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Een strak wit plafond
is tegenwoordig de
norm. Dat was in de
afgelopen eeuwen wel
anders!

Voor de derde keer
organiseert de
Culturele Regio het grote
Kunst-event. Dit jaar op
Landgoed Zonheuvel.

Vier kunstflitsen in
beeld. Onder andere
de bijzondere
schilderijen van
Jan Jacobs.
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Cultura is hét platform voor kunst
en cultuur in midden Nederland.
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Festivalflits

Eindelijk de eerste editie van 2021 !

Theaterfestival Vuurol maakt zich startklaar

In de bossen van Lage Vuursche vindt –gewoonlijk- jaarlijks het locatietheaterfestival
Vuurol plaats. Een palet van jonge makers,
ambitieuze liefhebbers en ervaren professionals presenteren zich op mooie plekken in
het stuk bos wat nog niet zo lang geleden deel
uit maakte van landgoed Drakenstein. Twintig
voorstellingen, korte acts en kunst (LandArt)
zijn te bewonderen tijdens een zelf gekozen
wandeling en programma door het bos. Ook
wordt er een aparte LandArtwandeling georganiseerd, waarop kennis gemaakt wordt met
de kunstenaar en zijn werkwijze.

De eerste editie die uit had moeten komen begin januari 2021 maar moest worden uitgesteld door alle
maatregelen ten aanzien van COVID19 waardoor alle uitgavepunten van onze krant gesloten waren ligt
nu gelukkig voor u klaar!
Een extra dikke uitgave met bijzonder veel wetenswaardigheden over kunst en cultuur, exposities in
midden Nederland en interessante artikelen over landgoederen, musea en kunst, daarnaast leuke
columns van onze vaste schrijvers.

Kunstexpo Landgoed Zonheuvel
Op Landgoed Zonheuvel vindt van 16 juli t/m 19 juli de grote kunstexpositie plaats.

Septembereditie

In en rond het Kasteel Maarten Maartenshuis zullen vele pagode tenten staan met heel veel kunstenaars.

Hard werk

Midden in het Kasteel dat dus gewoon toegankelijk is zal het cultureel café gebouwd worden.

Natuurlijk heeft Vuurol het afgelopen jaar frustrerende

ren te kunnen gaan draaien. De line-up is voor het grootste

(bos-)paden bewandeld, waarbij het

festival te maken

deel rond en plannen gesmeed. De bedoeling van Vuurol

kreeg met een startklare Pinkstereditie voor 2020, die af-

is het laten zien van verrassend origineel werk, waarin de

Op de cover:

gelast moest worden. De drive van Vuurol en de artiesten

natuurlocatie een belangrijke rol speelt. Het mee nemen in

Kunstenares: Nicole van der Schaaf

zorgde ervoor dat er één voorstelling voor een beperkt pu-

een intense beleving van het brede publiek, jong en oud, is

bliek gespeeld werd in september. Vervolgens werd er ge-

belangrijk. Inspiratiebron is een jaarlijkse thema.

In het Koetshuis zal het museumplein te vinden zijn met een presentatie van verschillende museums uit
onze regio.
Op de tweede dag van deze expo zal de uitreiking plaatsvinden van de Hans Nijhof kunstprijs 2021,
dit is de allereerste keer dat deze prijs wordt toegekend, dit om kunstenaars te steunen, meer kunst in het
openbaar te plaatsen, nog meer de verbinding te laten plaatsvinden in onze drie gemeenten.
Nu al kunnen we spreken van een prestigieuze prijs! We zijn trots te melden dat ook wij als kunstkrant
onze verantwoordelijkheid hebben gepakt en deze prijs mede financieren !

probeerd om een kleinschalige Wintereditie van de grond

‘Vliegende zalm op vistrap’,
koper, seleniet en acrylverf
www.kunstenvliegwerk.info

- Quote -

Adverteren in de Kunstkrant Arte e Cultura
Het is mogelijk om voor een lage prijs te adverteren in onze kunstkrant die in midden Nederland
verspreid en gedrukt wordt in hoge oplages! Informeer gerust naar onze tarieven, daarnaast steunt
u kunst en cultuur in onze mooie regio!
We wensen u namens de Arte e Cultura een kunstzinnig seizoen!
Kunstzinnige groet
Henk Drok.

“De kunst van te
leven is thuis
te zijn alsof
men op reis is.”
Godfried Bomans

Voor Pinksteren worden er 6 voorstellingen door HKU stu-

Het thema van deze editie is ‘Barstensvol’. Het festival ver-

denten voorbereid. Deze worden alleen intern gespeeld,

bindt zich met de natuur en voelt een grote betrokkenheid

maar zullen voor het publiek tijdens de Septembereditie te

bij de aarde. Ook “het bos van Vuurol”, met als belangrijke

zien zijn. Kortom, achter de schermen wordt er voortdu-

gastheer Staatsbosbeheer, staat in toenemende mate

rend hard gewerkt. En óp het podium in het bos ook. Er is

onder druk van grote aantallen bezoekers. “Barstensvol”

een kleinschalig kunstproject gestart, waarbij er in estafet-

dus, net zoals op grotere schaal de aarde! Hier valt genoeg

te samengewerkt wordt door diverse kunstenaars. “Kunst

over te zeggen, zonder moraalridders te worden en vooral

in de wei”. Hier kunnen kunstenaars zich nog bij aansluiten;

“Barstensvol” verrassing, creativiteit en talent.

om een baken voor Vuurol in september te helpen creëren
Meer info: www.vuurol.nl Start kaart verkoop: 1 juni

én zichzelf te laten zien.

Het leven van een cultuurcoach

Door Ester Lammers

Maak kennis met Ester, Cultuurcoach in Gemeente Rhenen
Ik ben Ester Lammers- van der Linden, 47
jaar, getrouwd met Wilbert Lammers en moeder van twee dochters Iris en Wende. Mijn
binding met Cultuur en Rhenen gaat terug
naar eind jaren negentig toen ik begon met
toneelspelen. Dit deed ik in de betuwe omdat
er geen toneelgezelschap was in Rhenen op
dat moment. In 2001 startte ik met andere
Rhenenaren een eigen toneelgezelschap.

droegen wij bij aan het in stand houden van de cultuurhistorie van Rhenen en hielden regelmatig vertellingen van

Ontwerp en opmaak:

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

www.dehoopenkoning.nl (Bert Koning)

promotie van alle voorkomende vormen van kunst en cultuur

verschijnt 4 x per jaar in een oplage van

Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn

in Midden Nederland. De initiatiefnemers Henk Drok,

in de gemeenten; Amersfoort,

Abonnees:

Regio willen hiermee een platform bieden aan kunstenaars,

Bilthoven, Rhenen, Soest, Utrecht,

Jaarabonnement: 4 edities

Utrechtse Heuvelrug,

worden toegestuurd

Wijk bij Duurstede en Zeist.

voor €26,95

Wim de Hoop en Bert Koning i.s.m. stichting Culturele
galeriehouders, muzikanten, culturele instellingen, musea,
monumenten en horecagelegenheden.
Algemeen mailadres: info@arte-e-cultura.nl

Bel: 06 -14 23 96 42

Frank Flippo, Wes Janssen,

Aanleveren kopij:

Ester Lammers, Annet Werkhoven,

Tips over interessante

Nicole van der Schaaf, Bo Hendriks,

onderwerpen en aanlevering

Maja van Eijndthoven, Henk Drok

kopij bel 06 -14 23 96 42

en Wim de Hoop.

of mail naar: redactie@arte-e-cultura.nl

‘EEN GLAS IN LOOD RAAM VAN
DE HEILIGE CUNERA’

de Cuneralegende voor basisscholen vanaf het in Rhenen

Arte e Cultura kunst- en cultuurkrant

AC kunst- en cultuurkrant

Thema

jaar een mooi toneelstuk op de planken stond. Daarnaast

Oplage:

Redactie:

te krijgen, maar dit mocht helaas niet zo zijn.

Wij zorgden er in de jaren erna voor dat er 1 keer per

Colofon

20.000 exemplaren en wordt verspreid

Op 11 en 12 september verwacht het festival op volle toe-

www.arte-e-cultura.nl
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befaamde Cuneraheuveltje.
Ik heb mij altijd met heel plezier in Rhenen toneel gespeeld.
Hoewel ik al een tijd niet meer actief ben als toneelspeler
binnen de vereniging houd ik mij als zelfstandige nog
regelmatig bezig met het bedenken/ creëren van theateracts en culturele evenementen en de uitvoering daarvan.

Cultuurcoach draag ik 1 dag per week vol enthousiasme

In de tussentijd creëer ik graag creatieve plannen met je.

Ik werk nauw samen met Toneelvereniging De Hucht.

mijn steentje bij aan het op de kaart krijgen van cultuur in

Dus loop je rond met een mooi idee op cultureel gebied?

Vanuit mijn rol als Cultuurcoach wil ik partijen en initiatie-

de gemeente Rhenen. Tijdens een bezoek aan een inwo-

neem contact met mij op.! Ik denk graag met je mee.

ven met elkaar verbinden. Ik heb een passie voor toneel/

ner van Rhenen liet hij mij een bijzondere schat zien. Een

theater, maar nog meer voor het verhaal van Rhenen. De

glas in lood raam van de heilige CUnera van wel 6 meter

Cuneralegende in het bijzonder en de gebeurtenissen op

hoog. Het ligt in een glaskist in de kelder te wachten tot

website van Het Cultuurplatform, www.Cultuurinrhenen.nl

de Grebbeberg etc. Ik wil het verhaal van Rhenen met

het een mooie prominente plek in Rhenen zal krijgen om

Organiseer je zelf een activiteit? Bekijk dan de agenda van

Rhenen helpen vertellen en laten zien aan de bezoekers

menig toerist te verwonderen. Zodra het weer kan hoop ik

het cultuurplatform op facebookpagina cultuurinrhenen.nl

van Rhenen en aan eigen inwoners. Sinds mijn start als

dat de straten van Rhenen zich zullen vullen met cultuur.

en meld je activiteit aan!
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Wil je het volgende event niet missen? ga dan naar de

kunst- en cultuurkrant AC

Zonheuvel Zomernachten 2021
Openluchttheater Landgoed Zonheuvel

Even voorstellen

Wie zijn toch die redactieleden van de A&C krant?
Wij vonden het hoog tijd om ze even aan u voor te stellen.

‘Farewell Feathered Friends’

Frank Flippo

Annet Werkhoven

Geboren in Alphen aan den Rijn
in 1962, studeerde ik in Utrecht
geschiedenis en journalistiek. Ik
publiceer artikelen, interviews en
columns over onderwerpen die mij
boeien.

Die mevrouw, verkleedt in een
middeleeuws kostuurm, dat ben
ik. Geschiedenis is mijn passie.
Verhalen vertellen over allerlei
historische gebeurtenissen uit het
verleden, dat doe ik het liefst.

manier hoe de geschiedenis ter plekke in
elkaar zit. Er zijn heel veel geschiedenisverhalen te vertellen over onze prachtige
omgeving!
Voor Arte e Cultura schrijf ik over de ‘Parels’ van onze regio. Er zijn er veel en ik
vind dat bepaalde parels wat meer onder

Edwin Blankenstijn

Marcel Creemers

Francien Post

Sinds 2003 woon ik met mijn vrouw in

Soms komen die verhalen terecht in een

de aandacht verdienen. Want wist u dat

Doorn. Samen hebben wij twee prachtkin-

artikel of een boek. Meestal maak ik er voor

in de St.Petrusbanden kerk op Rijsenburg

deren (inmiddels uitwonend), goudvissen

de jeugd, maar ook voor volwassenen, een

een schilderij uit het atelier van Rembrandt

en een hangoorkonijn. Ik ben lid van de

uitstapje van: een klein project over de ge-

hangt? Of, heeft u tijdens een rondleiding

lokale historische vereniging, en van Leef-

schiedenis van de eigen omgeving. Hier zie

op Kasteel Amerongen wel eens goed naar

baarheid Doorn.

je mij als een jonkvrouw op het Landgoed

het plafond in de entreehal gekeken?

Spectaculair openingsconcert op 2 juli

Via muziek vragen we aandacht voor bio-

20.00 uur

waar de vogels in de Vier

diversiteit, de urgentie van de agenda van

Dagelijks bewandel ik de glooiende bossen

Ik vind het heerlijk om voor Arte e Cultura

ridders en jonkvrouwen. Ik vertel ze de ge-

Het is leuk om deze ‘verborgen parels’ in het

Jaargetijden van Antonio Vivaldi samen

de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

rond ons dorp en ontdek er hoe de natuur

te schrijven omdat ik er zoveel interesses

schiedenis van de locatie, maar zelf gaan

zonnetje te zetten. Het levert altijd weer een

optrekken met een aantal bedreigde soort-

(SDG’s) en het Earth Charter. Thema’s die

geen dag eender is. Mijn werkkamer staat

in kwijt kan en ook mijn waardering voor

ze ook op pad en leren op een interactieve

prachtig verhaal op en daar houd ik van.

genoten in een nieuwe

via muziek dieper bij mensen binnenko-

vol reisverhalen, klassieke romans en boe-

onze prachtige en cultuurrijke omgeving..

men. Laat je raken door de muziek.

ken over mythologie, cultuurhistorie en

compositie van

Jacob ter Veldhuis (wereldpremière) Jacob
TV schreef Farewell Feathered Friends 3
voor viool en audiotracks ( in opdracht van
Marcel en Tineke Creemers) speciaal voor
Zonheuvel Zomernachten en initiatiefnemer en violist Edwin Blankenstijn.

Zuylestein. De leerlingen zijn ook verkleed:

filosofie die ik allemaal uit hoop te krijgen.

Overige concerten

Wie meer wil weten over vooral mijn artikelen, bekijk er honderden op

Zeer amusant vind ik de absurde en thea-

- 23 juli - 6 augustus
- 20 augustus - 3 september

www.zilvervis.net

trale autobiografie van Salvador Dalí, Mijn
leven als genie. Het meest voel ik mij aangetrokken tot het lichtvoetige, poëtische

Natuurvideo’s van Doorn’s cineast Marcel

en fantastische genre: Toonder, Hamelink,

Creemers illustreren het programma waar-

Carroll, Paustowski.

op verder muziek van o.a. Claude Debussy
,Ton Bruynèl en Antonio Vivaldi. Mmv
Francien Post; fluit, Edwin Blankenstijn;

®

viool en de Zonheuvel String Society

De uilentoren van Leersum,
De uilentoren, een plek net een portaal. De omgeving is er abnormaal.
Het hoogste punt wordt deze toren gegund.
Dorpsgedicht* : Olaf Brands

Als ik daar weer kom aan gesjok bij het landgoed Lombok.
Hij staat op het pleintje aan het einde van de Lomboklaan.

25 februari 2021 Leersum

En de Groenoordlaan sluit daarop aan.

Eigen publicaties:
Van het Pad (reisverhalen, 2017) en
Esoterie in Begrijpelijke Taal (2015).

Felix Wilbrink

Wes Janssen en Arte e Cultura

Eigenlijk ben ik verhalenverteller,
en dat komt goed uit want in de
afgelopen 45 jaar bij Dagblad De
Telegraaf, heb ik heel veel verhalen kunnen vertellen. Over literatuur, over theater, over beeldende
kunst en muziek. Bij het magazine
Vrij en later Weekeinde kwamen
daar avonturenreportages bij.
En de kortste column ooit over
wat er zoal tussen hemel en aarde
gebeurt.

Sinds enkele jaren ben ik free-lancer voor Het Groentje, een huis-aan
huis blad voor de Kromme Rijnstreek, en dat doe ik met veel plezier.
Toen mijn zwager Henk Drok mij vroeg om af en toe wat te schrijven
voor Arte e Cultura leek me dat wel leuk, ook omdat ik wel affiniteit
heb met kunst en cultuur.
Arte e Cultura
Vooral de interviews met kunstenaars en
bijzondere mensen uit die wereld boeien
mij omdat de invalshoeken zo vaak verschillen. Soms zit ik dan bij een kop koffie
urenlang te luisteren naar verhalen en
anekdotes dat ik soms vergeet te noteren.

Maar wat doet die vijfde uil naast de toren? Is ie soms ergens anders geboren?

En opeens, zo gaat het in de journalistiek,

plekjes waar ik graag nog verhalen vertel,

Zoals met kunstschilder Han de Leeuwerk,

Of zou hij meegenomen zijn van ver? Is hij een protagonist van een gek verhaal.

was ik culinair verslaggever.

zoals in dit prachtige cultuurblad. Wat een

die s’zomers op een woonboot in Wijk bij

Dat was thuiskomen voor een enthousiaste

mooi en belangrijk initiatief toch.

Duurstede schildert en in de winter skiles

Of staat hij daar op een paal. Is hij de vijfde bewaker, een beschermster?

thuiskok. Een avontuur dat ik samen met

geeft in Oostenrijk. Of gesprekken met de

de lezers aanging. We ontdekten als het

En ik heb een nieuwe baan voor me zelf

wethouders, verantwoordelijk voor kunst-

Samen waken ze over het terrein. Het voelt net als Zweinstein.

ware met elkaar alle vernieuwingen in het

verzonnen, Verhalenverteller: want ik kijk

en cultuur in verschillende gemeenten in

culinaire leven van Nederland. Iedereen

zo graag naar jullie en onze mooie wereld

de regio. Ook je eigen ogen worden geo-

Of het uit een sprookje is geboren. Op deze plek voel je je soms verloren.

een barbecue was 20 jaar geleden echt nog

hier op de Heuvelrug of in de Kromme

pend zoals bij het bezoek aan galerie het

In de tijd van het verleden. Dan gaat de druk van dat moderne wat naar beneden.

niet. Koken deed moeders, vader sneed het

Rijn delta. En zo komen er steeds nieuwe

Rondeel waar Outsider Art kunstenaars je

vlees. Inmiddels kookt vader vrijwel ieder

verhalen en mijmeringen uit de streek. Ik

deelgenoot maken van een compleet an-

weekend in zijn eigen buitenkeuken. Aan

schrijf ze graag voor jullie op!

dere wereld. Uiteraard moet ook de stads-

Wanneer ik het grint onder mijn voeten hoor knarsen.
En mensen zie lopen in winterjassen. Vogels hoor fluiten en de wind door bomen

die verslaggeving is ook een eind gekomen. Pensioen. Maar niet zonder een paar

brouwerij De Dikke worden genoemd in dit
Felix Wilbrink, Cothen

rijtje als smakelijke afsluiter. Kortom het
is elke keer weer een verrassing wat je te

hoor blazen. En een valk op een konijn zie azen.

horen krijgt en dat maakt het ook zo leuk.

Dan zit ik even onderuit en denk ik: De stilte van de natuur is het mooiste geluid.

‘DEELGENOOT MAKEN VAN
EEN COMPLEET ANDERE WERELD’

Olaf Brands
*De workshop Dorpsgedicht schrijven was één van de workshops van
de Voorjaarsvakantie Vol Cultuur. Een initiatief van het Winkeltheater
en de Cultuurcoach in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Dit gedicht (geschreven door een jongere) is er één van.

AC kunst- en cultuurkrant
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Arthur Puls Photography
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Beroepsproevers

www.expositiewandenhuren.nl

Culinair streekverhaal
Felix Wilbrink

Voor een culinair verslaafde was het afgelopen jaar een ramp. Samen eten, lekkere
dingen delen, genieten van de mooie smaken.
Achter een mondkapje? Dat gaat niet. Voor
proeven heb je lucht nodig. Stomverbaasd
keek ik jaren geleden toen ik in dit vak werd
opgenomen naar de beroepsproevers die
mij onder hun hoede namen. Slurpen met je
mond open. Kauwen zoals het thuis juist niet
mag, gorgelen, spugen, rochelen, het was
allemaal nodig voor de goede smaak.

1 adres voor
Expowanden
Accessoires
Verlichting
Meubilair

Uiteindelijk werd ik zelf een smaakdwaas. Ik snuffelde aan alles

Redacteur culinair

En dan is alles dicht.
Alles! Natuurlijk ik krijg pakketten thuis met leuke
nieuwe producten. Heerlijk om te proeven, maar
alleen? Natuurlijk niet, alleen proeven is drama. Praten,

het land gekropen op zoek naar de geur van
truffels.

Exporuimte tot 175m

2

Shopmade B.V.
Edisonweg 15
3404 LB IJsselstein
Tel 030-686 54 22
www.expositiewandenhuren.nl

sten olie, zaagden hout, en maanden graan.

Alleen proeven is een ramp.
In de eenzaamheid blijft slechts eenzaamheid als kuur. Ja, dat

Mijzelf en ik keken er met vreugde naar. Iedere woensdag en zater-

werkt zo: Je zoekt jezelf op. En geen leukere gesprekspartner

dag hoor ik ‘mijn’ molen, Oogje in ‘t Zeil, beginnen met malen. De

natuurlijk dan jezelf. We liepen maanden langs de Kromme Rijn,

zware as maakt na een aantal wentelingen even een sprongetje,

mijzelf en ik. En door stukken van Sandenburg. Samen kwamen

dat hoort. Dat hoor je en dat kan je meetellen. De meeste molens

we langs de Nederrijn net voordat ze Lek raakt, en we liepen de

die ik kon zien, horen bij het Utrechts Landschap. De meeste ma-

Kaapse bossen in. Dat is ‘s morgens vroeg heel goed te doen.

len graan uit het Utrechts landschap. Hoewel daar wettelijk altijd
gezeur over is.

Hij en ik raakten natuurlijk in gesprek over het vak. Of het nog

Maar kom nog even met me mee, daarboven in de Kaapse bos-

leuk was. Ik vond van wel, hij ook, maar het was wel een

sen, of net nog iets hoger de Heuvelrug op. Waar ik met mezelf in

beetje saai zo.

eenzaamheid sta te praten. We hebben honger. In mijn jaszak zit

De dag was uitzonderlijk helder. We konden wel

een zakje, met brood. Brood met kaas. Bruinbrood met kaas. Nou,

naar Utrecht kijken, maar dat deden we niet,

eigenlijk een mix van rogge, tarwe en een beetje boekweit, gebak-

we keken in het landschap, zagen Amerongen,

ken als sodabrood, dus niet met gist maar het dubbelkoolzure soda

zagen Wijk en zagen ons eigen dorp, Cothen.

en karnemelk. Die kaas komt van de koeien die we verderop weten,

Zagen we dat wel? Hij en ik telde eerst kerk-

net als de karnemelk en de boter. Het graan komt van de molen,

torens. De machtige vingers naar God. De

maar we moeten bekennen dat we vergeten zijn te vragen waar

bliksemafleiders van het christelijke geloof. Zo

het precies is gegroeid. Maar het onze mix, het is ons graan. En dan

prachtig hoe ze daar staan, voor iedereen een

eten we onze boterham, en proeven, proeven, hapje voor hapje, het

andere herinnering. Van samenzang tot ernstige

land waar we op uitkijken. En we zeuren niet meer, maar zijn intens

vermaningen, tot pijnlijke knieën en prachtige feestdagen. Maar er is meer te zien in ons landschap. De trots van
Nederland. Ooit begonnen de Friezen met liggende assen en een

tevreden. Proeven kan altijd, als je maar weet wat je proeft.
Oh, en hij en ik wensen jullie een prachtig jaar. Met veel geur en
smaak.

“DE ZWARE AS MAAKT NA EEN AANTAL WENTELINGEN EVEN EEN SPRONGETJE”

Conceptstore
Partners in Ambacht
Een winkel vol kunst en ambacht
in het hart van Driebergen, met unieke producten,
handgemaakt, en soms van hergebruikt of Fairtrade
materiaal. Een verrassende plek waar je zo naar binnen
kunt lopen om even rond te kijken, als je op zoek bent
naar kunst, een origineel cadeautje, iets unieks wilt
laten maken of voor informatie over workshops. De
kunstenaars huren hier hun plekje in de winkel, en
dragen geen commissie af, dus je koopt direct van de
makers!
Openingstijden winkel:
woensdag t/m zaterdag van 10.00 -17.00 uur
Traaij 19, 3971 GB, Driebergen-Rijsenburg
Ben je zelf een mooie dingen maker, een kunstenaar, een
ambachtsman of –vrouw, en ben je op zoek naar een
plekje om jouw unieke handgemaakte product te
verkopen, email ons dan op
partnersinambacht@outlook.com of loop eens
vrijblijvend binnen. Mirjam en Dorien helpen je graag,
om jouw collectie een podium te geven.
Je vindt Partners in Ambacht ook op social media en
het wereldwijde web.

Achtergrond

Distilleerderij De Pronckheer

Na bijna 25 jaar het restaurant De Pronckheer
uitgebaat te hebben op de Graaf van Lynden
van Sandenburgweg te Cothen zijn Inge Stolk
en Arjan Smit overgestapt naar een geheel
andere tak van sport.Het bekende restaurant
is verhuurd en daar zit inmiddels een pannenkoeken restaurant en in de ruimte achter het
restaurant staat inmiddels een goed geoutilleerde distilleerderij.

6

Door Wes Janssen

witbier en een weizen bier zijn hier gecombineerd met
frisse bijpassende jenevers.
Distilleerderij de Pronckheer produceert voornamelijk voor
private labels zoals bijvoorbeeld de kersen jenever die voor
de overburen bestemd is en waar landwinkel de Kersenhut
gevestigd is en waar jaarlijks het grote kersenfestival georganiseerd word. Maar ook commerciële bedrijven hebben
inmiddels de weg gevonden naar De pronckheer om een
product speciaal gedestilleerd voor hun bedrijf te laten

Arjan en Inge zijn twee bevlogen mensen die het woord duur-

ontwikkelen.

zaamheid een extra dimensie geven, bij voorkeur werken
zij met producten uit onze regio, vooral veel fruit wat vaak

Alles gebeurt in eigen huis van distilleren, bottelen, etiket-

word doorgedraaid als het niet aan de strenge eisen vol-

teren en capsuleren en regelmatig krijgen Arjan en Inge

doet maar bij distilleerderij De Pronckheer een van de regi-

hulp van verschillende vrijwilligers. Ook voor proeverijen

onale producten is die als een soort basis gebruik word bij

AC kunst- en cultuurkrant

kwam in hele land vol te staan met molens. Ze per-

een spoortje boenwas, ik ruik viooltjes… zo gaat dat, niet anders.

waar ik smaak aan vermoedde. Niets was te gek. Zelf in de buurt
van Wageningen in de truffeltuin op mijn knieën door

paar zeilen, de eerste molens. En daarna, daarna

delen, geven, jij ook, wat denk je, nog een beetje, heb jij ook

bent u van harte welkom in Cothen.

verschillende distillaten .Eau de vie, verschillende jenevers

Bijzonder was bijvoorbeeld het kopstootje, er werd van

en verschillende gins worden nu geproduceerd in Cothen

bier een distillaat gebrouwen en dit naast een biertje

Distilleerderij De Pronckheer

voor verschillende bedrijven, telkens weer weten Inge

resulteerde in het ultieme kopstootje, ook hier waren de

Graaf van Lynden van Sandenburg 2, Cothen

en Arjan op innovatieve en authentieke ambachtelijkheid

kernwoorden, ambachtelijkheid en duurzaamheid volledig

Tel. 0343 - 56 15 05

prachtige producten te ontwikkelen in hun kleinschalige

van toepassing, dit genereerde direct landelijke aandacht

info@pronckheer.nl

distilleerderij.

en inmiddels komen de klanten uit heel Nederland. Een

www.pronckheer.nl
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Eerbetoon

Gouden K voor Rhenense kunstenares
Fiete de Vries Feyens
Door Mascha Bossuyt

Gouden K’s zijn een eerbetoon aan degenen
die zich op uitzonderlijk positieve wijze hebben ingezet voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars. Jaarlijks krijgen maximaal
tien mensen in Nederland deze onderscheiding. De eer viel dit jaar aan de Rhenense
kunstenares Fiete de Vries Feyens.

Fiete heeft de onderscheiding toegekend gekregen omdat
zij zich op vele vlakken inzet voor de samenleving. Ze is
vrijwilliger bij diverse maatschappelijke organisaties en
ruim negen jaar vrijwilliger in de werkgroep Kunst van het
Cultuurplatform Rhenen. Mede dankzij de tomeloze energie van Fiete zijn er een aantal bijzondere projecten georganiseerd in Rhenen, zoals de Kunstroute, Kijk nou!, Open
Monumentendagen, Kunstenaar van het Jaar verkiezing,

“Het was voor mij een totale verrassing. Ik had nog niet

e.d. “Het is bijzonder attent dat ze mij hebben voorgedragen

eerder gehoord over deze onderscheiding. Ik kreeg een

en een geweldige eer om de onderscheiding te krijgen.”

Fiete de Vries Feyens (foto: Erik Helmers Fotografie)
Gouden K speld (foto: Erik Helmers Fotografie)

mail van iemand die ik niet ken en dacht in eerste instantie
dat het phishing of spam was. Toen belde de cultuurco-

Mensen die de onderscheiding krijgen, ontvangen als sym-

kunst in Rhenen. Er is betrokkenheid. De Kunstroute wordt

ördinator Lea van Son mij met het nieuws,” vertelt Fiete

bool een gouden speld in de vorm van een K. Deze wordt

ook goed bezocht, mensen vinden het leuk om te komen

de Vries Feyens. Iedere gemeente in Nederland mag een

normaal gesproken uitgereikt tijdens een groot galafeest.

kijken. Onze Cultuurcoördinator heeft het enorm goed op

inwoner voordragen voor de onderscheiding. Een vakjury

Maar vanwege Corona ging dat nu even anders. “De speld is

de kaart gezet.”

bepaalt samen het bestuur van Stichting Kunstweek aan

bij ons thuis uitgereikt door de wethouder Barth van Eeten

wie de Gouden K’s worden toegekend.

en opgespeld door mijn eigen man,” zegt Fiete lachend, “ik

Als kunstenares maakt zij prachtige beelden uit natuur-

heb er enorm van genoten. We hadden een heerlijke taart

steen, meestal dieren. In 1999 volgde zij haar eerste work-

erbij, ik kreeg een mooie bos bloemen en later hebben mijn

shop voor beeldhouwen. “Dat heeft mij toen enorm gepakt

kleinkinderen mij ook nog in het zonnetje gezet.”

en ik ben daarin doorgegaan,” vertelt ze. Haar inspiratie

De Vlinder, gemaakt van Albast

haalt ze uit de stenen en de natuur om haar heen. “Soms
Fiete is oma van 7 kleinkinderen en houdt van tuinieren,

wil je wat maken maar zegt steen ‘ho ho, dat wil ik niet.’

dieren en beeldhouwen. In 2011 is zij met haar man ko-

Dan moet je jezelf aanpassen, je verwachting bijstellen

men wonen in Rhenen. “Ik ben vrijwilliger geworden bij

en kijken wat de steen dan wél geeft.” Het liefst werkt zij

het Cultuurplatform Rhenen omdat het mij goed leek om

met albast, speksteen, galastone, springstone (dit is een

zo ook in contact te komen met andere mensen. Ik ben

steensoort uit Afrika, bijzonder hard zoals marmer) en

contactpersoon voor kunstenaars. Zodoende bezoek ik

seleniet.

kunstenaars, houd vinger aan de pols en vraag geregeld
hoe het gaat.” Omdat zij zelf ook kunstenaar is, begrijpt
zij veelal de worstelingen en de vragen die kunstenaars
hebben.
De Rhenense kunstenares neemt zelf ook deel aan de acti-

Wie meer van Fiete’s werk wil zien, moet nog even geduld
hebben. “Ik ben bezig om een website te maken. Dit zou voor
de Kunstroute in Rhenen (gepland eind augustus/begin september 2021) gereed moeten zijn.”

viteiten. “Het is bijzonder dat er zoveel aandacht is voor de

Meer dan Vliegwerk…….
Kunst+Vliegwerk; de naam zegt het al:
dat bedrijf doet in Kunst en in Vliegwerk.
Rond 1984 is het bedrijf op de Veluwe van
start gegaan met het schrijven van artikelen,
het organiseren van tentoonstellingen, het
ontwerpen van monumentale kunst en het
adviseren van bedrijven over aankopen
beeldende kunst.

kunst door aankopen en/of creaties van Kunst+Vliegwerk.
Het ‘kunstbedrijf’ was actief in diverse landen, ook in
landen waar hedendaagse beeldende kunst minder bestaansrecht genoot. In Argentinië bijvoorbeeld, maar ook
in Spanje en Tsjechië bood Kunst+Vliegwerk kansen aan
kunstenaars.
De laatste jaren legt Nicole van der Schaaf meer nadruk
op de eigen ontwerpen en uitvoering daarvan. Tijdens

Drijvende kracht was en is Nicole van der Schaaf, kunsthis-

de jaarlijkse ‘OpenAtelierDagen’ is dat nieuwe werk te

toricus en beeldend kunstenaar. Tal van jonge talenten en

bekijken en/of te kopen. De geplande deelname van drie

Alles wat vliegt heeft al veel jaren de aandacht van Nicole

gevestigde kunstenaars namen in de loop der jaren deel

gastexposanten is dit jaar afhankelijk van de ontwikkeling

van der Schaaf en dus bestaat haar nieuwste werk voor-

aan tentoonstellingen en projecten van Kunst+Vliegwerk.

van een grillig virus dat alle vormen cultuur tijdelijk heeft

namelijk uit vogels. Vreemde vogels wel te verstaan: in

Meer dan 45 bedrijven werden verrijkt met beeldende

platgelegd.

hout en koper maar ook getekend en gedrukt in mooie
kleurcombinaties. Voor de OpenAtelierDagen zijn specia-

Gelukkig heeft het virus de beeldende kunstenaars niet

le prenten gedrukt in een oplage van twintig stuks, o.a.

van het werk gehouden. Ook bij Kunst+Vliegwerk is veel

‘Zwaluwen in Royal Blue’. Nog 6 exemplaren hiervan zijn

nieuw werk tot stand gekomen: mooie betaalbare kunst.

te koop. Maar, u kunt ook on-line via de site www.kunsten-

Dit laatste is een van de speerpunten van Kunst+Vliegwerk;

vliegwerk.info uw favoriete werk uitzoeken en bestellen.

goede, hedendaagse kunst hoeft niet duur te zijn, wel toe-

Langskomen kan ook, maar dan moet u wel even bellen:

gankelijk, origineel, duurzaam en met liefde gemaakt.

0343-41 06 26

In ieder geval zal gastexposant Erik von der Walde zijn
nieuwste werken in hout laten zien tijdens de open dagen

Zodra er een (veilige) datum bekend is voor de OpenAtelier

(en op de site). Zijn objecten tonen de buitengewone ken-

Dagen publiceren wij dat op de site. Hou die dus in de

merken van de houtsoort: de vorm, kleur en ouderdom zijn

gaten!

benadrukt en is, evenals de herkomst van het hout, een
Kunst+Vliegwerk

verhaal op zichzelf.

‘VREEMDE VOGELS WEL TE VERSTAAN, IN HOUT EN KOPER
MAAR OOK GETEKEND EN GEDRUKT IN MOOIE KLEURCOMBINATIES’
AC kunst- en cultuurkrant
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Achtergrond

De Parel

Door Wes Janssen

Kunst en Cultuur na Corona
Nu steeds meer ouderen een prik krijgen zal dit
binnenkort wel gaan leiden tot enige versoepelingen. Op dit moment is de verwachting dat in
juli iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil
worden, een eerste prik heeft gehad.

Het ‘alliantiewapen’ op het plafond
De Deense Orde van de Olifant

hun deuren en het culturele leven viel stil. De gevolgen

E

waren niet meteen duidelijk. Eerst dachten we dat er na
een korte periode weer voor de zomer ons oude leventje
konden hervatten en de deuren snel weer open konden.
Maar niets was minder waar. Door de “intelligente” lockdown en de afstandsregels waren de voorstellingen niet
langer rendabel en moest de overheid bijspringen om ge-

en strak wit plafond is tegenwoordig de
norm. Dat was in de afgelopen eeuwen
wel anders! Prachtig stucwerk of een
schildering bedekte de plafonds van chique
buitenplaatsen en luxe villa’s. In de ‘grote hal’,
de officiële entree van Kasteel Amerongen, is
het plafond versiert met een enorm groot en
bijzonder schilderwerk uit de periode van de
herbouw van het Kasteel: eind 17e eeuw.

Dat zal in de kunst- en cultuursector met gejuich wor-

subsidieerde instellingen overeind te houden. Het grootste

meer weg te denken uit het huidige aanbod en zullen zeker

den begroet want concert – en theaterzalen hebben de

deel ging echter naar de grotere instellingen en niet direct

de verworven plaats niet meer uit handen geven. De pot

voorstellingen afgelopen jaar afgeblazen, musea sloten

naar de ZZPers. Voorstellingen werden gestreamd en bij

met geld van de overheid zal zeker niet groot genoeg zijn

exposities zoals “Kunst op Sandenburg” moeten strenge

om iedereen aan het werk te houden en alle instellingen te

coronamaatregelen in acht worden genomen. De creativi-

behouden maar met het vaccineren gloort er weer hoop

teit van muzikanten en theatermakers bleek uit de opmars

aan de horizon. Het lijkt erop dat de gevaccineerde neder-

Het ‘alliantiewapen’ op het plafond

van elektronische muziek en digital dance events zoals

landers zich gedisciplineerd aan de coronaregels blijven

Wat is er dan te zien? Een zogenaamd ‘alliantiewapen’.

Behind your Wall op oudjaarsavond. Kortom de kunst – en

houden.

Even een beschrijving: in de rand staat in het Latijn:
Quid reddam Domino (hoe moet ik het God vergoeden)

cultuursector bleek innovatief om te kunnen gaan met de
beperkingen en met vallen en opstaan zijn er nieuwe we-

Door de reisbeperkingen zullen lokale artiesten meer ruimte

geschilderd. Verder is het familiewapen van de Van Ree-

gen gevonden om het publiek te bereiken.

krijgen en zal de focus meer op de eigen regio komen te lig-

des (zwart- wit), het familiewapen van Margaretha Turnor

gen. Mogelijk verleggen mensen hun belangstelling naar

(met de degens) en een kleiner schild in het midden van

Andere tijden

Door Annet Werkhoven

andere vormen van cultuur, zoals beeldende kunst, literatuur

de ‘Heerlyckheid Amerongen’ te zien. Om het totale wapen

Hoe de toekomst er uit zal zien is nog onduidelijk. Als de

en erfgoed, vormen van cultuur die minder van de anderhalve

staan twee griffioenen. Dit zijn fabeldieren met het lijf van

coronacrisis binnen een jaar voorbij is, zullen cultuurbe-

meter te duchten hebben. Daarom is het mooi dat ons mooie

een leeuw (kracht) en de kop en vleugels van een adelaar

zoek, cultuurbeoefening en cultureel vrijwilligerswerk naar

Utrecht zoveel te bieden heeft met musea, theatertjes en

(die kan scherp zien en heeft een helikopter view). Ook is

verwachting grotendeels terugkeren. Gemeenten proberen

kastelen. Het is te hopen dat in de komende jaren kunst-en

er een bandeau geschilderd om het wapen, met daaraan

met subsidies theaters en musea te steunen waar ze

cultuur niet wordt vergeten. Tenslotte is kunst en cultuur het

een kleine witte olifant. Dat is van de Deense Orde van de

kunnen. Er komt ook ruimte voor nieuwe initiatieven. On-

fundament van onze beschaving en de makers ervan verdie-

Olifant. De schilder van het alliantiewapen is Willem van

line voorstellingen en videoregistraties zijn inmiddels niet

nen meer waardering dan er tot nu toe is getoond.

Nijmegen, een in die tijd bekende decoratieschilder.

‘TENSLOTTE IS KUNST EN CULTUUR
HET FUNDAMENT VAN ONZE BESCHAVING’

De Orde van de Olifant?
De Orde van de Olifant of de Olifantsorde is de hoogste

als ridder in deze Orde worden opgenomen. Vrijwel alle

ridderorde die er is in Denemarken. Deze oude ridderorde

verleningen waren aan staatshoofden en leden van re-

bestond al in de 15e eeuw. In 1462 richtte Koning Chris-

gerende vorstenhuizen. Onze Koning Willem Alexander is

tiaan I van Denemarken een “Ordebroederschap” op, de

bijvoorbeeld ook lid van de Orde van de Olifant.

Broederschap van de moeder Gods, met 50 dames en

In vroeger eeuwen kregen diverse Nederlandse ambassa-

heren als leden, met als zetel de kapel in Roskilde. Het is

deurs en vlootvoogden de Orde van de Olifant uitgereikt.

mogelijk dat de keten van deze broederschap uit olifanten

Waaronder Admiraal Jacob van Wassenaer Obdam en...

bestond. In 1508 kreeg de biechtvader van de broeder-

Godard Adriaan van Reede van Amerongen. Omdat de

schap een insigne dat een gouden olifant met een gevechts-

olifant van de orde een witte olifant is, werd de orde in Ne-

toren op de rug voorstelde. Op het graf van Koning Hans,

derland in de 17e eeuw die van de Witte Olifant genoemd.

in het Deense Odense, is een keten bestaande uit sporen

Verscheidene oorlogsschepen droegen toen ook de naam

en olifanten te zien.

‘Witte Oliphant’.

De statuten die nu nog gelden, gaan terug tot de stichting

Van Reede en de Orde

of heroprichting door Koning Christiaan V in 1669. De Orde

Hoe komt het dat Godard Adriaan van Reede een lid ge-

had dertig ridders, en de Koning van Denemarken was de

weest is van de Deense Orde van de Olifant? Dat kwam zo:

soeverein van de Orde. De Deense Prinsen kregen de Orde

In het jaar 1655 werd Van Reede door de Staten-Generaal

op hun twintigste verjaardag, anderen moesten dertig jaar

als buitengewoon ambtenaar naar Denemarken gezonden.

Veel bekijks in de grote hal

oud en protestants zijn. Tot 1958 konden alleen mannen

De aanleiding daarvoor was een handelsconflict tussen

Natuurlijk is bovenstaand verhaal prachtig om de bezoe-

Denemarken en Zweden over de alsmaar stijgende tolhef-

kers tijdens een rondleiding door het kasteel te vertellen.

fingen op De Sont. De Sont was een belangrijke route voor

Ook leerlingen van basis- en middelbare scholen vergapen

de handel in graan en hout met de landen aan de Oostzee.

zich aan de schitterende plafondschildering met de kleine

De oevers rond De Sont waren eigendom van Denemar-

witte olifant verbonden aan het wapen van de kasteelheer

ken en met de tolheffingen had de Deense koning extra

en kasteelvrouw…

inkomsten. De Staten-Generaal steunde in die jaren Dene-

Graag tot ziens op Kasteel Amerongen! Het Kasteel is open

marken tegen Zweden en trachtte tegelijkertijd haar eigen

op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Voor meer

handelsbelangen in het noorden te behartigen en nader

informatie: www.kasteelamerongen.nl

Margaretha Turnor en leerlingen in de grote hal, de schildering
met het alliantiewapen en de witte olifant is te zien op het plafond.

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

De schildering op het plafond in de grote hal van Kasteel Amerongen

te bevestigen. In 1659 werd het tolconflict, mede door

Kasteel Amerongen in 2020, foto Jose vd Brink-den Otter

bemiddeling van Godard Adriaan, opgelost ten gunste van

Bronnen:

Denemarken èn ten gunste van de landen die van De Sont

Foto’s van José van de Brink- den Otter en uit de collectie

gebruik maakten. De Deense koning Frederik III was zo blij

van Kasteel Amerongen;

dat hij Godard Adriaan van Reede riddert in de prestigieuze

Met dank aan Sonja Kuyvenhoven, rondleider bij Kasteel

Deense Orde van de Olifant. Twee jaar later werd Van Ree-

Amerongen en Lodewijk Gerretsen, conservator van het

de door dezelfde Deense koning verheven tot baron.

Kasteel.

GRIFFIOENEN: FABELDIEREN MET HET LIJF VAN EEN
LEEUW (KRACHT) EN DE KOP EN VLEUGELS VAN EEN
Jhr. Burg. H. van den Boschstraat 44, 3958CD Amerongen
info@napoleonschuur.nl • napoleonschuur.nl • 06-25 04 85 98
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KUNST-EVENT
Landgoed Zonheuvel

Culturele Regio

Artfair op Landgoed Zonheuvel
Door Henk Drok

Utrechtse Heuvelrug | Wijk bij Duurstede | Rhenen

D

e Stichting Culturele Regio is de laatste
jaren uitgegroeid tot een platform
waarbij kunst en cultuur gepromoot en
met elkaar verbonden wordt waardoor mooie
samenwerkingen tot stand zijn gekomen.
Van 16 deelnemers in 2017 naar 125 deelnemers in 2021
zegt genoeg. Ook zijn er verrassende samenwerkingen tot

Vrijdag 16 juli t/m
maandag 19 juli

stand gekomen zowel onder kunstenaars vanuit diverse
plaatsen als tussen verschillende belangenorganisaties die
samen optrekken om gezamenlijk deze kunstzinnige regio
in de spotlight te zetten.

Exposities

Radio presentatoren Mascha Bossuyt en Anton Rekké

De organisatie van verschillende exposities in diverse

Steun van Gemeenten

plaatsen is veel werk voor de vrijwilligers van onze stichting

Goed om te melden dat de gemeenten Utrechtse Heuvelrug,

maar geven een dusdanig positief resultaat dat iedereen

Rhenen en Wijk bij Duurstede onze stichting steunen onder

daar weer geïnspireerd van wordt. Onze stichting is een

andere in de medefinanciering in de Hans Nijhof kunstprijs.

non-profit organisatie met een professionele werkwijze,

Deze contacten zijn prima, de neuzen gaan steeds meer

gelukkig hebben we inmiddels een groot aantal vrijwilli-

dezelfde kant opstaan, toeristen en bezoekers bezoeken di-

gers die de handen uit de mouwen willen steken, onmis-

verse locaties op hun fiets en kennen geen gemeentegrens,

baar voor een goed lopende organisatie zoals de onze.

samen optrekken is ontzettend belangrijk en begint duidelijk zijn vruchten af te werpen. Daarnaast zenden we op

terras, waar iedereeen nu al naar uitkijkt. Entree prijs voor

zaterdagmorgen op de regionale radiozender Regio90FM

dit event bedraagd € 7,50 per persoon. In het koetshuis is

een programma uit van 9.00 - 11.00 uur. Daar halen

de presentatie van alle inzenders van de Hans Nijhof prijs.

we kunstenaars, galeriehouders, museumdirecteuren en

Alle kunstenaars en de organisatie staan te trappelen van

cultuurorganisaties in onze uitzending. Heel erg leuk, ver-

ongeduld na een jaar gesloten te zijn. Komt allen naar deze

zorgd door twee vaste presentatoren, Mascha Bossuyt en

bijzondere expositie te Doorn op het Landgoed Zonheuvel!

Anton Rekké die ook de muziek verzorgt in deze twee uren.

In Amerongen word een expo georganiseerd in de Napo-

Regiomarketing Optimaforma

Entree: €7,50 p.p.

Adres: Campus Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98 Doorn

in het koe
s
r
ts
me

ijs deeln
r
p
t
s
e
n
u

Vrijdag 12.30 t/m 17.00 uur
Zaterdag t/m maandag 10.00 t/m 17.00 uur

K

Organisatie:

Stichting Culturele Regio
Utrechtse Heuvelrug - Rhenen - Wijk bij Duurstede

Nationale-, internationale en
regionale kunstenaars en galeries

leonschuur 13 t/m 15 augustus met zo’n 15 kunstenaars
met daaraan vastgekoppeld een cultureel rondje met 13

Uiteraard is onze website heel belangrijk waar alle deel-

adressen in het mooie plaatsje Amerongen, kleinschalig

nemers op staan met een doorlink naar hun eigen website

maar o zo gezellig, heel goed om alles wandelend te be-

en waar ook een agenda functie aanwezig is, deze wordt

zichtigen en daarnaast zijn er fijne culinaire adressen (zie

inmiddels landelijk bezocht. Ook adverteren we landelijk

onze website), welkom in Amerongen!

om bezoekers deze regio te laten bezoeken en eens een
weekend hier te verblijven, vandaar ook dat op onze site
B&B, hotels en campings

FLINKE GROEI EN VERRASSENDE
SAMENWERKINGEN IN AMPER VIER JAAR
TIJD VOOR DEZE MOOIE STICHTING!

vermeld staan. Allemaal

is
hu

Openingstijden:

Riek van der Vlag, fan culturele regio!

superbelangrijk voor onze
regio
Het bestuur van de Culturele Regio

Bestuur

waar

het

goed

toeven is bij vele prachtige terrassen en restaurants

van

niveau!

Ons bestuur bestaat uit, (linksboven van links naar rechts;

Vanzelfsprekend dat we duidelijk

secretaris Annie van Hal (Kunstenaar en Galeriehouder)

aanwezig zijn op sociale media,

Voorzitter Henk Drok, Penningmeester Gerard Weck.

onmisbaar voor promotie! Regio marketing optima forma.

Linksonder: Algemeen bestuursleden Jaap van der Kemp
en Jan Pieter de Rooij. Deze bestuursleden hebben functies

Kunstevent op Zonheuvel

in diverse cultuurorganisaties zoals Museum Huis Doorn,

Eenmaal per jaar organiseren we een grote kunstexpositie

Museum Militaire Traditie, ANWB en vele ander belangen-

die in 2021 plaatsvindt op Landgoed Zonheuvel en wel in

Culturele Regio | Utrechtse Heuvelrug

organisaties, ieder met hun eigen grote netwerk! Zo hebben

en rondom het kasteel Maarten Maartenshuis. Hier zullen

Wijk bij Duurstede | Rhenen

we vaak hele korte lijntjes naar regionale besturen en lande-

weer vele kunstenaars exposeren (ruim 100 stuks) ver-

lijke organisaties wat groot voordeel oplevert om kunst en

deeld in sfeervolle pagodetenten. Het cultuurcafé is bene-

Voor info kijk op:

cultuur te promoten en te verbinden!

den in het kasteel gevestigd met buiten voor en achter een

www.cultureleregio.nl

(Foto onder en daarnaast) Expo in de Napoleonschuur

Het Maarten Maartenshuis te Doorn

www.cultureleregio.nl
AC kunst- en cultuurkrant
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Niet bij de pakken neerzitten

Column: Bo Hendriksen
Cultuurcoach Wijk bij Duurstede

Theater Calypso kan voorlopig door stond er te lezen in het Wijkse nieuws in
December 2020. Het theater heeft 150.000 euro subsidie gekregen voor 2021,
naar het voorstel van het College. Meer duidelijkheid voor de langere termijn zal
er komen bij de Voorjaarsnota in juni 2021, wanneer men de begroting voor 2022
voorbereid.
De toekomst van het theater staat al langere tijd op de

Programma Coördinator

‘ONDANKS CORONA IS ER DOORGEWERKT EN
IS HET SCHIP OP 16 APRIL TE WATER GEGAAN’

agenda, met de toezegging voor 2021 is het voorlopig
gesteund en kunnen alle Wijkenaren en anderen gelukkig
blijven genieten van wat het Calypso theater te bieden

!
Inschrijving gesloten

MediaCoach bij de Bibliotheek Z-O-U-T

heeft. Er is ruim gepleit voor het voortbestaan van dit ico-

niet bij de pakken neer en passen zij zich aan, aan deze

dat het bouwteam het Vikingschip degelijk heeft gebouwd

nische theater, ook wel DE zaal voor en door Wijkenaren

rare tijden! Omdat live concerten of andere culturele acti-

en iedereen kan hem nu in de haven bewonderen. Later is

genoemd. Zo ook vaste gebruiker Filmhuis Calypso, welke

viteiten bezoeken er even niet in zit, hebben zij SCGK TV in

het mogelijk er korte vaartochtjes mee op de Lek te maken.

in normale tijden 4 films per maand vertonen voor bezoe-

het leven geroepen. Via dit youtube kanaal worden concer-

kers uit Wijk en de hele regio. Gelukkig hoeven we Calypso

ten die zich daarvoor lenen, via live stream aangeboden.

Zover is het nu nog niet, eerst maar genieten van dat

komende tijd niet te missen! Kijk op www.calypsotheater.nl

Op deze manier blijft de Grote Kerk en het programma wat

prachtige schip! Wil Kosterman, wethouder cultuur, is

voor alle informatie en kaartverkoop voor theater, cabaret,

SCGK zo mooi heeft samengesteld, gewoon mogelijk! Blijf

trots op dit unieke project: ‘Ik heb enorm veel waardering

film, muziek enzovoorts!

op de hoogte via de website www.scgk.nl, Facebookpagina

voor alle vrijwilligers die zich jarenlang hiervoor hebben

@Concertengrotekerk of de nieuwsbrief.

ingezet!’ Wijk heeft er dankzij de bouwers en de Stichting

We zitten, tijdens het schrijven van dit artikel, nog deels in
lock down. Gelukkig zit ook Stichting Concerten Grote Kerk

Wijkse Projecten een bijzonder vaartuig en een nagebouwd

Vikingschip te water

stukje geschiedenis bij. Iets om allen trots op te zijn, een

Na 900 jaar ligt er weer een vikingschip voor anker in de
Nederrijn. Dertig vrijwilligers in Wijk bij Duurstede bouwden drie jaar lang in een voormalige sporthal aan het

voorbeeld van waar een kleine stad groot in kan zijn!
Foto door: Ali van Vemde (BDU media)

imposante schip, dat veertien meter lang is.
Op 15 april werd na jaren duidelijk hoe het gebouwde
Vikingschip eruit ziet. Hij werd toen uit de voormalige Vikinghal gehaald. Hiervoor moest een zijmuur worden afgebroken. Dat trok natuurlijk wel wat kijkers, maar ieder hield
goed afstand van elkaar. De organisatie, de vrijwilligers
en de Stichting Wijkse Projecten, hadden alles goed voorbereid. Uiteindelijk is het Vikingschip naar jachthaven De
Lunenburg vervoerd, waar hij te water werd gelaten. Dat
was ook even een spannend moment. Uiteindelijk bleek

Ester Lammers, de nieuwe cultuurcoach in Rhenen

Geplaatst
Dorpsgedicht*: Merlin

25 februari 2021 Amerongen

Door Erik Helmers.

Het bestuur van het Cultuurplatform
Rhenen en de gemeente Rhenen mag zich
weer gelukkig prijzen. Toen de cultuurcoach
Lea van Son eind verleden jaar aangaf haar
taken te willen neerleggen voor het aanvaarden van een functie binnen de gemeente
Rhenen zat het bestuur even met de
handen in het haar. Wat nu?

Lea heeft de cultuurcoach functie een geweldige inhoud

Eens gelopen, eens gezien,

Een veld zo ruim, net en groen.

eens gelezen, eens intiem.

Gepaard aan die oh zo mooie bloem.

Ruime paden, ruime plaats,

Het doet me niets al die paden.

ruim denkwijs, ruim de tijd.

Al is het iets wat lang bestaat.

Oud en elegant staat het vol eer.

Een bos, een veld, een gebouw.

Binnen chique en gereformeerd.

Alleen maar objecten die doen niets.

is het geworden.

Stevig wind op mijn haar.

Maar er zijn doet me wel goed.

Ester is geen onbekende in het Rhenense cultuurlandschap.

De lucht op mijn huid.

Ook al weet ik niet waarom het dat doet.

Een pad voor mijn voet.

Hoe groots het ook mag zijn.

Waar kunt u Ester van kennen?

Een pad voor een vorst.

De plek zelf kan volledig anders zijn.

evenementen. Als bestuurslid van St. Cuneradag en in de

Het dwaalt in mijn hoofd.

Ruime paden, ruime plaats,

Drukke gedachten wordt gedoofd.

ruim denkwijs, ruim de tijd.

op de Grebbeberg tijdens de herdenking 75 jaar Slag om

Ester start vanaf 1 februari. Met deze opdracht als zzp-er

de Grebbeberg. Als actrice in verschillende toneelstukken

voor gem. 7 uur per week en zal als coach vele initiatieven

De rust neemt mij bij de hand.

Eens gelopen, eens gezien,

bij Toneelvereniging De Hucht waar zij tevens medeo-

gaan ondersteunen. Heb je nu al een vraag of idee?. Bel

En samen wandelen we oneindig rond.

eens gevoeld, altijd intiem.

prichtster en bestuurslid was. Of als presentator tijdens

haar gerust. Neem hiervoor contact op met haar via het

evenementen als de kerstfair Rhenen, de opening van het

cultuurplatform. ( www.cultuurinrhenen.nl )

Lea heeft in haar takenpakket bij de gemeente Rhenen
OOK cultuur zitten. Dus wij zijn haar niet helemaal kwijt.
De vraag werd gesteld: “hoe vullen wij deze functie weer
in”. Een vacature werd in de diverse media geplaatst. Een
flink aantal sollicitatiebrieven werd ontvangen. Aan het
bestuur de taak een keuze te maken. Het viel niet mee,
maar de keuze is gemaakt. Ester Lammers- van der Linden

Zij is betrokken geweest bij veel activiteiten in Rhenen.

Zij is jaren betrokken geweest bij de organisatie van vele
organisatie van evenementen zoals Rhenen 750 jaar, Cuneradag en (Klein)kunst onder de Toren, Gebeurtenissen

vernieuwde centrum van Rhenen, het cultureel cafe of een

Pluk een vers begrip of idee.
Proef het en neem nog een hap.

gegeven. Haar ervaring en toewijding zal gemist worden.

van de vele andere evenementen in Rhenen.

Merlin (uit Amerongen)

Ik sluit af met Ester ontzettend veel succes te wensen.

Ester heeft er zin in en zal zich voor de 100% inzetten voor
het Cultuurplatform.

*De workshop Dorpsgedicht schrijven was één van de workshops van
de Voorjaarsvakantie Vol Cultuur. Een initiatief van het Winkeltheater
en de Cultuurcoach in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Dit gedicht (geschreven door een jongere) is er één van.
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Ester is altijd vol ideeën en in het uitvoeren daarvan zal zij
op de steun van het gehele bestuur kunnen rekenen.
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Agenda mei t/m september 2021
Kunstkijkroute
Amersfoort

Bekendmaking
Hans Nijhof kunstprijs 2021

2/4 juli 2021

Zaterdag 17 juli
Landgoed Zonheuvel

Kunstroute Doorn - Maarn
Vele kunstzinnige adressen
zijn dan open!
5 en 6 juni

Joost de Jonge, Nico Vrielink,
Peter Riezebos

Speurtocht
Perfect Earth Animal

Wandelweekend Soest

Eddy’s Art tijdens Kunst-Event

Kasteel Groeneveld te Baarn

Trek die wandelschoenen aan!

Landgoed Zonheuvel

Dagelijks mogelijk

16 t/m 19 juli

Vierde editie van dit leuke initiatief.

21 en 22 augustus 2021

Info: kunstkijkroute.nl

info: zie de advertentie in deze krant

info: www.kunstroutedoornmaarn.nl

info: www.cultureleregio.nl

info: www.opdeheuvelrug.nl

info: www.soesterwandelweekend.nl

Art Driebergen/Kunstroute

Kunst aan het Klompenpad

Vuurol festival

Surinaamse School

Thema Vrijheid/samenwerking

Wandelroute op Landgoed De Lieskamp

Cult. Regio expo en
cultureel rondje

Theaterfestival dat zich jaarlijks afspeelt rond

Cultuurhoek Driebergen

Picknicken
Landgoed Groeneveld

tussen kunstenaars en detaillisten

Rhenen waarbij langs de route kunst opgesteld staat

Lage Vuursche, met steeds een ander thema

Lezing bij de tentoonstelling

4 sept. t/m 22 september

22 en 23 mei

16 t/m 19 juli

26 mei van 10:00 - 12:00 uur

info: www.vuurol.nl

info: www.cultuurhoek.nl/agenda

info: grandcafegroeneveld.com/manden

3 daagse workshop
Anna Hakvoort

Stoffering van het landschap
Katoendrukkerij

Art at the Parc
Pauline Huizinga

Buitenkunstroute Ede

werken met hout

27 mei van 10:30 tot 13.00

1 september tot 1 november 2021

Diverse streetart werken o.a. in de Bospoorttunnel

in Amerongen, Expositie in de Napoleonschuur,
in het centrum 13 adressen voor een rondje

13-14-15 augustus

info: www.thinkpink.studio/kunst-aan-het-klompen

Wilhelmina art Jewelry

Expo Napoleonschuur

Art & Bubbles

Expositie diverse kunstenaars

14 t/m 16 mei

13 t/m 15 augustus

Picknick, high tea of borrel op
Landgoed Groeneveld of bij je thuis!
Wekelijks beschikbaar

Leuke kunstroute om zelf te wandelen/fietsen

Een filosofische wandeling van de Volmolen naar park

10.30 - 17.30 uur

13-14-15 mei te Langbroek

info: www.wilhelminajewelry.com

info: www.cultureleregio.nl

info: annahakvoort.nl

info: www.dekatoendrukkerij.nl

Info: www.parcbroekhuizen.nl

info: www.ede.streetartcities.com

Expo Rien Bekkers
Parc Broekhuizen

Kunst Event
Landgoed Zonheuvel

Kunst achter glas

E-Chopper
Pannenkoeken tocht

The Art of live

Mondriaanhuis
Ode aan het landschap

Nog te zien t/m 15 mei

Diverse exposanten op en rond het
Kasteel Maarten Maartenshuis

Diverse kunstenaars exposreren achter glas

van 09.00 - 21.00 uur

Cultuurhoek Driebergen

info: www.cultureleregio.nl

Pannenkoekenhuis Bergzicht

Ruud Tielsema, Anne Koekoek,

2 t/m 4 juli

Landschapsschilders waaronder
Piet Mondriaan en hedendaagse
kunstenaars

www.run4bodyandmind.nl/levenskunst

info: www.mondriaanhuis.nl

Leo Dekker, Greet Bakker

Doornseweg 23 te doorn
info: www.cultuurhoek.nl/agenda

Kunst & Lijstenatelier Driebergen
Keuze uit meer dan
1000 Lijsten !

Dagelijks t/m 31 augustus 2021

bekijk de agenad voor het aanbod

16 t/m 19 juli
Info: www.parcbroekhuizen.nl

Randenbroek Amersfoort door Eric Brinckmann.

d

eambuil
t
- Kunst cadeauartikelen
r
o
o
v
k
Oo
- Ophangsystemen
- Schoonmaken en restauratie
van schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles

edrijven!

shops b
ing work

info: www.opdeheuvelrug.nl

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

Walplantsoen 14

Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl

Traaij 19 A 3971 GB Driebergen • Dieter Klaasen • info@kunst-lijstenatelier.nl • 0343-410687
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Boeken

In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers.
Dit nummer 2 bijzondere boeken in de spotlights en natuurlijk weer enkele interessante boekentips.

Men is het, of men is het niet
Het fraaie Heuvelruglandschap
is natuurlijk erfgoed maar ook
in belangrijke mate gevormd
door de bijzondere bevolkingsgroep die ‘adel’ heet. Hier zijn
meer landgoederen en landgoedrelicten dan op andere zoals de Veluwe, het Montferland
en Nijmegen. Landgoederen
werden ook bewoond door rijke
zakenlui.
Voor gewone mensen was het één pot
nat, voor de adel zeker niet! Zij herkennen elkaar aan hun taal. Hoe, dat staat
in ‘Het Dialect van de Adel’ uit 1985. Het
werd geschreven door jonkvrouwe Agnies Pauw van Wieldrecht (1929-2013)
die opgroeide op landgoed Broekhuizen
te Leersum.
Dit dialect is vrij impliciet en onnadrukkelijk, misschien ingegeven door het
egalitaire sentiment hier te lande. Adel
houdt zich liever gedeisd, je vindt in
Nederland geen lawaaierige jonkers. De
adel herkent zich volgens de schrijfster
dan ook niet als in toneelstukken een
hard kwakende bekakte barones aantreedt, met luide geaffecteerde uithalen
en theatrale gebaren.

Boekrecensies

(Door Frank Flippo)

is het niet. En ben je het niet, dan word je
het ook niet.’

En toch, hoe ingehouden ook, adel blijft
onweerstaanbaar voor wie ‘omhoog wil’.
Nouveau riche imiteert hen. Maar helaas
voor hen let ‘ons soort mensen’ scherp
op. Eén verkeerd woord en je valt door de
mand. Zegt u gebakje in plaats van taartje,
of kostuum in plaats van pak? Helemaal
verkeerd! Vroeger was de adel vooral de
rijke klasse. Maar nu kunnen mensen uit
alle sociale lagen rijk worden. Het ‘dialect’
is daardoor een subtiel en doeltreffend
middel om ‘onder ons’ te blijven.

Je wordt ‘het’ ook niet door dit boekje te
lezen. Daarvoor is het teveel een elegant
gelegenheidswerkje en te weinig een cursus, ook al bevat het woordenlijsten. Al
leer je alle woorden van buiten, dan zul je
er niet komen. Mevrouw Van Wieldrecht
was natuurlijk niet zo dom om alles prijs
te geven, want de adel blijft de meest
ontoegankelijke subcultuur. Vermogenden kopen adeltitels, een huis op stand
en wat al niet meer, en dan nog lukt het
meestal niet. Ook Jort Kelder niet met
zijn programma’s over ‘oud geld’. De enige doeltreffende manier was, is en blijft:
introuwen met een freule of jonker. Dat
gebeurt natuurlijk niet zomaar….dus
bespaar je de moeite en geniet vooral
van dit aardige werkje.

Omdat nadoen niet lukt, ontstaan subdialecten zoals het ‘Hagois’ (deftig Haags).
Het adelsdialect gebruikt veel Franse
woorden. Het Hagois ook, alleen op de
verkeerde manier. De nouveau-riche heeft
geen Frans onderwijs genoten, dus weet
niet hoe. Dit leidt tot blunders als Allez
votre corridor (Gaat uw gang) of flux de
bouche voor a slip of the tongue, of: raar
vernederlands Frans als tetteretet voor
tête-à-tête. Zoals de aristocratische wesp
uit Bomans ‘Erik’ zei: ‘Men is het, of men

Agnies Pauw van Wieldrecht, het Dialect
van de Adel (1985) EAN 9789060053362

“HET ‘DIALECT’ IS DAARDOOR EEN SUBTIEL EN
DOELTREFFEND MIDDEL OM ‘ONDER ONS’ TE BLIJVEN”.

de Berrydraaitdoorrrr van deze maand:

”Aan de Stichtse
Lustwarande”

de moord op Windsor Castle van S.J. Bennett.
Humoristisch, spannend, hilarisch en hartveroverend. Miss Marple met een kroon.

Onlangs verscheen het vierde deel in de
serie ”Aan de Stichtse Lustwarande”. In elk
deel beschrijft historica Annet Werkhoven
bekende en minder bekende landgoederen
in de omgeving van de Stichtse
Lustwarande.
Je leest over de huizen, hoe ze tot stand

deze boeken nemen je mee op reis door

kwamen, en over hun bewoners. De boe-

vervlogen tijden en hun bewoners.

ken zijn rijkelijk geïllustreerd met allerlei

Aan de Stichtse Lustwarande deel 4 ,

soorten materiaal, voorzien van een

Annet Werkhoven,

bronvermelding.

ISBN: 97892055804, €20.95

Windsor Castle,

De aanloop naar
de negentigste verjaardag van de Britse koningin Elisabeth kan als een rustige, veilige
en gelukkige tijd in haar regeringsperiode
worden beschouwd. Totdat een gast op de
ochtend van haar negentig jarige feest dood
wordt aangetroffen in een kasteelkamer.
De koningin laat het onderzoek over aan de professionals MI15 - totdat deze haar
trouwe dienaren als verdachten aanwijzen. Met behulp van haar assistent-secretaris
Rozie begint ze een schaduwonderzoek.

In de Kop van Overijssel, lopen - fietsen en stilstaan
De Kop van Overijssel is Nederland in het klein, een ingewikkelde
optelsom van landschapstypen. Ontdek al wandelend en fietsend dit
fascinerende gebied en zijn unieke landschappen. ‘In de Kop van Overijssel’ is een rijk geïllustreerd leesboek voor liefhebbers van natuur en
cultuurhistorie. Met inspiratie voor mooie wandel- en fietsroutes.
Overijssel nooit ‘in de steek gelaten’, ik
kwam er ieder jaar wel een paar keer.
Die affiniteit deelde ik overigens met mijn
goede vader. Hij schreef nadat hij met pensioen ging een stuk of tien boeken en een
massa artikelen over de streek. Ik heb mijn
boek dan ook aan hem opgedragen.

Over ‘In de Kop van Overijssel’
Waarom ik een boek over de Kop van
Overijssel schreef?
De Kop van Overijssel is het land van
mijn voorouders: bakkers, veehouders,
molenaars, scheepstimmermannen
en eendenkooikers. Ik woonde zelf in
mijn jonge jaren in Meppel en had een
zeilboot (een ‘kleine BM’) in Wanneperveen. In de zomer was ik elk weekend
en elke vakantie op het water te vinden.
En ‘s winters was het - in mijn beleving
bijna ieder jaar - schaatsen geblazen op
de plassen en grachten rond Giethoorn.
Mijn liefde voor het gebied kon na mijn
mooie jeugd niet meer stuk. Ik woon
inmiddels al bijna een halve eeuw in
Wijk bij Duurstede, maar heb de Kop van

De Kop van Overijssel is met een beetje
goede wil Nederland in het klein. In het
midden heb je het door turfwinning ontstane laagveenmoerasgebied, een paar oude
polders en de voormalige Zuiderzeedijk.
Dat lage land is ingeklemd tussen veel oudere, hoge zand- en keileemgronden, deels
vergelijkbaar met de Utrechtse Heuvelrug.
Het gebied is qua natuur en cultuurhistorie
zo bijzonder dat er plannen zijn om er een
Nationaal Landschapspark van te maken:
‘een park van wereldklasse vanwege de
unieke natuurkernen, de unieke nationale

Pietheinlaan in Doorn in spannend e-book

landschappen en het unieke cultuurhistorisch erfgoed’. In ons land komen verder
alleen het Waddengebied, de Biesbosch,
de Veluwe en de duinenrij langs de Noordzeekust daarvoor in aanmerking.
Wat was je aanpak?
Ik trok er lopend en op de fiets op uit, op
zoek naar de mooie natuur, het cultuurhistorisch erfgoed en de verhalen. Ik maakte
min of meer een rondje door de Kop van
Overijssel en was achtereenvolgens in het
moerasgebied van de Weerribben en het
plassengebied van De Wieden, op het hoge
land van Vollenhove, op de grens met Drenthe, op het hoge land boven Steenwijk, op
de Lindedijk op de grens met Friesland en
op de oude Zuiderzeedijk.
Mijn doel was gaandeweg grip te krijgen
op het gebied. Ik stond dus ook heel veel
stil: wat zie ik en waar komt het vandaan?
De ondertitel van het boek is ‘Lopen,
fietsen en stilstaan’. Maar misschien was
‘Stilstaan, lopen en fietsen’ passender
geweest.
Welk gebied of dorp maakte het meeste
indruk?
Dat is moeilijk kiezen. Giethoorn blijft natuurlijk boeiend, om meerdere redenen.
Maar ik kom er absoluut niet ‘in het seizoen’. Vollenhove staat bekend als Stad
der Paleizen, je struikelt er over de havezaten. Willemsoord is ook interessant, het
dorp begon als een van de koloniën van de
Maatschappij van Weldadigheid.
Maar ik heb eigenlijk het meest met de
nog kleinere dorpjes en gehuchten, zoals

Dwarsgracht, Belt-Schutsloot en Kalenberg, en dan vooral ook met het buitengebied daar: langs en op de vaarten,
grachten en plassen.
Wat wordt je volgende boek?
Ik heb ook nog een tijdje in de Achterhoek gewoond, dus wie weet... Nee hoor,
ik maak voorlopig even een pas op de
plaats. Er moet ook tijd overblijven om
voor tochten langs de Nederrijn en de
Linge.

Harry Stegeman
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Uitvoering: paperback, full colour
ISBN: 9789050118002
Prijs: € 24,95

de serie District Heuvelrug van de Doornse
misdaadauteur. In het verleden kwamen

Vorig jaar september is ‘Een afgesloten huis’ voor het eerst als
e-book verschenen. Deze spannende misdaadroman van de Doornse
schrijver M.P.O. Books kwam in 2013 al als luxe paperback uit. In het
boek wordt de Utrechtse topcrimineel Fred Duijster in zijn woning van
de Piet Heinlaan in Doorn vermoord. De recherche van District Heuvelrug is er zeker van dat draaideurcrimineel Rafaël du Mez de dader
is, zijn zus gelooft in zijn onschuld en neemt een advocaat in de arm.

al veel dorpen en steden in de provincie
Utrecht in zijn misdaadromans voorbij. In
‘Een afgesloten huis’ spelen naast Doorn
ook Utrecht, Zeist, Houten en Veenendaal
een rol. Wat opvalt aan het boek is dat het
een cross-over thriller is. Dit houdt in dat
de auteur de politieroman en de legal thriller combineert. Als lezer volg je de verrich-

Schrijver Marco Books is blij dat dit boek

zelfs als een van de toekomstige winnaars

nu eindelijk ook als e-book is uitgebracht.

van de Gouden Strop. Dat is weliswaar-

“De reacties hierop waren destijds heel

niet gebeurd, maar het is geweldig als

‘Een afgesloten huis’ is als e-book verkrijg-

goed,” vertelt hij. “Een boekhandelaar

een boek waaraan ik hard heb gewerkt,

baar voor 7,95 euro. De luxe paperback is

noemde het een meesterwerkje. Naar

zo wordt gewaardeerd. Ook bij mijn vaste

nog altijd te koop voor 17,95 euro per stuk

aanleiding van ‘Een afgesloten huis’ tipte

lezers viel het verhaal erg in de smaak.”

bij de plaatselijke boekhandels, de Albert

Meer informatie is te vinden op:

de Nederlandse bibliotheekdienst mij

‘Een afgesloten huis’ is het achtste deel in

Heijn in Leersum en via internet.

www.eenafgeslotenhuis.nl.

tingen van de recherche en de advocaat.

Voor deel 1tm 3 is er een set prijs van
In het vierde deel staan ook QR-codes

€30.00. De losse delen kosten,

die leiden naar uniek filmmateriaal. Zo is

net als deel 4, €20.95.

het mogelijk om ook daadwerkelijk rond
te lopen in deze prachtige landhuizen

Boekhandel Jacques baas

die enorm tot de verbeelding spreken.

Traaij 4 C 3947 GN Driebergen

Niet voor niets zijn op de hoeken van

Webwinkel: boekhandeljacquesbaas.nl

het omslag kofferbeslag aangebracht,

Volg ons ook op facebook en instagram

Boekentip
Mijn jeugd tijdens de
oorlog in Elst Utrecht
Het dagboek van Henk Honders 1939 - 1946
Het geschreven dagboek bijgehouden in de
oorlogsjaren door Henk Honders, nu beschreven
en uitgebracht door Huibert van Verseveld.Dit is zijn
tweede uitgave waarbij hij een dagboek als leidraad
aanhoud, ook is zijn derde boek aanstaande.
Een heel persoonlijke kijk op de oorlogsjaren
van een gewone Elsterse jongen waarbij hij op
03-02-1943 een dode vliegenier vlak bij zijn
huis vond.

O.a. te koop bij:
het Stadsmuseum Rhenen
AH te Elst (Utr.)

schilderijen - schilderlessen - workshops - kunstuitleen
AC kunst- en cultuurkrant
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Kunst aan het Klompenpad
Een heerlijke wandeling maken en tegelijkertijd kijken naar kunst? Op 22 en 23 mei 2021
(Pinksterweekend) zetten kunstenaars ‘Kunst aan het Klompenpad’.
De wandelroute start in Rhenen en leidt door een stukje

Op het Landgoed zijn thee/koffie-to-go en versnaperingen

Wageningen. Op Landgoed De Lieskamp leidt het Klom-

te koop. De opbrengst daarvan gaat naar de Soroptimist-

penpad langs kunstwerken van verschillende kunstenaars.

club Bennekom & Beekdal. Dit is een organisatie die zich

Het Klompenpad leidt over een prachtig stuk groene na-

inzet om de rechten, de positie én het leven van meisjes en

tuur. Ter plaatse is géén parkeergelegenheid. Je kunt er

vrouwen wereldwijd te verbeteren.

dus alleen lopend of op de fiets komen.

Op de website: www.thinkpink.studio/kunst-aan-hetklompenpad kun je een week van tevoren de aanbevolen
wandelroute bekijken. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen
wandelroute uitstippelen over de verschillende klompenpaden tussen Rhenen en Wageningen.
Als het geen mooi weer is, wordt het een weekje verschoven. Dus houdt vooral de website in de gaten.
‘Kunst aan het Klompenpad’ is initiatief van een aantal
samenwerkende, zelfstandige kunstenaars, Landgoed De
Lieskamp en wordt ondersteund door het Cultuurplatform
Rhenen.

Een kijkje bij Expositiewandenhuren.nl
Enkele jaren geleden ontstond er een samenwerking met Shopmade voor het verzorgen de
wanden, verlichting, infodragers en meubilair
voor de Culturele Regio activiteiten.Mede
namens die gezamenlijke inspanningen
ontwikkelen we ons het programma steeds
verder, naar behoefte van de branche. Doel is
vooral u te ontzorgen met betrekking tot totale inrichting van uw expositie of evenement,
dus ook de meubelen en reclamedragers.
Shopmade is naast de hoofdactiviteiten in winkeldisplays en
standbouw enkele Jaren geleden gestart met een vernieuwend programma voor wandenverhuur.

kwaliteit, duurzaam, gebruiksgemak
Uitgangspunten voor dat programma: kwaliteit, duurzaam,
gebruiksgemak en zo weinig mogelijk milieu belasting door
laagvolume transporten. Er is daarbij gekozen voor een
mobiel programma dat weinig ruimte inneemt en zonder
Expositieruimte in IJsselstein

gereedschappen te plaatsen is in elke gradenhoekopstelling

en te doden, er is een COVID rapport te overleggen. Bent u

die gewenst is. Daarnaast is het modulair en dus elk onder-

nog op zoek naar een tijdelijke expositieruimte, dan hebben

deel vervangbaar. We noemen het hier wel eens bouwen met

we die voor u beschikbaar. Fijne bijkomstigheid is dat u hier

de flexibiliteit van Lego. We zetten de losse onderdelen in

ter plekke voor de start van de expositie zelf de ruimte kan

voor meerdere verhuurproducten die we zelf ontwikkelen en

inrichten naar wens. Transportkosten vervallen voor u en

ook maatwerk is dan vaak een kleine moeite.

we hebben ter plekke alle expositiematerialen voor u op elk
moment beschikbaar.

Momenteel verhuren we voor ieders veiligheid ook desinfec-

AC kunst- en cultuurkrant
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tiezuilen en mobiele luchtcleaners om de lucht in uw expo-

Meer informatie:

sitieruimte continue te verversen en virussen af te vangen

www.expositiewandenhuren.nl
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Launch Your Future in Wijk bij Duurstede!
Dit voorjaar is het MDT project Launch Your
Future geland in Wijk bij Duurstede. MDT is
een ontdekkingsreis voor jongeren naar de
beste versie van henzelf. Een kans voor
jongeren om hun talenten te ontdekken,
van betekenis te zijn, nieuwe mensen te
ontmoeten en keuzes te maken voor de
toekomst. LYF komt overwaaien vanuit Zeist,
waar al eerder groepen jongeren bezig zijn
geweest. In Wijk is inmiddels de 1e groep
met 9 jongeren van start gegaan.

Door Bo Hendriksen

TALENTONTWIKKELING ÉN
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Dit traject is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 29
jaar, die wel een extra zetje in de rug kunnen gebruiken.
Denk bijvoorbeeld aan jongeren die momenteel geen werk
hebben of zijn uitgevallen met school, jongeren die wel
school hebben afgerond, maar nog zoekende zijn wat hun
vervolgstap gaat zijn. Of bijvoorbeeld jongeren die zich

van het lokale culturele en creatieve aanbod, een fijne,

coach Bo (@cultuuroachwbd) en jongerenwerker Ytsje

verder willen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden willen

positieve opsteker voor allen in deze bijzondere tijden.

(@ytsjewijk) delen regelmatig updates via hun kanalen,

opdoen. Lauch Your Future staat open voor iedereen!

Meer weten over Launch Your Future in Wijk bij Duurstede?

zij werken met de jongeren in onze gemeente aan dit mooie

Er worden regelmatig foto’s en filmpjes geplaatst via het

traject. Launch Your Future! #createyourownpath #talen-

instagram kanaal @launchyourfuturewbd. Ook Cultuur-

tontwikkeling #kunstencultuur #makeyourdreamwork

beschrijven hoe blij ik was met alle online evenementen

mocht ik in samenwerking met Stichting Heuvelrug The-

kunnen organiseren in onze heerlijke culturele regio. Tot

en in het bijzonder deze editie van Gluren op de Heuvel-

ater en het jongerenwerk vakanties vol cultuur organi-

die tijd heb ik nog een leuk corona-proof uitje. Via de

rug. Eerder leek het er nog op dat we met reserveringen

seren met activiteiten door de lokale cultuursector. Voor

gratis app ‘Bibendo’ kunt u het spel ‘Vertel het Door(n)’

terecht konden bij de grotere zalen op de Heuvelrug. Daar-

kinderen en gezinnen een leuke activiteit, en kunstenaars

spelen waarbij u een speurtocht loopt door het historische

bij zaten een aantal pareltjes waar ik u graag had laten

mochten eindelijk weer aan de slag. Toch speelde ook het

centrum voorzien van leuke weetjes en mooie archiefbeel-

gluren, maar helaas zult u daar toch nog even op moeten

grootste gedeelte van mijn leven zich digitaal af. Desal-

den. Voor meer informatie kunt u kijken op de website

wachten. Uiteindelijk kwam er ook van dit evenement een

niettemin bleek digitaal nog best wat mogelijk; konden we

www.vertelhetdoorn.nl.

livestream zonder live publiek. Met man en macht werd er

elkaar ontmoeten, inspireren en plannen maken voor “als

van ’s ochtends tot ‘s avonds uitgezonden. In onze regio

het allemaal weer mag”.

Tijdens het traject maken ze kennis met verschillende facetten van kunst en cultuur, doen ze nieuwe vaardigheden
en ervaringen op en ontmoeten ze andere jongeren met
wie ze samen een eindpresentatie gaan maken. Er is professionele begeleiding en coaching en wordt er uitgebreid
stilgestaan bij talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.
Wat dit project zo interessant maakt is dat er vanuit de
invalshoek van kunst en cultuur gewerkt wordt. De creativiteit van de jongeren wordt aangesproken; dankzij diverse
creatieve disciplines gaan zij aan de slag met de zoektocht
die een ieder voor of met zichzelf heeft. We maken gebruik

Coronacoaster
Eindelijk is er dan weer een editie van de
Arte-e-Cultura. De eerder geschreven kopij
was inmiddels gedateerd, maar we zijn er
weer! Afgelopen tijd was een behoorlijke
rollercoaster. Ontelbaar veel evenementen
werden verplaatst, afgelast of driedubbel
omgebogen. Zo ook Gluren op de Heuvelrug.
Voor mij toch altijd wel het hoogtepunt van het
jaar. Tijdens het Cultuurcafé in december 2019
beloofde ik om mij het komende jaar nog meer
in te zetten voor ongehoorde talenten.
Gluren zou het hoogtepunt worden van de samenwerking
tussen de verschillende vluchtelingenorganisaties en de lokale cultuursector, helaas gooide corona ook hier roet in het
eten. Workshopdagen werden verplaatst en afgelast, maar
de lijntjes zijn gelegd, en de plannen worden steeds mooier.
Desalniettemin is deze column niet groot genoeg om te

misschien wel een livestream-record? Al met al behoorlijk
wat ups en downs…

Maja van Eijndthoven
Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

Coronaproof uitje
Ik kan u zeggen, daar zitten een hoop mooie dingen bij!
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Maar laten we proberen te focussen op de ups. De digitale

Langzaam maar zeker zijn kwetsbaren gevaccineerd en is

creativiteit vierde hoogtij met allerlei mogelijkheden om

er weer meer mogelijk. Ik hoop van harte dat we elkaar

veel te beleven zonder de deur uit te hoeven. Daarnaast

snel weer mogen ontmoeten en samen prachtige dingen
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Bodemschatten
Door Frank Flippo

Glimpen uit het verre verleden…
rond Maarn, Maarsbergen en Driebergen

I

n 1984 werd in Leersum een vuurstenen
vuistbijl aangetroffen van 80.000 jaar
oud, vervaardigd door een Neanderthaler.
Zomaar een verrassende bodemvondst op
de Heuvelrug zoals er zovele zijn. Dit is een
van Nederlands oudst bewoonde streken.
De bodem van de stuwwal is een schatkamer
van nog deels onontdekte historie. Het stof
der eeuwen dekt al dit moois af met een sluier
van vergetelheid. De hieronder beschreven
drie vondsten lichten daar een tip van op.
Vondst 1 Stenen Tijdperk:
de Boogschutter van Maarsbergen

Aan de Maarnse grindweg bij Maarsbergen ligt een graf
van 4300 jaar geleden. Het behoort toe aan een belangrijk
man, want het bevat vele geschenken. Hij ligt op zijn zij,

De Raatakkers,
Wekeromse zand.

rug naar het zuiden, benen opgetrokken, het hoofd naar
de opkomende zon. Een slaaphouding? Of die van het on-

Op

geboren kind, als symbool van wedergeboorte? Sommige

kaarten zijn ze herkenbaar.

natuurvolkeren van nu doen dat nog steeds zo. Misschien

Raatakkers strekken zich uit in

kunnen zij het uitleggen.

een gebied van ruim vier hectare;

gedetailleerde

hoogte-

het complex was misschien nog groter.
Boven het graf wierpen onze voorouders een imposante

Ze ontstonden geleidelijk door eeuwenlang

heuvel op. In het graf lag een klokvormige aardewerken

akkeren en ploegen, meestal met de hand. Om

pot (klokbeker). Klokbekers werden gemaakt tussen

de grond niet uit te putten, zaaiden de boeren niet tel-

2400-2000 voor Chr. Ook vonden archeologen een stenen

kens dezelfde akker in, maar werden percelen beurtelings

polsbeschermer, bescherming tegen de terugslag van een

ingezaaid terwijl andere braak lagen.

aangespannen boogpees. En stukjes vuursteen, misschien

Naast de akkers stonden houten boerderijen waar de boe-

van dolken. Deze grafheuvel markeert dus het graf van een

renfamilie en hun vee woonden. De gebouwtjes gingen

boogschutter uit het Neolithicum.

hooguit een generatie mee (25 jaar). Daarna werden ze
opnieuw gebouwd, of drastisch gerenoveerd. Meestal werd
even verderop een nieuwe boerderij gebouwd, naast de
akkers die op dat moment in gebruik waren.
Buiten het rogge- en knollenveld groeide vooral oerbos.
Daar zwierven naast dassen en zwijnen ook beren en wolven rond. Op veel plekken ontsprongen stroompjes met
helder water. Je kon de heuvels afdalen om te vissen, of
gaan jagen in het bos, als aanvulling op het karige boereneten. Mensen leefden erg geïsoleerd; becijferd is dat
zulke bewoners in een mensenleven hooguit enkele honderden anderen ontmoetten.

Vondst 3 Middeleeuwen:
het goudbaartje van Driebergen

middeleeuwen. Vooral in Noorwegen vinden archeologen

In 2008 vond een amateurarcheoloog in een hoop grond

veel van zulke opgerolde goudbaartjes.

Uit dezelfde tijd vinden we op Kreta, in de Indusvallei en

een glimmende gouden spiraal. De hoop was opgeworpen

Goud was in de vijfde tot de zevende eeuw een belangrijk

in Mesopotamië resten van ontwikkelde beschavingen met

bij het afgraven van een terrein langs de A12. De spiraal

betaalmiddel en geschenk. Munten en sieraden waren

steden en scheepvaart. De Egyptenaren bouwden al pira-

is een strip 22-karaats goud van 7 mm breed, 4 mm dik

vaak van goud. Een gouden munt was geen ‘wisselgeld’

mides en in Engeland werd Stonehenge gebouwd. Europa

en 143 mm lang, opgerold in twee slagen. Hij bleek te zijn

want goud had een hoge status en paste bij mensen van

was toen nog zeer schaars bevolkt. In Nederland lagen

gemaakt in de zesde eeuw na Christus.

aanzien. Eén gouden munt van 1 gram had een waarde

langs rivieren en kusten al kleine handelsnederzettingen.

De zesde eeuw was een woelige tijd van volksverhuizingen.

vergelijkbaar met nu 500 euro. Dit ringbaartje weegt ruim

Dit weten wij omdat daar koper is gevonden, een kostbaar

Na de ineenstorting van het Romeinse rijk ontstond op

20 gram, goed dus voor 20 gouden munten; een waar

metaal dat hier niet van nature voorkomt. Op de Heuvelrug

veel plaatsen een machtsvacuüm. Mensen leefden niet erg

kapitaal in die tijd.

zijn nog geen resten van dorpen gevonden uit deze tijd,

veilig toen; kloosters en andere plekken waar iets te halen

Misschien droeg een rijke koopman dit en verloor het ter-

wel van kleinschalige landbouw. De ploeg was al bekend,

viel, werden geregeld overvallen. Daarom was

wijl hij de Heuvelrug doorkruiste. Deze streek was in de

net als vuur en naald en draad. Mensen konden dus al boe-

het vaak praktischer om je kapitaal op of bij je

ren, eten koken en kleding maken.

te dragen in de vorm van sieraden of

weg van Amsterdam naar Keulen liep er langs. Die weg

baar goud.

is oeroud: de Romeinse weg vanuit de Nederlanden

Vondst 2 IJzertijd: Stelsel van raatakkers
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In de IJzertijd had je nog mensenoffers. Of was het gewoon de
doodstraf? Dit is een reconstructie van het veenlijk ‘Meisje van
Yde’ Ze werd gevonden met een strop om haar nek.

Het goud in dit voorwerp is

vroege middeleeuwen een belangrijk handelsgebied. De

richting de Rijn en de Alpen blijkt inmiddels ouder

Op de noordhelling van de heuvelrug tussen Maarn en

opgerold omdat het in deze

dan die van de Romeinen zelf. De Oude Postweg bij

Maarsbergen groeien nu dichte bossen. Maar niet alles was

vorm gemakkelijker te ver-

Doorn is een restant van diezelfde weg. Denk daar

altijd bos. Dankzij moderne lasertechniek die hoogtever-

voeren is: een zogenaamd

eens aan als je eroverheen wandelt!

schillen heel precies kan weergeven, is daar een complex

draagbaar goudbaartje. Je

van grondwallen ontdekt van vele vierkante en rechthoekige

kunt ze aan een koord of

Wil je deze plekken zelf bezoeken?

percelen van tientallen meters groot. Samen vormen ze een

riem bevestigen en zo relatief

Kijk dan op www.heuvelrugopdekaart.nl/archeo-

raatpatroon met daartussen akkertjes, raatakkers of ‘Celtic

veilig meenemen. Dit is een

logie/category

Fields’ die dateren uit het laatste millennium voor Christus.

bekend gebruik uit de vroege
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Kunstflits

Mooi webdesign voor
kunstenaars en galeriehouders
Wij zijn uitgever van en maken deze mooie
Arte e Cultura krant. Wij, grafisch vormgevers
met passie voor mooie kunst, zien veel
websites van kunstenaars en galeriehouders
die nauwelijks design uitstralen, met teveel
tekst en kunstwerken 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.

Angela van Iersel
Stilte in kleur

In het werk van beeldend kunstenares Angela van Iersel (1963)
speelt kleur een belangrijke rol. De intensiteit van kleur en de sfeer
die dat oproept is voor haar een vorm van schoonheid.
Stilte weergeven in een werk is ook een belangrijk aspect. Zij is geïnspireerd door het landschap
zelf en door kunstenaars zoals O’Keeffe en Rothko. In haar werk ontstaan eigen landschappen,
herkenbaar of abstract. De landschappen zijn kleurrijk en worden soms ook vermengd met zand. Het

Jan Jacobs

Kunstflits

De vormen van de toekomst
De schilderijen van Jan Jacobs gaan over situaties in de ruimte of op
aarde met automatische apparaten, ruimtevaartuigen, mensen, dieren
en mutanten, geheel naar eigen inzicht geschilderd. Zijn schilderijen
komen voort uit zijn visie op de toekomst, waarin andere, nieuwe vormen ontstaan. Hij is gefascineerd door de invloed van de technologie
op de vele facetten van ons bestaan.

zand geeft een extra dimensie aan het werk en een verdieping in de kleur. De kunstwerken zijn uit

Ook in de titels van zijn schilderijen vinden wij

verschillende lagen verf opgebouwd, zoals de aardlagen in de Grand Canyon. De intensiteit van de

dat terug. “De ontginning van een asteroïde in de

kleur, de dikte en de huidlaag van de verf en de monumentale uitstraling zijn bijzondere onderdelen

pauze”. Dit schilderij gaat over mijnbouw op een

van haar werk. Sinds 1991 exposeert zij in binnen -en buitenland, zoals New York en Stuttgart.

bewoonde asteroïde. Ook op aarde herkent Jan

Zij heeft in 2018 meegedaan met The Colourfield Performance in Sloten in het kader van de Euro-

Jacobs ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dat

pese hoofdstad Leeuwarden. Haar werken zijn te huur en te koop.

is te zien in zijn schilderij: “Schone koe op eigen
kracht onderweg naar de melkfabriek”.
Deze koe vliegt naar de melkfabriek, zonder haar
omgeving te storen met haar mest. Van beide
werken is het achtergrondverhaal te lezen op de
website: jan-jacobs.nl.

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

Schone koe op eigen kracht onderweg naar
de melkfabriek, Jan Jacobs (2016)

Uiteraard zijn op de website zijn
andere schilderijen ook te zien.

En dat hoeft écht niet perse duur te zijn.

Het is een mooie inspirerende
website met ook een virtuele

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

Speciale
actie!

360° galerie! Hopelijk kunt u

Webdesign

Drukwerk

Specials

zijn toekomstvisie binnenkort
weer in het echt bewonderen.
Tot die tijd bent u meer dan

www.dehoopenkoning.nl 0343 - 51 39 61
Fullservice grafisch buro voor online- en printmedia producties

welkom in zijn ‘International

Angela Art

360° Art Space Station’.

info@angela-art.nl
www.angela-art.nl
06-44006390
©Angela van Iersel

Kunstflits

De ontginning van een asteroïde in de pauze, Jan Jacobs (2015)

Debby van Zon

Kunstflits

Zet werkelijk- en onwerkelijkheid tegenover elkaar en je hebt kunst
van Debby van Zon. Voor Debby zit de voldoening in het spel om in haar
werk haar fantasieën te combineren met de werkelijkheid. Door het
gebruik van verschillende technieken maakt ze het extra spannend.
Zo zijn de stillevens van Debby geboren uit een

vinden, neem contact op met Debby voor een

fantasie, welke zij al stoeiend met de compositie

persoonlijk kunstwerk? In Zeist is haar werk

en licht en donker op het doek laat ontstaan.

ook te bewonderen bij My Home Interieurs,

Haar gefantaseerd beeld staat “stil” en zij brengt

Oude Arnhemseweg 16. Debby geeft tevens les

het “leven” in de compositie terug door er een

in alle schildertechnieken. Naast het leren van

bloem of dier in te verwerken, evenals aaibare

de fijne kneepjes van het vak is het volgen van

details, “de vachtjes”! Niet alleen stillevens

de schilderlessen een fijne coronaproof manier

maar ook dieren, portretten, bloemen, land-

om er even uit te zijn! www.debbyvanzon.nl

schappen en abstracten schildert ze. Nieuw zijn
haar bloemenschilderijen die verdrinken in een
achtergrond met goudpoeder, kwetsbaar maar
ook SCHITTERend. Bent u op zoek naar een
kunstwerk en heeft u nog niets geschikts kunnen

Figuratieve schilderkunst en beelden bij

Debby van Zon bij de werken:
Sparkling (bloemen),
Silence in Brown,
Silence in Delfts Green.
De foto is gemaakt door Valence Frigge.

GalerieMi

Galeriehoudster Mirande Waterlaat maakt zelf al jarenlang overwegend
figuratieve schilderkunst waarbij ze meer recent ook beelden maakt.
In 2015 heeft zij op haar woonadres Galerie Mi
geopend. Kenmerkend is de diversiteit aan kunstwerken en prijzen, laagdrempelige karakter en
gastvrije service.
Met de verkoop van haar huis deed zich een unieke mogelijkheid zich te vestigen in het levendige
centrum van Bilthoven in het pand waar Bilthovense Boekhandel gevestigd is. Een aansprekende combinatie van boeken en kunst.
Mirande kijkt er naar uit u te mogen ontvangen in
haar galerie op Julianalaan 1 waar u kunt genieten van een veelheid aan kunstvormen.
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Altijd open op afspraak 06 - 30 72 63 38
Tijdens expositieperiodes:
woensdag 13.30 - 17.30 uur
donderdag 13.30 - 17.30 uur
vrijdag
13.30 - 17.30 uur
zaterdag
13.30 - 17.00 uur
kunst- en cultuurkrant AC

Kunstenaar in beeld

Willem Lenssinck ‘Na al die jaren van werken

Zijaanzicht van
De grote Guardian X

en reizen is het weer goed om thuis te komen in Langbroek’

In Villa Certosa op Sardinië staat de ‘grote wachter’ door
Sylvio Berlusconi op de TEFAF aangekocht. We bezochten
twee keer zijn prachtige tuin.

Thuis in Langbroek

I

Altijd welkom in de Galerie Laimböck als je op- of aanbelt.

n Langbroek woont en werkt de beeldend
kunstenaar Willem Lenssinck. Sinds 1985
woont hij in het voormalig verenigingsgebouw aan de Doornseweg 10. Sinds 1991
samen met zijn vrouw Catherine, dochter van
de Bilthovense kunstschilder Piet Vermeulen
(Genootschap Kunstliefde Utrecht).

Als Willem nog werkt in zijn ateliers, dan ontvangt zijn
vrouw Catherine u gastvrij met koffie of een glaasje... en
geeft de rondleiding. Dan sluit Willem aan, en legt uit hoe
hij al zijn beelden maakt. Ze komen ruw van de bronsgieterij, daarna, last hij ze, polijst, ciseleert en patineert ze
en zet het beeld op een sokkel. Allemaal uniek gemaakt.
De patine is virtuoos en opvallend met boeiende kleurschakeringen.

Wachters en stalen tuinmeubelen

Net 74 jaar geworden vraagt men wel eens, Willem hoe

Waarom beeldend kunstenaar? Hierin zijn al zijn kwaliteiten

lang blijf je dit nog doen? Antwoord is steevast zolang ik

gevat, beeldhouwer, designer, ontwerper, bouwer, architect,

het fysiek en mentaal nog kan. Zoals u weet en gebruike-

ideeën man. Bevlogen, perfectionist met een enorme know

lijk is. ‘Een kunstenaar sterft in het harnas.’ Ik hoop heel

how van technieken, vraagbaak, kritisch met humor en

oud te worden en met Catherine moet dat lukken.

passie. Van zijn hand is de 3 meter grote Stier voor hun huis
‘de Taurus Magnus’. Maar ook thema: paard- en machine,

Kunstevent Zonheuvel Doorn

dat resulteerde in een grote tentoonstelling in het Louwman

Binnenkort nemen we ook weer deel aan de Art fair,

Museum in Den Haag. 38.000 bezoekers. Zijn wachters,

Kunst-Event Landgoed Zonheuvel te Doorn.

vrouwen figuren, maar ook het LSDesign, duurzame staDeze grote expo vindt plaats op 16, 17, 18 en 19 juli 2021.

len tuinmeubelen met lederen kussens zijn van zijn hand.

Locatie

landgoed

Zonheuvel

(rondom

het

Maarten

Maartenshuis) te Doorn.

Zeventwintig jaar lang werd Willem Lenssinck met succes
vertegenwoordigd door Kunsthaus Bühler uit Stuttgart,
op de TEFAF Maastricht. Ongelofelijk interessant zijn alle
buitenlandse kopers. Het leverde vele internationale vriendschappen op. Voorwaarde is wel dat je je talen spreekt.
Taurus Magnus, voor in de beeldentuin van Galerie Laimböck

De Nederlandse beeldhouwkunst en haar geschiedenis teruggaand tot 1402 ligt Willem na aan het hart. Hij ontwierp dan

De hoeveelheid publieke werken van de naoorlogse beeld-

De lijst beelden en kunstenaars is te groot om op te noemen.

ook een maquette voor een Nederlands beeldhouwmuseum.

houwers, behorend tot ons Nederlands erfgoed is onvoorstel-

Ondergewaardeerd en soms vergeten. Zelfs in het hogere

(zie pagina hiernaast) Op de website www.beeldhouwmuse-

baar groot. Op alle grote pleinen in de Nederlandse steden

kunstonderwijs is er geen aandacht voor de beeldhouw-

um.nl is onder andere te lezen:

staat wel een beeld of monument. Grootse beeldhouwwerken

kunst. Deze beeldhouwers verdienen een eigen museum die

die onderdeel zijn van onze cultuur maar waarvan vrijwel

de Nederlandse beeldhouwkunst eindelijk onder de aandacht

niemand de namen meer weet.

brengt.”

Eén van de kenmerkende sculpturen: 1 PK+ automatic 2000. Millenium-beeld. Overgang van 1900 naar 2000. De Cultuurdrager. De belangrijkste culturele symbiose van paard naar auto.
Zonder deze overgang zouden we in onze cultuur én ontwikkeling nooit zover gekomen zijn.

Sardinië, landgoed Villa Certosa van Sylvio Berlusconi. De grote Guardian X.
vlnr Kurt Zimmermann van Kunsthaus Bühler, Willem Lenssinck, en Gianni Gamondi,
architect van ‘il presidente’.

LSDesign: Aluminium, roestvrij staal en
alcantaraleer, de perfecte combinatie!

Foto: ANP

LSDesign Lounge chair.

Informatie
Beeldend kunstenaar Willem Lenssinck
Galerie Laimbock, Doornseweg 10, Langbroek

LSDesign Royal Dutch Chair
Lenssinck Sculpture Design in de kleuren rood, wit, blauw en oranje met
een knipoog naar de Nederlandse vlag.

M. 06 - 50 52 13 89
www.willemlenssinck.com

De maquette voor het Nederlands Beeldhouwmuseum
Panoramafoto van de grote hal in het Lauwman museum tijdens de grote opening van de tentoonstelling Horse Power in 2018
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Kunst in de regio

Expositie KunstKijkRoute in Rietveldpaviljoen

In het eerste weekend van juli organiseert de
KunstKijkRoute Amersfoort een gevarieerde
overzichtstentoonstelling - de KunstKijkDagen
- in het Rietveldpaviljoen. Meer dan vijftig
kunstenaars uit Amersfoort en omstreken
exposeren hun werk. De tentoonstelling illustreert de veelzijdigheid en het hoge artistieke
niveau van de Amersfoortse kunstenaars.

Extra Informatie
KunstKijkDagen

Wegens corona kan de KunstKijkRoute dit voorjaar
niet doorgaan. Daarom zijn er nu de KunstKijkDagen.
Zo komen kunstliefhebbers en kunstenaars toch aan
hun trekken.

Kunstveiling
Tijdens de KunstKijkDagen worden speciaal geselec-

Al meer dan 25 jaar stellen Amersfoortse kunstenaars op
speciale zondagen de deur van hun atelier open in het
kader van de KunstKijkRoute. Ook galeries en musea doen

teerde kunstwerken van Amersfoortse kunstenaars

Foto: Watze de Haan

geveild. Ga naar in het weekend van 2 t/m 4 juli naar
www.kunstkijkroute.nl voor de link naar de veilingsite.

hieraan mee.

Jubileumexpositie in 2020

Expositie KunstKijkDagen Amersfoort’:

Reserveren

In 2020 vierde de KunstKijkRoute het 25-jarig jubileum

vrijdag 2 t/m zondag 4 juli, 10.00-18.00 u.

Wilt u de KunstKijkDagen bezoeken? Toegang is

met een gevarieerde jubileumexpositie, de “KunstKijkDa-

Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort.

gratis. Vanwege de coronamaatregelen is reserveren

gen”. Corona verhinderde het doorgaan van de traditionele

Toegang gratis, reserveren is noodzakelijk.

wel noodzakelijk. Reserveer op www.kunstkijkroute.nl

KunstKijkRoutes. Dit alternatief was toen snel geboren. De

Reserveer op www.kunstkijkroute.nl.

belangstelling was groot. De tijdsloten waren binnen de
Foto: WGemeente Amersfoort

kortste keren gereserveerd en de organisatie besloot de
avonden ook open te stellen voor bezoek. En velen visten
achter het net. De roep om herhaling was groot.

Opnieuw KunstKijkDagen in 2021
Elke kunstenaar exposeert drie werken. Bijzonder is dat van
elke kunstenaar er één werk geveild wordt. Dat gebeurt via
een online veilingsysteem. Biedingen starten bij € 75. Na
afloop van de KunstKijkDagen krijgen de hoogste bieders
bericht van de betreffende kunstenaar. Een mooie kans om
de hand te leggen op een aansprekend kunstwerk, voor in
huis, op kantoor of als geschenk.

Het organiserend comité van Driebergen Art heeft vergaderd en
besloten: we gaan er gewoon aan beginnen! We gaan weer een
Driebergen Art voorbereiden, alsof er niks aan de hand is.
Die vrijheid nemen we gewoon.
Allereerst is het natuurlijk van belang, dat we met elkaar afspreken, wanneer Driebergen Art
gaat plaatsvinden. We hebben gekozen voor de periode van 4 tot 22 september. We
hopen dat de coronagolf dan getemperd is en dat iedereen van de kunst in de etalages
kan genieten. Bovendien geeft het iedereen volop tijd om mooi nieuw werk te maken.
Het thema van Driebergen Art dit jaar is ‘Vrijheid’. In de uitwerking is iedereen dan ook
volledig vrij. De eerste matches zijn al gemaakt, diverse kunstenaars en creatief ondernemers hebben al een afspraak met een ondernemer in één van de Driebergse winkelgebieden. Maar er kunnen nog veel meer kunstenaars bij, dus voel je je aangetrokken
tot Driebergen Art en het thema, aarzel dan niet om een match te maken met één van de
ondernemers, en meld je match vervolgens aan bij 3bergenart@gmail.com

ARTE
CULTURA

kunst- en cultuurkrant

Uw expositie/event
ook goed promoten?

Terras weer open!

bel: 06 -14 23 96 42 voor de mogelijkheden

Driebergsestraatweg 54, 3941 ZX Doorn | www.brocante.nl

www.arte-e-cultura.nl
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