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Colofon

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

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

www.arte-e-cultura.nl

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

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

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

Op de cover: 

Kunstenaar Dario Manjate, 
‘ Soul searching 1’, 
  collage van knipsels uit magazines op canvas.

Blik naar voren!
We kunnen weer, exposities starten gelukkig 
weer op, musea zijn weer open, beeldentuinen 
en ook de wat grotere exposities kunnen weer 
mits iedereen zich aan de regels houdt, dat is 
uiteraard een voorwaarde, ook de atelierroutes 
worden weer overal gehouden. Prachtig initi-
atief is van de gemeente Utrechtse heuvelrug 
die een festival organiseert in al haar plaatsen 
en dorpen, uitvoerders zijn Regio90, Cultuur 
coach GUH, stichting Culturele regio, Stichting 
SBI onder de bezielende leiding van projectlei-
der Guido Pot. 
(Info: www.cultureelfestivalheuvelrug.nl)

Half juli was de grote buitenexpositie op Land-
goed Zonheuvel georganiseerd door stichting 
Culturele regio, het was lekker druk en er werd 
goed verkocht en bovendien mooi weer. Het 
aanbod was top, buiten de top galeries zoals 
Laimbock uit Langbroek met vele bekende 
beeldhouwers en schilders en Art Chemistry 
uit Amersfoort met prachtige zuid Afrikaanse 
kunstenaars, deze galerie houder houd een 
prachtige expositie van ruim 700 m2 in de 
Elleboog Kerk te Amersfoort, zie elders in deze 
krant, ook was Kunstbroeders present uit Soest 
die dit jaar met een dubbele tent stond met top 
werken van Chinese art, Riejanne Boeschoten 
met haar realistische werk, Janine van Dijk uit 
Driebergen, Jan-Jacobs uit Zeist, daarnaast ook 
cursus centrum Wijks Atelier en bijvoorbeeld 
het Kunstgilde Heuvelrug, ook Kunst aan de 
Lek was weer present en Han de Leeuwerk die 
ook al jaren aansluit en goed verkocht, eigenlijk 
teveel om op te noemen.

De uitreiking van de Hans Nijhof prijs was bij-
zonder, Eric Goede was de winnaar uit bijna 70 
kunstenaars, dit beeld gaat geplaatst worden in 
Amerongen bij Kasteel Amerongen. Meer kunst 
in het openbaar en extra steun voor de kunste-
naars om vooral te blijven produceren.

ARTE
CULTURA

kunst- en cultuurkrant

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

Redactie:
Frank Flippo, Wes Janssen, 
Ester Lammers, Annet Werkhoven, 
Bo Hendriks, Maja van Eijndthoven, 
Willem Stolwijk, Henk Drok.

De Wijkse Stadshaven, parel aan de Lek

Omdat Wijk bij Duurstede niet bepaald 
centraal gelegen is, ontsnapt de Stads-
haven vaak aan de aandacht van toeris-

ten die de Kromme Rijnstreek bezoeken.  
Wie echter per boot de Lek af vaart kent dit 
pareltje in Midden Nederland dat prachtig  
gelegen is aan de rand van het pittoreske 
stadje. De Wijkse haven heeft zo’n 25 ligplaat-
sen zonder vaste plek en voorzien van een  
toilet en douchevoorziening. De havenmees-
ters Rick Stoorvogel en Marjolein Haken 
wijzen je een plaats aan waar je maximaal 5 
nachten mag overnachten. 

Het Havenkantoor annex horecaterras bevindt zich tegen- 
over de haven evenals het terras op de walmuur dat 
een mooi uitzicht biedt. Vanuit de haven is het Amster-
dam-Rijnkanaal gemakkelijk te bereiken zodat het een 
mooie uitvalsbasis is voor een bezoek aan andere steden 
aan het water. Er zijn 3 plaatsen gereserveerd en sinds kort 
is er op het naastgelegen terrein een bed-en breakfast on-
derkomen gerealiseerd. 

Cultuur en historie 
De Wijkse Haven bestaat nog niet zo lang. Pas rond 1850 
werd de bocht, die voor veel schepen een lastige horde 
was, uit de Lek gehaald. Er ontstond een werkhaventje 
dat door de wijkenaren en schippers het “gat van de Lek “ 
werd genoemd. Net achter de walmuur was er een woon-
wagenkamp dat huisvesting bood aan fruitplukkers en 
ander “werkvolk”.

Pas in de jaren 70 werd dit kamp verplaatst en ging er 
meer aandacht naar de haven. Nadat enkele jaren geleden 
de “bunkerboot” was verdwenen verbeterde het aanzicht 
aanzienlijk.

De skyline van Wijk bij Duurstede wordt gedomineerd door 
Kasteel Duurstede, de Grote Kerk op de markt en de enige 
walpoortmolen in de wereld: Rijn en Lek. Gelukkig heeft 
het water dat nog eind jaren 90 soms tot aan de walmuur 
steeg de mooie huizen aan de Dijkstraat niet aangetast. 
Vanuit de Wijkse Haven is het historische stadscentrum 
eenvoudig te bereiken. 

Lekkodagen
Vorig jaar konden de Lekkodagen geen doorgang vinden 
door de Corona-maatregelen maar dit jaar zijn de mooie 
oude schepen van 24 tot en met 27 september weer te 
bewonderen in de Wijkse stadshaven. De  tjalken, klippers, 
aken en sleepboten zullen weer aanleggen in de haven 
waar het publiek een kijkje kan nemen en soms zelfs in 
de machinekamer kunnen afdalen. Sinds 2006 wordt dit 
evenement georganiseerd door enkele scheepsfanaten en 
kan rekenen op grote belangstelling van zowel het publiek 
als van de ruim 70 deelnemers.
De haven is gratis toegankelijk en op zaterdagavond wor-
den de boten verlicht wat een feeëriek beeld oplevert met 
de historische achtergrond.

Vikingschip 
Het Vikingschip, waar een grote groep vrijwilligers drie jaar 
aan heeft gebouwd, heeft een prominente plaats gevon-

den aan een van de stijgers. Dit schip is een replica van 
de Skuldelev 3, een handelsschip dat is opgegraven in de 
haven van Skuldelev in Denemarken. Rond het jaar 1100 
werden dergelijke schepen gebouwd voor de handelsvaart. 
Het is geheel van eikenhout en heeft een masthoogte van 
7 meter. Vanaf juli worden er tochten mee gemaakt op de 
Lek. Er kan mee geroeid worden maar ook gezeild. Stroom-
afwaarts, richting Culemborg, komen de ervaringen van 
de Vikingen wel erg dichtbij. Deze Scandinaviërs hadden 
echter geen beste naam door de verhalen over het beroven 
van burgers en het ontvoeren van vrouwen en kinderen. Dit 
Vikingschip is een attractie voor de Wijkse Haven en een 
eerbetoon aan de grote geschiedenis van Wijk bij Duur-
stede.

Horeca
In de Stadshaven zijn twee mooie horeca bedrijven te 
vinden namelijk, Het Terras wat zich bovenop de walmuur 
bevind en open is met mooi weer en De Graanschuur wat 
tegen de Molen aan gebouwd is, beiden bedrijven hebben 
een uniek terras en versterken het Stadshaven gebied in 
Wijk bij Duurstede.

Daarnaast is er sinds kort een B&B gevestigd in de Stads-
haven, Havenweg 1-1a dit complementeert het gehele 
haven gebied wat tegen het centrum aan ligt van Wijk bij 
Duurstede.

Ook deze bedrijven staan op de website van 
cultureleregio.nl

‘ER ONTSTOND EEN WERKHAVENTJE DAT DOOR DE 
WIJKENAREN EN SCHIPPERS HET 

“GAT VAN DE LEK” WERD GENOEMD’.

Achtergrond

Door Wes Janssen

Samenwerken loont, dat kunnen we nu goed 
vaststellen, kunstenaars die elkaar opzoeken en 
gezamenlijk exposeren werpt haar vruchten 
af, heel goed als ook verschillende organisaties 
meer en beter samenwerken zoals het regio-
naal bureau van toerisme (R.B.T.) verschillende 
vvv’s met bijvoorbeeld stichting culturele regio, 
gemeenten zullen gaan bezuinigen op marke-
ting en als deze organisaties elkaar meer gaan 
opzoeken zal dat zeker veel meer opleveren en 
word er minder langs elkaar heen gewerkt, mijn 
oproep tijdens de opening word hopelijk ge-
hoord……minder citymarketing en meer regio 
marketing, het klinkt zo logisch.

Deze editie staat weer bomvol met mooie 
expo’s zoals van Paulien Huizinga bij Parc 
Broekhuizen, dit prachtige kwalitatieve hotel en 
restaurant organiseert regelmatig door het jaar 
heen prachtige exposities, dit dient navolging 
van vele restaurants en hotels in onze regio, het 
werpt daadwerkelijk haar vruchten af!
Ook zijn we als redactie weer heel blij met 
onze vaste column schrijver Felix Wilbrink die 
het dit keer opneemt voor alle pannenkoeken 
restaurants, lees dit vooral!

Veel leesplezier en kijkgenot bij de vele atelier 
routes en exposities door het land heen.

Henk Drok.

Arte e Cultura 
kunst- en cultuurkrant

wordt verspreid 
in de gemeenten:

 
Amersfoort  |  Bilthoven

Rhenen  |  Soest  |  Utrecht
Utrechtse Heuvelrug  |  Zeist
De Bilt  |  Wijk bij Duurstede

Driebergen  |  Doorn  
Leersum  |  Amerongen

Overberg  |  Maarn  |  Cothen
Maarsbergen  |  Langbroek
 Veenendaal  |  Werkhoven

De kunstkrant is ook 
verkrijgbaar bij alle deelnemers 

van Stichting Culturele Regio
www.cultureleregio.nl
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Culinair streekverhaal

Felix Wilbrink 
Redacteur culinair

pan even boven een vuurtje van verzamelde droge 

heide, korte heftige hitte, een vette lap door de pan 

en een mengsel van boekweitmeel, aangelengde 

karnemelk (van melk werd boter gemaakt en die werd 

verkocht) en genieten maar. Geen suiker maar melasse, 

een kan van het kooksel van suikerbieten ging heel lang mee.  

En toen kwamen de stadsen. We spreken twee eeuwen terug. 

Het werd mode voor jonge heren met kuitbroeken en dames in 

wijde rokken uit de steden  om door het land te wandelen.  En 

de armoede te bekijken. Met de trekschuit lieten ze zich een heel 

eind het land inbrengen en dan gingen ze wandelen en later thuis 

vertellen dat ze over zandwegen hadden gelopen en dat de boe-

ren niet te verstaan waren. En dat ze bij een boer pannenkoeken 

hadden gekregen. En de stadsen vonden ze heerlijk. Ze gingen 

pannenkoeken namaken. Met rijk graan en boter en suiker en 

later krenten en uitgebakken spek en appel erop. Pannenkoeken 

dat was nog eens eenvoudig doch voedzaam en zo gezellig. En de 

boeren gingen de stad weer nadoen en steeds dikkere pannen-

koeken bakken en zo ontstonden de pannenkoekenrestaurants. Al 

kwamen er drie dagen geen gasten, geen probleem. Zo gauw er 

klandizie was, ging het vuur aan, de pan erop en bakken maar. De 

boekweit was geduldig.  

 

De veldslag is zwaar geweest. De Corona heeft heel veel pan-

nenkoekenrestaurants gesloopt. Heel veel bordjes Te Huur en Te 

Koop maar ook restaurants die zich er moedig doorheen hebben 

gevochten met pannenkoeken bezorgen of afhalen en sommigen 

die complete kinderfeestjes aan huis bezorgden. 

Gek toch dat de pannenkoek zo met kindereten wordt geassoci-

 

1 adres voor

                     Expowanden
                      Accessoires
                      Verlichting
                      Meubilair

Exporuimte tot 175m2

Shopmade B.V. 
Edisonweg 15 

3404 LB IJsselstein 
Tel 030-686 54 22 

www.expositiewandenhuren.nl

www.expositiewandenhuren.nl

Conceptstore 
Partners in Ambacht 
 
Koop direct van de makers! 
 
In dé winkelstraat van Driebergen vind je onze winkel 
met unieke producten, altijd handgemaakt, 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 in feite rechtstreeks van de makers! 
Overigens kun je er ook terecht voor reparaties. 
 
 
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. 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heuvelrug en omstreken is pannenkoe-
kenland. Nou ja, eigenlijk loopt de pannen-
koekengrens tot aan de mosterdsoepplassen 
van Groningen en mossellinie in Bradant en 
Zeeland. De Heuvelrug was arm, je zou het 
vandaag de dag niet zeggen, maar het was 
lastig iets behoorlijks te oogsten van het 
opgestuwde ijstijdzand. En aan de randen van 
de Kromme Rijn zwaaide nog heel lag een feo-
dale knoet, daar werden mensen met opzet 
arm gehouden. 

De pannenkoek is uit Drenthe en Gelderland over gewaaid. Daar 

was het soms nog armer en werd boekweit verbouwd omdat 

boekweit zelfs in zand of afgegraven veen kon groeien.

Heel arme mensen aten pannenkoeken van boekweit. De stalen 

Pannenkoekenland

eerd. En jongentjes die er wel vijf op konden. 

Hoe ver ben jij ooit gekomen?  Mijn moeder 

ging heel graag met haar kleinkinderen pannen-

koeken eten. Ze bestelde voor zichzelf dan een tosti want 

ze vond pannenkoeken helemaal niet zo lekker maar ze genot van 

de gezichten van de kinderen aan haar tafel en de tafels erom 

heen. Heerlijk toch, die snuiten vol stroop, poedersuiker in hun 

haar en dapper op weg naar wel drie grote pannenkoeken.  

En jullie, de kunstliefhebbers, de mensen die tentoonstellingen 

bezoeken en die galerieën langs gaan, of de dapperen die zich in 

een atelier wagen… na afloop, ja, ik weet het wel, pannenkoeken 

natuurlijk.

Ik heb een vraag, zouden jullie je mooiste pannenkoekenverhaal 

met me willen delen? En zet er dan je lievelingsrestaurant bij. 

Schrijf je naam en telefoonnummer erbij. Zodat we je kunnen 

vinden. Want we gaan natuurlijk iets leuks doen met die verha-

len. Beperk je tot het stroomgebied van deze prachtige krant. 

Heuvelrug en Kromme Rijn gebied. 

 Ik verheug me zo op die verhalen en misschien ontstaat er wel 

een top vijf van de beste pannenkoekenrestaurants.  En dan gaan 

we met een paar lezers pannenkoeken eten. Maar eerst inzenden. 

Noem je lekkerste restaurants in onze omgeving, Heuvelrug 

en Kromme Rijndelta en vertel er jouw mooiste pannenkoeken 

verhaal bij.

En nu… de pan op vuur, natuurlijk. En bakken. Wie wil er een 

pannenkoek!???

‘DE STALEN PAN EVEN BOVEN EEN VUURTJE VAN 
VERZAMELDE DROGE HEIDE, KORTE HEFTIGE HITTE’

Expositie Expositie “d’ASPREMONT-LYNDEN”
Zaterdag 14 augustus t/m zondag 12 september 2021

67 kunstenaars zullen voor de tweede keer 
hun werken tonen, vanuit de kelderruimtes 
tot aan de torenkamers in het mooie kasteel 
d’Aspremont -Lynden.

Het kasteel bevindt zich in het prachtige plaatsje Oud Re-
kem dat 13 jaar geleden uitgeroepen werd tot het mooiste 
dorp van Vlaanderen ( Belgie).
In de 17 de eeuw werd het kasteel gebouwd door de ade-
lijke familie d’Aspremont-Lynden. Later fungeerde het als 
psychiatrische instelling en nu opent zij weer haar deuren 
voor de kunst. Het kasteel is op zich zelf al de moeite van 
het bezichtigen waard.

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

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

U kunt de expositie bezoeken op vrijdag, zaterdag en  
zondag van 11.00 tot 18.00uur. Graag verwelkomen wij u 
op één van deze dagen.

Het kasteel is niet rolstoeltoegankelijk.
Adres :  Groenplaats 1  3621 LANAKEN-REKEM

Bezoekt U ons met deze kunstkrant dan  
krijgt U 2€ korting .
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Wist je dat er een gevangenis in de Doornse 
Maartenskerk zat? Wist je dat er midden op 
het drukke kruispunt vroeger een prachtig 
hotel stond waarlangs een stoomtram kwam? 
En weet je waarom dat hele kleine huisje zo 
pal aan de weg staat? Enig idee waarom er 
draaibare kasten in sommige tuinen stonden? 
En waarom zoveel huizen op chalets lijken?

Sinds een paar maanden hangen in Doorn bijna 50 informatie-
borden over het cultureel erfgoed. Het zijn herkenbare borden, 
langgerekt en herkenbaar aan het Vertel het Door(n)-logo. Oude 
foto’s sieren de borden waar je informatie kunt vinden over bij-
zondere plaatsen en andere leuke wetenswaardigheden. Op ieder 
bord staat een QR-code waar je nog meer informatie kunt vinden. 
Ook vind je daar een digitale kaart waarop de dichtstbijzijnde 
borden te vinden zijn zodat je uiteindelijk zelf een culturele route 
kunt maken.

‘Veel mensen komen iedere dag langs een plek, zonder zich te 
realiseren dat er een geweldig verhaal achter zit! Pas wanneer 
je gewezen wordt op de verhalen achter bijzondere plekken 
in je eigen dorp, ga je je eigen dorp nog veel meer waarderen’, 
aldus Christine van Exel, initiatiefnemer van het project Vertel 
het Door(n). Dorpsgenoot Peter-Pim Stolker die met zijn bedrijf 

PressArt informatieborden maakt, hielp mee het project uit te 
denken en met Paul van Dijk van de Oudheidkamer Doorn en tekst-
schrijfster Gizella Komondy vormde Van Exel het redactieteam. 
Vanaf toen was het heel hard werken en heel hard genieten want 
door alleen al in gesprek te gaan met de ‘echte’ Doornaars is er 
zoveel te ontdekken over je eigen dorp!

Vertel het Door(n)-game!
Speciaal voor kinderen is in samenwerking met de cultuurcoach 
van de Utrechtse Heuvelrug Maja van Eijndthoven een app ont-
wikkeld waarbij kinderen met hun telefoon een route van een uur 
door het centrum af leggen. Vragen kun je op lossen door goed 
te kijken en soms de antwoorden op het bijbehorende informa-
tiebord te vinden. Het is heel simpel: download de Bibendo-app 
op je telefoon en ga naar ‘games’ in het menu en kies het ‘Vertel 
het Door(n)-spel’. Het spel start op de trap van het Cultuurhuis in 
Doorn. Niet alleen heel leuk voor kinderen, ook voor hun (groot)
ouders! De wandelroute komt ondermeer langs de plek waar in 
februari 2019 een tijdcapsule geplaatst is. Dat was de aftrap van 
het project Vertel het Door(n)! waarbij bijna alle kinderen van alle 
basisscholen in Doorn een boodschap achter lieten voor de kin-
deren in de toekomst.

Dicht bij Doorn
Onder de naam Dicht bij Doorn verschenen de eerste vijf gedich-
ten op een aantal muren in het dorp. Van Exel hoopt er in totaal 

Op de straat

Door Christine van Exel

Vertel het Door(n)!
Informatieborden brengen het verleden tot leven

Voor meer informatie: 
www.vertelhetdoorn.nl

10 te plaatsen. De keuze van het gedicht wordt gemaakt door de 
eigenaren van het pand waar het gedicht op aangebracht wordt. 
Zo is er een gedicht van Toon Hermans (Pittesteeg), Merel Morre 
(Kampweg), Sophie Pouwels (Atelier Purple, Leersumsestraat-
weg), Tanja Helderman (Boslaan) en het gedicht op het Cultuur-
huis over Artikel 1 is van de dichter van de Utrechtse Heuvelrug 
Gera Pronk. 

‘Window with a View / Mamma San’  (1996) 

 brons + sokkel 190 cm h

WILLEM
LENSSINCK

“Een discussie over esthetiek aangaande vrouwenborsten in de 

beeldhouwkunst levert verschillende meningen op. De één houdt 

vast aan het Griekse model, de meest ideaal voorgestelde maat-

voering. Aristide Maillol gaf het aan met zijn Pomona’s (appelmo-

del). Persoonlijk vind ik dat de maat best iets opgerekt mag wor-

den. Ik laat dit zien met het beeld Window With a View, niet alleen 

letterlijk een kijk door het raam, maar ook de kijk op esthetiek. 

De maat is niet belangrijk, wel de manier waarop het gemaakt is.”

Galerie Laimböck is dagelijks open - U bent van harte welkom na bericht vooraf, per e-mail of telefonisch - Doornseweg 10, Langbroek  

T. +31 343 561699  / M. +31 6 50521389 / e-mail: art@galerielaimbock.com / www.galerielaimbock.com / www.willemlenssinck.com

Kunst aan de Lek vormt op basis van een beeldentuin en galerie een 
oase van rust aan de rand van Wijk bij Duurstede. Kunst aan de Lek biedt 
een zich steeds vernieuwend aanbod van beelden, schilderijen en 
andere kunstvormen. Het gevarieerde aanbod, de gastvrije ontvangst 

en een prettige sfeer zorgen voor veel kijkplezier en ontspanning. 
Beeldentuin en Galerie Kunst aan de Lek is dit jaar geopend van 
13 mei tot 26 september 2021, op vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 uur - 17.00 uur.

KUNST AAN DE LEK
GALERIE & BEELDENTUIN

Beeldentuin en Galerie Kunst aan de Lek, Lekdijk-Oost 19, Wijk bij Duurstede. 
tel. 06-22 88 80 04    |  info@kunstaandelek.nl  |  www.kunstaandelek.nl

Wij houden de RIVM regels in acht: 1,5 meter afstand  |  handen ontsmetten
het dragen van een mondkapje in de binnenruimten.

Monique Lipsch
Leo Gerritsen

Eric Goede 
Sjaak Smetsers

Annelies Deutekom
Marc Deeleman
Martha Waijop

Lilian Steenhuisen

Deze zomer o.a. werk van:
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MonumentKunstflits

Door Wes Janssen

Kasteel Duurstede, een bijzondere locatie

Als je een wandeling maakt door het 
centrum van Wijk bij Duurstede wordt 
de aandacht al gauw getrokken door de 

torenspits van Kasteel Duurstede. Dit kasteel 
werd gebouwd in de dertiende eeuw door 
Zweder van Abcoude uit het geslacht Van 
Zuylen. In 1270 wordt gestart met de Donjon, 
een toren die verdedigd kan worden. 

Vijfenzeventig vertrekken
Midden in de vijftiende eeuw nam de bisschop van Utrecht 
het kasteel over van Zweder en werd de vroegere neder-
zetting Dorestad opnieuw belangrijk in Europa als han-
delsstad. David van Bourgondië, een bastaardzoon van 
Philips de Goede werd tot bisschop van Utrecht benoemd, 
maar daar resideerde de gekozen Gijsbrecht van Bredero-
de al, zodat David uit moest wijken naar Wijk bij Duurstede. 
Omdat hij de Donjon te pover vond liet hij het hele eiland 
volbouwen tot een groot kasteel, dat nog op een maquette 
staat afgebeeld bij de poort. Het telde in die tijd vijfen-
zeventig vertrekken. Na 1470 was het kasteel vele jaren 
het centrum van pracht en praal met grote feesten. David 
bracht er veertig jaar van zijn leven door en werd opge-
volgd door zijn halfbroer Philips die in 1524 stierf. Zijn 
opvolger voelde niets voor de erfenis vanwege de enorme 
schulden en hij veilde de hele boedel.

Verval en restauraties
Nadat keizer Karel V het kasteel kort in bezit had werd het 
eigendom van de Staten van Utrecht die echter geen geld 
hadden voor het onderhoud zodat het snel in verval raakte. 
In menig huis in de binnenstad zijn stenen uit het kasteel 
gebruikt. De Fransen, die de binnenstad van Wijk in 1672 
verwoestten lieten het kasteel gelukkig ongemoeid. In 
1852 kreeg de stad de ruïne aangeboden en werd er door 
landschapsarchitect Zocher een stadspark aangelegd. 
Maar het kasteel raakte verder in verval. In 1883 en 1948 
vonden er restauraties plaats aan de Bourgondische toren 
en in 1948 kwam de Donjon aan de beurt.
Eind 2013 werd de laatste restauratie afgerond en het kas-
teel is nu een Rijksmonument en wordt door deskundigen 
gezien als een van de mooiste middeleeuwse kastelen van 
het land

Evenementen
Een van de eerste evenementen in begin jaren zeventig was 
het optreden van de Amerikaanse rockband Canned Heat 
dat veel ophef veroorzaakte bij de plaatselijke bevolking. 
Ook de klank-en lichtspelen zijn in het geheugen gegrift 
van menig bezoeker.

Het kasteel wordt nu hoofdzakelijk verhuurd voor bruilof-
ten, feesten en zakelijke evenementen en beschikt over 

verschillende zalen voor zowel kleine als grote gezelschap-
pen Van 1 april tot 1 oktober kan men via de ophaalbrug 
het kasteel bezoeken, mits er op dat moment geen eve-
nementen of andere bijeenkomsten plaatsvinden.Onder 
dezelfde voorwaarde is het terras op zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Soms wordt er door de stichting 
Kasteel Duurstede een publieksevenement georganiseerd 
en dan is de locatie natuurlijk voor iedereen toegankelijk. 

Informatie:
Het bezoekadres is: Langs de wal 5-7, 
3961AB Wijk bij Duurstede.
info@kasteelduurstede.nl 
Postbus 288, 6710BG Ede.

HET KASTEEL IS NU EEN RIJKSMONUMENT EN WORDT 

DOOR DESKUNDIGEN GEZIEN ALS EEN VAN DE MOOISTE 

MIDDELEEUWSE KASTELEN VAN HET LAND

Wijks Filmsfestival op 26 en 27 augustus
Mazijkpop op 28 augustus
Lekkodagen van 24 t/m 27 september
Kunstmarkt op 2 oktober

Zomaar een greep uit de Wijkse evenementenkalender van 
de komende periode. We staan allemaal in de startblokken, 
we willen allemaal zo ontzettend graag weer organiseren 
maar bovenal weer genieten van al het moois wat ‘t Wijkse 
ons allemaal te bieden heeft. We wachten af wat deze tijd 
van explosief oplopende besmettingen ons gaat brengen, 
we hopen met z’n allen dat er toch wat kan doorgaan van 
onder andere de hierboven genoemde evenementen. 

Het is niet alleen maar droefenis. Bijvoorbeeld het Wijks 
Atelier; in de zomervakantie organiseren zij een hele leuke 
Kindercursus die wel doorgaat! Ook het zomerprogramma 
voor 65+, in het kader van Lang Leve Kunst, gaat door! 
En wist u dat het Wijks Atelier al ruim 25 jaar bestaat, een 
jubileum die ze dit najaar ook echt hopen te vieren? 
Één van de meest feestelijke momenten van de afgelopen 
periode is dat het Vikingschip na drie jaar bloed, zweet en 
tranen af is. In de vorige editie van Arte e Cultura werd er 
al aandacht aan besteed. Inmiddels is het prachtige schip 
te water gelaten, gedoopt èn heeft het een mooie vaste 
ligplaats gekregen in de haven van Wijk bij Duurstede. Of 
het water nou hoog of laag staat, DoreStat 1 is in alle glorie 
te bewonderen voor iedereen die passeert. En wie het van 
dichtbij bewondert, kan zien hoeveel liefde er in is gesto-
ken. Uren en uren handwerk, aan elk detail is wel gedacht.  
Een prachtig schip die een geschiedenis vertegenwoordigd 
van een mooie havenstad. 

Door Bo HendriksenWe staan in de startblokken

Een ander interessante heads up voor alle culturele aanbie-
ders uit de gemeente; Wijk Actief komt eraan! Bibliotheek 
Z-O-U-T en Stichting Wijksport trokken al samen op voor 
Sjors Creatief/Sportief. Nu gaan zij verder en komt er een 
platform voor en door Wijk bij Duurstede, genaamd Wijk 
Actief. Inwoners van de gemeente die op zoek zijn naar 

een culturele of sportieve activiteit kunnen straks door 
middel van filters op zoek naar het aanbod wat het beste 
bij hen past, op een website die speciaal hiervoor in de 
lucht gaat komen. Er wordt hard gewerkt om in september 
alles mogelijk te maken, houd de social media kanalen van 
de cultuurcoach in de gaten. 

Voor nu; 
een hele fijne zomer 
gewenst!

Kwetsbaarheid is de onderliggende toon in haar werk, mede door haar 
turbulente jeugd past dat als een jas. Ze maakt daarom ook figuratie-
ve conceptuele schilderijen waar sommige aspecten naar abstractie 
gaan. 

De emotie er achter zowel ook het kleurgebruik is volgens haar erg belangrijk. Ermien is 
een geboren en bevlogen kunstenaar en altijd bezig op dit vlak. Als het lijkt of ze niet aan 
het werk is, dan is ze in haar hoofd bezig met opnemen. Ze wil haar eigen wereld creëren, 
soms is dat moeilijk maar nooit opgeven, is haar motto!

De Japanse cultuur heeft haar voorkeur, het serene en mysterieuze spreekt haar erg aan.   
Japan heeft natuurlijk ook prachtige natuur. Ermien woont ook vlakbij het bos en daarom 
wil ze dat ook graag schilderen en tekenen. Het is natuurlijk leuk om een combinatie te ma-
ken. Bijvoorbeeld Hollandse luchten met hangende gevouwen kraanvogeltjes. Natuurlijk 
wel met een onderliggend idee of emotie. Al het werk van Ermien zijn unicums. 

Na het natuurgeweld in Leersum, zelfs op haar verjaardag, heeft ze hierover ook een nieuw 
schilderij gemaakt. Gelukkig waren haar huis en tuin in orde gebleven in tegenstelling 
van vele andere in het dorp. De omliggende bossen zijn deels verwoest, dat heeft wel 
een behoorlijke indruk gemaakt op iedereen. Ermien heeft ongeveer het eerste wat ze 
heeft opgenomen geschilderd. De naam die ze koos voor dit mooie werk, heet dan ook  
”The Day After”. Alles gaat immers gewoon weer door! Ermien heeft een creatieve op-
leiding gevolgd met verschillende disciplines, natuurlijk heeft ze ook deze creativiteit 
aangeboren gekregen.

Verschillende werken zijn te koop via 
Online Art Gallery “Art Leader” of op 
afspraak via Ermien.

Wilt u nog meer weten? 
Bijvoorbeeld over exposities. 
Kijk dan op www.ermina-art.nl 
info@ermina-art.nl - 06 29 49 58 19

Ermien Koster (1959) 
van Ermina-Art

“Nadat Reinaerde Atelier ’t Rondeel eind 2019 verhuisde naar de nieuwe 
locatie “Feuniks”, is het stiller geworden”, vertelt Ron Kluft, activiteiten-
begeleider bij Reinaerde. “Natuurlijk is Corona de grote boosdoener 
maar ook het feit dat we hier niet meer exposeren draagt daaraan bij.  
Samen met Wil Bontekoe begeleidt Ron deze mensen nu al zo’n 25 jaar. 

Dagbesteding
De dagbesteding bestond destijds in Woudenberg vooral uit tuinieren, breien, haken enz. 
Totdat ik merkte dat de cliënten in de pauzes wat aan het tekenen waren en vanaf toen is 
het schilderen en tekenen een belangrijke activiteit geworden.

Outsider Art
Reinaerde Atelier ’t Rondeel verhuurt en verkoopt schilderkunst, tekeningen en ruimtelijk 
werk van outsider kunstenaars. Deze kunstenaars zijn veelal ongeschoold. Het werk bezit 
een grote mate van originaliteit en zeggingskracht en is wars van modes of trends. Het 
wordt een steeds populairdere vorm van kunst. 

Huren of kopen
We lenen kunst uit aan bedrijven en particulieren. Een jaarabonnement kost € 70 en voor 
dat bedrag heeft u het hele jaar 2 kunstwerken in huis die u zo vaak als u wilt mag wisse-
len. We hebben altijd minimaal 600 werken op voorraad.

Openingstijden
Van maandag tot en met donderdag is het atelier geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Op de 
site www.trondeel.nl vindt u meer informatie. 

Originele kunst van speciale 
kunstenaars in ’t Rondeel

Kunst in de regio

Ron KluftLouis Stam André Mookhoek
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“Ik ben eigenlijk begonnen met het fotograferen van de sei-
zoenen in mijn eigen tuin, vertelt Paulien. Totdat mijn oudste 
zoon, die regisseur wilde worden, voorstelde om een kamer 
in te richten als studio. En toen is het eigenlijk begonnen”.

Perfecte plaatje
De uitnodiging voor het populaire televisieprogramma 
“Het perfecte plaatje” heeft haar eigenlijk op het spoor ge-
zet van de fashion-achtige naaktfoto’s die ze tegenwoordig 
maakt. “Het programma heeft mij geholpen mijn niche te 
vinden binnen de fotografie. Het is belangrijk, eigenlijk bij 
alles wat je doet, om te weten waar je kwaliteiten zitten. En 
dankzij “Het perfecte plaatje” ontdekte ik dat mijn kracht 
ligt bij fine art fotografie en mijn zwakte bij het portrette-
ren van peuters. Ik denk dat dat vooral iets te maken heeft 
met mijn geduld, ha ha”. Het werk van Paulien kenmerkt 
zich vooral door het tonen van krachtige vrouwen waarbij 
hun kwetsbaarheden niet worden geschuwd. De zoektocht 
naar de aantrekkingskracht van iedere vrouw vormt het 
hoofdbestanddeel van haar foto’s.

Locaties
“De meeste shoots vinden thuis plaats in mijn studio maar 
ook regelmatig op locatie. Meestal plak ik er dan ook een 
beleving aan vast. Zo heb ik vorig jaar een oud en verval-
len  kasteel in Frankrijk afgehuurd waar ik dan naar afreis 
met een auto vol lampen, kleding en ander materiaal. En 
twee jaar geleden was ik in Polen, samen met een Poolse 
collega, in een Pipi Langkoushuis. Het is ongelooflijk veel 
werk omdat ik alles zelf doe: het regelen van de modellen, 
de kleding, de moodboards, de sfeer en tenslotte de na-
bewerking op de computer. Soms ben ik tot midden in de 
nacht bezig, maar doordat het zoveel plezier oplevert voelt 
het niet als werk”, vertelt Paulien enthousiast. 

Modellen
In haar studio voelt Paulien zich als een vis in het water. 
“Ik krijg er veel energie van, zeker als ik werk met profes-
sionele modellen die zelf initiatief nemen en precies weten 
wat ik wil. 

De modellen melden zich soms zelf via sociale media, maar 
ik heb bijvoorbeeld ook een model uit het hockeyteam van 
mijn dochter gefotografeerd. Overigens zijn het niet alleen 
modellen maar ook acteurs als Huub Stapel en Anne Wil 
Blankers heb ik mogen portretteren. Onlangs heb ik met 
Floortje Eimers gewerkt, soliste bij het Nationale Ballet in 
Amsterdam. Foto’s uit die shoot zullen ook op Parc Broek-
huizen te zien zijn”. Paulien heeft inmiddels geëxposeerd 
in Venetië, Parijs, Milaan en Los Angeles. “Maar thuis in 
Nederland blijft toch het meest bijzonder, vind ik”. 

Creatieve uitdagingen
“Fotografie heeft absoluut mijn passie. Ik kan er nog heel 
veel ontdekken en avonturen mee beleven. Maar ik merk 
ook dat ik mijzelf graag ook op andere vlakken creatief wil 
uitdagen. En dus flirt ik momenteel ook een beetje met de 
beeldhouwkunst. Ik heb mij op het brons gestort. Dit in 
combinatie met mijn fotografie. De primeur daarvan zal 
getoond worden tijdens de opening van de expositie op 
Parc broekhuizen. Ontzettend spannend maar bovenal 
heel erg leuk. Alsof ik ben losgelaten in een speeltuin vol 
nieuwe mogelijkheden. Van 2D naar 3D”.

Parc Broekhuizen
Er was al een expositie gepland in het voorjaar van 

‘Ik heb woorden nodig’ Column: Bo Hendriksen

Cultuurcoach Wijk bij Duurstede 
MediaCoach bij de Bibliotheek Z-O-U-T
Programma Coördinator

Ik heb thuis een boekje liggen. Dit boekje zwerft het hele huis door. Het zwerft 
overal met me mee, in mijn tas, waar ik ook ga. En in dat boekje schrijf ik, soms 
dagelijks. Soms weken of maanden niet. Als ik niet schrijf, gaat het wel lekker; dan 
flow ik door het leven met mijn dochter, mijn werk, mijn familie en vrienden. Dan 
gaat het leven “z’n gangetje”. 

Als ik wel schrijf, dan gaat het wat minder. Dan heb ik 
woorden nodig. Om van me af te schrijven, om woorden te 
geven aan wat ik voel, denk of waar ik doorheen ga. Wat 
heb ik veel geschreven de afgelopen tijd. 

Het is heel interessant om in dit boekje terug te bladeren. 
Ik lees terug over een gebroken hart, over een onbeant-
woorde liefde, over onmacht, over keuzes en over hoop. 
Over hoe alleen een mens zich kan voelen, terwijl ze niet 
alleen is. Over dankbaarheid richting vrienden en familie. 
Over de tijd waarin we leven. En daar is ‘ie, die onmacht.

Het liefst zou ik corona bij de kladden grijpen en ergens 
diep weg willen stoppen, wegwezen nou. We zijn inmiddels 
anderhalf jaar verder, het is nu toch wel een keertje klaar? 
De grens is wel bereikt, de rek is er echt ff uit. Ik kan het 
me allemaal bedenken. Ondertussen klap ik mijn boekje 
weer dicht en na een diepe zucht gaan we er weer even 
tegenaan. Hou vol, hou vast. 

‘HET LIEFST ZOU IK CORONA BIJ DE KLADDEN GRIJPEN EN ERGENS 
DIEP WEG WILLEN STOPPEN, WEGWEZEN NOU’

Ongetwijfeld zal de naam Paulien Huizinga bij de meesten onder u een belletje doen rinke-
len. Als model werd ze Miss Holland en tweede bij de Miss Universe verkiezing in 1991.
 Na haar succes is Paulien een bekende TV-presentatrice geworden maar sinds enkele 
jaren heeft ze haar grote liefde ontdekt: fotografie. 

Expositie
26 aug - 12 nov Paulien Huizinga exposeert in Parc Broekhuizen

Door Wes Janssen

‘IK HEB MIJ OP HET BRONS GESTORT, 
DIT IN COMBINATIE MET MIJN FOTOGRAFIE’

2020 maar Corona gooide toen roet in het eten. Vanaf 
26 augustus tot 12 november is er een nieuwe start en 
exposeert Paulien in Parc Broekhuizen. “Een waanzinnige 
locatie die ik wel ken omdat mijn broer met zijn vrouw in 
het naburige Doorn wonen”, aldus Paulien. De expositie is 
verspreid over het hele landgoed, van hotel, koetshuis tot 
restaurant en brasserie. “Ik vind het een hele eer en kijk 
er met veel plezier naar uit”, lacht Paulien. Op de site www.
paulienhuizingaphotography.com vindt u meer informatie 
over haar werk en op de expositie zijn de contactgegevens 
beschikbaar.

In het weekend van 16 t/m 19 juli werd op 
Landgoed Zonheuvel een kunstexpositie 
georganiseerd door stichting Culturele regio. 

De persconferentie van Premier Rutte dreigde roet in het 
eten te gooien maar uiteindelijk lukte het de organisatie en 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug om via de doorstroom-
locatie vergunning het evenement door te laten gaan.

De exposanten waren al enthousiast om te exposeren en 
na het weekend was dit helemaal het geval, er was goed 
verkocht, doelgericht publiek en we hadden prachtig weer!
Ook werd in dit weekend de in het leven geroepen Hans 
Nijhof kunstprijs bekend gemaakt door Burgemeester 
Frits Naafs van de Utrechtse Heuvelrug, winnaar was Eric 

Terugblik Kunstexpositie op Landgoed ZonheuvelKunst in de regio

Goede uit Cothen uit de bijna 70 inzenders met zijn beeld 
bronzen beeld “Genieten “

De stichting Culturele regio koopt eenmaal per jaar een 
kunstwerk aan van maximaal € 5.000, - en dit wordt ge-
schonken aan een van de gemeenten die betrokken zijn bij 
deze stichting, het beeld Genieten word aan de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug geschonken en zal geplaatst worden 
in Amerongen bij Museum Kasteel Amerongen.

Wat verder opviel was de gastvrijheid van Campus Zonheu-
vel, zij hadden hier in het Kasteel Maarten Maartenshuis 
een cultuurcafé gebouwd en buiten waren aan weerszijden 
terrassen van het Kasteel.

Deze grote expo is de derde uitvoering in rij en groeit im-
mer nog, bestuur en alle andere vrijwilligers werken hier 
vrijwillig aan, zo houden we de prijzen voor de exposanten 
laag en kan iedereen zich presenteren en laten zien, op 
naar 2022!!!!

B&W uitdiverse gemeenten, (links naar rechts), Wil Kosterman  
(W.b.D.) Hans Waaldijk (GUH), Hans van der Pas (Rhenen) en Frits 
Naafs (GUH)

De entree was in goede handen bij (links naar rechts)  
Liesbeth van der Hoeven en Sandra Budding

De nummers 1, 2 en 3 van de Hans Nijhof prijs. (van links naar 
rechts) Hannelieke van de Beek (2) Eric Goede (1) en Annemiek 
Vera (3)

Kunstenaar Joost de Jonge die vele schilderijen van eigenaar liet 
wisselen.



12 13AC kunst- en cultuurkrant kunst- en cultuurkrant AC

 

Congrestival Nieuw Bakje Troost

Een congrestival voor iedereen!

Zaterdag 30 oktober 
11:00 uur tot 19:00 uur
Zondag 31 oktober 
12:00 uur tot 17:00 uur

Tickets - € 7,50 – kinderen gratis entree

www.nieuwbakjetroost.nl
Landgoed de Reehorst 
Hoofdstraat 8 (Stationsweg 15B*)
3972 LA Driebergen-Rijsenburg 
0343 - 53 18 18

Van oude rouwtradities naar nieuwe rituelen
30&31 oktober

In het weekend van  30 en zondag 31 
oktober  vindt het congrestival 
“nieuw bakje troost” plaats over oude 
tradities en nieuwe rituelen rondom de 
dood, afscheid nemen en rouw.

In de laatste decennia zijn oude tradities rondom het 
levenseinde weggevallen; maar tegenwoordig groeit 
een nieuwe behoefte aan eigen rituelen.

Kom beleven, beluisteren en ontdekken

•  Verdiep je in de vele mogelijkheden hoe het  
anders kan en mag rondom het levenseinde

•  Symboliek rondom de funeraire en culinaire  
tradities

•  Een mini-museum over oude en nieuwe  
rouwrituelen

• Een ander kijk op kisten en wades
• Unieke rouwkoets uit de 19 de eeuw
• Een film & optredens
• Workshops & lezingen
•  Vele bijzondere producten en diensten rondom 

afscheid nemen, de dood en rouw

Neem vooral ook je kinderen mee! Want voor hen zijn 
er ook activiteiten om kennis te maken en te leren 
omgaan met de dood. Samen gaan we op weg langs 
het pad van verlies. Leer, zie en ervaar de belangrijke 
rol van tradities, rituelen en de vele nieuwe eigentijd-
se mogelijkheden.

Op 18 juni 2021 trok er een verwoesten-
de valwind over Leersum. Naast veel 
schade aan huizen, auto’s en tuinen, 

zijn er in luttele minuten ook honderden 
bomen ontworteld en vernield. Op Landgoed 
Zuylestein is het sterrenbos grotendeels ver-
dwenen en zijn vele honderden jaren oude bo-
men omgewaaid. Een enorme tegenslag voor 
alle mensen die zich dag en nacht inzetten 
voor dit prachtige landgoed. Een icoon is ech-
ter fier rechtop blijven staan: de eeuwenoude 
rode beuk in het centrum van het landgoed.

De rode beuk van Zuylestein
Als je de beuk zou vragen wat hij allemaal heeft meege-
maakt kun je boeken vol schrijven. De beuk is meer dan 
tweehonderd jaar oud en als je teruggaat in de tijd van de 
oorsprong van de beuk, kom je uit op begin 19e eeuw. Wie 
woonden er toen op Kasteel Zuylestein? 

De beuk en de bewoners
Het is een periode dat Zuylestein niet permanent bewoond 
werd. De eigenaren van het kasteel woonden grotendeels in 
Groot Brittannië. Zuylestein werd voor korte of langere tijd 
verhuurd. Dat betekende voor de buitenplaats dat de aanleg 
grotendeels hetzelfde bleef en niet meegedaan werd aan 
de mode van de tijd. De 19e eeuwse invloeden zijn alleen 
zichtbaar in de tuin binnen de muren waar ook de rode beuk 
staat. De huurders hebben toen de vrijheid genomen om de 
Engelse  landschapsstijl in de binnentuin die ze huurden, 
te introduceren. De rode beuk is waarschijnlijk geplant na 
het overlijden van de laatste Van Nassau Zuylestein in 1830. 
Naast de rode beuk was er de groene beuk, de ‘Sprookjes 
boom’, die is in een januari storm een paar jaar geleden 
omgewaaid. Een duo van een rode en een groene beuk was 
een ontwerp uitgangspunt in die tijd.  

Het kasteel werd weinig bezocht door de eigenaren. Wel 
werd het dus regelmatig verhuurd. Aan het eind van de 
19e eeuw zelfs door de in Engeland beroemde schrij-
verMaarten Maartens, die later met vrouw, dochter en 
bedienden aan de Amersfoortseweg in Doorn gaat wonen 
op het Landgoed Zonheuvel. Het door hem gestichtte huis 
en poortgebouw daar, doen sterk denken aan Zuylestein 
en haar poortgebouw. In 1897 legateerde de toenmalige 
eigenaresse van Zuylestein, Elisabeth Mary Van Reede 
Child Villiers, Zuylestein aan haar neef Godard J.G.C. Graaf 
van Aldenburg Bentinck die op dat moment op kasteel 
Amerongen woonde. Na het vertrek van Maarten Maartens 
uit Zuylestein woonde de broer van Godard, graaf Charles 
Bentinck, samen met zijn dochter op Zuylestein tot aan zijn 
overlijden in 1934.

De beuk heeft moeten toezien dat het hoofdhuis in april 
1945, toen het kasteel bewoond werd door de kunsthan-
delaar Philip van Alphen, verwoest werd door een ‘vergis-

singsbombardement’. De geallieerden dachten dat er op 
Zuylestein Duitse officieren gelegerd waren en besloten tot 
de vernietiging van het eeuwenoude kasteel. Uiteindelijk 
werd de ruïne van het Zuylestein in 1953 afgebroken. Op 
dat moment was de rode beuk al erg groot en hoog en 
heeft lijdzaam moeten toezien dat de tuin veranderde in 
een kerstbomenkwekerij. In 1981 kwam er uiteindelijk 
een nieuw hart in het landgoed in de vorm van een nieuw 
hoofdhuis en vanaf 1983 is  Zuylestein weer het domein 
van de (achter)kleinkinderen van Godard van Aldenburg 
Bentinck: familie De Brauwere Van Aldenburg Bentinck. 
Jemima de Brauwere: “Vanaf 2012 zijn we samen met vrij-
willigers heel hard aan de slag om dit 120 hectare grote 
landgoed te onderhouden en er weer een voedselpro-
ducerend en circulair landbouwbedrijf van te maken. De 
historische moestuin is in 2015 helemaal hersteld conform 
de 17e eeuwse structuur, zo ook de zichtlijnen in de bin-
nentuin. Sinds september 2018  hebben we varkens als 
hulp bij het bosbeheer, maar ook om de dieren een mooi 
varkensleven te bieden. Bij de Oranjerie is een verkoop-
punt van groente, fruit, van bosvarkensvlees en andere 
lokale landgoedproducten. Maar door de storm zijn we 
tijdelijk uitgeweken naar Nassau Zuylestein, het restaurant 
naast de hoofdingang aan de Rijksstraatweg, en zijn we 
daar voorlopig te gast. Iedereen is er op vrijdag en zondag 
van 11.00u tot 17.00u welkom”
“Wat de rode beuk betreft, die kwam een aantal jaren ge-
leden solitair te staan door storm en als onderdeel van de 
hernieuwde tuinaanleg. We hebben een 40% lichtdoorla-
tend doek voor de stam gehangen ter bescherming tegen 
de zon. Een beuk is gevoelig voor direct zonlicht. Na twee 
jaar bleek dat de boom zichzelf ook al had beschermd door 
aan de zonzijde nieuwe takken uit de bast te ontwikkelen. 
De rode beuk is nu een icoon dat je vanuit Amerongen en 
Waayestein al kan zien staan. Wat de kerktoren is voor 
Amerongen is de rode beuk voor Zuylestein”.

Ellende maakt sterk?
In Leersum staan na de valwind nog verschillende rode 
beuken. Bij een is de top er uitgewaaid, maar een andere 

‘ Wat de rode beuk betreft, die kwam een 
aantal jaren geleden solitair te staan’

de Parel

‘EEN DUO VAN EEN RODE EN EEN 
GROENE BEUK WAS EEN ONTWERP 

UITGANGSPUNT IN DIE TIJD’  

solitaire beuk staat nog fier rechtop. Helaas is de prachtige 
rode beuk, die toch al wat ziekelijk was, in Parc Broekhui-
zen door de storm geveld. Het was een geliefde boom bij 
jong en oud. Kinderen klommen in de takken en een van 
de takken werd gebruikt om een schommel aan te hangen. 
Het kan niet meer. Na eeuwen is deze prachtige boom ook 
slachtoffer geworden van de valwind. Dat de boom ziek was 
zegt veel. Andere rode beuken die nog wel rechtop staan 
zien er fier en trots uit. Rode beuken hebben namelijk een 
enorm diep wortelstelsel en zijn daardoor bijna even groot 
onder de grond als boven de grond! 

In een interview zegt Gerard Janssen – hij schreef het ‘Dikke 
oude bomen boek’- :“Gezonde, snelgroeiende bomen wor-
den niet oud. Hun hout blijft zacht, waardoor ze een prooi 
vormen voor insecten en schimmels. Maar exemplaren die 
op de droogste plekken staan en veel afzien, waardoor hun 
stam keihard en dik wordt, overleven. Ellende maakt sterk. 
(…) In oude sprookjes komen bomen ‘s nachts tot leven 
en krijgen ze enge tentakels die je grijpen. Bomen zullen 
altijd fascineren. Evenals het idee dat die eik of beuk waar 
jij naast staat, je ruimschoots zal overleven.”

Bronnen:
A. van Rhee in: ‘Mijn boek’ in “Mezza”, tijdschrift bij AD, 
17 juli 2021;
Met dank aan Jemima de Brauwere, eigenares van 
Landgoed Zuylestein en Cees Keur.

De omgewaaide zieke beuk van Parc Broekhuizen, foto Cees Keur

De rode beuk van Zuylestein 
(foto landgoed Zuylestein)

Zuylestein in vogelvlucht, detail van ets van Daniel Stopendaal  uit 
1710.  De  rode beuk is geplant in dit gedeelte van de tuin.

Door Annet Werkhoven
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In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers. Boeken Boekrecensies  

Boekhandel Jacques Baas wil 
meer zijn dan een winkel vol 
boeken. Het is een plek van 
ontmoetingen en een centrum 
vol cultuur.

Regelmatig worden er activiteiten georga-
niseerd. Dat kunnen lezingen, interviews, 
cursussen, signeersessies of andere (in-
teractieve) bijeenkomsten zijn. Altijd met 
een boek als inspiratiebron. Onze agenda 
wordt actueel gehouden op de website en 
op de facebookpagina en  nieuwsbrief van 
de winkel. In deze krant lichten we twee 
bijeenkomsten uit met gasten uit de regio.

Op zaterdag 25 september om 14.00 uur 
is er een informele meet-and-greet met 
auteur Ronald van der Pol. 

Van der Pol is afkomstig uit Driebergen 
en woont momenteel in Wijk bij Duurste-
de. Zijn nieuwste thriller “ Het rode dos-
sier” is de vierde op rij. Ook deze keer 
met twee Utrechtse rechercheurs in de 
hoofdrol. Reserveren voor deze middag 
is niet nodig.

Op woensdagmiddag 15 september tus-
sen 15.00 en 16.00 uur is er een inter-
actieve bijeenkomst voor kinderen vanaf 8 
jaar met  Diet Groothuis, uit Zeist,  over 
haar boek “DAS, het grote geheime das-
senboek”.  Ga met de schrijfster samen op 
zoek naar het geheime leven van dassen. 

De bijeenkomst is gratis, maar reserveren 
is wel nodig. Er kunnen een beperkt aantal 
kinderen aanwezig zijn.

Activiteiten bij boekhandel Jacques Baas 

Begin juni verscheen de nieuwste thriller van de in Wijk bij Duurstede woonachtige auteur 
Ronald van der Pol. De vierde in de reeks rond rechercheur Gerard van Dongen draagt de 
titel ‘Het Rode Dossier’. 

Meer info: 
www.ronaldvanderpol.nl
ISBN: 9789090342108
Paperback: 433 pagina’s
Prijs: € 20,99

Een huiveringwekkend verhaal met een ontluisterend slot

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

Zaterdag 18 september 

organiseren we bij Boek&Koek onze jaarlijkse boekenmarkt. 
Er is voor ieder wat wils; kookboeken, kinderboeken, literatuur,  

thrillers, informatieve boeken. 

Kortom, heel veel keuze voor kleine prijsjes! U vindt de boeken-
markt van 10:00 tot 16:00 voor de winkel aan de Raadhuislaan 

in Maarn. En natuurlijk houden we rekening met de 
corona-maatregelen zodat we het samen veilig houden. 

Tot dan!

Boekenmarkt

Het boek is overigens goed als standalone te lezen en ontving 
al lovende recensies. De algemene teneur is dat hij met dit 
boek zichzelf overtreft.

Waar gaat Het Rode Dossier over?
Rechercheur Gerard van Dongen wordt beschuldigd van de 
moord op de zoon van de machtige Russische zakenman Ser-
gei Morozov. In zijn zoektocht om zijn onschuld te bewijzen 
raakt hij verstrikt in zijn eigen onderzoek, waarbij een mis-
lukte politieactie van veertien jaar geleden een cruciale rol 
speelt.  Iemand die zichzelf ‘een vriend’ noemt, zet hem onder 
druk, zonder daarbij prijs te geven wat zijn doel is. Gerard 
vraagt zich ondertussen af wie Morozov in werkelijkheid is. 
En wie gaat er schuil achter de man die zich De Vos noemt? 
Als dan ook zijn vriendin Maaike van de radar verdwijnt dreigt 
Gerard er geleidelijk aan onderdoor te gaan. De schokkende 
waarheid van veertien jaar geleden wordt hem uiteindelijk 
zelfs bijna fataal.

Op zaterdag 25 september om 14.00 uur is er een informele 
meet-and-greet bij Boekhandel Jacques Baas.

Andrieskerk, Baken op de Heuvelrug 
Het themaboekje gaat geheel over de Andrieskerk. Ook is er een film gemaakt over de 
kerk. Dorpsdichter Gera Pronk laat ons nadenken over de betekenis van de Andrieskerk.

Generatielezing 
De 8e Generatielezing op 3 september wordt gehouden door Prof. dr. James Kennedy. Is 
mijn Monument jouw Monument? De zoektocht naar een gedeeld verleden, ook in Ame-
rongen. Menno Van Delft bespeelt het Bätz-Witte orgel en zijn klavecimbel. Toegang gratis, 
aanmelden: info@openmonumentendagamerongen.nl

Monumenten en Muziek
Andrieskerk, Kasteel, Tabaksteeltmuseum, Zuylestein, Molen Maallust, Napoleonschuur en 
Infocentrum Utrechts Landschap zijn open voor publiek. Op de Oude Begraafplaats worden 
“Graven met een Verleden” toegelicht. Kinderen gaan op zoek naar hun monument. Op veel 
plaatsen in het dorp is muziek te horen in samenwerking met het Muziekfestival Utrechtse 
Heuvelrug. 
Themaboekje, programmaboekje en de brochure  “Graven met een Verleden” zijn te down-
loaden op www.openmonumentendagamerongen.nl 

De Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen rondt de voorbereidingen van het 
thema van vorig jaar Leermonumenten dit jaar af, omdat in 2020 de activiteiten werden 
gestaakt. Dat betekent dat dit jaar een magazine uitkomt over de vijftien scholen die in 
de afgelopen 150 jaar in Maarn, Maarsbergen en Valkenheide hebben gestaan of nog 
steeds bestaan. Een pagina uit het magazine geeft een beeld van de geschiedenis van 
deze “leermonumenten”.

Op alle locaties van vroegere en huidige scholen vindt u op zaterdag 11 september een 
tijdelijk bord met daarop informatie (foto’s en tekst) over de school. Met een kaartje van 
de locaties in de hand kun je dan de locaties afgaan, op de fiets of lopend. Er is één kaartje 
voor Maarn en eentje voor Maarsbergen én Valkenheide samen. Deze kaartjes vindt u op 
de website van MMN en bij de PLUS en Boek en Koek in Maarn. Voor de liefhebbers van 
geocaching komt er met de Open Monumentendag ook een speciale geocache. 

Door de corona-situatie kiezen we ervoor de zolder van het Oude Raadhuis gesloten te 
houden. We zal op zaterdag 11 september de kerk in Maarsbergen open zijn. De stichting 
Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug zal door de dag heen daarin enkele muziekuitvoerin-
gen in de kerk verzorgen.

“Mijn monument is jouw monument”
Het thema ‘inclusiviteit’, ‘laagdrempelig’ en ‘voor iedereen’, is hier natuurlijk aan de orde. 
In Driebergen-Rijsenburg gaan scouts openbare monumenten oppoetsen, kunnen we 
genieten van een heerlijke multiculturele proeverij op het pleintje aan de Traaij en klinkt 
er muziek gemaakt door jong en oud in tal van opengestelde monumenten, waaronder 
dit jaar ook de Turkse-  en Marokkaanse moskee. Ook bewoners van Bartiméus laten zich 
nadrukkelijk horen! De aftrap van deze monumentendagen vindt plaats op zaterdag 11 
september om 13u bij ‘Vroeger en Nu’ aan de Traaij. Wilt u genieten van de multiculturele 
proeverij? Geeft u zich dan snel op! Zie voor meer informatie de website:  https://www.
openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/?search_type=plaats&search_value=Dri-
ebergen-Rijsenburg of de flyer die op alle openbare plaatsen in Driebergen-Rijsenburg ligt 
vanaf half augustus.

Open Monumentendagen in Driebergen-Rijsenburg 
op 11 en 12 september

Programma:
Fietsroute langs 11 opengestelde monumenten in 
Doorn (ca. 13 km.)

Wandel/fietsroute langs bijna alle Vertel het Door(n)-
borden en ontdek verhalen over het cultureel erfgoed 
van Doorn (ca.9 km)

Wandeling speciaal voor kids! Word een echte Doorn-
expert met de spe-ciaal voor kinderen ontwikkelde 
‘Vertel het Door(n)-game! (ca. 2 km) 

Open Monumentendag in Doorn
zaterdag 11 september 2021

•  De fiets- en wandelroute is gratis te downloaden via www.
openmonumentendag.nl. Beide routes starten vanaf de 
Ludenkapel, Berkenweg 33 te Doorn alwaar u ook een 
papieren versie kunt verkrijgen. Parkeerplaats aanwezig.

•  De Vertel het Door(n)-game vindt u door de Bibendo-app 
kostenloos te downloaden op uw telefoon. Ga naar ‘Ga-
mes’ in het menu en kies het Ver-tel het Doorn-spel. 
De start begint bij het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein te 
Doorn. Veel plezier!

Informatie
Meer informatie over de monumenten, openingstijden, 
de routes en rol-stoeltoegankelijkheid vindt u op 
www.openmonumentendag.nl
 

Open Monumentendag op zaterdag 11 september Onze Monumenten in Amerongen 
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Kraaybeekerhof bloeit als nooit tevoren

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

schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles

Kunst & Lijstenatelier Driebergen

Ook voor teambuilding workshops bedrijven!

Al 15 jaar
mooi in beeld!

Traaij 19 A 3971 GB Driebergen • Dieter Klaasen • info@kunst-lijstenatelier.nl • 0343-410687
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Biodynamische landbouw, cursussen na-
tuurvoeding en pluktuinen zijn er meer. 
Maar op weinig plaatsen lijken die zo 

harmonieus samen te gaan als op de Kraay-
beekerhof.  Jorna Kniese, mede-organisator, 
is blij met de persaandacht: “Mooi als meer 
mensen kunnen zien hoe uniek dit landgoed 
is!” Een rondgang op een plek die veel meer is 
dan de som der delen.

Het Driebergse landgoed Kraaybeek heeft een lange ge-
schiedenis en is genoemd naar een stroompje dat hier 
vroeger echt doorheen liep. Wat rest is een fraai glooiend 
landschap met tuinen, midden in Driebergen maar geheel 
groen en agrarisch. Dit danken wij aan de voormalige ei-
genaar de heer Diederichs, die het in 1901 naliet aan de 
gemeente en daarbij liet vastleggen dat het onbebouwd 
moest blijven.

Sinds 1977 is het een geliefkoosd brandpunt voor biody-
namische landbouw. Jorna: “Onze basis, en die van de BD-
landbouw, is de antroposofie. Ik voel grote affiniteit met 
de kern ervan: dat alle levende wezens uniek zijn, maar 
tegelijkertijd allemaal onderdeel van een groter geheel. 
Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Deze 
basishouding betekent dat iedereen hier welkom is, en dat 
we tegelijkertijd een boodschap hebben die de wereld kan 
laten groeien.” 

Bodem als basis
Biodynamische landbouw is meer dan ‘geen bestrijdings-
middelen’. Jorna: “Het betekent bijvoorbeeld een plant 
respecteren in zijn eigenheid. Kijken bij welke soorten hij 
gedijt, welke insecten hem bestuiven, welke rol hij vervult 
in de seizoenen. De bodem is de basis. Als BD-boer werk 
je met de natuur, in plaats van je wil aan plant en dier op 
te leggen. Centraal staat de kringloopgedachte; compost 
uit het eigen bedrijf gaat op het land. Dit bevordert een 
optimale levenskracht en die krijg je ook als consument 
binnen.”

Rondwandelend lijkt het hier te idyllisch om waar te zijn. 
Aan de overkant weerklinkt een harpconcert. Een theetuin 
met ook verse sapjes grenst aan een winkel die alles direct 
uit de grond verkoopt. Voorbij de parkeerplaats is alles 
wandelgebied. Iedereen gaat ontspannen te voet. Het 

voelt haast als vakantie, zelfs als je gewoon groente komt 
kopen.
Kort geleden was de Kraaybeekerhof toch failliet? Jorna: 
“Alleen het à la carterestaurant, al was dat verbonden 
met de academie en het hele landgoed en dat maakte het 

‘EEN FRAAI GLOOIEND LANDSCHAP MET TUINEN, 
MIDDEN IN DRIEBERGEN MAAR GEHEEL GROEN 

EN AGRARISCH’

even spannend. Gelukkig hebben we in goed overleg met 
de gemeente het landgoed met de tuinen en de academie 
kunnen behouden. De Kraaybeekerhof kan nu weer vol 
vertrouwen de toekomst in.” 

Groen gedachtengoed
Jorna: Samen met vier anderen ben ik verantwoorde-
lijk voor de academie en verhuur. Ik leid onze opleiding 
Natuurvoedingskunde. Naast de cursussen biedt ons 
pand ook verhuurmogelijkheden voor wie in deze fraaie 
omgeving wil vergaderen. Maar er is veel meer dan dat. 
Vele omwonenden voelen zich verbonden met deze plek 
vanuit hun groene gedachtengoed. De Kraaybeekerhof is 
daarnaast een plek om van te genieten en om tot jezelf te 
komen. Ze is er ook voor zichzelf.”

Als ik er met mooi weer loop, fantaseer ik dat de ideale 
samenleving hier al begint. Jorna: “Je kunt soms wanhopig 
worden van de toestanden in de wereld. Maar je kunt ook 
hier en nu, in je eigen omgeving, proberen de wereld een 
stukje beter te maken. En daar kan een mens oprecht blij 
van worden.”  

Natuurvoeding in een notendop, Vitaal het jaar door, de 
opleiding Natuurvoedingskunde en nog veel meer onder-
wijs vind je op www.kraaybeekerhof.nl  Je kunt je daar ook 
opgeven als coöperatie-lid of een bloemenabonnement of 
zelfoogst-lidmaatschap kopen, zodat je wekelijks zelf kunt 
komen oogsten gedurende het groeiseizoen. Zie voor de 
geschiedenis ook www.cooperatiekraaybeekerhof.nl

Achtergrond

Door Frank Flippo

schilderijen - schilderlessen - workshops - kunstuitleen

Han de Leeuwerk

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

Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl
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Maja van Eijndthoven
Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug

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

Webdesign Drukwerk Specials

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

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

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

Mooi webdesign voor 
kunstenaars en galeriehouders

Speciale 
  actie!

De culturele sector in onze regio komt weer tot 
leven. In opdracht van de gemeente en inspe-
lend op een breed gevoelde maatschappelijke 
behoefte, is een collectief bestaande uit Stich-
ting Culturele Regio, Stichting SBI/Zonheuvel, 
de Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug en Re-
gio90 aan de slag gegaan om een uniek lokaal 
festival op poten te zetten: Cultuurfestival 
Heuvelrug.

Tijdens dit festival, dat gepland staat van 25 september 
tot en met 3 oktober, worden er voor de inwoners in alle 
7 dorpen cultuur- en kunstprogramma’s opgetuigd die 
gezamenlijk een veelzijdig palet bieden aan muziek, zang, 
dans, theater, lezingen en poëzie. Daarnaast zal ook beel-
dende kunst worden geëxposeerd. Het accent zal liggen 
op artiesten en kunstenaars uit de regio. Het bekende 
festival Gluren op de Heuvelrug zal voor deze gelegenheid 
worden gefaciliteerd op de locaties van het Cultuurfestival 
Heuvelrug en daarmee dit jaar hierin opgaan.
 
Het programma zal in augustus worden bekendgemaakt en 
breed worden gecommuniceerd. De komende weken gaat 
de organisatie gesprekken aan artiesten, kunstenaars en 
lokaties. Naar verwachting zullen zowel bekende kunste-
naars en artiesten als lokale muziekscholen, verenigingen 
en kleinkunstenaars hun talenten of passies etaleren in het 
programma. Geïnteresseerden voor deelname (als artiest 
of kunstenaar) kunnen zich aanmeldingen via de website. 
Momenteel zijn er al meerdere aanmeldingen ontvangen. 

Bevestigingen van deelname volgen 1e helft augustus.  
Lokale horeca en detailhandel kunnen desgewenst zelf-
standig met gebruik making van het festivallogo inhaakac-
ties organiseren. Deze kunnen dan meegenomen worden 
in de festivalcommunicatie. 

Het festival voorziet in een brede behoefte aan creativiteit, 
verbeelding, ontspanning én verbinding tussen kunste-
naars, artiesten en inwoners van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Wethouder voor cultuur Hans Waaldijk is over 
dit initiatief erg enthousiast: “We zijn erg blij dat de initia-
tiefnemers dit hebben opgepakt, zo kort na het wegvallen 

Cultuur

van de beperkingen rond COVID-19. De kunst- en cultuur- 
sector snakt er naar om weer in contact te komen met 
publiek, en vice versa geldt dat natuurlijk ook. De lokale 
programmering en organisatie maakt het allemaal nog 
meer van ons. Het college en de raad ondersteunen dit 
initiatief dan ook van harte en we kijken zeer uit naar het 
uiteindelijke programma.” 

Informatie
Voor aanmeldingen en meer informatie:  
www.cultuurfestivalheuvelrug.nl

Nieuw cultuurfestival verbindt met kunst en cultuur 
voor inwoners gemeente Utrechtse Heuvelrug
25 september t/m 3 oktober 2021

Yes! Eindelijk mag ik weer een festival gaan or-
ganiseren. Op het moment van schrijven is de 
website net live (www.cultuurfestivalheuvel-
rug.nl) en de eerste winnaar van de Hans Nij-
hof Kunstprijs net bekendgemaakt tijdens het 
Kunst Event op Landgoed Zonheuvel(daarover 
op een andere pagina ongetwijfel nog meer). 

Wat een hoogtepunten na een jaar met diepe dalen op het 
gebied van cultuur. Maar zoals ik eerder ook al schreef, ik 
ben ontzettend trots op onze cultuursector en haar flexibi-
liteit. Livestreams en alternatieve exposities in etalages en 
de open lucht sleepten ons door deze crisis heen. Cultuur 
wordt vaak gezien als een luxe, maar jij en ik weten natuur-
lijk, dat is niet zo: cultuur is essentieel! 

Canadees kunstschilder Lawren Harris verwoorde het als 
volgt. (Zie hieronder)
 
Van 25 september tot en met 3 oktober is het dan zover: 
we vieren de cultuur in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
met een festival: Cultuurfestival Heuvelrug. Aan dit festi-
val werken ook de Stichting Culturele Regio, Regio 90 en 
Stichting SBI mee. Een fijn projectteam dat in alle dorpen 
een festival gaat neerzetten. Misschien vraag je je nu af: 
en Gluren op de Heuvelrug dan? Geen zorgen, het lokale 
talent zal dit jaar ook te bewonderen zijn, maar dan als 
onderdeel van het cultuurfestival. Een festival waarbij alle 
disciplines en alle leeftijden en ervaringsniveaus welkom 
zijn. Samen vieren we de cultuur op de heuvelrug, tot dan! 
 

Hoogtepunten na een jaar van diepe dalen

Save the date: 
Op zondagmiddag 19 september zal de film Shadow 
Game worden vertoond. Een bijzondere documen-
taire over vluchtende tieners die naar bescherming 

zoeken in Europa. Het blijft echter niet bij een 
vertoning, we gaan ook met elkaar in gesprek over 
dit thema dat ons allen bezig blijft houden. Meer 
informatie op de website www.bibliotheekzout.nl
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Kunst in de regio

De Napoleonschuur AmerongenDe Napoleonschuur Amerongen

Kunst op LocatieKunst op Locatie
vrijdag 13 t/m zondag 15 augustus 2021vrijdag 13 t/m zondag 15 augustus 2021

Van vrijdag 13 t/m zondag 15 augustus 2021 kunst in de Napoleonschuur.
Hier tonen diverse kunstenaars, amateurs, se-miprofs als professioneel een grote 

verscheidenheid aan kunstuitingen o.a. schilderijen, tekeningen, beelden en keramiek.

U bent van harte welkom van 10.30 uur - 17.30 uur.
Adres: Burg. Jonkheer H. van den Boschstraat 44, 3958CD te Amerongen

Een uitbreiding op onze expo is een atelierroute waar u langs plaatselijke kunstenaars komt met een expo aan huis.
Deelnemende kunstenaars zijn open op dezelfde expotijden 10.30 - 17.30 uur. De Tabaksschuur, Kasteel Amerongen 

en de Andrieskerk staan ook op onze plattegrond en nemen deel aan de wandelroute.

Folder/plattegrond wordt verspreid op diverse punten o.a. deelnemers, VVV en horeca.

Info over deze expo: www.cultureleregio.nl  |  mail: info@cultureleregio.nl

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud vanwege coronamaatregelen. Raadpleeg onze website www.cultureleregio.nl

Atelierroute Driebergen 
in een nieuw jasje

De Atelierroute Driebergen wordt dit jaar 
verdeeld over maar liefst twee weekenden: 
het eerste en het laatste weekeind van okto-
ber. Daarmee zijn zoveel mogelijk atelierhou-
ders in de gelegenheid om hun werk te tonen 
en krijgen bezoekers de kans om op veel 
plaatsen van de getoonde kunst te genieten. 
De kunstenaars zijn al in een vroeg stadium 
begonnen mét en voor elkaar filmpjes te ma-
ken, waardoor er ook online van alles valt te 
bekijken! Rond de 45 deelnemers kunnen niet 
wachten om u te ontvangen in hun ateliers!

Net als bij zoveel kunstzinnige en culturele evenementen 
vorig jaar, gooide Corona ook voor Atelierroute Driebergen 
roet in het eten. Maar inmiddels wordt door een bruisend 
team vrijwilligers met dubbel enthousiasme gewerkt aan 
editie 2021 van de Atelierroute Driebergen. 
Driebergen is sinds jaar en dag een dorp met vele kunste-

naars en ateliers, en sinds de opening van de CultuurHoek, 
voorheen Bosstraatateliers, zijn dat er nog meer! Het ani-
mo onder al die atelierhouders voor de Atelierroute is heel 
groot. Dat is natuurlijk leuk voor de bezoekers omdat er 
daardoor een ruime keuze is, maar de laatste jaren was 
het eigenlijk niet meer mogelijk om het hele aanbod in één 
weekend te bewonderen. 

Twee weekenden
Dit jaar zijn er meer aanmeldingen dan ooit, hetgeen geleid 
heeft tot een nieuwe opzet.  In plaats van alleen het ge-
bruikelijke eerste weekend van oktober, zijn de deelnemers 
nu over twee weekenden verdeeld. 
In het eerste weekeind van oktober (za 2/10 en zo 3/10) 
openen 23 losse ateliers, verspreid door heel Driebergen, 
hun deuren. Het laatste weekend (za 30/10 en zo 31/10) 
zijn bezoekers welkom in twee atelierclusters aan de Eng-
weg. Op nummer 14 bij de CultuurHoek, en op nummer 
24G bij de Stichting Ateliers Driebergen zijn dan in totaal 

21 werkplaatsen opengesteld.
Onder de atelierhouders zijn bekende oudgedienden 
(met nieuw werk!) maar ook een opvallend aantal nieuwe 
mensen! De disciplines waarin de deelnemers werken, 
bestrijken een breed veld, variërend van tekenen en schil-
deren, restaureren, boekbinden, fotografie, beeldhouwen, 
keramiek en textiel, tot poëzie en illustraties. Informatie 
(waaronder dit jaar als primeur ook filmpjes!) over de kun-
stenaars plus alle adressen zijn te vinden op de website en 
in de (dit jaar dubbelgrote) vertrouwde rode folder. Die is 
van tevoren af te halen bij de winkels van de sponsors, de 
bibliotheek en de CultuurHoek. En natuurlijk bij de deelne-
mers op de openingsdagen zelf, die nu al staan te popelen 
om hun nieuwe werk te laten zien!

Win-actie
Er zijn plannen voor een actie waarbij een kunstwerk te 
winnen valt. Voor nieuws daarover, en voor andere actuele 
informatie: houdt u de website www.atelierroutedrieber-
gen, en de Facebook- en Instagram-pagina’s  in de gaten!

Informatie
www.atelierroutedriebergen
facebook: atelierroutedriebergen
instagram: atelierroutedriebergen

Dorine Kilian, schilder/tekenaar, Faunalaan: Laten mensen vooral 
op de website en facebookpagina kijken, daar is al zoveel verras-
sends te zien over de deelnemers!

Bram Hijmans,  fotograaf, Traaij: Wij doen al 14 jaar mee en wij 
verheugen ons enorm op veel bekende èn nieuwe bezoekers!

Niek Schuil-Heemskerk, illustrator, CultuurHoek: Voor mij is het de 
eerste keer en heel leuk: ik ben meteen enthousiast betrokken bij 
de organisatie!

Adem in adem uit
 

Met ingehouden adem volgen we de nieuws-
berichten, kunnen we verder gaan met het 
uitdenken en samenstellen van mooie cultu-
rele evenementen? of moeten we alles juist 
on hold zetten? 

Kunstroute
De voorbereidingen door werkgroep Kunst van het Cultuur-
platform Rhenen, die worden gedaan voor de Kunstroute 
zijn al maanden in volle gang. Het programmaboekje ligt 
klaar om gedrukt te worden. De kunstenaars leggen de laat-
ste hand aan hun werk en nu maar afwachten. Een plan B is 
er niet. Kunst moet beleefd worden en komt niet voldoende 
uit de verf wanneer het enkel middels foto of film te zien 
is. Als er geen nieuwe maatregelen omtrent corona komen 
dan bent u van harte uitgenodigd tijdens Kunstroute 2021 
in Rhenen. Wees welkom en kijk en laat u verwonderen. 
 
Het afgelopen jaar werd door kunstenaars, vaak noodge-
dwongen in afzondering, hard gewerkt aan mooie werken, 

daar weer speciale gele-
genheid voor. Wat ga jij in 
je wijk of buurt doen? Een 
leuke culturele activiteit 
ondernemen misschien, 
Samen djembe spelen of 
schilderen of genieten van 
een optreden van een ar-
tiest, samen een wandeling 
doen o.l.v. het Cuneragilde? 
Het Oranje Fonds onder-
steund initiatieven voor 

deze dag. Kijk hiervoor op www.burendag.nl. Daarnaast 
heeft de gemeente Rhenen ook een buurtbudget beschik-
baar. Wees creatief! wees niet bang, bedenk iets leuks! 

Laten we Rhenen op Burendag zien stralen! Heb je niet ge-
noeg ideeën? Neem contact op met mij (zie onderstaand 
emailadres) Ik denk graag met je mee. 

Ik nodig een ieder uit om deze zomer per voet of fiets 
door gemeente Rhenen te trekken. Ook bezoekers uit de 
Culturele Regio: Utrechtse Heuvelrug, en Wijk bij Duurste-
de zijn hierbij van harte uitgenodigd in onze mooie stad.  

Graag tot in Rhenen!

Ester Lammers- vd Linden
Cultuurcoach
06 - 46 03 16 80
cultuurcoach@cultuurinrhenen.nl

met als einddoel een geschikt kunstvoorwerp te maken om 
tentoon te stellen tijdens Kunstroute Rhenen. Kunstroute 
Rhenen brengt u middels de kunstroute van kunstenaar 
naar kunstenaar. Deelnemende kunstenaars zijn niet alleen 
kunstenaars uit Rhenen maar ook gast-kunstenaars uit de 
omgeving die hun werk bij een bevriend kunstenaar ten-
toonstellen. In totaal nemen ongeveer 65 kunstenaars deel. 

De kunstroute start dit jaar op vrijdag 27 augustus 
met een opening door Wethouder bart van Eeten om 
19.30 uur in De Gedachteniskerk aan de Herenstraat 
te Rhenen. U bent van harte welkom bij deze opening.  

De deelnemende kunstenaars aan de Kunstroute stellen hun 
tuin/ atelier open in de weekenden van  28 en 29 augustus 
en 4 en 5 september van 11.00-17.00 uur..
 
Overzichtstentoonstelling
Er is van bijna alle deelnemende kunstenaars 1 werk te 
zien in de overzichtstentoonstelling die ook zal plaatsvin-
den in de Gedachteniskerk, Een unieke locatie met prachti-
ge lichtinval en veel mogelijkheden. WIj zijn zeer verheugd 
deze locatie hiervoor te mogen gebruiken. 

Openingstijden overzichtstentoonstelling:
Bent u (nog) geen kunstliefhebber? geen probleem het be-
zoek aan de verschillende tuinen en ateliers laat u tevens 
kennismaken met de mens achter de kunstenaar en biedt u zo 
de mogelijkheid nieuwe mensen in uw stad te leren kennen.

Burendag
En dan komt Burendag er aan. Wat hebben we onze buren 
lang niet gesproken of gezien. Op zaterdag 25 september is 

Door Ester Lammers

Zomaar een muzikaal optreden in een tuin in gemeente Rhenen
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Kunst in de regio Een schilderij van 200 m2 in Driebergen 
3D Street Art. Deze vorm van kunst bestaat  
al eeuwen lang. Vaak gaat het om tijdelijke 
kunstwerken op gevels of gewoon op de 
straat, geschilderd of  getekend met krijt. 
Maar krijt heeft een nadeel: eén regenbuitje 
en het is grotendeels weg. 

Willem Stolwijk organiseert dit  uitdagende project samen 
met Dorien Kilian. Beiden zijn afgestudeerd aan de Nieuwe 
Academie Utrecht. Zij gaan  samen met een team van hel-
pers het reusachtige schilderij op het plein aan de Traaij, 
tegenover Boekhandel Jacques Baas, maken.

Op 7 september starten de kunstenaars met dit megapro-
ject. Het is de bedoeling dit werk in een week te schilderen.

Er wordt op de grond een soort ravijn geschilderd waarin 
een fantasiewereld  te zien is. Om dat effect te bereiken 
wordt de schildering op de straat gemaakt terwijl het vanaf 
de Traaij lijkt alsof de straat is opengebroken en onder het 
plein een nieuwe wereld ontstaat. In dit geval veel rotsen, 
water, een waterval en een groot maar vriendelijk ogende 
dino. De toeschouwer mag op het schilderij lopen en staan. 
Laat je dan een foto nemen met je telefoon dan lijkt het 
net of je onderdeel bent geworden van die nieuwe wereld. 
Het bijzondere is natuurlijk dat het wel heel erg groot is 
maar ook dat het geschilderd wordt in de 3d-streetart stijl. 
Dat betekent dat alleen vanuit een bepaald standpunt (de 
wandelaar op de Traaij) het schilderij in de juiste verhou-
dingen te zien is. 

Het moet dan ook gemaakt worden met materialen die 
ook in ons klimaat weersbestendig zijn. In overleg met de 

gemeente is besloten te werken met acrylverf op stuclo-
pers. Daarom wordt eerst 200 m2 stucloper (karton) op het 
plein gelegd. Daarop wordt de basistekening aangebracht 
en vervolgens kan het schilderen beginnen. Dat moet heel 
zorgvuldig gebeuren omdat een 3d-art tekening alleen 
werkt als de tekening in een extreem perspectief wordt 
aangebracht. De vervorming is nogal tricky omdat de 
schilder niet kan zien wat het effect is van zijn werk. Alleen 
vanuit een bepaalde hoek kun je  het werkelijke resultaat 
zien. Dat maakt de realisatie moeilijker dan je zou denken. 

De start is op vrijdag 7 september met het leggen van 
de beschermende laag op het plein. Daarna worden de 
basisvormen getekend en vervolgens worden de vlakken 
geverfd met rollers, kwasten en bezems. De makers den-
ken ongeveer een week nodig te hebben om het werk te 
voltooien.  De voortgang is afhankelijk van de weersom-
standigheden. Als het regent kan er niet gewerkt worden.

Het maken van een dergelijke schildering is niet eenvou-
dig omdat het perspectief bijzondere eisen stelt aan het 
ontwerp. De schilders zelf kunnen niet goed zien wat het 
effect van hun werk is omdat alles sterk uitgerekt moet 
worden geschilderd. Daarom wordt een camera opgesteld 
die het beeld vastlegt vanaf de Traaij. De schilders maken  
gebruik van hun Ipad om kunnen zien wat de toeschouwer 
ziet. Dat klinkt ingewikkeld maar hier helpt de techniek om  
e.e.a. uit te kunnen voeren Het maakproces wordt via een 
camera gestreamd zodat je via een app op je telefoon of 
computer de werkzaamheden op de voet kunt volgen.

Niet alleen het maakproces is interessant om te volgen. 
Het gaat uiteindelijk  om het eindresultaat.  Tijdens het 

schilderen zullen de schilders vragen beantwoorden en 
geven zij uitleg over het proces.

Gezien de hoeveelheid werk kan Willem Stolwijk dit niet 
alleen. Hij doet dit samen met  Dorien Kilian. Beiden zijn 
afgestudeerd aan de Nieuwe Academie Utrecht.

Daarnaast is er behoefte aan vrijwilligers die willen helpen 
met het schilderen. Je hoeft geen expert te zijn. Als je een 
kozijn kunt schilderen is dat goed genoeg. Vrijwilligers 
worden begeleid door de kunstenaars. Wil je (deels) mee-
doen in de periode van 4 t/m  10 september dan  kun je je 
daarvoor aanmelden bij Willem Stolwijk via het mailadres  
w.stolwijk@gmail.com

Zo zal het er ongeveer uit gaan zien

Kunst in de regio DriebergenArt, kunst in de etalage 
Van 4 tot en met 21 september is het weer 
DriebergenArt. Kunstenaars hebben een 
match met een winkelier, en maken vervol-
gens één of meer passende kunstwerken voor 
in de etalage. Die kunstwerken zijn van 4 tot 
en met 21 september te bekijken in de etalage 
van ongeveer 60 deelnemende winkels.  

Petit Montmartre
Het evenement start op 4 september met een creatief 
event van 12:00 tot 16:00 uur op het plein tegenover 

boekhandel Jacques Baas aan de Traaij in Driebergen. Kin-
deren gaan met kunstenaars aan de slag om eigen kleine 
kunstwerken te maken, of mee te doen aan het grote werk 
van 4 x 2 meter. En als ouders mee willen doen sturen we 
ze niet weg hoor! Ook zijn er kunstenaars aan het werk, 
die je mag bevragen over hun werk. Of de kunst afkijken 
natuurlijk.

3D Streetart op het plein
Vanaf 6 september werken kunstenaars Willem Stolwijk en 
Dorine Kilian met een groep vrijwilligers aan 3D Streetart 

op het plein tegenover Boekhandel Jacques Baas aan de 
Traaij. Pas op, val er niet in! Ja, wat zou dat nou betekenen? 
Ga zelf maar kijken!

Raceweek
De ondernemersvereniging In Driebergen houdt van 12 
juli tot en met 12 september de Raceweken, een winactie 
rondom de eerste Nederlandse Grand Prix sinds vele jaren. 
Op 11 september van 12:00 tot 16:00 uur gaan we daar-
om een auto beschilderen met elkaar. Op het welbekende 
plein staat dan een auto die helemaal creatief bewerkt mag 
worden.

Finissage
Op 21 september halen alle kunstenaars rond 16.00 uur 
hun werk op bij hun ondernemer. Natuurlijk mag een lichte 
hint naar Prinsjesdag niet ontbreken, dus kom kijken welke 
hoofddeksels je kunt ontwaren.

Informatie
Voor gedetailleerde informatie, ook over de deelnemende 
ondernemers en kunstenaars: https://driebergenart.nl

OPROEP DEELNAME
KUNSTENAARS

De Kunstmarkt komt weer terug in Wijk bij Duurstede! Stichting Culturele 
Regio gaat in samenwerking met Wijks Atelier deze organiseren op 
2 oktober 2021

Het is een Kunstmarkt in het centrum van Wijk bij Duurstede. In het Open 
Hof komt de thema tentoonstelling van het “Wijks Atelier”. Zij vieren hun 25 
jarig jubileum met als thema; Wijk in Beeld.

Wijks Atelier is een atelier voor creatieven en kunstzinnige ontwikkeling in 
Wijk bij Duurstede met cursussen, workshops, masterclasses en lezingen.

Kunstenaars uit onze regio en daarbuiten kunnen zich aanmelden voor een 
kraam bij info@cultureleregio.nl
Kosten voor het huren van een kraam zijn 65,- excl. 21% btw.
Deelnemers Culturele Regio en cursisten Wijks Atelier krijgen een korting.

KUNSTMARKT 2 OKTOBER 2021

www.cultureleregio.nl

Utrechtse Heuvelrug
W

ijk bij Duurstede
Rhenen

Art
DORESTAD

Art
DORESTAD
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 Agenda augustus t/m oktober 2021

Atelier Route Driebergen

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober
Zaterdag 30 en Zondag 31 oktober

Info: atelierroutedriebergen.nl

Kunstexpositie in de 
Napoleonschuur Amerongen

vrijdag 13, zaterdag 14  en
zondag 15 augustus

van 10.30 uur – 17.30 uur

tevens cultureel rondje in het centrum 
van Amerongen (16 locaties) 

Info: cultureleregio.nl

Atelierroute Rhenen

28 en 29 augustus
4 en 5 september

Info: cultuurinrhenen.nl

Kunstkijkroute Amersfoort

23 t/m 26 september
in het Rietveldpaviljoen

Petit Montmartre

4 september creatief evenement 
tegenover boekhandel Jacques Baas

Boekenmarkt in Maarn

Zaterdag 18 september
bij Boek & Koek

Art Chemistry expositie
in de Elleboogkerk

Langegracht 36, Amersfoort

28 augustus t/m 5 september

Info: artchemistry.nl

De katoendrukkerij
te Amersfoort

(Plantsoen Noord 2)

Expositie textielkunst 
t/m 26 september

Info: dekatoendrukkerij.nl

Cultureel festival Heuvelrug

25 september t/m 3 oktober

Op 7 locaties verschillende activiteiten,
exposities en optredens.

Info: cultureelfestivalheuvelrug.nl

Lekko dagen

In de stadshaven van Wijk bij Duurstede
Maritiem evenement 

24 t/m 27 september

Driebergen Art

Kunst in de etalages van 
ondernemers in Driebergen 

4 t/m 22 september

Kunstmarkt Art Dorestad

Zaterdag 2 oktober
10.00 - 17.00 uur in het centrum 

van Wijk bij Duurstede

Info en aanmelding: 
info@cultureleregio.nl

Kunstexpositie in Oud Rekem 
D’Aspremont-Lynden

Groenplaats 1, 3621 Lanaken-Rekem

14 augustus t/m 12 september
5 weekenden van vrijdag t/m zondag

van 11.00 - 18.00 uur

3D Street Art

7 t/m 30 september

200 m2 tegenover Boekhandel Jacques Baas Traaij 
Driebergen, door Willem Stolwijk en Dorine Kilian

Art
DORESTAD

Eddie’s
Art

ART AND MORE

Nijverheidsweg 16 a Utrecht 
contact@eddies-art.nl 

06 1093 9392

Beeldend Kunstenaar Joost de Jonge wordt vertegenwoor-
digd door Eddie’s Art.

Joost’s zojuist verschenen unieke kunstboek over de inter-
actie tussen beeld en tekst “Water on Water” zal in september 
worden gepresenteerd op verschillende Nederlandse kunst-
beurzen, ismVanSpijk/Rekafa Publishers bv. Ook zullen in de 
galerie van Eddie’s Art verschillende presentaties van zijn werk 
en boek volgen.

In Joost zijn boek van ruim 400 pagina’s dik, vindt je meer dan 
200 kleurrijke afbeeldingen van zijn werk. Een aantal van de 
meest bekende kunsthistorici, dichters maar ook musici,  
reageren op zijn werk, wat dit boek heel bijzonder maakt.  

Dit boek met vele afbeeldingen van De Jonge’s vernieuwende 
abstracties is een absoluut hebbeding voor iedereen die geïn-
teresseerd is in beeldende kunst en poëzie.

Voor Joost werd een jeugddroom werkelijkheid. Al vanaf zijn 
prille jeugd deed hij niets dan schilderen, maar op zijn zevende 
wist hij het zeker: hij moest en zou kunstenaar worden! Sinds-
dien heeft hij vele successen behaald met zijn schilderijen en 
deze over de hele wereld  tentoongesteld. Menig werk vond 
zijn weg naar belangrijke bedrijfs- en privécollecties, in Atlanta, 
LA, New York City, Turijn, Utrecht (Centraal Museum) Genève & 
Wenen om maar enkele plaatsen te noemen.

“Als je naar een schilderij van Joost kijkt, en vervolgens naar 
een hele reeks van zijn schilderijen, dan denk je helemaal niet 
aan invloeden en echo’s. Als je zijn werk ervaart, gebeurt juist 
het tegenovergestelde: je voelt een fundamentele kracht, een 
elementaire directheid.”

Uit: “Het recente werk van kunstschilder Joost de Jonge” door 
Robert Morgan (USA romancier/Cornell Universiteit professor/
schrijver van ondermeer de New York Times Best seller: Gap 
Creek)

Joost de Jonge




