstgilde Heuvelrug opgericht
en zodoende is onlangs het 30 jarig jubileum gevierd met de Gildegenoten. Het Kunstgilde wil kunst en cultuur op de Heuvelrug bevorderen,
door ruimte te bieden voor ateliers, exposities, cursussen, lezingen.

Heuvelrug kijk dan op:
www.kunstgildeheuvelrug.nl of schrijf een
E-mail naar: info@kunstgildeheuvelrug.nl.

Centrummanager

mogelijkheid om samen met andere kunste-

Het Kunstgilde biedt onderdak aan een

naars van dezelfde discipline in een werk-

groot aantal kunstvormen die in werk-

groep te werken en dat heeft natuurlijk ook

groepen aan de slag gaan. Men kan

interactie tot gevolg”. In de werkgroepen

aquarelleren, portretteren, vrij schilderen,

wordt in principe géén les gegeven, behal-

er is een fotogroep en zelfs ruimte voor

ve incidenteel als de groep daar behoefte

Utrechtse bisschop David van Bourgon-

ven van eten en drinken in unieke horeca

smartphone fotografie. In de werkgroep

aan heeft en een docent inhuurt voor 1

dië die op kasteel Duurstede woonde.

gelegenheden. Monumenten, een haven,

“Mooie Zooi” wordt kunst van afval ge-

of meer workshops. Men wisselt vooral

Stadspromotie is niet alleen iets van de

een Stadsbrouwerij, kunst, evenementen.

maakt en bij “Mixed Media worden allerlei

onderling tips en trucs uit en inspireert

gemeente, maar iedereen kan er iets aan

Voor ieder wat wils. Wijkse ondernemers

technieken gecombineerd. Verder zijn er

elkaar om nieuwe dingen uit te proberen.

bijdragen en dat gebeurt volop. We zijn

kunnen op het imago en beeldmerk mee-

een stadje met vele formele en informele

liften. Het beeldmerk is vrij toegankelijk en

Wijk bij Duurtede

houwen en tenslotte keramiek, waar men

Exposities

netwerken. Die zien we terug in initiatieven

bruikbaar voor diverse promotionele doel-

nog wel wat deelnemers kan gebruiken.

Elke maand is er een wisselende expositie

voor verschillende doelgroepen. Mazijk-

einden (www.merkwijkbijduurstede.nl). Op

in het Gildegebouw waaraan kunstenaars

pop, Dance behind the Wall en het Shanty

deze wijze creëren we naamsbekendheid

deel kunnen nemen. De expositie-commis-

festival liggen qua muzieksmaak uiteen,

die verder reikt dan onze stadsmuren.

“Sinds 1 jaar huren we een mooie ruimte

sie helpt de exposanten en samen verzor-

maar hebben een gemeenschappelijk ken-

En dat is precies wat de ondernemers en

aan de Amerongerwetering waar iedere

gen zij de voorbereidingen, het inrichten,

merk: ze brengen mensen op de been. En

horeca van de binnenstad willen: meer

dag kan worden gebeeldhouwd door zo’n

de opening en het ontvangen van bezoe-

hoe! Andere initiatieven zijn te vinden in

voeten op straat en in hun gelegenheden.

35 beeldhouwers”, vervolgt Christien Dit-

kers. Het streven is om steeds 3 Gildege-

cultuur, kunst en historie. De vele kunst-

mar, secretaris van de stichting. ”En het

noten de mogelijkheid te geven, 2 beneden

galeries zijn uniek voor zo’n kleine binnen-

leuke is dat er net zoveel mannen zijn als

in het gebouw en 1 boven. Er zijn ook the-

stad! Samen met onze historie vormen zij

Heeft u ideeën of vragen?

vrouwen, dat had ik helemaal niet ver-

ma-maanden waar iedereen aan mee kan

dé attractiewaarde van Wijk bij Duurstede

Stuur een e-mail naar

wacht. Er wordt gewerkt met verschillende

doen en tijdens het jaarlijkse bloemencorso

waarmee we ons onderscheiden van ande-

centrummanager@vvvkrommerijnstreek.nl

Beeldhouwen

Als u meer wil weten over het Kunstgilde

Vanaf 2017 wordt de binnenstad van Wijk bij Duurstede actief op de
kaart gezet door de Stuurgroep Stadspromotie. Als centrummanager
heb ik het genoegen het ‘gezicht’ van deze stuurgroep te zijn.

Column: Joke Twigt

Werkgroepen

werkgroepen met kunst & muziek, beeld-

Contact

Het centrum van
Wijk bij Duurstede leeft!

Er is bewust gekozen voor het idee van

leeftijdbeperking”, vertelt voorzitter Mar-

steensoorten zoals albast, serpentijn of

zijn er open dagen. ”We wisselen iedere 1e

re vestingstadjes. Recent heeft een mooie

een Gilde, waar kennis en techniek aan

tin Beekelaar. “Vooral via mond tot mond

kalksteen. Als je weet welk gereedschap

zaterdag van de maand de tentoonstelling

samenwerking tussen winkeliers, horeca

elkaar door wordt gegeven. Men begon in

reclame krijgen we nieuwe instroom”. De

je nodig hebt kom je al een heel eind. Je

met een hapje en een drankje. Dat is een

en museum geleid tot een heus pop-up

1989 met 50 leden en de laatste jaren is

kosten van een lidmaatschap bedragen

moet toch leren kijken”, aldus Christien.

spannend moment voor de exposant maar

museum. Zo is het wachten op het nieuwe

dat gegroeid naar 155 leden en vrij sta-

slechts 72 euro per jaar. De beeldhou-

biel gebleven. “Onze leden komen uit de

wers betalen 10 euro per maand extra

Sociale functie

hele regio, van Odijk tot Veenendaal”. “Ie-

voor de huisvesting. Er is weliswaar geen

Behalve uitwisseling van kennis en kunde

dereen van amateur tot professional

is

leeftijdbeperking maar vele leden zijn

heeft het Kunstgilde ook een sociale func-

welkom en er bestaat geen ballotage of

toch boven de 50 of al met pensioen”.

tie. Martin: “We bieden Gildegenoten de

Dorpsdichter van de

welkom is”, meldt Christien enthousiast.
Wes Janssen

museum ineens minder erg geworden.
De rijke geschiedenis van Wijk bij Duur-

‘Kleine stad, grote geschiedenis’ en de vijf

Door gezamenlijk op te trekken laten

stede is een uniek element om verteld te

verhalenvertellers. Herinneringen aan het

we de aantrekkelijkheid van Wijk bij

worden. Dat zien we dan ook terug in het

rijke verleden van Wijk met de Romeinse

Duurstede zien. Bijzondere winkeltjes in

Merk Wijk bij Duurstede met de slogan

tijd, de invallen van de Vikingen en de

kleine straatjes. Proeven, ruiken en bele-

De Napoleonschuur

Achterland
Poëzie: Gera Pronk

ook voor het publiek dat uiteraard ook

Ik liet mijn geest te dolen gaan
als nevel op naakt weideland,
wegsluipend van de waterkant.
Mijn lichaam bleef begraven staan.

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

Utrechtse Heuvelrug

Het korte gras viel gretig aan
en beet mij met de tijd der tand.
Een dode dichter nam mijn hand
als vloeibaar inkt door zijn membraan.
Hij leidde mij het klompenpad.
Verhaalde bloemrijk elke tak
waarover hij geschreven had.
Tot existentie ons verbrak.
Een ander spoor vertelde dat
mijn voet diep in de modder stak.

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

Kunst & Lijstenatelier Driebergen
Keuze uit meer dan
1000 Lijsten !
- Kunst cadeauartikelen
- Ophangsystemen
- Restauratie van schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles
200 m2
Traaij 19 A 3971 GB Driebergen expositieruimte
• Dieter Klaasen • info@kunst-lijstenatelier.nl • 0343-410687
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Stadsmuseum Rhenen: een wereld vol verhalen
Museumflits

Eind 2018 heeft het Stadsmuseum Rhenen zijn deuren officieel geopend in het Oude Raadhuis,
het mooiste monument van de stad aan de
Markt. Het Stadsmuseum is de opvolger van
het gemeentelijk Rondeelmuseum dat gehuisvest was in de Brandweerkazerne en dat een
zieltogend bestaan leidde.

en met de mooiste en bijzonderste voorwerpen uit de collecties. Veel oog is er voor het bijzondere landschap rond
Rhenen, de heuvelrug, rivier en vallei. Na afloop ervaar je
dat Rhenen een klein stadje is, maar onlosmakelijk is verbonden met internationale gebeurtenissen.
Onder de noemer Schatten zijn topstukken uit de collecties
te zien. Prehistorische bijlen, goudschatten van Frankische vorsten, maar ook kan men zich verbazen over het

“SCHILDERS EN TEKENAARS
WAREN GEK OP HET
OMMUURDE RHENEN”

Melk en boekweit

Culinair streekverhaal

Schrijf je wat culinairs over de streek? Welke
streek? Dit blad deint uit over een enorm
gebied, van de rivieren tot aan Amersfoort,
dat zijn wel drie totaal verschillende
landbouwgebieden. En het culinaire begint
altijd bij de boer of de teler.

kilometer brede rivier door de dorpen. Nee, een dikke kleilaag,

Zelf woon ik in Cothen. Vanuit mijn werkkamer zie ik een stukje

De boeren

Ik ging er wel eens heen. Midden in het dorp. Achter stond een

hier en daar vermengd met het zand dat zich in de bochten van
de rivier afzette. Klei voor de voeding, zand voor de afwatering.

Felix Wilbrink
Redacteur culinair

Dat betekent fruitbomen. Kersen. Hoe kan je nou in de winter over
kersen schrijven? Appels dan? Peren dan? Het zal niet lag meer
duren of we kweken hier abrikozen. Dat zou mooi zijn.
Men sprak er schande van. Zijn varkens stonken zo.

gigantische Zomerpaleis van een gevluchte Boheemse

Geschiedenis

van de Kromme Rijn. Nu verbeeld ik me dat dat een zijtak is

Eten begint altijd bij de boeren. De boeren op de zandgrond

koe, het kalf ging rond de herfst weg. Twee varkens. Het land

“Het museum leek op een schone slaapster die wakker

vorst, die in Rhenen zijn zomerverblijf had. Omdat Rhenen

Het museum biedt naast vaste presentaties een aantrekkelijk

van de roemruchte grote machtige veelbezongen Rijn. Wat een

richting Amersfoort, de boeren op de bosgrond op de Heuvelrug.

maakt eten, de mensen maken het culinair. De rijke mensen. Het

gekust moest worden”, vertelt Maike Woldring, kunsthis-

strategisch ligt kwamen legers elkaar hier vaak tegen.

programma voor een breed publiek. Maike: “Velen kennen

geweldige ingeving was dat om de Rijn die richting Utrecht

Op de zandgronden was het boekweit, dat er een beetje wilde

land was vol met rijke mensen-eten. Overal wild. Mijn buren weten

torica en directeur van het nieuwe museum. “Bezoekers

Strijd vormt daarom het tweede thema van het museum.

Rhenen wel als een gemoedelijk stadje, maar na museum-

stroomde af te dammen. Voor de goede orde, dat was al in 1122.

groeien. Boekweit en rogge. Op veldjes om de kleine boerderijtjes

nog hoe ze als jonge kerels gingen stropen. En hoe boos de boer

willen vandaag de dag verhalen horen en geschiedenis

“Rhenen was vaak de pineut. Soldaten vielen de bevolking

bezoek kijk je door een andere bril naar deze plaats.” “Niet

Men zegt dat het was omdat de Rijn de Lek als afwatering had

heen. Op veldjes als open plekken in de bossen. Ik weet nog van

dan werd want de boer had het jachtrecht verkocht aan de lokale

beleven in plaats van grote hoeveelheden scherven, vazen

lastig om kleren, voedsel en geld. Spanjaarden, Fransen,

veel mensen weten dat er hier al 200.000 jaar voor Christus

verkozen. Maar het effect was geweldig. Niet langer een soms

heel vroeger dat er nog een boer midden in Bilthoven woonde.

baronnen. Die mochten jagen, niemand anders.

en voorwerpen om naar te kijken”.

maar ook de Duitsers,’’ aldus Maike.

al Neanderthalers woonden die leefden van de jacht’’, aldus

Samen met bureau Podium, gespecialiseerd in educatieve

Het laatste thema, Schoonheid, blijkt vooral uit de belang-

Maike. “De pont vaart hier al sinds de 14e eeuw, en Rhe-

presentaties, is het roer omgegooid. In de vaste presen-

stelling van kunstenaars voor het pittoreske stadje. “Schil-

nense inwoners dienden in het Romeinse Rijk, dat aan de

tatie vertelt het museum het verhaal van Rhenen in drie

ders en tekenaars waren gek op het ommuurde Rhenen,

overzijde van de rivier lag. Zo’n duik in de geschiedenis doet

thema’s: schatten, strijd en schoonheid. Heel toegankelijk,

omdat het lag in een landschap dat een beetje buitenlands

mensen meer dan een rondje langs de vitrines”.

leek, tussen heuvels, rivier en uiterwaarden”, volgens Mai-

MELK VAN DE LOKALE BOER EN WAT BOEKWEIT UIT EEN
VAN DIE PRACHTIGE MOLENS IN ONZE STREEK

Visgronden
Als ik aan het water zit, in mijn tuin, dan schijnt het dat ik op
visgrond zit. Ja, ook dat werd verkocht. Visrecht. De formele
eigenaar van het gebruik van dat stukje water is een buurman
verderop. Inmiddels is het grond geworden. Maar dat dus, de

ke. Ook Rembrandt tekende hier. Tot in dit najaar kun je de

Exploitatie

expo ‘Rembrandt tekent Rhenen’ zien.

Een groep van 35 vrijwilligers is continu bezig met het mu-

kopen, om er te vissen. Er zit nu geen goeie vis meer in, het

seum, het café, de tuin en de winkel. Er kan een rondleiding

riviertje stroom te hard. Maar Arjan Smit van distilleerderij de

geboekt worden eventueel in combinatie met koffie, thee

Pronckheer aast al maanden op een snoekbaars die volgens mij

De geschiedenis van Rhenen is onlosmakelijk verbonden

of een lunch en er zijn regelmatig workshops, schilders-en

ooit bij hem in de pan verdwijnt. Ja, wacht even, bij fruit hoort

met de heilige Cunera die volgens de legende met 11.000

schrijverscursussen met professionele begeleiding. Het

natuurlijk distilleren. Fruit dat over is, daar kan je prima wijn van

maagden op bedevaart ging. Ze werd door overvallen door

museum herbergt zelfs een schitterende trouwzaal met

maken en wijn kan je stoken en dan heb je kersen eau de vie.

vandalen en tenslotte gered door Koning Radboud, die

verschillende mogelijkheden.

Of een echte pruimenjenever.

haar meenam naar Rhenen. Cunera was geliefd door de

(door Wes Janssen)

Oh en stel je dan eens voor dat je met de melk van de lokale boer

Cunera

Kromme Rijn was ingedeeld in stukken en die kon je huren, of

bevolking maar zeker ook door de koning. Diens vrouw was

en wat boekweit uit een van die prachtige molens in onze streek

minder gecharmeerd van Cunera en wurgde haar tenslot-

Wilt u meer weten over het Stadsmuseum Rhenen

een beslag maakt. Dan leg je reepjes echte spek in de pan, beslag

te met een sjaal. De naar haar genoemde kerk, naast het

kijk dan: op www.stadsmuseumrhenen.nl

er over. Dan serveer je pannenkoek met appelstroop (waarom

museum, is het hele jaar open voor bezoekers en ook het

of bel 0317-612077

hebben we nog geen appelstroopkokerij?) en neem er een

museum besteedt veel aandacht aan Cunera.

pruimenborrel bij. Dan eet je gewoon dit land, dit prachtige land!

Het palet van...

www.expositiewandenhuren.nl

Monique Negenman van Mo’s Art:

(door Frank Flippo)

“Het voelt voor mij niet als werk”
Na een hartelijke begroeting met thee en
koekjes, kijk ik om me heen in haar atelier
annex galerie vol schildersezels, voltooid en
onvoltooid werk, en natuurlijk overal verfspatten. “Als je hier met verfvlekken weg gaat,
kun je in elk geval niet vergeten dat je bij mij
bent geweest” grapt ze.

mijn hoofd, dan zie ik wel wat er komt. Ik schilder graag
zeegezichten, want ik houd van ruimte om mij heen.”
Is het niet fijner om daar dan ter plaatse te gaan schilderen? “Daar kom ik niet aan toe. Ik doe ook nog kunstuitleen, kinderfeestjes en workshops voor particulieren en

“Als intercedente leerde ik commercieel denken. Heel han-

bedrijven. Verder schilder ik in opdracht en werk als zzp-er

dig als je daarna van kunst je beroep maakt. Mijn huidige

als creatief therapeut . Veel activiteiten, maar ik zie het

succes dank ik ook daaraan. Ik geef veel workshops en

allemaal niet als werk. Binnenkort gaan we het vieren: Mo’s

cursussen: nu 70 cursisten verdeeld over acht groepen.

Art bestaat in oktober tien jaar.”

Sommigen lessen al tien jaar bij mij.. En ik geef ook les aan
kinderen.” “Die angst voor het witte doek heb ik niet. Soms
inspireert een foto mij, of muziek, of iets in een blad.

Kijk voor meer informatie op:

Of ik zie ergens een mooi boeket staan. Vaak begin ik uit

www.moniquenegenman.nl

Ze begon haar carrière als intercedente bij een uitzendbu-

Alles voor uw expositie

reau. “Dat kon ik goed, want ik houd van mensen. Nadat

schilderijen - schilderlessen - workshops - kunstuitleen

- Expowanden

mijn dochter werd geboren, werkte ik parttime. Tekenen
en schilderen bleef echter mijn roeping; als meisje deed ik
niets liever. In schilderen kun je jezelf helemaal verliezen.

- Expomeubilair
- Verlichting
- Accessoires

Je denkt aan niets anders meer.”
Dus volgde ze workshops en cursussen: “Ik ben grotendeels autodidact. Maar perspectief, ruimte afbeelden en

Han de Leeuwerk

compositie wilde ik echt kunnen en dus nam ik les bij kunstenaars als Toos van Poppel.”
“Toen ik begon met schilderen, schortte ik samen met een

Oeverstraat 9
3961 AM Wijk bij Duurstede
Email: leeuwerk@yahoo.com
Tel: 0031 (0)650604274

Shopmade B.V.
Edisonweg 15
3404 LB IJsselstein
Tel 030-686 54 22
info@expositiewandenhuren.nl
www.expositiewandenhuren.nl
AC kunst- en cultuurkrant

Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl

6

vriendin elke woensdagavond het tapijt in de woonkamer
op en dan gingen we los.” Van het een kwam het ander.
Opdrachten en mensen wilden schilderles!

“ALS INTERCEDENTE LEERDE IK
COMMERCIEEL DENKEN. HEEL HANDIG ALS JE
DAARNA VAN KUNST JE BEROEP MAAKT”
7
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KerstFair Huis Doorn,

dé Fair waar je gewoon blij van wordt!

Evenement

Een charmant ‘high end’ event van 12 t/m 15 december, in de lanen
van Huis Doorn met ruim 90 specialisten, smaakmakers en vakmensen. Brocante & vintage, delicatessen, tuinhaarden & BBQ’s, interieuraccessoires, outdoor fashion & boots, winterse wollen fashion,
handmade sjaals & tassen, goud & edelsmeden, kunstenaars en nog
veel meer.... Kortom héérlijk kerstshoppen en inspiratie opdoen in
‘the most wonderful time of the year’
DOEN
Doe mee met een ‘live cooking’ sessie in de ‘Keuken van de Keizer’, maak een ritje in de
arrenslee van Kerstman, geniet met een glaasje Glühwein in de hand van live gezongen
Christmas Carols of de shows van het Fries Paarden showteam ‘De Dunsjede Hynders’.

Uiteraard zijn hun producten ook te koop,

en heel bruikbaar én gemaakt van 100%

Verbaas je over het rijke leven van Wilhelm op Huis Doorn. Zilveren tafelstukken, handbe-

werken zij ook in opdracht of geven work-

biologisch materiaal. Meer info over ope-

schilderd servies en verguld kristal sieren daar zijn eettafel. Maak een praatje met Butler

shops in hun ateliers. In de stand van Craft

ningstijden en online ticketverkoop op

Paul die je alles vertelt over sabreren en ‘tafel etiquette’ zodat je thuis ook vorstelijk kan

Creations vind je prachtige met de hand

dineren. Of bezoek in het Paviljoen de expositie ‘Fokker! Onbegrensd in leven en werk’

beschilderde meubels. Kunstenares Selina

over Anthony Fokker die 100 jaar geleden de ‘Nederlandsche Vliegtuigenfabriek’ te

brengt kleurloze oude woonobjecten weer

Amsterdam oprichtte.

tot leven met verfijnde kleurrijke en klas-

Museum Huis Doorn en het Paviljoen zijn

sieke beschilderingen. Een feest voor het

gratis te bezoeken met je ticket van de

oog! Vlechterij de Kim laat zie hoe je op

KerstFair. Museum Huis Doorn en het

traditionele wijze vlecht met wilgentenen

Paviljoen gaan elke dag om 12.00 uur

en hoe je hier een hedendaagse invulling

open. Let op; op vrijdag is het Paviljoen

aan kan geven. De manden dan zijn dan

niet geopend tijdens KerstFair By Night en

ook niet alleen duurzaam maar ook hip

is dus na 16.00 uur gesloten)

Highlights
KerstFair By Night

AC kunst- en cultuurkrant
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www.kerstfairhuisdoorn.nl

Op vrijdag 13 december is het tussen 16.00

Vakmensen en hun producten
met een verhaal

en 20.00 uur KerstFair by Night! KerstFair By

In de stand van het ‘Ambachtscollectief’,

Night, met duizenden lichtjes, knisperende

een samenwerking van verschillende

vuurtjes en veel winterse gezelligheid een

kunstenaars en vakmensen uit Driebergen,

feest om naar toe te gaan! Een ‘By Night’

zijn afwisselend demonstraties te zien van

Vrijdag

ticket is geldig van 16.00 uur tot 20.00 uur.

o.a. een edelsmid, keramiste, tassenmaak-

		

(tussen 16.00 uur en 20.00 uur Kerst Fair by Night)

Je betaalt hiervoor een gereduceerd tarief.

ster en illustratrice. Wat de kunstenaars en

Zaterdag

14 december

van 11.00 tot 17.00 uur

Met een dagticket kun je ook tot 20.00 uur

vakmensen met elkaar delen is de liefde

Zondag

15 december

van 11.00 tot 17.00 uur

blijven.

en passie voor vakmanschap en de kunst.

Openingstijden
Donderdag 12 december

9

13 december

van 11.00 tot 17.00 uur
van 11.00 tot 20.00 uur

kunst- en cultuurkrant AC

Tim Culinair, het culinaire adres voor uw
feest, bijeenkomst of borrel!
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons team staat klaar om samen met u een
fantastisch event te organiseren. Ons motto is
om u en uw gasten met een glimlach te laten
genieten van onze heerlijke dagverse producten.

De feestdagen komen er weer aan!
Laat snel weten wanneer u catering nodig
heeft en wij staan voor u klaar om er een
onvergetelijke dag van te maken!

Landgoed gezien

Phine Dalmeijer:

‘Dit is net een Madurodam van
de Nederlandse natuur’
die Staatsbosbeheer ons tijdelijk gaf. Ook best gezellig. De
oude schaapskooi had op SBB-terrein gestaan. Met veel met
moeite lukte het SBB, geld los te krijgen om de zaak weer

- (Bedrijfs)catering voor feesten en partijen
- Het verhuren van benodigde materialen
- Drankenservice - Hapjesservice
- Full service diner - Buffetten

op te bouwen. Staatsbosbeheer bezorgde ons daarna een
nieuw onderkomen, volgens de oude tekeningen herbouwd.
Veel te luxueus eigenlijk, met een gehandicaptentoilet en al.
Maar we zijn er natuurlijk heel blij mee.”

06 - 53 23 66 05 | www.timculinair.nl | info@timculinair.nl

Galerie ELFRING ART na 16 jaar in Wijk bij Duurstede,
sinds 2018 gevestigd in hartje Zaltbommel.

14 tot en met 29 december 2019

Een prachtige oude vestingstad omlijst door water, met een rijke Cultuurhistorie.
Gerda Elfring combineert haar schilderijen met werken van brons en keramiek van wel 10
toonaangevende beeldende kunstenaars die tijdelijk of permanent in de galerie exposeren.

openingstijden:

vrijdag: 13.00 u tot 17.00 uur
zaterdag: 11.00 uur tot 17.00 uur
1e zondag van de maand tijdens het Rondje
Bommel van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Elfring Art, Gerda Elfring

Gamerschestraat 23, 5301AP Zaltbommel
www.elfring-art.nl | gerda@elfring-art.nl
06 - 12 51 72 58

elfring-art.nl

Londotuin
Een vrolijk beeld, haast Breugheliaans, van
mensen met stokken, spades en zakken die
samen aan het maaien en harken zijn, alsof
agro-industrie niet bestaat, hier tussen de
hoge hagen en statige beukenrijen van landgoed Broekhuizen. “Dit is de wekelijkse werkochtend voor vrijwilligers” stelt Phine Dalmeijer
nuchter vast als ze mijn blik volgt. Zij onderhouden deze unieke Leersumse heemtuin.
Een heemtuin is bedoeld om inheemse,
wilde flora in uit te zetten en te laten zien.

Phine Dalmeijer

Is dit een educatieve tuin?
“Niet precies. Eerder een demonstratietuin, een staalkaart
of Madurodam van onze natuur. Educatie is belangrijk, maar
gebeurt niet elke week. Af en toe is er op de Londotuin een
kindermiddag, bijvoorbeeld met als thema boomsoorten.
Vaak komen er schoolklassen. Wij nemen die ook mee naar
andere leuke natuurplekken; een heideveld, een uiterwaard,
elders in Park Broekhuizen. In Leersum en Amerongen
gaan in voor- en najaar schoolklassen één keer met ons
naar buiten. Op zondagmiddag van 1 mei tot 1 september
tussen twee en vijf zijn we open. Dan komen vaak zeer geïnteresseerde bezoekers die van alles willen weten. En in
onze schuur ontvangen we natuurgerichte organisaties die
komen vergaderen.”

Klimopklokje en pseudo-indigo
Hoogste tijd om de tuin rond te lopen. Enthousiast wijst
Phine de verschillende biotopen aan. We zien de vijver,
plaatsen van plaggen uit de proeftuin die we eerst onder

het krokuslandje, de stinzentuin, het natte domein waar

natte moltondekens hadden gelegd tot de grond klaar was.

hoogveen groeit…alles inie minie, want de Londotuin is

Zo ontstond vanaf 1997 een nieuwe tuin die we Londotuin

maar een halve hectare groot. “Kijk, hier groeit het zeer

gingen noemen.“

zeldzame klimopklokje, daar de koningsvaren. En hier, naast
die mispel, de fraaie pseudo-indigo. Dieren hebben we ook.

“Londo’s ideeën brachten we opnieuw in praktijk: heuvel-

Vogels zitten hier altijd. En op de zolder van ons onderko-

tjes, micromilieus, zon en schaduw, hoog en laag, vochtig

men staat een uilenkast. Af en toe zien we daar een kerkuil.

ij heet Londotuin, naar Ger Londo (1935-2018),

en droog. We verhuisden in het najaar, het voorjaar bracht

Uilen willen rust, we gaan dus niet te vaak kijken. De kast

een ecoloog die begin jaren ‘70 bij het Rijksinstituut

gelijk orchideeën. Ger Londo bleef ons intussen jarenlang

wordt vaak gekraakt door houtduiven, die er hun jongen
grootbrengen.”

H

voor Natuurbehoud (RIN) werkte, toen gevestigd in

bijstaan met zeer leerzame adviezen. Er groeien nu vele

kasteel Broekhuizen. Hij legde in 1972 volgens eigen inzich-

prachtige soorten zoals gulden sleutelbloem, kleine pimper-

ten een proeftuin aan achter de oranjerie. Een proeftuin is

nel, beemdkroon, duifkruid, kruipend stalkruid en rapunzel-

bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

klokje.Eën heuveltje is ‘Limburg in het klein, met wel acht

Hangmatten

soorten orchideeën!”

Phine: “Vrachtwagens vol reden met alle Nederlandse
grondsoorten hierheen. Van elke grondsoort legde hij een
heuveltje aan, om zo afwisselend mogelijke voorwaarden
te scheppen voor plantengroei. Hier en daar creëerde hij
daarin overgangsgebiedjes (gradiënten) waar ook zeldzame en kwetsbare planten zich thuis konden voelen. Verder
natte en droge stukjes, steile en flauwe hellingen, zonnige
en schaduwrijke hoekjes, arme en rijke bodem. Zo schiep

Wilhelmina Art Jewelry is een atelier dat zich specialiseert in unieke
handgemaakte sieraden in geheel eigen signatuur. Veelal eigentijds met
een klassieke uitstraling, voor de vrouw die zich wil onderscheiden
en het durft te dragen.
De sieraden worden veelal gehaakt van zilveren en gouden draden en
gecombineerd met prachtige geslepen edelstenen, diamanten, camee’s en
zoetwaterparels. Laat u inspireren! Wilhelmina maakt ook juwelen in
opdracht op maat, passend bij uw kleding en
persoonlijke uitstraling.
ELS
Openingstijden:
U kunt een afspraak maken
om het atelier in
Utrecht te bezoeken.

B
ART & BUB
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Wilhelmina Art Jewelry • Nijverheidsweg 16A, Utrecht • Wilhelmina Huysman • www.wilhelminajewelry.com • info@wilhelminajewelry.com • 06-21 80 04 47
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hij vele biotopen en inderdaad ontstond een enorme soor-

HIJ PLANTTE OF ZAAIDE NIETS,
LIET ALLES AAN DE NATUUR.
Slietenzolder

of zaaide niets, liet alles aan de natuur. Over de dalletjes

Niet alles ging goed toch?
Er was een brand in 2003.

tussen de heuveltjes hing hij hangmatten. Zo kon je zonder

“Inderdaad. Bij het hittenweitje stond een oude schaaps-

op de planten te stappen, hangend observeren wat zich

kooi met een slietenzolder. Slieten zijn los neergelegde

afspeelde.”

dennenstammetjes. Het miegelde er van de muizen. Soms

tenrijkdom. Zijn aanpak ging verder dan de onze. Hij plantte

vielen er pardoes muizen naar beneden bijna in onze kof“Het RIN verhuisde in 1996 naar Wageningen. Het kasteel

fiekopjes. De schuur was krakkemikkig, een bouwval. We

kreeg een nieuwe eigenaar die niets zag in Londo’s experi-

deden het ermee, wat kon ons het schelen? Zo lang het

ment en alles wilde wegbulldozeren. Londo, haast in tranen,

maar een dak had. We klusten en na een paar jaar was hij

vroeg ons, Vereniging Dorp en Natuur, om hulp. Staatsbos-

min of meer gebruiksklaar. Rond Oud en Nieuw, er stond een

beheer, eigenaar van het landgoed, stelde op ons verzoek

harde oostenwind, ontdekte ‘s avonds een groepje jongeren

een oud hittenweitje beschikbaar. Hitjes zijn kleine paardjes

na een feest in de Binder de houtstapel naast de schuur, en

die vroeger voor melkkarren en zo werden gespannen.

ging daar spelen met vuurwerk. Tegen vieren werd ik uit bed

Vanuit mijn ooghoek vliegt een fraaie vogel weg, het ging

Wij konden dat pachten en gingen met behulp van een

gebeld: de schuur brandt! Ik belde ook iemand, ik trok het

te snel om te zien welke het was. En daar heb je weer een

loonwerker aan de slag. De grasmat schraapten we af

niet om daar alleen heen te gaan. Bij aankomst stortte het

verborgen hoekje met mooie planten dat ik nog niet zag.

tot op het zand. Daarop verhuisden we de verschillende

dak in. Ik heb daar tranen met tuiten staan huilen.” “Twee

Een plek om regelmatig terug te komen.

grondsoorten uit de proeftuin. De volgende stap was het

jaar lang gebruikten we als werkschuur een zeecontainer

(door Frank Flippo)
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Klimopklokje: Door Frank Vassen, CC BY 2.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=45133185
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wild, wilder, wildst

Museumflits

there!

Vanaf heden tot januari serveren wij diverse

wildgerechten, naast onze traditionele
gerechten! Graag tot ziens!

WILD
weken

John de Vries van Museum Militaire Traditie:

“Hen de plek geven die hen toekomt”

beperkte ruimte kunnen we niet alles tonen. Ons uitgangspunt is: aan wat je laat zien, moet een verhaal vast zitten.

Eigen broek ophouden
Vinden de medewerkers het jammer dat deze uniformen

Dit museum is uniek in Nederland, maar ik
ben er nooit eerder geweest. Ik ben iets te
laat voor het interview en herinner mij de
spreuken op de wachttoren van de Utrechtse
Kromhoutkazerne waar ik vroeger altijd langs
fietste: ‘Tijd Slijt’, en ‘Zijt op Tijd.’ Hoe zal hij
reageren?

niet meer gedragen worden? “Niemand die ik ken, verlangt
terug naar de oude tijden van de glorieuze uniformen.
Want daar zit ook een wereld aan vast die we niet meer
willen”. We lopen langs uniformen en het valt me op hoe
sober de Nederlandse militairen over het algemeen onderscheiden zijn, nergens een borst vol medailles. John lacht.
“Nee, zoiets doen de Russen. Zo doen we dat in Nederland
niet. Een paar medailles voor bewezen verdiensten, een

Driebergsestraatweg 54, 3941 ZX Doorn | Telefoon: 0343 -515 098

Bezoek ook onze website: www.brocante.nl

Het museum ligt er vredig bij terwijl ik binnenstorm.

enkeling met een rijtje, een generaal bijvoorbeeld. Maar

John de Vries, PR- medewerker en mede-conservator van

meer niet.” “Echt, ons museum wordt niet bestuurd door

het museum, loopt mij rustig tegemoet om me de hand te

nostalgisten. Het enige wat wij willen is de traditie van

schudden. John de Vries vertelt zeer aanstekelijk maar geen

militairen, mariniers, landmachtmensen in ere houden. En

moment overdrijft hij. Een nuchtere Nederlander, maar wel

leegstaande ruimte gevonden van de voormalige bioscoop

een met kennis en waardering voor wat volgens hem vaak

van Rijsenburg. Dat is het monumentale pand uit 1920

ten onrechte vergeten wordt. Het Museum Militaire Traditie

waar het museum nu nog steeds in zit.

bestaat dit jaar vijftig jaar, want in 1969 was het prille begin,

hun de plek geven die hun toekomt.”

Wat is uw verlanglijstje voor het museum?
“Graag meer bekendheid. Ons verhaal is nog veel te on-

toen de 11-jarige Jaap van der Burg militaire objecten (mi-

Het waarom van uniformen

litaria) begon te verzamelen. Met Kerst, met verjaardagen,

Wel meer musea hebben militaire uniformen. Wat maakt

digheden inhoudelijk ook een tijdje “stil gestaan”. Pas

waar hij maar kon, vroeg hij naar voorwerpen. Omdat zijn

dit museum uniek? Waarin wij volstrekt uniek zijn is dit:

sinds twee jaar hebben we ècht werk kunnen maken van

verzameling groeide, werd eerst de garage van het huis van

nergens anders dan hier vind je zo’n compleet overzicht

uitvoerige tekstuele toelichting bij het tentoongestelde

de familie in Velp gebruikt om hem in kwijt te kunnen. Toen

van de ontwikkeling van militaire kleding, bewapening en

materiaal.” “Een belangrijke makke van onze locatie is dat

het gezin verhuisde naar Utrecht, was de collectie al groot

uitrusting van soldaat tot generaal. We tonen de histori-

we in een straatje zitten, waar weinig parkeergelegenheid

genoeg voor in een echt museum. In Driebergen werd de

sche achtergronden en beantwoorden vragen als: waarom

is. Meer ruimte om het museum heen vrijmaken is niet

werden juist in die tijd, in die situaties en functies, deze

mogelijk gezien de bebouwing om ons heen. Een andere

uniformen gedragen? Wat was de functie van attributen,

locatie valt buiten de mogelijkheden, omdat we helemaal

eerbewijzen, werktuigen en wapens?”

geen subsidie ontvangen, ook niet van Defensie. Daarom

bekend in Nederland. Ons museum heeft door omstan-

moeten wij onze eigen broek ophouden, met name door

Wat kun je hier zoal bekijken?

gelden die wij van onze donateurs ontvangen. Daarvan on-

“Naast de vaste collectie zijn er nu twee wisseltentoonstel-

derhouden wij de binnen- en buitenkant van ons museum

lingen. De eerste heet “Guus Hagers, vergeten oorlogs-

en vorig jaar hebben we in de achtertuin van ons een depot

held”, de tweede “Nederland 75 jaar bevrijd”. We bereiden

gebouwd, waarin we al ons niet tentoongestelde materiaal

een nieuwe tentoonstelling over de rol van vrouwelijke

hebben opgeslagen.”
(door Frank Flippo)

militairen en over de militaire dienstplicht. Vanwege de

Het palet van...

Han de Leeuwerk,

(door Wes Janssen)

Skileraar en kunstschilder
Aan het inundatiekanaal in Wijk bij Duurstede,
aan het begin van de Kromme Rijn, ligt de
woonboot waar Han Leeuwerk nu ruim 4 jaar
woont en schildert. Eenmaal aan boord vertelt
Han over zijn werk als skileraar en natuurlijk
over zijn grote liefde: het schilderen.

verschillend op mijn werk”. “In Italie worden doeken met
vrouwen erg gewaardeerd; vooral die met dameshoeden
en in Nederland zijn de schilderijen over de 20er jaren
erg populair”. De diversiteit van zijn onderwerpen valt op.
Naast een blik vanaf Alcatraz op San Francisco staan een
doek met zicht op de stadshaven van Amersfoort in felle
kleuren. Bij de rondleiding door het atelier, in de “kelder”

Al vanaf zijn vroege jeugd zit het tekenen in zijn bloed. Be-

van de woonboot, is een verbazingwekkende verzameling

halve op de middelbare school, waar verplichte onderwer-

van stijlen en kleuren te zien.

pen werden opgedragen waar hij geen zin in had, is Han
altijd blijven tekenen en schilderen. Zijn perfectionistische
karakter leek hem op den duur, bij het tekenen, in de weg

Exposeren

te zitten totdat zijn tekenleraar hem adviseerde om eens te

Het werk van Han is permanent te zien in Galerie Plus, aan

gaan schilderen. Dat bleek een schot in de roos en vanaf die

de Oeverstraat in Wijk bij Duurstede. Galerie Plus is een

tijd maakt Han kunst met vooral vrouwen als onderwerp en

initiatief van enkele kunstenaars en een galeriehoudster

met focus op transparantie en eigenzinnige kleuren. Han:

met als doel een wisselend aanbod aan kunst te tonen.

“vrouwen zijn aantrekkelijker om te schilderen vanwege

De Galerie is elke vrijdag, zaterdag en zondag open van

hun mooie vormen; de kleuren van de achtergrond laat ik

12.00 tot 17.00 uur.

dan soms doorlopen in de figuren”. Bij een rondgang in

het buitenland. In Miami, Florence, Innsbruck en Londen

zijn atelier op de woonboot laat Han zich ontvallen dat het

werden zijn schilderijen getoond aan het publiek en Han

altijd lastig is om te bepalen wanneer een schilderij nou af

combineerde dat bij voorkeur met een vakantie. De laatste

is. “Het komt voor dat ik een werk dat niet naar mijn zin

jaren concentreert hij zich meer op Nederland ook al om

is maanden opzij zet totdat een idee tot nieuwe inspiratie

praktische redenen zoals o.a. het transport. Zo exposeert

leidt”.

hij op de Nationale Kunstdagen in Nieuwegein en op de
ADAF (Annual Dutch Art Fair) in het World Fashion Centre.

Stijl
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Vroeger exposeerde Han ook in

Ook de expositie op Kasteel Sandenburg dit voorjaar was

Het is moeilijk om de schilderstijl van Han te beschrijven.

qua naamsbekendheid een succes. “Fantastische locatie,

Door de gebruikte kleuren doen de doeken soms wat

mooie kunst en ook nog eens prachtig weer, daar heeft het

vervreemdend aan. “De schilderijen zijn figuratief en zeer

publiek maar ook ik van genoten”, aldus Han. “Ik kijk al

kleurrijk en raken nog het meest aan het impressionisme”,

uit naar de editie van volgend jaar die dan gedurende de

vertelt Han enthousiast. “Het publiek reageert ook heel

Pinksterdagen plaats gaat vinden”.
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Agenda november, december, januari
Theater Maitland Driebergen

November

Theater van Santen- ‘Sinterklaas Instrumentenfeest’ 45 minuten feest voor kinderen en
volwassenen.
Zondag 24 november (15:00 uur)

Beauforthuis, Zeist

Ruben Hoeke Band
CD Release Tour “All Saints”
Zaterdag 9 nov (19:00 - 20:15)

Wilhelmina Art Jewelry

Expositie bij Galerie Mi,
Beethovenlaan 13, 3723JJ Bilthoven.
t/m 24 november 14:00 -17:30 Finissage

Buitenschilderweek Leusden en
Woudenberg 2019

Expositie schilders van de Buitenschilderweek
Leusden en Woudenberg 2019 in in galerie de
Kunstberg.
Tot 12 november

Cultuurhuis Doorn

Kunstkring Doorn, Maartenskerk 1, Doorn
“Suriname 45 jaar onafhankelijk”
n.a.v. tentoonstelling Nieuwe Kerk Amsterdam
Lezing drs. Marina Marijnen
Dinsdag 26 november (20:00 uur)

Roy en Hedy Grünewald - ‘Selamat Makan’
Vertelling & dineren. Een belevenis voor iedereen die van verhalen en Indisch etenhoudt.
Zaterdag 9 november (16:00 uur)

Blues in Wijk

Bergse Bossen

De kerstmarkt van Amerongen wordt
omgetoverd in een winterfair.
Locatie: tegen over het kasteel
Zaterdag 30 november 2019
(14:00 uur tot 20:00 uur)

Stand up comedy Night met:
MC Kristel Zweers, Headliner Rayen Panday,
Daveson Ignatia, Celine Schrama en
Jasper van der Veen.
Zaterdag 16 November

Cultuurhuizen Utrechtse Heuvelrug

Huiskamerfestival ‘Gluren op de Heuvelrug’
Driebergen - Leersum - Doorn - Maarn Amerongen
Zondag 17 november (13:00 -18:00 uur)

Boek & Koek Maarn

Lezing van Griet op de Beeck.
Griet op de Beeck (’73) debuteerde met ‘Vele
hemels boven de zevende’ en in hetzelfde jaar
ontving ze De Bronzen Uil Publieksprijs.
Zondag 17 november (14:00 uur)

Allemanswaard Amerongen

Theaterconcert Lavalu - ‘Midair’ Lavalu haalt
de hekken voor je hart weg met haar ‘Kamermuziek voor nu’.
Donderdag 21 november (20:15 uur)

Klassiek aan de Rijn

Enrico Pace & Igor Roma:
Debussy en Holst, Rhenen
Zaterdag 23 november (20:15 uur)

Blueskroegentocht, Wijk bij Duurstede
Zaterdag 30 november

Winterfair Amerongen

Museum Militaire Traditie

Wisseltentoonstelling WO1,
De strijd in het Westen, Driebergen
Woensdag, zaterdag en op feestdagen

Atelier ‘t Rondeel

Museum Militaire Traditie

Nederland 75 jaar bevrijd, Driebergen
t/m dec 2019

Theater Calypso

diverse voorstellingen: muziek, cabaret en film
Wijk bij Duurstede
www.calypsotheater.nl

Diverse voorstellingen: muziek, cabaret en film
Wijk bij Duurstede
Het hele jaar door

Cultuurhuizen Utrechtse Heuvelrug

Amersfoort, Mondriaanhuis

Atelier ‘t Rondeel

Huis Doorn

Wijks Atelier

Diverse voorstellingen, Doorn, Leersum en
Amerongen het hele jaar door

Expositie: Tusschen twee vuren, Doorn
Geheel 2019

December
Kunstgilde Heuvelrug “WINTERKUNST”
Kunst van Gildegenoten, Leersum
Zaterdag 7 december tot 2 januari

Allemanswaard Amerongen

Kunstkring Doorn, Maartenskerk 1 Doorn

Guus Hagers ‘Vergeten Oorlogsheld’
Driebergen
t/m mei 2020

Theater Calypso

Outsider Art, Wijk bij Duurstede
Iedere 1e zondag v/d maand en maandag
t/m donderdag

Kasteel Amerongen

Museum Militaire Traditie

Landgoed zonheuvel

Händel: Messiah - Nieuwe Philharmonie
Utrecht Rhenen
Woensdag 18 december (19:30 uur)

Museum Militaire Traditie

cursussen - Workshops - Lezingen
Wijk bij Duurstede
Het hele jaar door activiteiten

Deftige Dieren, Amerongen
7 juni t/m 1 december

ART & BUBBELS De kunst van genieten met
een hapje en een drankje van Wilhelmina Art
Juwelery en Eddie’s Art and More.(Schilderijen,
beelden en meer van diverse kunstenaars)
Zondag 15 december van 14:00 tot 18:00 uur
op de Nijverheidsweg 16A, 3534 AM Utrecht.
(gratis parkeren)

Klassiek aan de Rijn

Expositie van Hans van der Vloed te bewonderen in het Paviljoen van Hotel Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel.
Tot 20 december 2019

Rachel Croft- ‘Singer-songwriter uit York’
Met de woorden van radio-DJ Jonti Willis:
‘Zelden heb ik zo’n moeiteloos krachtige stem
gehoord.’ Kom luisteren en oordeel zelf.
Donderdag 12 december (20:15 uur)

Wijks Atelier

Wilhelmina Art Jewelry

The world of Piet Mondriaan
Tot 31 December 31, 2019

cursussen - Workshops - Lezingen
Wijk bij Duurstede
Het hele jaar door activiteiten

Kasteel Amerongen

Deftige Dieren, Amerongen
t/m 1 december 2019

Museum Militaire Traditie

Guus Hagers ‘Vergeten Oorlogsheld’
Driebergen
t/m mei 2020

Museum Militaire Traditie

Nederland 75 jaar bevrijd, Driebergen
t/m december 2019

Wisseltentoonstelling WO1,
De strijd in het Westen, Driebergen
Woensdag, zaterdag en op feestdagen

Outsider Art, Wijk bij Duurstede
Iedere 1e zondag v/d maand en maandag
t/m donderdag

Cultuurhuizen Utrechtse Heuvelrug
Diverse voorstellingen
Doorn, Leersum en Amerongen
Het hele jaar door

Opening Bluesseizoen 2020 met Black Cat
Biscuit (B) en Dave Warmerdam Band (NL)
Wijk bij Duurstede
Vrijdag 10 januari (20:00 uur)

Kunstkring Doorn, Maartenskerk 1 Doorn

“Pieter de Hooch”
Lezing drs. Martijn Pieters
n.a.v. tentoonstelling Museum Prinsenhof Delft
Maandag 13 januari, (20:00 uur)

Theater Maitland Driebergen

Theatergroep Knars – Eureka! (4+)
Een wonderlijk, beeldend verhaal over een
meisje van acht dat de wereld zélf wil ontdekken. Vol Reacties, Replikaatjes en Raketten!
Zondag 26 januari (van 15:00 tot 16:00 uur)

Museum Militaire Traditie

Guus Hagers ‘Vergeten Oorlogsheld’
Driebergen
t/m mei 2020

Kunstgilde Heuvelrug

Huis Doorn

Expositie: Tusschen twee vuren, Doorn
Geheel 2019

“WINTERKUNST” Kunst van Gildegenoten
Leersum
7 december tot 2 januari

Kunstgilde Heuvelrug

Januari

Kunst van “NIEUWE LEDEN 2019”, Leersum
4 tot 30 januari

Wijks Atelier

Theater Calypso

cursussen - Workshops - Lezingen
Wijk bij Duurstede
Het hele jaar door activiteiten

Diverse voorstellingen: muziek, cabaret en film
Wijk bij Duurstede
Het hele jaar door

“Monet, tuinen van verbeelding”
n.a.v. tentoonstelling Haags Gemeentemuseum
Lezing drs. Margaret Breukink
Donderdag 12 december (20:00 uur)
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Wor

Huis Doorn, Kerstfair

Zie de advertentie in deze krant
Donderdag 12 t/m zondag 15 december

In het centrum van
Wijk bij Duurstede
Aan het
Kokkestraatje 35

Kerst bij Duurstede

De KerstMarkt zal in het teken staan van sfeer,
eten en drinken kerst- en seizoensproducten
Zaterdag 14 t/m Zondag 15 december

BEZOEK WIJK BIJ DUURSTEDE

Schaats bij Duurstede

en de middeleeuwen met Dorestad als de belangrijkste

Evenement opgezet om kinderen met de
schaatssport bekend te laten blijven.
dagelijks vanaf 14 t/m 28 december 2019

Blues in Wijk

met keuze uit ruim
1000 kunstwerken

Ontdek de rijke historie; die terugvoert naar de Romeinse tijd

Kijk op
www.trondeel.nl
voor meer info

handelsplaats.
De nieuwe Verhalenvertellersroute leid je
dwars door de oude binnenstad.

Stichting SBI staat voor Samenwerken, Bezinnen en Inspireren. Samen
met de partners van Campus Landgoed Zonheuvel bouwen we aan een
programma dat openstaat voor iedereen en dat gaat over duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), Dialoog en Arbeidsverhoudingen.

Hoe dat er uit ziet?

• Samen bomenplanten om zo CO2 te reduceren.
• Een filmvertoning in ons openluchttheater
• Een futureproof maaltijd in het restaurant
• Een congres over dialoog en duurzaamheid
• Van koffiedik oesterzwammen kweken

Excellent Schildersbedrijf
Nassaustraat 71a
3601 BC Maarssen
06-52 43 35 89

De route is gratis verkrijgbaar
bij de VVV aan de Markt.

Schilderwerk
Behangwerk

Doorlopend exposities van
diverse kunstenaars

Glaszetten
Projecten

www.schildersbedrijfexcellent.nl | info@schildersbedrijfexcellent.nl

Amersfoortseweg 98 Doorn • info@campuslandgoedzonheuvel.nl • www.campuslandgoedzonheuvel.nl
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door Frank Flippo

Boekrecensies

In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan
regionale schrijvers. Dit nummer 3 z.o.u.t. schrijvers van het jaar
(2017-2018-2019) aan het woord.

Harry Stegeman:

dingen zijn zoals ze zijn, ja, dan ben je met
dit boek aan het juiste adres.”
“Overal langs de rivier vind je unieke plekjes. Neem nu Kolland, tussen Amerongen
en Wijk bij Duurstede. Van dat landgoed
bestaat er geen tweede. In Kolland en
omgeving vind je tachtig procent van al
het essenhakhout ter wereld. Hoeven,
eikenlanen, knotbomen, sloten en poelen,
en dat alles in een veranderlijk rivierenlandschap. Fascinerend. En het moet
behouden blijven, omdat er nergens iets
bestaat wat ermee te vergelijken valt.”
“In mijn werkzame leven was ik heel
actief met onderwijs en heel veel andere
dingen. Nu ik met pensioen ben, houd
ik de krenten uit de pap aan, een paar
commissies en wat bestuurlijk werk. Maar
ik heb nu ook tijd om te schrijven. Ik
vind het boeiend om op die manier mijn
enthousiasme over het rivierengebied
over te brengen.”

“Ik vind dat je moet weten waar je woont”
Harry Stegeman (72) werd in 2018 Zoutschrijver van het Jaar met zijn
boek ‘Langs de Nederrijn’. De auteur aan het woord over deze fraai
vormgegeven uitgave en over zijn fascinatie voor landschap en cultuurgoed.
ik wil mij verdiepen in de omgeving.”
Geboren in Klein Dochteren bij Lochem,
woonde hij al op vele plaatsen, waaronder
Winterswijk en Meppel. “Overal zoek ik
naar de karakteristieken en historie. In
Wijk heb ik het wel heel erg naar mijn zin.
Een prachtstadje aan misschien wel het
mooiste deel van de Nederrijn. Ik hoef hier
niet meer weg.”
Waarom dit boek?
“Ik vond het fantastisch om mijn kennis
en mijn ideeën over de Nederrijn in een
mooi boek neer te leggen. Vertellen en
uitleggen is deel van wie ik ben, want ik
kom uit het onderwijs. Dat educatieve
blijft er dan een beetje in zitten.”

“Ik kom heel ergens anders vandaan”,
zegt Harry Stegeman als ik begin over zijn
band met het rivierenland, terwijl we vanuit zijn huis uitkijken op het kasteelpark
van Duurstede. “Maar waar ik ook woon,

Je hebt ook alweer een nieuw boek geschreven?
“Ja. Het heet ‘Lopen langs de Linge’ en
het komt in november uit. Met zijn 108
kilometer is de Linge, van Doornenburg
tot aan Gorinchem, de langste puur Nederlandse rivier. Nou ja, rivier, het eerste

Waarom moet iedereen ‘Langs de Nederrijn’ lezen?
“Och, je hoeft het natuurlijk niet te lezen.
Maar als je langs de Nederrijn woont en
wilt weten waar je precies bent, waar de
interessante plekken zijn en waarom de

Z.O.U.T.
Schrijvers

soms niet meer onafhankelijk”.
Ingrid Hoogendijk werd Zoutschrijver van 2019 met een aangrijpenOost-Pruisische landgoed Schakenhof.. Deze vertelling is gebaseerd op
authentieke brieven en documenten. Na tien jaar onderzoek schreef
zij ‘Ons gaat het in ieder geval nog goed.’ Arte en Cultura spreekt de
schrijfster van dit indrukwekkende semi-autobiografische relaas.

verbanden zoals bijvoorbeeld de EU.”

hoe weinig kritisch ook zeer ontwikkelde

Komt er nog een publicatie?

Wat maakt, los van de unieke verhalen,
uw boek zo bijzonder?

mensen kunnen zijn. Mensen van wie je het niet

“Nee, ik denk dat dit het is. Ik ben nu 70. En

verwacht, die toch nazi worden. De moed om

dan nog eens tien jaar research? Dat zie ik

“Je ziet er het hele verloop van de oorlog in

onafhankelijk te denken ontbreekt vaak.”

niet gebeuren. En de eer voor dit boek komt

terug, maar vanuit een breder perspectief dan

“Wat het boek me heeft geleerd is ook dit:

eigenlijk mijn familie toe. De citaten uit hun

gebruikelijk in de Nederlandse oorlogslitera-

vrede is een groot en kostbaar goed, waar

brieven vormen immers de rode draad in deze

tuur. Veel aspecten van wat er in Duitsland is

we zuinig op moeten zijn. Het is belangrijk,

bijzondere en unieke familiegeschiedenis. ”

gebeurd zijn nieuw voor de lezer. Ik heb vele

nooit de dialoog uit het oog te verliezen met

“SCHRIJFANGST HAD IK NIET. IK BEN IN MIJN LEVEN
WEL VAKER GEWOON IN HET DIEPE GESPRONGEN.

gezien 75 jaar einde Wereldoorlog Twee.”

stuk vanaf Doornenburg tot aan Zoelen
is gegraven, je zou het een afwateringskanaal kunnen noemen. De Linge wordt
pas daarna een echte rivier. En als rivier
vind ik hem misschien nog wel mooier dan
de Nederrijn. Hij is knusser, hij meandert
meer, met nog meer oude landschapselementen langs de oevers.“
Arte e Cultura over ‘Langs de Nederrijn’:
“Een schat aan informatie over monumenten en buurtschappen, over bijzondere
planten, natuurgebiedjes en landschapselementen die voor het eerst in één boek
zijn bijeengebracht. Een aanwinst voor
iedereen die geïnteresseerd is in deze
rivier, getoonzet in een prettig leesbare,
heldere stijl.“

stukjes en beetjes van het verhaal mijn kant op.

Oost-Pruisen, waar hij zich definitief met zijn

Het overlijden van mijn tante Cobi was voor mij

gezin vestigde. . . Weinig wisselvalligheden

de aanleiding, dieper te gaan zoeken naar haar

van het lot bleven hen daar bespaard. Van

verleden . Mijn tweelingbroer bleek een ordner

de idyllische vooroorlogse jaren tot de

vol authentieke brieven uit de oorlogstijd te

uiteindelijke nazificering en ten slotte de

hebben. Daarna volgde tien jaar research. Het

dramatische nasleep onder de Russische

boek is er dus allerminst zomaar gekomen.”

Hoogendijk (1948) kwam in 2004i in het bezit

Je formuleert zeer beknopt.
Had je die vaardigheid altijd al?

van de brieven die de familieleden gedurende

“Voordat ik met deze materie bezig ging, had

de oorlog aan Pieter (Ingrids vader) hebben

ik al een lange loopbaan in het bedrijfsleven

geschreven. . Deze vormden een openbaring,

achter de rug. In die tijd stelde ik vaak officiële

omdat Ingrid van haar vader nooit iets over de

documenten op. Voor de kunst van het formu-

oorlog had gehoord.

leren is denk ik het schrijven van juridische
stukken zeker belangrijk geweest. Daarin

Ingrids grootvader, Michiel Hoogendijk, was

treinwagon vol met deze stoffen naar het

Hoe is het boek tot stand gekomen?

komt het er namelijk op aan, steeds zo scherp

een avontuurlijke en ondernemende man.

Duitse Halbau. Vanwege de hoge inflatie liet

“Al in 1984 hoorde ik van de ruiltransacties van

mogelijk te formuleren. Maar het zit ook in mij.

Hij handelde in Engelse wollen stoffen. Kort

hij zich in natura uitbetalen. Zo verwierf hij

mijn grootvader. Ik schreef de kwestie op achter-

Ik houd ervan, zo veel mogelijk te zeggen in zo

na de Eerste Wereldoorlog verkocht hij een

het slot Halbau dat hij in 1922 weer verruilde

in mijn agenda. Sindsdien kwamen als bij toeval

weinig mogelijk woorden.” “Schrijfangst had ik

Simone Berger over Istori Kita:
krijgen naar oma of opa.”

Hoe rolt het balletje van jouw boek nu
verder?
“De tweede druk is al uitgebracht,
want veel jongeren zijn op zoek naar
identiteit. Zij stellen de vraag: Wat bindt
ons? Zelf blijf ik ook ermee bezig. Ik
gaf de afgelopen jaren veel lezingen
en schreef een nieuw boek: ‘De Lange
Reis van de Poesaka.’ Poesaka betekent
erfstuk, familiegoed. Het laat zien hoe
sterk voorwerpen het verleden terug
kunnen roepen. De ruim 30 personen die
ik hiervoor geïnterviewd heb, lieten mij

Nederlands-Indië is verleden tijd, maar woorden als Batavia, Buitenzorg, Insulinde roepen nog altijd een hele wereld op. “Dat duurt niet
lang meer”, zegt Simone Berger uit Doorn, auteur van het boek Istori
Kita Jouw Familiegeschiedenis waarmee zij Zoutschrijver van het Jaar
werd in 2017.
“De generatie die alles nog weet is op
hoge leeftijd. We moeten dus opschieten
met het optekenen van hun verhalen.
Dit boek kan daarbij helpen.” Simone
over het waarom van haar ‘lees-, kijk- en
doeboek’.
Waarom over Nederlands-Indië?
“Mijn vader is er geboren. Hij is er geworteld en opgegroeid. Wist je dat circa tien
procent van de bevolking roots heeft in
voormalig Nederlands-Indië?” Istori Kita
biedt een prettige leeservaring; barstensvol herinneringen, geuren en verhalen.
Simone: “Het boek moet spreken. Dat is
de beste manier om herinneringen los te
weken en te behoeden voor de vergetelheid.”
Hoe kwam het boek tot stand?
“In 2013 bezocht ik een lezing van
Adriaan van Dis over zijn Indië-boeken.
Hierdoor ontwaakte mijn bewustzijn
hierover. Ik dacht: de generatie die nog
zo kan vertellen over hoe het was, zijn de
laatste ooggetuigen. Nog even en er is
niemand meer. Ik zocht een manier die
kan voorkomen dat de vele verhalen niet
mee het graf in gaan. Hun jonge nazaten
willen dat evenmin, maar veel boeken over

Titel:

Nederlands-Indië zijn dik of ingewikkeld
en dat schrikt af. Mijn boek is laagdrempelig en toegankelijk. Hiermee kunnen ze
dat haakje krijgen naar bijvoorbeeld hun
grootmoeder. Ik schreef een boek dat de
Indische familiegeschiedenis levend kan
maken. Een boek als dit bestond nog niet,
daarom vond ik dat het geschreven moest
worden.”

Anne van Doorn

Korine van Veldhuijsen

Persona

Schrijver:

Soraya Vink

OMDAT IEDER WEER OP EEN ANDERE MANIER
WORDT GETRIGGERD.

Tip van Boek&Koek
Het landgoed Den Treek-Henschoten
is een groot gebied waar we dagelijks
voorbij komen of naar toe gaan om te
wandelen, fietsen of recreëren.
Voor deze streek dus echt een begrip.
Met dit boek krijgen we een kijkje in het
landgoed; de ontstaansgeschiedenis, de
karakteristieken en het dagelijks bestuur.
En met de prachtige beelden gaat het
ook leven voor wie het gebied niet kent.
Ontzettend leuk om nu eens wat meer
te leren kennen over de wereld achter
het landschap!

Aan het sterfbed

Schrijver:

Titel:

Verloren vrouw

Schrijver:

Charles Den.tex

AC kunst- en cultuurkrant
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En zijn er nog nieuwe projecten?
“Ik maak nu een documentaire in verband
met het thema 75 jaar vrijheid op 15
augustus 2020, maar dan vanuit Nederlands-Indisch perspectief.”

Koop uw boeken bij de
plaatselijke boekenshops!

Titel:

Titel:

de emotionele waarde voelen. Zij kozen
een voorwerp dat tijdens de overtocht
in een koffer uit hun geboorteland was
meegekomen als enige tastbare link. ‘Mag
ik het vasthouden?’ vroeg ik vaak. Als ik
dat deed, werden beelden en woorden
waarvan ik een vaag besef had, ineens
haarscherp. Ik zág dat kind, ik voelde de
beladen geschiedenis. De één had een
zilveren geboortebeker, de andere een
oude filmcamera met filmpjes van de
theeplantage. Mijn opa schonk mij een
Chinese houten kist. De kist had een lange
reis afgelegd en zit vol verhalen.”

HET BIEDT MET OPZET VEEL INVALSHOEKEN,

Wat moet je doen om dat verborgen
verleden te ontsluiten?
Simone: “Vaak hadden onze grootouders
en ouders geen tijd voor heimwee. Zij
groeiden op met een groot zwijgen en
met verdriet, mede door het onbegrip in
Nederland uit de beginjaren. Zij stopten
hun verleden weg. Dit boek biedt een leidraad om dat op te diepen. Ik ontwikkelde
tactieken, ook voor herinneringen die
lang zijn weggestopt. Dat kan lukken met
treffende illustraties zoals zwart/wit foto’s
of oude topografische kaarten. Ik heb ook
genealogische links opgenomen waarop
je verder kunt surfen. Het biedt met opzet
veel invalshoeken, omdat ieder weer op
een andere manier wordt getriggerd.
De meest uiteenlopende dingen kunnen
een verhaal op gang brengen.”
“Onder de werkwijze en tips staat ook:

De man die zijn
geweten ontlastte

Schrijver:

Traay 35, 3971 GB
Driebergen-Rijsenburg

niet te lang op visite gaan en niet ‘s
avonds op bezoek komen. Dan erover
praten is te belastend. Met de belevingswereld van de ouderen in gedachten
probeer ik een chronologische lijn aan te
houden.”

“Hiermee kunnen jongere mensen dat haakje

Boekentips

Steenstraat 1, 3961 VM
Wijk bij Duurstede

leiding aan een steenfabriek.”

bij het thema 75 jaar bevrijding, oftewel breder

voor het landgoed Schakenhof in het Duitse

Pieter teruggestuurd naar Nederland. Ingrid

zo gemakkelijk uit met veel moeite opgebouwde

tijdens het schrijven vond ik te ontdekken,

ook haar Duitse evenknie. Het boek sluit aan

bezetting. In 1937 had Michiel zijn oudste zoon

de vertelling over de lotgevallen van een Nederlandse familie op het

tegenstanders. Mensen stappen tegenwoordig

“Eén van de meest onthutsende ontdekkingen

vijfde druk. Het NIOD is geïnteresseerd, maar

VERDIEPEN IN DE OMGEVING.”

“In oorlogstijd denken ook ontwikkelde mensen

Welke boodschap heeft het boek voor u?

het diepe gesprongen. Op mijn 28ste gaf ik al

mooie reacties op mijn boek gehad. Dit is al de

“MAAR WAAR IK OOK WOON, IK WIL MIJ

Ingrid Hoogendijk:

niet. Ik ben in mijn leven wel vaker gewoon in

Boek&Koek, Raadhuislaan 9, 3951 CH Maarn - 0343-20 01 50 - www.boekenkoek.net
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Fokker!

Onbegrensd in leven en werk

Museumflits

Jelica: “Kasteel Amerongen heeft een
sfeer die je nergens anders vindt.”

E

Zitman Vloeren is uw gietvloeren specialist in de
Regio Utrecht. Mooie naadloze vloeren. Van enkele
kleur tot de bekende betonlook vloeren. Ook voor het
mooie Leefbeton kunt u bij ons terecht.

r loopt een route door kasteel
Amerongen waar gewone bezoekers
nooit komen. Over smalle trappen met
uitgesleten stenen treden reppen we
ons verdieping na verdieping omhoog. Wij
bevinden ons in de parallelle wereld van de
diensttrappen en dienstverblijven, waar het
kasteelpersoneel zich kon verplaatsen zonder
gezien te worden. Personeel was welkom, zo
lang je ze niet te veel zag. Jelica, vrijwilliger
en professional bij Kasteel Amerongen, vertelt
over werken op deze bijzondere plaats.

Bezoek onze showroom in Nieuwegein.
Deze is open op afspraak.

Bovenin kijken we door antieke glaasjes hoog boven Amerongen uit. Historisch behang aan de muren, oude secretaires en boekenkasten die alleen passen in een groot
‘huis’ als dit. Majestueus verheft Utrechts hoogste heuvel
zich boven het dorp. “Hier konden ze hun jachtgebieden
op de Amerongse Berg zien’, zegt Jelica.. Toen dit in 1977

Honderd jaar geleden herstelt de wereld
van een vier jaar durende wereldoorlog
met miljoenen slachtoffers.

Zitman Vloeren | Veluwehaven 3 | 3433 PV Nieuwegein
www.zitmanvloeren.nl | info@zitmanvloeren.nl

De tentoonstelling Fokker! gaat over twee mensen die
de impact van die oorlog op verschillende manieren
hebben verwerkt; vliegtuigpionier Anthony Fokker en
Wilhelm II, de gevallen Duitse keizer.

Bijeenkomst
of iets te vieren?

De tentoonstelling

U ziet verrassende parallellen tussen keizer en luchtvaartpionier;
beide in 1918 - 1919 uitgeweken naar Nederland, gevolgd door
treinwagons met bezittingen, genoemd in het Verdrag van Versailles.
Grote modellen, vliegtuigonderdelen, foto’s en unieke voorwerpen.
Spotprenten, foto’s en een groot diorama van Wilhelms vlucht.

29 november 2019 t/m 22 maart 2020
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Meer info op de website.

Locatieverhuur

een stichting werd, nam de familie bij haar vertrek enkele
persoonlijke bezittingen mee, maar al het andere is in het
kasteel achtergelaten. (Deel van de collectie ligt in Het
Utrechts Archief) Daaraan danken we de schilderijengalerij, oude meubels en veel ander fraais dat je bij andere
kastelen vaak mist. Hierin zijn we uniek.”
“Ik doe al bijna mijn hele leven vrijwilligerswerk. Toen mijn

“DE CHARME VAN DEZE PLEK IS DAT HET IS ZOALS HET
WAS, DE FAMILIE IS NOG HAAST VOELBAAR ANWEZIG”

kinderen naar de basisschool gingen, was ik overblijfmoevanwege het sociale. Maar die moeten zich ook inlezen, want

mijn tijd in Wenen op een internationale school om ouders

Hoe is het vrijwilligerswerk op ‘Amerongen’
georganiseerd?

van buiten Europa vertrouwd te maken met de Europese en

“Er zijn meer dan tweehonderd vrijwilligers en die komen uit

een rondleiding en daarna komt vaak de vraag: wat denk je

Oostenrijkse regelgeving. Ook heb ik 6 jaar vrijwilligerwerk

de wijde omgeving, tot Nijmegen en Amsterdam aan toe. Zo

dat het meest kwetsbare hier is? Respect voor de historische

gedaan bij het Cursusproject Amerongen. Later lichtte ik

is er een educatiegroep ie alle activiteiten organiseert voor

omgeving waar men werkt is essentieel.

nieuwkomers voor over Nederlandse wetten en regelge-

kinderen vanaf 4 jaar, zij begeleiden verder alle schoolklas-

ving. In 2016 werd ik hier vrijwilliger. Dit is een populaire

sen die in het kasteel op bezoek komen. Een podiumgroep

Amerongen is een van de mooiste 17de eeuwse huizen en

trouwlocatie. Vorige week nog was hier een bruiloft. Zelf

die alles rondom optredens tot in de puntjes verzorgen. (Op-

geldt als een van de Iconen van Nederland. Herman Sietsma,

ben ik hier ook getrouwd. Met een Ameronger.”

tredens worden door de Vrienden van Kasteal Amerongen

directeur van kasteel Amerongen en Huis Doorn, licht toe

georganiseerd). Moestuinvrijwilligers, parkbosvrijwilligers,

wat dit betekent. “In het geval van Amerongen is reden één,

Wat trekt je aan hier werken?

siertuinvrijwilligers. De jongste is zes, de oudste 86. Die

de grote rol die het heeft gespeeld in de geschiedenis van

“Je komt hier als vrijwilliger elke dag opnieuw een andere

kleintjes komen met de moeder mee, om bijvoorbeeld te

zowel de 16de, de 17e de 18de als de 19de eeuw. Verder is

wereld binnen. Het voelt zo vaak heel bijzonder hier., zoals

werken in de moestuin. Ik ben erg trots op ze en bij wijze van

de samenhang van tuin, huis en collectie uniek en compleet.

het sfeertje als we in de herfstvakantie zaklamptochten

attentie zijn er enkele extraatjes, zoals een seizoensborrel

Kasteel Middagten is zo’n andere plek. Iets kan mooi zijn,

houden voor kinderen door het kasteel. De kleinsten lopen

om met elkaar bij te praten. Een keer per jaar gaat elke

maar een icoon wordt iets pas als het ook staatkundig een

dan mee onder begeleiding van een ouder.”

vrijwilligersgroep samen op pad. En met Kerst nodigen we

juweel is.”

“Een andere grote waarde van werken hier vind ik de

onze vrijwilligers uit en krijgen ze een attentie.

Jelica: “De charme van deze plek is dat het is zoals het was.

der; Was wedstrijdsecretaris bij een hockeyclub, hielp in

bijzondere saamhorigheid. De vrijwilligers zijn in vele

De collectie wordt niet gerestaureerd maar geconserveerd.

werkgroepen verdeeld. Samen vormen we een symbiose.

Wat vind je het allerleukste aan het werk hier?

(Het kasteel is van 2000 tot de heropening in 2011 gerestau-

Wij delen allemaal onze passie voor het huis.

“Ontmoetingen met mensen die je normaal nooit zou te-

reerd); de familie is nog haast voelbaar aanwezig. In het kas-

genkomen. En het contact met andere vrijwilligers… een

teel staat een bed waarin zowel de Franse koning Lode¬wijk

warm bad. Elk kan hier zijn eigen levenservaring en expertise

XIV als –eeuwen later– de Duitse keizer Wilhelm II geslapen

inzetten. We hebben bijvoorbeeld een heel goede tuincoör-

heeft, het kwetsbare textiel waarmee dit bekleed is behoeft

dinator die de mensen leert hoe ze moeten snoeien in deze

conservering. De laatste gravin was Gravin Elisabeth von Il-

historische tuin die ontworpen is door verschillende tuinar-

semann Aldenburg Bentinck De familie blijft verbonden met

chitecten. Sinds dit jaar hoor je ook bij de selecte groep van

het huis. De familie is nog regelmatig op het kasteel te vinden.

betaalde medewerkers.

De heer G. von Ilsemann is bestuurslid en helpt ons met de
contacten met Duitse kastelen.

Creatieve workshops w.o. tuinbeelden maken.
Terras: elk weekend open van mei t/m september.

Wat doe je?

www.watertorenwerkhoven.nl
info@watertorenwerkhoven.nl • 06 22 58 12 16
Watertorenweg 1, Werkhoven

“Onze kleine vaste staf telt ongeveer tien mensen. Ik ben

“Een van de mooiste momenten vind ik altijd heel vroeg

coördinator van de kaartverkoop, kasteelwinkel en VVV. We

s ochtends.. Ik ben hier vaak al vanaf een uur of acht

kennen bij de vrijwilligersgroepen een tweemaandelijks over-

en loop dan door het stille park naar het kasteel, dat is

leg waarbij iedere coördinator korte spreektijd heeft zodat

zo’n onbeschrijfelijke sfeer…je voelt letterlijk de historie.

iedereen op de hoogte is wat er speelt in iedere groep. Daar

Alleen originele historische plaatsen als kasteel Ameron-

wordt verder door de directie iedereen op de hoogte gebracht

gen hebben dat. En het is elke keer weer anders. Of het

van het laatste nieuws. Vrijwilligers krijgen per werkgroep een

nu regent of niet.”

gedegen opleiding, daar hoort ook historische informatie bij.
Sommigen hebben daar minder affiniteit mee, die komen hier

AC kunst- en cultuurkrant
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(door Frank Flippo)
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Kunst op Locatie
Op 22, 23 en 24 november
kunstexpositie - Napoleonschuur - Amerongen

Diverse kunstenaars, amateurs, semiprofs en professioneel
tonen een grote verscheidenheid aan kunstuitingen, o.a.
schilderijen, tekeningen, foto’s, beelden en keramiek.

U bent van harte welkom vrijdag en zaterdag
van 11 tot 17.00 uur en zondag van 11 tot 16.00 uur.
Toegang gratis
Adres Jhr. Burg. H. van den Boschstraat 44
3958 CD Amerongen - www.napoleonschuur.nl.

Powered by:

Restaurant
Buitenlust

Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede

Voor vragen over dit evenement kunt u contact opnemen
met Culturele Regio: a.vanhal@cultureleregio.nl
06-22888004 www.cultureleregio.nl
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boeken • folders • flyers • pand beletteren
nieuwsbrieven • jaarverslagen • websites
infographics • videokaarten • logo’s

Durf jij
?
het aan

beachflags • Roll-up banners • video
fotografie • advertenties • brochures

Bel ons

3961

0343-51

gebonden boek • spandoeken • iconen
bouwborden • trainingsstof • posters
corporate design • logo’s • boeken
folders • flyers • auto beletteren
nieuwsbrieven • jaarverslagen • websites
infographics • videokaarten • spandoeken
beachflags • Roll-up banners • video
POS materiaal • corporate design • logo’s

Webdesign

Drukwerk

www.dehoopenkoning.nl
Webdesign | Drukwerk | Specials

Specials

