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Creatief

Thuiszitten in deze 
Coronatijd maakt 
creatief. Column van 
Maja van Eijndthoven.

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

Neem gratis 
mee!

Detailering

Passie voor ambacht 
in de snelle en digitale 
maatschappij. 
Kijk mee met illustrator 
Robin Bonk. 14

Kleurenreis

Op Tour de Couleur.
Ga met Gerda Elfring, 
beeldend kunstenares, 
op kleurenreis.

21

Wijks atelier 

25 jarig Jubileum.
“Wij staan voor 
creatieve ontwikkeling 
met passie en plezier”.

12 15

Fons UytdeHaag
Atlantis 1, Free hand blown glass 
L 50cm x W 28cm.
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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)
Hoofdstraat 250, 3972 LK Driebergen

Abonnees: 
Jaarabonnement: 4 edities 
worden toegestuurd 
voor €23,95 
Bel: 06 -14 23 96 42 

Aanleveren kopij: 
Tips over interessante 
onderwerpen en aanlevering 
kopij bel 06 -14 23 96 42 
of mail naar: redactie@arte-e-cultura.nl

Op de cover: 
Glaskunstenaar Fons UytdeHaag

‘Atlantis’ Free handblown glass. Wow!Glass 
www.wowglass.nl  
fons@wowglass.nl
06 - 29 19 94 35
Nu te zien bij Galerie & Beeldentuin: Kunst aan de Lek
www.kunstaandelek.nl

Voorwoord
We zullen doorgaan,
Wat hebben we een gekke periode achter de rug met z’n allen en wat zijn we blij dat het ‘gewone’ leven 

weer enigszins terug begint te komen. De musea en heel veel culturele instellingen zijn weer open,  

hoewel nog wel met enkele restricties, maar we kunnen en mogen weer genieten van kunst en cultuur.  

Want wat is er fijner dan lekker langs een mooie collectie beelden of schilderijen te slenteren.  

Ervaren door te zien, horen, proeven en voelen. Het bezoek van een galerie of prachtig park, landgoed  

of fort. Een terrasje pikken. Het mag weer. Yes!

Ook wij als redactie moesten even schakelen want waren er mogelijkheden het derde nummer van deze 

krant uit te geven? Kon het überhaupt wel doorgaan?

Nou hij is er gekomen, enigszins vertraagd maar weer met heel veel mooie verhalen en de komende expo’s. 

En wederom 24 pagina’s dik!

Wat denk je bijvoorbeeld van het kunstevent op kasteel Sandenburg van 4 t/m 7 september.  

Voor de tweede maal georganiseerd door de Culturele Regio Utrechtse Heuvelrug/Wijk bij Duurstede.  

Vorig jaar een groot succes en met dit jaar nog meer exposanten. Een mooie expositie ook op  

Parc Broekhuizen van Han Ebbelaar. Een 25 jarig jubileum is er voor het Wijks Atelier en uiteraard zijn er 

allerlei lopende tentoonstellingen.

Aandacht is er ook voor de Z.O.U.T schrijver van het jaar. Een mooi achtergrondverhaal over het zwerfste-

neneiland en diverse kunstenaars waaronder dit keer ook een bijzondere illustrator. De cultuurcoaches uit 

de regio kunnen uiteraard niet ontbreken. Kortom genoeg moois om te bekijken en te lezen.

Amazing glass!
Op het omslag ditmaal een glasobject van Fons UytdeHaag. Een werk uit de serie ‘Atlantis’.  

Prachtig handgeblazen glas. Inspiratie haalt Fons uit de natuur, wetenschap, reizen en de mens. 

Hoe toepasselijk is het dat Fons zijn loopbaan heeft gehad in de virologie bij een internationaal 

vaccinatiebedrijf. Maar laten we daar niet te lang bij stilstaan.

Wij gaan door!
Arte-e-Cultura gaat door met het promoten van kunst en cultuur in brede zin en we blijven aandacht  

geven aan mooie initiatieven. Dank ook weer aan alle adverteerders. Blijf ons steunen en schroom niet om 

ons te mailen of bellen met tips of suggesties voor plaatsing in bijvoorbeeld nummer 4. 

Wij staan alweer klaar!

Veel plezier met dit nieuwe nummer!

Hartelijke groet, Bert Koning

ARTE
CULTURA

kunst- en cultuurkrant

“ I put my heart 
and my soul 
into my work, 
and have lost 
my mind in  
the process.” 

Vincent van Gogh

- Quote -

Oplage:
Arte e Cultura kunst- en cultuurkrant 
verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 
20.000 exemplaren en wordt verspreid 
in de gemeenten; Amersfoort, Rhenen
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,  
Wijk bij Duurstede en Zeist.

Redactie:
Annet Werkhoven, Bo Hendriksen, Bram 
Brinkman, Frank Flippo, Gera Pronk, 
Felix Wilbrink, Joke Twigt, Lea van Son, 
Mascha Bossuyt, Maya van Eijndthoven, 
Nel Barnier, Wes Janssen, Wim de Hoop, 
en Henk Drok.

Kunstenaar van het Jaar verkiezing in Rhenen
Jaarlijks organiseert de werkgroep Kunst van Cultuurplatform 
Rhenen een Kunstenaar van het Jaar verkiezing

“Zo Vader, zo dochter”expositie in Pop-Up Galerie 
Van 20 juni tot en met 5 juli vindt het jaarlijk-
se kunstevenement DriebergenART in Drie-
bergen plaats. Een mooie gelegenheid vindt 
Dieter Klaasen van Kunst- & Lijstenatelier 
Driebergen om in zijn net geopende Pop-Up 
Galerie een inspirerende kleurrijke duo  
expositie met dochter Renske te houden. 

DriebergenART
DriebergenART is een jaarlijks terugkerend kunstevenement. 
Samenwerkende ondernemers en kunstenaars verrassen het 
winkelend publiek met unieke en afwisselende kunst in de 
etalages van winkels aan de Traaij.  

Zo vader, zo dochter expositie
Dieter Klaasen, kunstenaar, restaurateur én eigenaar van 
Kunst – en Lijstenatelier Driebergen en Pop-Up Galerie 
Driebergen is een meester in het maken van indrukwek-
kende schilderijen met verschillende materialen, zoals 
stenen en epoxy.  Exposeren heeft hij de afgelopen jaren 
alleen maar in het buitenland gedaan, maar nu is het tijd 
om weer eens een expositie te houden in zijn eigen woon-
plaats.  “Schilderen is voor mij de ultieme ontspanning, het 
brengt mij in een andere dimensie, waar kleuren in elkaar 
samenvloeien en van het doek afspatten”, vertelt Dieter 
Klaasen enthousiast. Zijn dochter, Renske Klaasen lacht en 
voegt eraan toe “Mijn vader is mijn grote voorbeeld, als 
klein meisje schilderde ik al samen met hem. Ik vind het 
ook erg leuk om nu samen een expositie te houden. Voor 
mij een première! Renske werkt graag met pastelkrijt en 
exposeert met maar liefst 15 prachtige schilderijen.  

Pop-Up Galerie
Begin mei kwam de winkelruimte aan de overkant van het 
Kunst- en Lijstenatelier Driebergen vrij en met Driebergen-
ART voor de deur besloot Dieter om een Pop-Up Galerie 
te beginnen. “Mijn klantenkring bestaat uit vele kunste-
naars uit de omgeving en ik wil hen graag de gelegenheid 

bieden om hun werk te exposeren. Ook vind ik het een 
toegevoegde waarde voor de winkelstraat: een galerie met 
mooie kunstwerken. Het concept werd warm ontvangen 
door kunstenaars in de omgeving en de eerste expositie  
“Inkochnito” van Hans Koch heeft inmiddels plaatsgevon-
den.  Vanaf juli is er weer ruimte beschikbaar in de Pop-Up 
Galerie. Voor iedereen die mooie dingen maakt, van schil-
derijen, beelden, sieraden, vilt, noem maar op. 

Dieter Klaasen en ook zijn collega ondernemers en kun-
stenaars hopen dat DriebergenART de bezoekers van het 
centrum van Driebergen ook dit jaar weer aangenaam zal 
verrassen.  

Meer info:
Neem contact op met Viola Hazelhoff, adviseur marketing 
en communicatie bij Kunst- en Lijstenatelier Driebergen.
06-24 73 85 43 of info@kunst-lijstenatelier.nl

Aan deze verkiezing kunnen alle Rhenense 
kunstenaars deelnemen. Het thema voor het 
kunstwerk heeft jaarlijks hetzelfde thema als 
het landelijke thema van Open Monumenten- 
dag. Thema van dit jaar is “Leermonumenten”. 
Tijdens Open Monumentendag op 12 septem-
ber aanstaande kan iedereen tussen 11.00 
- 16.00 uur in de Cunerakerk de kunstwerken
zien waarmee de desbetreffende kunstenaar 
meedingt naar de titel “Kunstenaar van het 
Jaar 2020.”

De winnaar krijgt een plaats, in de vorm van een plaquet-
te, in de eregalerij op de zijgevel van het Stadsmuseum 
Rhenen. Eerder ging de titel naar Margo Kikkert (2018) en 
Pauline Vroom (2019). Henk van der Vis werd in 2019 aan 
de eregalerij  toegevoegd als waardering voor zijn oeuvre 
en inzet voor kunst in Rhenen. Ook krijgen de winnaars een 

rapport met de beoordeling van het werk door de vakjury. 
Deze beoordeling ontvangen ook de kunstenaars die op 
plek 2 en 3 eindigen.

Kunstroute en Kijk nou!
Om het jaar is er begin september een Kunstroute in Rhenen 
waarbij de kunstenaars hun atelier openstellen voor publiek. 
In 2019 deden ruim 70 kunstenaars mee aan deze Kunstrou-
te! Dit jaar is de werkgroep ‘Kunst’ van het Cultuurplatform 
een nieuw initiatief gestart: ‘Kijk nou!’. Kijk nou! heeft als doel 
mensen te verwonderen terwijl ze door onze stad wandelen. 
Kunstenaars zetten een kunstwerk voor het raam of in hun 
tuin en op de website van het Cultuurplatform staat een 
prachtige wandelroute die voert langs de huizen van de deel-
nemers. Zo valt er nóg meer te zien in de gemeente Rhenen.

Om jaarlijks een activiteit te hebben om naar toe te leven is 
besloten om in de tussenliggende jaren, de jaren waarin er 

geen Kunstroute is, Kijk nou! te organiseren. Op deze ma-
nier staan de kunstenaars uit Rhenen, Elst en Achterberg 
toch elk jaar in de spotlights.

Meer info?
De Kijk-nou! route is op 25 mei begonnen en duurt tot 1 
augustus, maar zal steeds worden aangepast met nieu-
we aanmeldingen.  Op www.cultuurinrhenen.nl vind je de 
route en kun je je aanmelden.

KIJK NOU! HEEFT ALS DOEL MENSEN TE VERWONDEREN 

TERWIJL ZE DOOR ONZE STAD WANDELEN.

Door Lea van Son
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Han Ebbelaar te bewonderen, uit de perio-
de 2002 tot en met 2020. De selectie heeft 
Han zelf gemaakt. De expositie loopt van 1 
juli tot 15 september 2020.

 

Huismens
Ik zou het liefste met haar uit-

gaan, weet mij zeker van haar knik

vol trouw en eerbied, nauw aansluitend

op mijn instinctieve blik.

Haar tred is meegaand en spoorvast,

haar ritme aangepast aan mijn

chaotisch leefpatroon waarin

de tijd naar vorm en ruimte tast.

Zij is het antwoord op de vraag,

de bijzin van ons hoofdbestaan;

zij kan ook hij, en ‘tuurlijk, graag’

past zij zich aan en aan en aan.

Hoewel door velen felbegeerd

blijft zij een onvervulde wens

want slechts sporadisch zoekt een mens

een mens die zich een huismens wenst.

Poëzie: Gera Pronk

Hun zomerhuis staat in een dorpje met 
uitzicht op de Spaanse Pyreneeën. Door 
Corona blijven Han en Alexandra momen-
teel in Nederland. Nu ze ook niet naar the-
ater- en dansvoorstellingen kunnen gaan, 
hebben ze maar Netflix aangeschaft.
Toen Han Ebbelaar jaren geleden de wer-
ken van Elisabeth Kaiser zag en hoorde 
dat zij pas op haar 50e was begonnen 
met schilderen raakte hij geïnspireerd. 
In Frankrijk begon Han in 2002 met het 
naschilderen van Kaisers werken. Al snel 
ontwikkelde hij zijn eigen stijl. 
In Frankrijk is Ebbelaar dagelijks in zijn 
atelier te vinden. Hij schildert er natuur 
na, waarbij hij soms meer en soms minder 
neigt naar abstractie. Voor zijn schilderijen 
gebruikt hij kleurrijke olieverf, een mes en 
een kwast. Een klodder verf smeert hij het 
liefst rechtstreeks op het mes. Ebbelaar 
meent dat stillevens en weergaven van 
de natuur gauw kitsch kunnen worden. 
Als een van zijn eigen werken tijdens het 
maakproces ook maar een beetje naar 
kitsch lijkt te wenden, dan wordt er over-
heen gekrast en geschilderd tot het niet 
meer kitsch te noemen valt. Zelf omschrijft 
Ebbelaar zijn stijl met de woorden ‘kracht’ 
en ‘vaart’. Langer dan twee dagen besteedt 
hij gemiddeld niet aan een werk. Het liefst 
schildert Han op grote doeken, zodat hij 

     
Interview

Vanaf 27 juni 2019 is Gera dorpsdichter 
van de Utrechtse Heuvelrug. Samen 
met cultuurcoach Maja van Eijndthoven 
wil ze de inwoners van de Heuvelrug 
verbinden. Natuurlijk probeert ze daarbij 
te verwonderen en te prikkelen met 
poëzie. Kijk ook op Iseetea.nl en voor 
poëzie op honderdmeter.nl

Het dorp Driebergen-Rijsenburg op het overgangsgebied van zand- naar kleigrond is gelegen 
in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en maakt van oudsher onderdeel uit van de stijlvolle 
Stichtse Lustwarande. Een gebied dat wordt gekenmerkt door prachtige bebouwing en veel bos 
en natuur. 

lerlei betrokken personen en instanties. En waar nodig door 
eigen inbreng met raad én daad, zoals bij het onderhoud 
van de unieke Heidetuin. Ook worden initiatieven onderno-
men om groenvoorzieningen te verbeteren, bomenkap af te 
remmen en toe te zien op herplanting. En daarnaast ook 
beoordeling van bouwplannen alsmede suggesties voor 
verbetering daarvan.

Recent is THW gestart met het project ‘Laten we weer eens 
een boom opzetten..’ om tot een inventarisatie en aktieplan 
te komen voor meer bomen, vooral in het de laatste jaren 
nogal ‘ontgroende’ dorpscentrum van Driebergen-Rijsen-
burg. Als symbolische start voor dit project heeft THW zelf 
een boom aangebonden en geplant in het dorpscentrum en 
deze aangeboden aan burgemeester Frits Naafs van de ge-
meente Utrechtse Heuvelrug. Driebergen-Rijsenburg heeft 

          ‘Laten we weer 
eens een boom opzetten

In de afgelopen decennia zijn veel kenmerkende landhuizen 
gesloopt en is er door allerlei oorzaken veel minder aan-
dacht gekomen voor het groene karakter van deze unieke 
omgeving. Ook is door (ver)nieuwbouw veel van het oor-
spronkelijke schoonheid verdwenen. Desalniettemin is er 
gelukkig ook nog heel veel moois.

De vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering (THW) maakt 
zich er sterk voor om de bijzondere eigenschappen van het 
dorp te behouden en waar mogelijk verder te verfraaien. 
Door extra groen, stijlvolle bebouwing, minder verromme-
ling en veel meer aandacht voor een goede verzorging van 
de openbare ruimte.

De vereniging doet dat o.a. door veel inventarisatiewerk en 
actief in gesprek te gaan met de gemeentelijke politiek en al-

van nature veel allure en dat wil THW als betrokken vereni-
ging graag behouden en waar mogelijk verder versterken. 

Word lid!
Om een sterke(re) onderhandelingspositie voor THW te 
realiseren is het van belang dat zij voldoende ‘achterban’ 
hebben dat hen hierbij steunt. Word daarom lid van de 
vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering waardoor hun 
belangrijke stem nog meer wordt gehoord. De  contributie 
bedraagt slechts € 10,- p.j.  

Maar daarnaast heeft de vereniging extra ‘hands and 
brains’ nodig voor divers advies en commissiewerk op het 
terrein van bomen, groen en bestemmingsplannen. 

Meld u s.v.p. aan als lid en geeft u aan of en zo ja welke 
aanvullende rol u eventuele zou kunnen spelen in de or-
ganisatie van THW via: secretariaat@tussenheuvelrugen-
wetering.nl

Contactgegevens 
www.tussenheuvelrugenwetering.nl 
en volg THW ook op Facebook, 
Twitter en Instagram

THW
vereniging  tussen 

heuvelrug & wetering

Wereldberoemd ex-danser 
exposeert in Leersum 

Het palet van...     Han Ebbelaar

Eigenlijk zou het wereldberoem-
de danskoppel Han Ebbelaar en 
Alexandra Radius nu in Frankrijk 
verblijven. Sinds de stop van hun 
danscarrière 33 jaar geleden, 
brachten Han en zijn vrouw  
Alexandra alle zomermaanden in 
het buitenland door. Hun zelfge-
renoveerde Franse boerderij  
hebben ze inmiddels verruild 
voor een kleiner huis met atelier. 

met riante vlotte bewegingen verf aan kan 
brengen. De voorkeur hiervoor komt voort, 
denkt hij, uit zijn danscarrière. Muziek 
heeft hij echter niet op tijdens het schilde-
ren, ook al zou dit volgens Han voor het 
werk niet veel verschil maken. 
In Parc Broekhuizen zijn 30 werken van 

‘EXPO 30 WERKEN VAN HAN EBBELAAR 

 OP PARC BROEKHUIZEN’

Door Inge Boukema

Door Wes Janssen

Dan maar een blik op de toekomst..
Ondanks de druk op het kabinet om coronamaatregelen te versoepelen zijn evenementen tot 1 
september verboden. “Het  seizoen is daarmee  grotendeels verloren”, aldus wethouder Kosterman 
in een vraaggesprek met deze krant. “Nu zien we pas echt dat Wijk bij Duurstede verwend was 
met allerlei culturele evenementen, teveel zijn om op te noemen. Bijvoorbeeld de concerten  
georganiseerd door de Stichting Kasteel Cultureel, Dance behind the Wall en Blues in Wijk.  
Als het er niet meer is weet je pas echt wat je mist” volgens de wethouder die op haar dagelijkse 
rondje met de hond toch nog wat toeristen tegenkomt. 

we coulant mee om. De OZB kan later worden voldaan. 
“We gaan natuurlijk proberen om samen met de eigenaar 
en de vrijwilligers dit juweeltje, dat niet meer is weg te 
denken, voor Wijk bij Duurstede te behouden”. 

Stadsmuseum
Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Het de-
finitieve ontwerp voor het Stadsmuseum is inmiddels 

goedgekeurd waarna de aanbesteding kan plaatsvinden. 
Het oude stadhuis op de markt is nu onbruikbaar voor 
verhuur en zal eerst een grondige opknapbeurt moeten 
ondergaan. “Deze renovatie komt voor rekening van de ge-
meente en Stichting Museum Dorestad zal, met behulp van 
diverse fondsen, de inrichting gaan bekostigen”, vertelt de 
wethouder. “Op de bovenverdieping komt de Dorestad-ex-
perience die de bezoekers laat beleven hoe het was om in 
Dorestad te wonen in vroegere tijden. En een verdieping 
lager worden voorwerpen uit die tijd tentoongesteld om 
een goed beeld te krijgen van het dagelijks leven in de 
vroege Middeleeuwen. Ik hoop dat mijn droom om eind 
2021 deze trekpleister te mogen openen uit gaat komen”.

Vikingschip
“Dit initiatief van een aantal vrijwilligers die onder leiding 
van Coos van den Hoek een replica van een Vikingschip na 
bouwen, geeft de kracht van onze samenleving maar weer 
eens aan”. “De historische stadshaven zal als thuishaven 
fungeren van waaruit tochten over de Lek kunnen worden 
georganiseerd. “Als dit schip ongeveer tegelijkertijd met 
het Stadsmuseum gereed komt, is mijn geluk compleet. 
Je kunt je dan bij een bezoek aan het museum inleven in 
die tijd en daarna de dag besluiten met een vaartochtje 
met een Vikingschip over de Lek, dat kom je toch nergens 
anders tegen?!”, aldus een enthousiaste wethouder. “Nu al 
vaart de Krommerijnder met toeristen over de Kromme Rijn 
richting Utrecht, met ook nog een tochtje met Vikingschip 
Dorestad hebben we een prachtig educatief en recreatief 
aanbod”.

Wethouder Wil Kosterman voor het monumentale stadhuis van Wijk bij Duurstede.

Calypso
“We hopen dat de rijksmaatregelen de pijn wat kan ver-
zachten bij de getroffen sectoren zoals bijvoorbeeld The-
ater Calypso”. “Er is veel contact met de eigenaar en we 
voelen natuurlijk een morele verplichting om dit sfeervolle 
theater zoveel mogelijk bij te staan in deze moeilijke tijd”. 
“Uiteraard komt de subsidie niet in gevaar omdat de pres-
tatieovereenkomst niet kan worden nageleefd, daar gaan 

Door Bram Brinkman

Parc Broekhuizen, Koetshuis 
Broekhuizerlaan 2  Leersum
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Culinair streekverhaal

Felix Wilbrink 
Redacteur culinair

 

Alles voor uw expositie

                     - Expowanden
                      - Expomeubilair
                      - Verlichting
                      - Accessoires

Shopmade B.V. 
Edisonweg 15 

3404 LB IJsselstein 
Tel 030-686 54 22 

info@expositiewandenhuren.nl 
www.expositiewandenhuren.nl

www.expositiewandenhuren.nl

Doe je ook mee?
De route wordt elke dag bijgewerkt, want iedereen kan 
kunst neerzetten en zich aanmelden bij ‘Kijk nou!’ Daar-
naast kunnen kinderen online een gratis kunstles volgen 
voor het beschilderen van stenen. Door het neerzetten van 
vrolijke creaties, zorgen we er samen voor dat er méér te 
zien is in de gemeente Rhenen.

De werkgroep Kunst van het Cultuurplatform Rhenen 
hoopt dat velen zich aansluiten om wat vrolijkheid en ver-
wondering te brengen: “Zodat je je gewoon even kan laten 
verrassen. Zo van: Kijk nou!”

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.

Als je door het prachtige Rhenen wandelt, kun 
je tot 1 augustus prachtige kunstwerken zijn 
te zien tijdens de wandelroute: “Kijk nou!” 

Je even laten verwonderen tijdens een wandeling is in deze 
dagen een welkome afleiding. De werkgroep Kunst van het 
Cultuurplatform Rhenen heeft voor ‘Kijk nou!’ een route 
opgesteld die mensen voert langs de huizen van de kunste-
naars, het Stadsmuseum Rhenen en etalages van Rhenen, 
Elst en Achterberg. In de vensters en tuinen kan je allerlei 
soorten kunst zien. Van de meest prachtige schilderijen, 
tot sculpturen en bijzondere stukken. 
Op www.cultuurinrhenen.nl staat de route. 

En op de weg naar huis, kerelshoog op de grote ouderwetse 
herenfiets, kwam ik weer langs de kersenbongerd waar wij 
wat in hadden verpoosd. Het mooie woord vermeien komt 
zelfs in gedachten. Fiets weer tegen het hek, een sprong en 
ik stond in de boomgaard. 
Er lag een prop hooi, die lag er al, echt waar. Er lagen 
kersenpitten waar wij waren. En er lag een haarklip die 
we eerder niet konden vinden. Ach, wat een schitterende 
kastanjebruine krullen had die in bedwang gehouden. De 

haarklip verdween in mijn achterzak. Wist je dat je met een 
aangebeten kers poppetjes kan tekenen op een smetteloos 
witte huid? Dat je rode lippen nog roder kan doen kleuren? 
Dat een halve dag later het kersensap nog je handen te-
kent? Dat samen kersen eten veel meer Adam en Eva is dan 
druiven, of zelfs een appel? Geloof me!
Nu in het felle licht van de vroege zon viel het op, vrijwel 
alle kersen aan de verschillende bomen hadden een andere 
kleur. Deze waren diep donkerrood, die daar wat harder en 

De haarklip verdween in 
mijn achterzak 
Als deze krant uitkomt, zijn ze er vast al, de kersen. Ik ben in de omgeving van Bilthoven 
opgegroeid. En ging in Driebergen naar school en zo geviel het dat ik in het voorjaar, vlak 
voor de zomer, repetities gemaakt, het einde van het schooljaar in zicht, eens een meisje in 
Bunnik naar huis bracht. Om zes uur in de morgen. Haar vader ging net door de voordeur naar 
buiten terwijl ik haar bevallig voetje een zet gaf zodat ze op haar balkon kon klimmen.

bleekrood. Maar dan de smaak, verrassend, die lichtere 
was zelfs zoeter dan de donkere, hoewel je het anders zou 
denken. Die morgen, 17 jaar oud, in de boomgaard tussen 
Bunnik en Bilthoven leerde ik heel veel. Tederheid en de 
smaak van kersen. Nu is er het UMC maar toen rook je het 
verse hooi en kon je wel zeven smaken kersen proeven. 
Veel later ging ik nog eens terug. De boerderij was verlaten. 
Oud, het dak ingestort, wachten op de sloop. De bomen 
waren uit de aarde getrokken. Die lagen echt als houtjes op 
een hoop. Aarde die nooit meer vruchtbaar zou zijn onder 
een dikke laag beton.

Waar dan ook, hoe dan ook, wanneer je een boomgaard 
ziet waar kersen, pruimen, appels, peren of wat voor fruit 
dan ook wordt verkocht, stop dan. Sluit aan in de rij, maak 
een praatje. En koop fruit. Koop veel fruit. Deel uit dat fruit, 
maak er blije gezichten mee. En bid dat het blijft! 
Oh, ja en kersen zijn heel lekker. En als je de zak leeg hebt, 
ga je terug en haal een nieuwe.

‘ DIE MORGEN, 17 JAAR OUD, IN DE BOOMGAARD TUSSEN 
 BUNNIK EN BILTHOVEN LEERDE IK HEEL VEEL’. 

Rhenense kunstenaars zetten 
kunst voor het raam! 

Meer informatie?
Kijk op www.cultuurinrhenen.nl 

Kijk Nou!
Door Mascha Bossuyt
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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. 
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Kom kijken bij de nieuwe 
POP-UP Galerie Driebergen

- Expo mogelijkheden
- Kunst cadeauartikelen 
- Ophangsystemen
- Restauratie van schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles

Kunst & Lijstenatelier Driebergen

Dubbel 

expositie 

vader/dochter!

 

Vaak worden de verschillende land-
goederen en buitenplaatsen in 
de Stichtse Lustwarande ‘parels’ 
genoemd. Dat is helemaal niet zo 

vreemd, maar we zouden alle andere bijzon-
dere cultuurschatten in onze regio te kort 
doen als we het daarbij laten. We hebben hier 
nog veel meer ‘bijzondere parels.’

Parels van miljoenen jaren geleden…
Op het Zwerfsteneneiland in de zandafgraving van Maarn 
liggen getuigen van de begintijd van onze Utrechtse 
Heuvelrug. Grote zwerfkeien die meegenomen zijn door 
een enorme gletsjer tijdens de één na laatste ijstijd. De 
keien komen vrijwel allemaal uit het hoge noorden, uit de 
omgeving van het Zweedse Upsala. Op een kleine groep 
andere stenen na, die via het zuidelijk stroomgebied onze 
kant op gekomen zijn. Tussen deze immense keien zitten 
met recht ‘pareltjes’, vooral als je ook even binnenin de 
steen kunt kijken, schijnen de glinsterende kristallen je 
tegemoet. Sommige stenen zijn namelijk gesneden en 
gepolijst om een idee te krijgen hoe de binnenkant eruit 
ziet. Op het eiland liggen veel soorten zwerfstenen: ver-
schillende  kleuren en soorten granieten, de een met grijs, 
witte en zwarte tinten en de andere met meer rode kleu-
ren. Die kleuren worden veroorzaakt door de zogenaamde  
‘veldspaatkristallen’. Naast de granieten is er een grote 
verzameling Jotnische zandstenen. Bij deze zandstenen 
zijn exemplaren waarbij het net lijkt alsof er sporen van 
vroeger leven op te zien is. Het zijn echter afdrukken door 
het spel van weer en wind en drooggevallen oevers, maar 
merkwaardig is het wel. Zandstenen zijn minder hard dan 
bijvoorbeeld granieten en daardoor zie je soms ook een 
soort gelaagdheid op de stenen.  

Stenen om te hebben en te houden
Alle stenen van het Zwerfsteneneiland hebben hun eigen 
verhaal uiteraard, maar heel bijzonder vind ik de ‘diabaas’. 
Toen geoloog Wim Hoogendoorn vertelde dat die steen zo 
hard is dat diamantslijpers de steen gebruiken om diamant 
te slijpen was ik wel onder de indruk. Misschien wel een 
reden voor een stel onverlaten om een stuk van de steen 
te proberen te pikken. Dat is niet gelukt, maar het heeft 
wel een slachtoffer opgeleverd helaas. Er was namelijk ge-
probeerd de diabaas met een andere steen kapot te slaan. 
Dat ging niet. Het gevolg was dat de andere zwerfsteen in 
stukken brak! Een diabaas ben je niet zomaar de baas! De 
meeste diabazen zijn inktzwart aan de binnenkant. Aan de 
buitenkant zien ze er wat roestig oranje, zwart en grijzig uit. 

Diabaas, een baas boven baas
Geoloog Henk Pagnier zegt het volgende over de diabaas: 
“Een diabaas is een zogenaamd ganggesteente. Dat kan 
je je voorstellen als een pijp of plaat, die van grote diepte 
(bijvoorbeeld 10-20 kilometer) omhoog komt uit een zo-
genaamde magma kamer (dat is vloeibaar gesteente on-
der hoge druk en temperatuur). Als het gesteente uit een 
gang stroomt krijg je in feite een vulkaan. Dat levert weer 
uitvloeiingsgesteenten, zoals lava. En dolorieten of  diaba-

zen komen voor in die gebieden waar door de geologische 
geschiedenis heen, mafisch vulkanisme (dat is een vulkaan 
met vooral donker gesteente, de mineralen die daar inzit-
ten zijn donker van kleur) is ontstaan. De diabazen of do-
lorieten worden gevormd tussen het uitvloeiingsgesteente 
basalt en het dieptegesteente gabbro.”  Een heel technisch 
verhaal, maar feit is dat een diabaas een prachtige steen is 
en al eeuwen geleden werd gebruikt door de Hunebedbou-
wers bijvoorbeeld. Zij maakten er  bijlen van. Tegenwoor-
dig wordt het gesteente veel gebruikt in de aankleding van 
gebouwen en op kerkhoven: als dekplaten of zerken.  

RobertJan en Pjotter
Op het Zwerfsteneneiland liggen enkele diabazen. Met 
schoolklassen zijn de diabazen altijd een van de stenen 
die gezocht moeten worden (“Zoek de grote broer of zus 
van deze kleine steen”) De leerlingen zijn altijd onder de 
indruk van de inktzwarte binnenkant van de roestig uit-
ziende steen.
Ondertussen worden de diabazen goed bewaakt door de 
….bokken met de enorme horens: RobertJan en Pjotter.  
Zij houden de wacht bij deze prachtige parels en eten  
ondertussen hun buik vol met het welig tierend onkruid dat 
op het eiland te vinden is. 

De Parel Diabaas, een baas boven baas

Galerie  ELFRING ART na 16 jaar in Wijk bij Duurstede, 
sinds 2018 gevestigd in hartje Zaltbommel.
Een prachtige oude vestingstad omlijst door water, met een rijke Cultuurhistorie.
 
Gerda Elfring combineert haar schilderijen met werken van brons en keramiek van wel 10 
toonaangevende beeldende kunstenaars die tijdelijk of permanent in de galerie exposeren.

openingstijden:
vrijdag:  13.00 u tot 17.00 uur
zaterdag:  11.00 uur tot 17.00 uur

1e zondag van de maand tijdens het Rondje 
Bommel van 13.00 uur tot 17.00 uur.

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

elfring-art.nl

BEZOEK WIJK BIJ DUURSTEDE
Maak een wandeling langs Kasteel Duurstede, 
Molen Rijn & Lek, de Grote Kerk op de Markt en de vele 
andere historische panden in de oude binnenstad.

Elke 1e zondag van de maand vindt om 14.00 uur een 
inloop-stadswandeling plaats onder begeleiding van een 
stadsgids (startpunt: VVV aan de Markt).

www.bezoekwijkbijduurstede.nl

Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland: 
Het eiland is als volgt te bezoeken:
MAANDRONDLEIDING 
Wij verzorgen elke eerste zaterdag van de maand, om 
11.00 uur, een gratis rondleiding op ons mooie  
Zwerfsteneneiland in de Zanderij te Maarn. Deze gaat 
door bij een minimum aantal aanmeldingen van 6 
personen. Aanmelden kan tot 2 dagen voor de  
rondleiding via zwerfsteneneiland@studiomirjam.nl
 
RONDLEIDING OP AFSPRAAK / BEDRIJFS-/
FAMILIE-UITJE
Op een ander tijdstip (op afspraak) kunnen wij ook 
privé rondleidingen verzorgen. De rondleiding duurt 
ongeveer 1 uur en de kosten bedragen € 3,50 p.p. 
(minimaal € 35,00 per groep) met eventueel catering 
en aanvullende activiteiten naar wens.

Bronnen en beeld:
W. Hoogendoorn: Zwerfsteneneiland Maarn en  
andere aardkundige monumenten. (Utrecht. 2006);
Met dank aan Peter Enter, Mirjam van Oord en  
Henk Pagnier.

Door Annet Werkhoven

‘DE LEERLINGEN ZIJN ALTIJD ONDER DE

 INDRUK VAN DE INKTZWARTE BINNENKANT 

VAN DE ROESTIG UITZIENDE STEEN’.

Geleerden bij de keien in de zandafgraving begin 20e eeuw.

Diabaas met gladde kant zodat je de binnenkant kunt zien, 
foto: Peter Enter

Bokken en stenen, Peter Enter

Zitman Vloeren is uw gietvloeren specialist in de 
Regio Utrecht. Mooie naadloze vloeren. Van enkele 

kleur tot de bekende betonlook vloeren. Ook voor het 
mooie Leefbeton kunt u bij ons terecht. 

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

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

Ook voor museum- of galerievloeren
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Op en zonnige maandag in mei ontmoetten we Barth van Eeten, net 2 
maanden geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Rhenen. Samen 
met Henk Drok, voorzitter van de Stichting Culturele Regio, werd het 
schild van de Stichting overhandigd aan de wethouder. De gemeente wil 
graag, als onderdeel van deze regio, door middel van kunst en cultuur 
(naast schitterende natuur) nieuwe bezoekers aantrekken voor een 
bezoek aan Rhenen. In het vraaggesprek dat volgde kwamen we wat 
meer te weten over de nieuwe wethouder. 

Ervaring
Dat Rhenen een ervaren wethouder heeft 
binnengehaald blijkt wel uit een blik op zijn 
loopbaan: van 2004 tot 2006 wethouder 
in Waalwijk en daarna tot 2010 wethouder 
in Arnhem en tenslotte nog wethouder in 
de gemeente Lingewaard. Barth is de op-
volger van Simone Veldboer, die gestopt 
is na het bereiken van haar pensioenge-
rechtigde leeftijd. Het bleek moeilijk om in 
de Progressieve Combinatie Rhenen een 
geschikte opvolger te vinden en met de 
sollicitatie van Barth was men er snel uit. 
De 66-jarige inwoner van Arnhem vervulde 
naast wethouder vele bestuurlijke functies 
in het sociale domein. Van daklozenop-
vang, peuterspeelzaal tot welzijnsorgani-
saties. Barth: ”Rhenen leek me een mooie 
gemeente met een sympathieke bevolking 

waar men met begrip voor elkaars uit-
gangspunten probeert de samenleving in 
evenwicht te houden”. “Een prachtige plek 
centraal in ons land met een indrukwek-
kende historie, midden tussen de bossen 
en het water van de Rijn”. 

Cultuur 
“De komende 10 jaar zullen er veel baby-
boomers met pensioen gaan en die stappen 
niet op de fiets voor alleen een kopje koffie”. 
“Er moet ook wat te beleven zijn, men wil 
weten wat de geschiedenis is en waar wat te 
zien is”, vertelt Barth. “Qua natuur, cultuur 
en recreatie hebben we veel raakvlakken 
met onze buren en zijn we wel ingenomen 
met de activiteiten van de Stichting Cultu-
rele Regio”. “Ook zijn wij trots op onze pa-
reltjes zoals het Stadsmuseum waar je een 

mooie verzameling schilderijen en prenten 
van de 17e eeuw tot de dag van vandaag 
tegen kunt komen”. Uit het depot van “Het 
Huis van de Gemeente worden regelmatig 
stukken ter beschikking gesteld en uitge-
ruild om tentoongesteld te worden. Maar 
ook Klassiek aan de Rijn (klassieke concer-
ten in de Cunerakerk), het Cuneragilde die 
stadsrondleidingen aanbiedt en toeristisch 
bezoek aan de Cunerakerk mogelijk maakt 
en het Cultuurplatform zijn belangrijke trek-

Gepokt en gemazeld: Barth van Eeten, 
wethouder van o.a. cultuur in de gemeente Rhenen. 

kers binnen onze gemeente. Zo ontwikkelde 
ze in deze coronaperiode een atelierroute 
‘Kijk nou!’  met kunst die ook binnen de 1,5 
meter samenleving kan worden bezichtigd.  
“Samen moeten we het doen”. Hij is enthou-
siast over het Cultuurplatform in Rhenen:  
“Initiatieven uit de bevolking zijn de beste 
bronnen voor het beleid”. Met deze wijze 
woorden namen we afscheid van Barth en 
de het mooie stadje Rhenen, op de grens 
van Utrecht en Gelderland. 

   
Interview      Door Wes Jansen

Gallery ArtChemistry uit Amersfoort zorgt voor een Zuid-Afrikaanse 
touch op Landgoed Sandenburg, met hedendaagse kunst van twaalf 
gepassioneerde kunstenaars.

Zuid-Afrika, in veel opzichten een prachtig land maar helaas ook een 
land met veel armoede, criminaliteit en grote verschillen tussen arm en rijk en 
tussen blanke en gekleurde mensen. 

Veel van de kunstenaars die wij vertegenwoordigen zoeken in hun werk een 
antwoord op deze grote sociale issues. En voor sommigen zijn de herinneringen 
uit hun jeugd de basis voor hun creativiteit, anderen creëren werk om even weg 
te kunnen dromen uit de dagelijkse realiteit. 

Maar één ding hebben zij gemeen: ze zijn trots op hun land en willen graag met 
hun kunst een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Zuid-Afrika. 

Het is voor de meeste Zuid-Afrikaanse kunstenaars erg moeilijk kunstliefhebbers in 
Europa te bereiken, zowel door de fysieke afstand als ook om � nanciële redenen. 

ArtChemistry probeert hen te ondersteunen door hun artwork aan te kopen en 
op het thema VIA SA art lovers in Nederland en elders in Europa te bereiken. 
Hun werk is het meer dan waard.

Bezoek onze stand en ‘experience the chemistry yourself!’

komt naar Langbroek van 4 t/m 7 september  2020!

Voor meer info: wimvanginkel@artchemistry.nl    +31 (0) 65 33 77 275    www.artchemistry.nl        #artchemistrygallery Muurhuizen 45B, 3811 ED Amersfoort  (altijd welkom, bel of mail even)

Alvast een
voorproefje uit
onze portfolio:

Alma Thomas
Halt

Andrew Orapoleng 
Ntshabele

The Greater Journey 1

Antoinette Cloete-Nel
Complete I

Bambolwami José 
Sibiya

The Yellow Artwork

Boyce Magandela
Home coming

Colbert Mashile
Rainbow

Dario Paulino Manjate
Soul searching

Grace Kotze
Pause: three sparrows & 

the world globe

James Stead
The smell of apples

Meshack ‘Shakes’ 
Tembani

Guys chatting

Richie Marley Madyira
My Aunt

Uwe Pfaff
Dinner in 5

25 jaar Wijks Atelier
Het Wijks Atelier staat voor creatieve ontwikkeling met passie en plezier. 
Al 25 jaar organiseert het Wijks Atelier kunstzinnige cursussen voor inwoners uit het  
Krommerijn gebied en de Utrechtse Heuvelrug  in het Feuniksgebouw in Wijk bij Duurstede.

In 1995 wordt het Wijks Atelier opgericht door de schil-
dersgroep het Oude Stadhuis. Het bestuur, bestaande uit 
enthousiaste vrijwilligers en enkele docenten huurt een 
ruimte in het Feuniksgebouw, die met met hulp van diverse 
fondsen wordt ingericht.  Het Wijks Atelier gaat van start 
met een verrassend aantal aanmeldingen en na 7 jaar 
wordt een tweede ruimte gehuurd.

Verschillende Cursussen
Het Wijks Atelier biedt verschillende cursussen aan op het 
gebied van schilderen, tekenen, keramiek en fotografie 
voor volwassen (beginners en gevorderden) en voor jeug-
digen. Daarnaast is er een voortdurend wisselend aanbod 
van cursussen op het gebied van textiele werkvormen, 
edelsmeden en bijv. collagetechnieken.  Onze lessen wor-
den gegeven door professionele en enthousiaste docenten. 
Ook zijn er lezingen, workshops en masterclasses. Lezingen 
worden gegeven door kundige inleiders en zijn gekoppeld 
aan mooie tentoonstellingen in het land. Masterclasses 
worden gegeven door bekende kunstenaars. 

Verder organiseert het Wijks Atelier cursussen voor doel-
groepen, zoals Kunst en Zorg, gericht op mensen met 
geheugenproblemen en Lang Leve Kunst, een programma 
voor ouderen in de zomervakantie. 

Het Wijks Atelier heeft bewezen bestaansrecht te hebben.  
De “kunst” is het aanbod actueel te houden en de cursussen 
betaalbaar. Alle activiteiten worden betaald uit de deelne-
mersgelden, behalve de bijzondere cursussen. Daarvoor krijgt 
het Wijks Atelier van verschillende organisaties subsidie. 

Meer informatie
Het Wijks Atelier
Walplantsoen 14, 3961 CA Wijk bij Duurstede
www.wijksatelier.nl 

‘HET WIJKS ATELIER STAAT VOOR 

 CREATIEVE ONTWIKKELING MET PASSIE EN PLEZIER’!

Door Bo Hendrikse

Henk Drok (voorzitter St. Culturele Regio) rechts en wethouder Barth van Eeten (gemeente Rhenen)
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De afgelopen tijd leek het alsof de wereld 
even stilstond. We moesten zoveel mogelijk 
thuisblijven om zo de verspreiding van het 
coronavirus te remmen. Maar thuis zat men 
niet stil. Er werd vanuit huis gewerkt, gesport, 
gerecreëerd en gevierd.

Op 5 mei vierden we in heel het land dat we al 75 jaar vrij 
mogen zijn. Op de gemeente Utrechtse Heuvelrug waren 
grote plannen opgezet door het 4 en 5 mei comité. Daar-
naast was er de prijsvraag met als doel het Cultuurhuis in 
Doorn sieren met een kunstwerk in het teken van vrijheid 
en Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Helaas moes-
ten deze plannen in de ijskast worden gezet en werd er 
vanuit huis gevierd. Desalniettemin zijn de finalisten op dit 
moment hard aan het werk en hopen we later alsnog een 
mooi kunstwerk te mogen onthullen.

Veel optredens en exposities zijn komen te vervallen. Dat is 
erg spijtig voor de mensen die vaak al maandenlang bezig 
waren met de voorbereidingen. Zo ook het Boek&Bal Cul-
tuurcafé van de Bibliotheek Z-O-U-T dat plaats zou vinden 
op 18 maart, maar op het laatste moment toch een groot 
risico bleek. Gelukkig denkt men ook in oplossingen. Deze 
onthulling vond bijvoorbeeld plaats door middel van een 
video. De culturele branche zocht, en zoekt naar nieuwe 
manieren van werken. Bijzonder daarbij was dat er zowel 
online als offline naar mogelijkheden werd gekeken. Aan 
de ene kant kwamen er online lessen, filmvertoningen 
en exposities. Mening woonkamer werd omgebouwd tot 
dansvloer of fitnessruimte. Daarnaast kwam er de Modern 
Art contest competition corona, kortweg MAccc een idee 

van Ank ter Kuile, eigenaresse van Galerie Novia Doorn. 
Elke maand is er een nieuw thema waarbij zowel begin-
nend als gevorderd kunstenaar iets mag inzenden. Er zijn 
verschillende categorieën gebaseerd op ervaring en ma-
teriaalkeuze en voor de winnaars zijn leuke prijzen. (voor 
meer informatie kijk op: https://galerienovia.nl/maccc/) 
Meer mensen gingen weer creatief bezig en (her)ontdekte 
een hobby. Hopelijk kunnen we daar tijdens Gluren op de 
Heuvelrug eind dit jaar samen de vruchten van plukken.

Aan de andere kant liet men ook zien dat er op anderhalve 
meter afstand nog veel mogelijk is. In eerste instantie was 
er daarbij veel aandacht voor de bejaarden- en verzor-
gingstehuizen. Deze mensen werden getrakteerd op aller-
hande muziek en konden hier op een veilige afstand van 
genieten. Uiteraard werd dit enorm gewaardeerd, bedankt 
daarvoor li(e)ve artiesten!

Langzaam maar zeker mogen we weer naar buiten, orga-
niseren en ontmoeten. Hopelijk kunnen we nu extra van 
genieten van deze vrijheid. Hoe dan ook zullen we het 
samen moeten doen. 

Het past niet in een pictogram

Het past niet op een plaatje

Onbegrijpelijk, ongrijpbaar en ingrijpend is het daar

en gooit jouw wereld om

Corona is niet alléén het randje licht om de verduisterde zon…

En meer dan ooit verlang ik naar haar licht en warmte

Omarm me

Ik val om

Biddend vraag ik God genade

Deze plaag maakt ons alleen, maar toch meer samen

Raam en beeldscherm omlijsten de kwellende pijn van afstand

handkussen zwaaiende vertwijfeling, nu zelfs zachte zeep bijt

Onderuitgeschoffeld voel ik wat ben ik even kwijt

weet ik, probeer ik, gerust in onzekerheid

niet een voetnoot in de geschiedenis, wel

een huismus in een uitgestelde lente te zijn

Een lente waarin de vogels tot ons spreken

Een lente van zorg en creatieve overvloed

Sterretjes, schenk ons even

Een paar straaltjes over-leven..

Over leven gesproken, nog nooit zo bewust

De doden brengen ons er dichterbij

Met een coronascoop observeer ik het heelal,

in het besef dat woorden gewichtloos zijn..

Want hoe zwaar dit virus nog op ons drukken zal

Het krijgt onze dromen toch echt niet klein.

honderdmeter.nl/werktitel-estafettegedicht-voor-de-heuvelrug/

Estafettegedicht van de Dichter op de 
Heuvelrug, Gera Pronk en anderen:

We moeten het samen doen
Achtergrond Door Maja van Eijndthoven

Column Door Maja van Eijndthoven

Deze nieuwe editie van de Arte e Cultura 
bereikt u helaas later dan gepland. 
Nederland is in de ban van het corona-

virus, en zal dat voorlopig ook nog wel even 
blijven. Tijdens dit schrijven is net bekend ge-
worden dat de bibliotheken voorzichtig weer 
open mogen. En vanaf 1 juni ook verschillen-
de culturele instellingen, mits men voldoen-
de maatregelen treft, en niet meer dan 30 
personen tegelijk binnenlaat. Hopelijk hebt 
u deze krant op een van deze mooie plekken 
aangetroffen. 

Ik zal u zeggen, ik heb het gemist. Als cultuurcoach ben ik 
graag onder de mensen, spreek ik met creatieve inwoners, 
bezoek ateliers, historische plaatsen, musea. Dat ging nu 
allemaal even niet. In de vorige editie kondigde ik aan hoe 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug bezig was met plan-
nen voor 75 jaar vrijheid. Een feest dat we graag samen 
hadden gevierd, maar we nu thuis doorbrachten. Gelukkig 
was daar wel het mooie Boombeesten project van Caroline 
Wesselman om de eigen straat op te fleuren en kunst te 
bevrijden uit plastic.

Een wijs man zei ooit: “Elk nadeel heb zijn voordeel”. Let 
wel, ik wil de negatieve gevolgen van deze crisis zeker niet 
ontkennen, maar het brengt ook een positief effect met 
zich mee. Eenieder werd beroepen op zijn/haar creativi-
teit, en we zochten nog meer naar online verbondenheid. 
Persoonlijk vond ik het bijvoorbeeld fantastisch dat ik elke 
week naar het theater kon, thuis, achter de computer. Mét 

een nagesprek met makers en acteurs (en afterparty met 
DJ). Iets wat mij anders nooit zou overkomen, in ieder ge-
val niet iedere week. Ook op de Utrechtse Heuvelrug zag 
ik hoe men razendsnel reageerde, en niet bij de pakken 
neer ging zitten. Online danslessen en kunstlessen via 

Corona maakt creatief, dat is weer positief!

videoverbindingen, muziek in ‘anderhalvemetersessies’, 
ateliers met zogenaamde spatschermen, online exposities. 
Prachtig! Deze tijd vertelt ons dat kunst niet alleen fysiek 
op één plek is, cultuur ontstaat door creatieve verbinding. 
 

Project ‘Boombeesten’ van Caroline Wesselman

Al een tijdje mijn 
nieuwe werkplek. 
Het is best te doen.

“Het nest is goed maar het heelal is ruimer”
In de muziekkoepel in Leersum, gemaakt door Jeannette Wouters.

Scan de code 

voor de video!

Illustraties

Robin Bonk is een freelance illustrator uit Utrecht onder de naam Bonk Artwork. In 2016 behaal-
de hij zijn ‘Bachelor of Design’aan het St. Joost Kunstacademie te ‘s Hertogenbosch in de richting 
illustratie. Als illustrator levert hij redactionele illustraties, etiketten, kledingdesigns, albumcovers 
en ook tattoos, muurschilderingen en kunstwerken.

Een fantasierijke wereld vol detail 
Dat is het werk van illustrator Robin Bonk

Een complexe illustratie over constante afleiding 
waarin steeds meer valt te ontdekken. Redactionele illustratie over genetisch gemodificeerd DNA.

‘Er gaat niks boven de eerste lijn op een leeg oppervlak’, zegt 
Bonk. Met zijn passie voor ambacht geeft hij zijn werk een 
plek in de snelle en digitale maatschappij. Volgens Bonk zal 
er altijd een behoefte blijven naar ambacht. En daarin wil hij 
graag voorzien. Mensen met die behoefte komen bij hem met 
een bepaald idee in hun hoofd. Het kan soms een complex 
idee zijn, of soms is het gewoon een gevoel wat ze willen 
uitdrukken. Daar houdt hij van, om ingewikkelde concepten 
om te zetten in waardevolle visuele middelen. 

Een verhaal vertellen
Denk aan een stripverhaal. Een strip vertelt een verhaal 
door middel van elk scenario in een rader te plaatsen. Door 
die netjes te volgen, wordt het verhaal verteld. Bedenk je 
nu een beeldverhaal zonder kaders, waarin alle inhoud met 
elkaar verweven is. Dit gebeurt in het werk van Bonk. Vaak 
laat hij zich daarbij inspireren door de natuur en transfor-
meert hij zijn waarneming tot een fantasierijke wereld. Hier 
komt het surrealistische beeld uit voort. 

Zelf ontdekken
‘Ik houd er van om naar een kunstwerk te kijken waar je 
steeds meer uit kan halen. Het gevoel dat je iets zelf hebt 
ontdekt’, aldus Bonk. Door het gebruik van symboliek 
communiceert hij de achterliggende boodschap, met als 
doel dat de betekenis ontrafelt wordt. 
 

Meer informatie: 
www.bonkartwork.com 

info@bonkartwork.com 

 +31 (0)6 49 37 12 53

Hans Waaldijk

De geschiedenis van de Utrechtse Heuvelrug staat in het landschap 
gegrift. Niet alleen in de natuur, maar ook in de cultuur. Vele bouw-
werken, verspreid over de heuvelrug, vertellen het verhaal van zijn 
bewoners: van de historische grafheuvels tot de vele landgoederen en 
kastelen die je overal op de Heuvelrug vindt.

   
Interview  Hans Waaldijk      

van inwoners met hun dorp/gemeente en 
vergroot tegelijk de aantrekkingskracht van 
de Utrechtse Heuvelrug”. 

Kastelen en buitenplaatsen.
Eind 17e eeuw ontdekten ook de rijke koop-
lieden de Utrechtse Heuvelrug. Ze bouwden 
er hun buitenhuis om er ‘s zomers de stank 
en drukte van de stad te kunnen ontvluchten. 
Eerst nog als boerderijen met een herenka-
mer (‘hofstedes’), maar vanaf eind 17e eeuw 
als luxe buitenplaatsen met sierlijke tuinen 
en bossen. De ‘Stichtse Lustwarande’ langs 
de weg tussen Rhenen en De Bilt is 
een prachtige aaneenschakeling 
van zulke landgoederen. “Huis 
Doorn en Kasteel Amerongen 
zijn twee van onze erfgoed-
parels voor bezoekers die 
een tripje naar het verleden 
willen maken” volgens de 
wethouder.

Bomenmuseum Gimborn.
Ook het Nationaal Bomenmuseum Gimborn 
in Doorn is een bezoekje waard nu er na 
1 juni weer beperkt bezoekers ontvangen 
mogen worden. Het museum bezit een we-
reldberoemde collectie bomen en heesters 
uit alle delen van de wereld. Deze zijn in de 
loop der jaren verzameld voor wetenschap-
pelijk onderzoek tijdens expedities of als 
zaad geruild met andere arboreta en bota-
nische tuinen. Er zijn zeldzame exemplaren 
te zien op het 27 ha grote landgoed.  

Tabaksmuseum
“Ook het Tabaksmuseum is de moeite waard 
als u onze gemeente gaat bezoeken of naar 
kasteel Amerongen op weg bent”, aldus 
Hans. Het Tabaksmuseum laat het verleden 
van de tabaksteelt in Amerongen en omge-
ving herleven en geeft een beeld van de groei, 
het drogen en verwerken van tabak. Naast 
de permanente collectie in het museum zelf 
wordt buiten op een tabaksveldje getoond 
hoe de tabaksteelt eeuwenlang verliep. Een 
deel van het museum in ingericht als au-

thentieke droogschuur waar te zien is 
hoe de tabak wordt gedroogd en 

verwerkt. De collectie bestaat 
uit een groot aantal voorwer-
pen die met de tabaksteelt 
en de verwerking te maken 
hebben.

 
Talenten
“Verder biedt de gemeente mogelijkheden 
aan vele kunstenaars. We hebben bijvoor-
beeld de Cultuurhoek in Driebergen maar 
ook het Kunstgilde in Leersum”. 
“Ontplooiing van culturele talenten is leuk 
en verrijkt je leven. Daarnaast zorgt ont-
plooiing ervoor dat inwoners dingen sa-
men gaan doen en dit legt verbindingen en 
bevordert meedoen”, benadrukt Hans. “We 
faciliteren tenslotte een cultureel program-
ma in de diverse cultuurhuizen. De op-
dracht voor de organisatie van de culturele 
programmering met voorstellingen leggen 
we bij de Regiobibliotheek Z-O-U-T”.

Trots op cultuur en ontplooiing van talent

“ONTPLOOIING VAN CULTURELE 

TALENTEN IS LEUK EN VERRIJKT JE LEVEN”

Bron Wikipedia Foto: Antoine - Eigen werk

“Dit zijn belangrijke onderdelen uit onze 
Cultuurnota “De Kunst van het Bloeien.
“Ik ben trots op het vele cultureel histori-
sche erfgoed: de landgoederen, kastelen en 
buitenplaatsen in onze gemeente, meestal 
gecombineerd met het mooie landschap. 
Zij geven culturele waarde en identiteit aan 
onze gemeente. En ik hoop dat zoveel mo-
gelijk mensen ervan kunnen genieten”,ver-
telt Hans Waaldijk, wethouder van o.a. 
kunst en cultuur in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug “Cultuur, erfgoed en natuur/
landschap dragen bij aan de verbondenheid 

Door Wes Jansen
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 Agenda juni t/m september 2020

In het centrum van 
Wijk bij Duurstede
Aan het 
Kokkestraatje 35

met keuze uit ruim 
1000 kunstwerken 

Kijk op Kijk op 
www.trondeel.nl 
voor meer info

Word lid van de 

kunstuitleen

Schilderwerk
Behangwerk
Glaszetten
Projecten
Monumenten

www.schildersbedrijfexcellent.nl  |  info@schildersbedrijfexcellent.nl

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

Han de Leeuwerk

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

Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl

Han Ebbelaar 
locatie Parc Broekhuizen

Koetshuis 
Broekhuizerlaan 2  Leersum

1 juli t/m 1 september 2020

De Toets Zeist 
Open - atelier sessies  
tekenen & schilderen 

Vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 sept. gaan alle andere sessies ook 
weer beginnen, info: www.detoets.nl

Kunstroute Rhenen; 
KIJK NOU !  

t/m 1 augustus 2020

 Alle info: www.cultuurinrhenen.nl

Workshops Pyrografie 
(houtbranden) 

Think Pink Studio Rhenen

Info: www.thinkpink.studio

De Weide Blik
Sea Shore Footage 

tot eind september 

Info: www.deweideblik.com

Kasteel Sterkenburg 
2-4-7 daagse 

zomerarrangementen

Sfeervol overnachten in de B&B 

Info: www.kasteelsterkenburg.nl

Kunstexpositie 
Landgoed Sandenburg 

van 4 t/m 7 september
Internationale en nationale kunstenaars 

presenteren zich tijdens deze Art Fair, 
entree € 7,50 per persoon, 
Info: www.cultureleregio.nl

StadsMuseum Rhenen  
 Jong & Bevrijd 

t/m 1 september 2020

Info: www.stadsmuseumrhenen.nl

Galerie Laimbock 
Georg Alexander Morawetz 

t/m 27 september

Info: www.galerielaimbock.com

Lezing Kasteel Amerongen 
van Philip Mansel 

27 juni 

Info: www.kasteelamerongen.nl

Tussen Heuvelrug & Wetering 
grote opruim dag 

20 juni Heidetuin 

opgeven:
 secretaris@tussenheuvelrugenwetering.nl

Kunstroute 
Driebergen Art 

Jaarlijks kunstevenement 

Van 20 juni t/m 5 juli 2020

Alle info: www.driebergenart.nl

TriAdore
Expo op Landgoed Sandenburg 

Van 4 t/m 7 september
(Mascha Bossuyt - Willemien Schouten 

Renske de Vries.)

 Alle info op: www.Triadore.nl

Uitkijktoren – Natuurtheater 
De koepel 

Te bezichtigen van 1 april t/m 31 Oktober. 
dinsdag t/m zondag van 13.00 uur - 17.00 uur. 
Expo: fotoclub oog & Optiek / buiten: objecten 

en installaties van Kunstlijn Lunteren.

(navigeren naar: Boslaan 87 Lunteren)

Landgoed winkel/Theetuin 
Kraaijbeekerhof

Diederichslaan 25a Driebergen

Open iedere vr./zat. 
Van 12.00 – 17.00 uur.

Nico Vrielink 

Van 18 oktober 
t/m 26 oktober 2020

Eddie’s Art and more
Nijverheidsweg 16a  Utrecht.

Dieter & Renske Klaasen 

Van 20 juni t/m 5 juli 2020

 Locatie Traaij 10a  Driebergen.

Beeldentuin 
Kunst aan de lek 

20 juni t/m 27 september

Info: www.kunstaandelek.nl

Huis Doorn 
open 

reserveren! 

Parktuin gehele week open.
Info: www.huisdoorn.nl

Museum Militaire Traditie 
open

reserveren 

Info: www.museummilitairetraditie.nl

Nationaal Bomen Museum 
open

reserveren

Info: www.bomenmuseum.nl

Cultuurhoek Driebergen 
open 

vanaf 15 juni, expo ruimte te huur voor 
kunstenaars.

 1 juni t/m 15 juni Digna Weiss/ 
15 juni t/m 30 juni Charlotte Molenaar.

Info: www.cultuurhoek.nl

Kasteel Amerongen 
open 

iedere vrijdag, zaterdag en zondag 
Reserveren! 

(Tuin ook op donderdag open )
 Info: www.kasteelamerongen.nl

Musea in Amersfoort  
open 

waaronder Musiom, Museum Flehite, 
Mondriaanhuis en kunsthal KadE

Info: www.visitamersfoort.nl

MARTIJN VERSTEEG
Tekeningen & Schilderijen

• Portretten

Olieverf,  Tekening

• Tekenlessen

Overberg, Veenendaal, Zeist

www.martijn-versteeg.nl
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door Frank Flippo        m.m.v. de Bibliotheek Z-O-U-T

In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers. 
Dit nummer de winnaar van de ZOUT schrijver vh jaar 2020 verkiezing en interessante boekentips.

schilderijen - schilderlessen - workshops - kunstuitleen

kunst- en cultuurkrant AC

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

Boeken 
‘Huiselijk drama met een zwarte rand’
A ntoinette Kalkman is Zoutschrijver 2020 met Bonuszoon, een

psychologische thriller over rivaliserende buurvrouwen. Een van 
hen wordt verdacht van moord op een buurjongen. Het spannende 
verhaal speelt zich af rond plantage Willem III in Elst en het aangren-
zende plantershuis waar Antoinette negen jaar geleden ging wonen.  
Een ‘domestic noir’. Antoinette: “Mooie term: een huiselijk drama 
met een zwarte rand. “

“We moesten veel klussen voor we erin 
konden trekken. Saai werk, al dat scha-
ven en schuren. Maar mijn brein werd er 
heel actief van. Zo ontstond het boek, 
ook door de omgeving: een voormalige 

tabaksplantage, Duitse soldaten in de oor-
log, een (gelukkig geruimde) grafkelder 
naast het huis. En een spook op zolder dat 
we Johanna hebben genoemd. Sinds een 
half jaar horen we haar ‘s nachts niet meer. 

Ik denk dat ze op vakantie is.”
Johanna kwam ook voor in Bonuszoon, 
maar is er uiteindelijk uit geschreven. 
Antoinette gaat haar alsnog eren met een 
novelle. “Ik schrijf niet alleen thrillers. En 
ik lees van alles. Wel verlang ik een span-
nend verhaal. Een kabbelend beekje is best 
aangenaam. Maar na een tijdje heb je dat 
wel gezien, toch?”
Antoinette werkte in de bankwereld: “Toen ik 
een klus kreeg aangeboden in de financiële 
marketing zei ik gelijk ja want ik ben van na-
ture een aanpakker. Zo begon mijn carrière. 
Ik zeg erbij: het had net zo goed een koek-
jesfabriek kunnen zijn. Bij mij speelt altijd 
de vraag: hoe kan ik dingen beter maken 
voor de klant? In de financiële wereld heb 
ik daardoor mooie dingen kunnen bereiken. 
Maar na 20 jaar dacht ik: als ik ooit nog iets 
nieuws wil beginnen, moet ik het wel nu 
doen. Inmiddels ben ik schrijver en ik heb 
geen seconde spijt gekregen van die stap.” 

Welke vaardigheid uit je commerciële 
loopbaan komt nog steeds van pas? 
“Effectieve personal branding. Die bete-
kent vooral: blijf bij jezelf. Doe jezelf niet 
anders voor dan je bent. Iets anders ge-
looft toch niemand!”

Niet alleen thrillerschrijver, niet alleen 
zakenvrouw. Wie is Antoinette?
“Ondernemer, ouder, schrijfster, in die 
volgorde. Hoofdpersoon Lauren heeft net 
als ik een gezin met kinderen uit meer-
dere huwelijken. Ook bij haar spelen de 
gemengde gevoelens die een gemengd 
huwelijk oproepen. Alleen heeft het bij 
haar dramatische gevolgen.”

En weer weet een auteur
uit Doorn ons te verbazen,
Patrick Jacobs heeft een geweldig spannend en boeiend boek 
geschreven. Een DeBerrydraaitdoorrrrrrr voor in de zon.

Lezing bibliotheek Maarn 
2 maart 2020

Roderick Leeflang wordt geboren in een 
zeer welvarend gezin en beleeft een rim-
pelloze jeugd in Wassenaar.  Hij heeft een 
droom en een grenzeloze ambitie. 
Een wereldberoemde, succesvolle en rijke 
ontwerper worden, dat is zijn doel. Nadat 
zijn vader overlijdt start Roderick zijn ei-
gen bedrijfje en heeft het de eerste jaren 
zwaar. 

Roderick leert een harde les als blijkt dat 
het spel op die apenrots niet geheel zon-
der risico’s is. Een les die hem nog lang 
zal heugen.

Opgroeien tussen de boeken 
willen we voor iedereen!

Elk jaar komt er een klassiek prentenboek 
voor een klein prijsje uit, zodat alle  
kinderen een eigen boekenplankje  
kunnen verzamelen. 

Dit jaar start de actie op 12 juni met Woeste Willem 
voor maar €2,50. Maar wij willen dat écht alle kinde-
ren plezier kunnen hebben van deze actie. Daarom 
zamelen wij exemplaren in voor de Voedselbank en 
Voorleesexpress.  Wij doneren een doos van 40 boe-
ken, helpt u ons de andere 80 te verzamelen?
Koop een (extra) exemplaar van Woeste Willem voor 
€ 2,50 en geef deze cadeau! Wij zorgen dat ze bij de 
Voedselbank en Voorleesexpres terecht komen.
Boek & Koek

Woeste Willem is 
ook verkrijgbaar 
bij Boek & Koek.

Kom snel kijken in onze 
winkel, ook voor heeeel 
veel andere boeken of een 
kop koffie/thee!

Boekentips

De Algemene Boekhandel | Leusderweg 186 | 3817 KE  Amersfoort

Marian Rijk
Vergeten goud van Marian Rijk 
is een meeslepende biografie 
over de opkomst, het succes en 
de stagnatie van de Nederland-
se olympisch zwemkampioene 
Rie Mastenbroek.

Stichting Culturele regio 
volop in beweging!
De stichting culturele regio (Utrechtse Heuvelrug – Wijk bij Duurstede – 
Rhenen) blijft doorgroeien in het aantal kunstenaars wat zich aansluit 
bij het culturele platform waardoor zij beter in beeld zijn.

Plaatselijk, regionaal en Landelijk word er promotie gemaakt in landelijke kunstkranten zoals 
de Kunst & Museum krant en de regionale Arte e Cultura krant die een dekking heeft in midden 
Nederland, ook de in trek zijnde folder Cultureel Rondje van de Regio is net weer verspreid en is 
groter dan ooit en in een nieuw ontwerp, de folder is verkrijgbaar bij alle kunstenaars, Museums, 
VVV Kantoren, gemeentehuizen en horeca.

Radio90FM
Sinds enkele maanden heeft de culturele regio ook een eigen programma op de zaterdagmor-
gen van 9.00 -11.00 uur waarin uit tips vermeld worden voor het weekend in de gehele regio, 
onder de naam; Cultuur in de Regio. Presentator is Anton Rekke met zijn eigen muziek keuze, 
de redactie word gevormd door vrijwilligers van culturele regio. Te beluisteren op radio 90FM  
(Frequentie 91,7)

Art Fair Sandenburg
De kunstexpositie word gehouden van 4 t/m 7 september op Landgoed Sandenburg, met een 
prachtig uniek aanbod, o.a. Art Chemistry met bijzondere kunstenaars uit Zuid-Afrika en Galery 
Kunstbroeders uit Soest die verschillende Chinese kunstenaars vertegenwoordigd, dit moet je 
zien, maar ook vertrouwde gezichten als Galerie Laimbock die vele (Int. ) nationale kunstenaars 
gaat laten zien met uiteraard ook werken van Willem Lenssinck, Galerie en Beeldentuin Kunst aan 
de lek of het gelegenheid trio TriAdore uit Rhenen, Janine van Dijk, Gerda Elfring of de modern 
collectie van Eddie’s Art uit Utrecht, sieraden van Willemina Art Jewelry, Kunstgilde Heuvelrug uit 
Leersum, Karin Boers, Kunst aan de Bron, Ron Koevoets, Han de Leeuwerk, Ermina Art, Rianne 
Boeschoten, Waldemar Art, Bij de Doctor thuis van Pieter jaspers zijn zo enkele namen die deel-
nemen. Kom vooral kijken en genieten!

Entree voor deze 4-daagse Art Fair is €7,50 per persoon, ook is er dit jaar weer een cultuur 
café welke door Tim Culinair verzorgd word, het terrein zal geheel volgens de rivm voorwaarden  
ingericht worden wat o.a. inhoud een eenrichtings-route en een aparte in-uitgaan.

Onze agenda op onze veel bezochte website is gratis voor kunstenaars, mail uw expo of 
evenement naar: info@cultureleregio.nl  en onze website is: www.cultureleregio.nl 
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Vliegtuigen staan aan de grond. Voorlopig geen verre reizen meer naar 
exotische bestemmingen. Ons huis is de nieuwe bestemming en onze 
directe omgeving het ontdekkingsoord. Saai, of juist boeiend?

Beeldend kunstenares Gerda Elfring vindt 
al jaren onuitputtelijke inspiratie in haar 
directe omgeving. Geboren in het dorp 
Haaften aan de Waal, voelt zij zich kind van 
de rivier. Gerda: “Ik hou van het vlakke ka-
rakter van ons land. Voor mij betekent het 
vertrouwdheid, openheid en vooral ruim-
te”Met deze roots en een groot talent om 
dit landschap in kleur en emotie te vatten, 
heeft zij zich ontwikkeld tot een kunstena-
res van naam. Met haar krachtige en kleur-
rijke beeldtaal nemen haar schilderijen je 
mee naar uiterwaarden met knotwilgen, 
oevers langs een rivier op weg naar onbe-
kende verten. Goudgele luchten omarmen 
rood-groene oevers met knotwilgen in 
een bont kleurenpalet.  Op het doek Cross 
the dam together doemen schapen op uit 

Op Tour de Couleur?Ga met beeldend kunstenares Gerda Elfring op kleurenreisKunstflits

Door Gerda Elfring

Emotional flowers

Op expositiereis?
Waard-art september 2020
Op 26 en 27 september wordt de 15e 
Open Atelierroute in West Betuwe gehou-
den. Ga op expositiereis naar ruim dertig 
kunstenaars in het rivierengebied tussen 
Waal en Linge. Het werk van Gerda Elfring 
is te zien op de locatie van Bottesteyn  
interieurs, Molenweg 3 in Geldermalsen.
www.waardart.nl

Contactgegevens 
Galerie Elfring-art Gamerschestraat 23, 5301 AP Zaltbommel
Zaterdag van 11.00-17.00 uur Iedere 1e zondag van de maand tijdens 
het Kunstrondje Zaltbommel Andere dagen en tijden zijn op afspraak 
mogelijk gerda@elfring-art.nl of 06-12517258
www.elfring-art.nl  www.beleefzaltbommel.nl

half abstracte kleurvlakken. En zie hoe bij 
Emotional flowers wit en gele verftoetsen 
elkaar ontmoeten als bloemen in een vaas.  
Wat een prachtige ontdekkingen, zo vlak bij 
huis. Een ware Tour de Couleur!

Tour de Zaltbommel?
Na zestien jaar te hebben geëxposeerd in 
Wijk bij Duurstede is Galerie-Elfring-art 
verhuisd naar Zaltbommel. Hier is haar 
veelzijdige werk te zien, naast het werk van 
een aantal exposanten, waaronder:

Marijke in den Bosch keramische  
 en bronzen beelden
Annelies van Tetering keramiek
Jaap Hartman bronzen beelden
Lei Hannen keramiek
Thea de Visser keramiek

Pollard willows in the flood plain
Cross the dam together

Kunstexpositie Sandenburg 
september 2020
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen 
rondom de Corona-crisis neemt Gerda  
Elfring, net als in 2019, aankomende 
september deel aan de kunstexpositie op 
kasteel Sandenburg in Langbroek. 

www.sandenburg.nl

Marijke in den Bosch
Brons en keramiek

Bijzonder Warm Welkom in de Watertoren van Werkhoven
Eind 1989 kochten, alweer ruim 30 jaar geleden, Cock en Carolien 
Smeulders de Watertoren van Werkhoven. Zonder woon- of bouwver-
gunning, zonder water (behalve langs de muren) of afwatering, zonder 
ramen, zonder licht. De gemeente, die blij was dat de toren behouden 
zou blijven, verstrekte een woon- en bouwvergunning tot 11 meter 
hoog en in die onderste 11 meters werd een woning gerealiseerd. 

omdat het veel tijd en geld zou vergen. Na 
even zoeken binnen de gemeente naar de 
juiste contactpersoon, kwam men tot een 
prima verstandhouding en een prettige sa-
menwerking. De toren mocht geëxploiteerd 
gaan worden teneinde in het eigen ‘on-
derhoud’ te kunnen gaan voorzien. Met de 
inkomsten uit de activiteiten werd de toren 
inmiddels volledig geïsoleerd, zijn er nieuwe 
ramen en vloeren in aangebracht en werd 
een inpandige lift gerealiseerd.

Terras
Elk weekend van mei tot en met september 
is de toren open voor bezoek, er is heerlijke 
warme appel-notentaart en men kan de 
toren beklimmen.

Creatieve Workshops
Zeer regelmatig worden er creatieve work-
shops gehouden, Dikke Dames Schilderen, 
van Paverpol een tuinbeeld maken, uit Cel-
beton een beeld hakken of Mozaieken.

Feestjes, vergadering en partijen Bruiloften, 
verjaardagen, doopfeestjes maar ook verga- 
deringen op hoogte: even Brainstormen, het 
kan allemaal.

Slapen???
Momenteel word er gewerkt aan een aantal 8 
persoons appartementen/vakantiewoningen. 
We zijn er nog niet maar het komt dichterbij.

WOP
Watertoren Open Podium

Elke laatste vrijdag van de maand vindt dit 
open podium plaats. Een gezellig bijeen 
komen van vooral muzikanten maar soms 
ook cabaretiers of dichters en natuurlijk 
publiek. Mensen krijgen een heerlijk geva-
rieerde avond voorgeschoteld, het is altijd 
een verrassing en altijd gezellig.

Carolien Smeulders

Kindje geboren in de Watertoren
Hier werden Rick (1991) en Anne (1995) 
geboren. Waar Rick in de winter in zijn ski-
pakje rondkroop over de kale vloer, was bij 
de geboorte van Anne de woning zo goed 
als klaar en kon er een kraamfeest worden 
gehouden in een van alle gemakken voor-
ziene woonkamer.

Veel jaren werd er heerlijk gewoond, zijn 
er veel vriendjes en vriendinnetjes over de 
vloer geweest, zijn de kids ‘groot’ geworden.

De toren gaat open
In 2012 werd het echt hoog tijd dat de 
toren aan de buitenkant zou worden aange-
pakt. Een klus waar men erg tegenop keek 

Carolien Smeulders

Exposant op 
Arts Fair Sandenburg
van 4 tm 7 september 2020

Exposant op 
Arts Fair Sandenburg
van 4 tm 7 september 2020
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Er bestaat geen tweede Huis Doorn: een 
klein Utrechts landhuis, nu museum, op-
getuigd in Duits-keizerlijke stijl. Dat niet 

alleen: je kunt er bijna letterlijk de voetstap-
pen volgen van de laatste bewoner, Kaiser 
Wilhelm II. Want zijn sloffen staan nog naast 
zijn bed, zijn kamerjas hangt klaar en de tafel 
is gedekt voor het diner.  Je kunt zelfs zijn 
voetstappen volgen richting de houthakkers-
hut waar hij graag werkte, of zijn allerlaatste 
gang richting de kapel waar hij is opgebaard 
en het mausoleum waar hij ook nu nog ligt.

“Dit is inderdaad uniek”, beaamt Cornelis van der Bas, 
conservator Huis Doorn. “Nergens anders vind je een nog 
intact ballingsoord voor een monarch waar hij 21 jaar 
heeft gewoond. Huis Doorn is ook een voorbeeld van een 
hofcultuur samengeperst in een relatief klein huis.”
De Duitse keizer vluchtte in 1918 naar Nederland nadat 
Duitsland de oorlog had verloren. Uit veiligheidsoverwe-
gingen moest hij zo veel mogelijk binnen de grenzen van 
het landgoed blijven. Hij gaf er vorm aan vele liefhebberij-
en. Hij verzamelde bijvoorbeeld auto’s en liet daarvoor een 
fraaie garage bouwen. In die garage huist sinds 2014 het 
Nederlandse museum voor de Eerste Wereldoorlog. Want 
wie in Nederland is meer met ‘14- ‘18 verbonden dan hij? 

Het huis is toch al veel ouder? 
“Zeker. Al in de middeleeuwen lag hier een ‘uithof’, een 
boerderij die de Utrechtse geestelijkheid van voedsel voor-
zag. Twee keer per jaar ging de opbrengst naar Utrecht. 
Huis Doorn was verbonden aan de Maartenskerk die grenst 
aan het landgoed. Na de Reformatie namen adellijke fami-
lies Huis Doorn over. Eeuwenlang woonden die daar, tot de 
keizer er in 1918 zijn intrek nam. Van die voorgeschiedenis 
zijn weinig objecten bewaard gebleven. We hebben nog 
wel foto’s die ervan getuigen. Ook daar vallen boeiende 
dingen over te vertellen.” 

Terug naar de Duitse keizer en ‘14- ‘18.  
Hoe geeft het huis hier invulling aan?
“Dit jaar herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden is be-
vrijd. Vanaf dat Hitler in 1933 aan de macht kwam, hoopte 
Wilhelm II dat die de monarchie zou herstellen. Wilhelms 
tweede vrouw ijverde onvermoeibaar voor dit eerherstel, 
maar vergeefs. Over deze kwestie heeft Huis Doorn dit jaar 
een expositie getiteld De keizer en het Derde Rijk.”

Interbellum
Huis Doorn trekt tegenwoordig veel bezoekers. Wat 
is er gebeurd om dit mogelijk te maken?
“In 2012 dreigde Museum Huis Doorn zijn deuren te moe-
ten sluiten vanwege een halvering van de subsidie. Het was 
een moeilijke tijd. Het museum kon voor het publiek open 
blijven dankzij de grote inzet van 180 vrijwilligers. Ook 
kon er in 2014, dankzij een eenmalige subsidie van het 

ministerie van OCW en bijdragen van externe fondsen, een 
tweede pijler onder het museum worden geplaatst met het 
nieuwe paviljoen en de permanente expositie over Neder-
land en de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien is de aandacht 
sterk verbreed richting de Eerste Wereldoorlog en het 
interbellum. Ook Nederland heeft nu een kenniscentrum 
voor de Eerste Wereldoorlog. We hebben een eigen archief 
en een bibliotheek met vele unieke stukken. Ik vind het 
mooi dat die gewoon openbaar is. Hij kan vrij geraadpleegd 
worden door belangstellenden, bijvoorbeeld geschiede-
nisstudenten of scholieren die een profielwerkstuk maken. 
Door onder andere schenkingen is gaandeweg een enorme 
collectie opgebouwd met veel werken, onder andere dag-
boeken, over de Eerste Wereldoorlog. Die bibliotheek zit in 
het neorenaissancistische poortgebouw dat Wilhelm liet 
bouwen. Ook daar zijn incidenteel rondleidingen. Want het 
is een interessant gebouw met een rijke historie. Daarnaast 
worden de dienstvertrekken, inclusief kleedkamers, en de 
artsenkamer op de zolder van Huis Doorn in de oude staat 
hersteld. Ook zij zullen op termijn open gaan voor publiek. 
Verder willen we de kapel meer gaan openstellen.”

En er zijn evenementen? 
“We laten inderdaad meer evenementen toe op het terrein, 
bijvoorbeeld een Kerstfair, en de koetsjesdag…zo lang 
het evenement past in het park, dat zelf ook historische 
betekenis heeft.”

Multi-period
“We hebben het Historisch Festival met duizend re-enacters 
in historische kostuums. Met name voor de kinderen is dat 
een mooie vorm van aanschouwelijk onderwijs. Dat evene-
ment stond altijd in het teken van de eerste wereldoorlog. 

Afgelopen zomer kozen we voor het eerst een multi-period 
opzet, van de prehistorie tot nu. We vinden het dan be-
langrijk dat groepen die in kostuum verschijnen, historisch 
correct gekleed gaan zodat de uitbeelding klopt.“

“Er is verder een plan om het park te herstellen in de oude 
luister. Na W.O. 2 ontbrak het geld om mooie onderdelen 
van het park te onderhouden. Die verdwenen daardoor.  
Vanaf de jaren veertig tot nu verschraalde het park.  Het 
Rijk wil het nu weer de oude luister teruggeven. Het Rijks-
vastgoedbedrijf gaat miljoenen investeren om het park 
weer mooi te maken. De uitvoering van het plan gaat een 
paar jaar duren. De koude bakken in de moestuin zijn 
alweer gedeeltelijk hersteld. We willen de hangbrug over 
de vijver richting Wilhelms houthakkershut herstellen, en 
ook de oude rijweg waarlangs Wilhelm naar het huis reed, 
komt terug. Nu kun je alleen met een wijde boog bij het 
huis komen.”

Waar komt je enthousiasme voor je vak vandaan?
“Ik ben geboren en getogen in Doorn. Op mijn zevende 
bezocht ik voor het eerst Huis Doorn, op mijn achtste gaf 
ik een spreekbeurt op school over het huis en de keizer. 
Dus mijn fascinatie voor het huis en zijn bewoners zat er al 
vroeg in. Ook heb ik van jong af al veel belangstelling voor 
geschiedenis en cultuur. Ik heb de leukste baan die ik me 
kan indenken.”

Het huis is inmiddels weer open na een periode van  
gesloten zijn vanwege Corona.

“ Nergens anders vind je een intact  
ballingsoord zoals Huis Doorn”

Interview         

Door Frank Flippo

‘HET RIJK WIL HET NU WEER DE OUDE 

LUISTER TERUGGEVEN’

Dit interview met Cornelis van der Bas (conservator Huis Doorn)  
werd gehouden via een online verbinding vanwege het Corona 
virus.

Hier nog een bijschrift Hier nog een bijschrift

Opening DriebergenART
Feestelijke opening live op Facebook 

op zaterdag 20 juni om 16:00 uur!

Zaterdag 20 juni om 16:00 uur gaat de ART-commissie, bestaande uit  
Dorien Schults, Joyce Milenic en Ina Smit, live op social media. 

Wij openen dan feestelijk DriebergenART 2020.
Aansluitend zullen wij video impressies delen van de route. Dit om u te enthousiasmeren 

om op uw eigen moment de DriebergenART Kunstroute te gaan lopen.
Scan de QR-code hierboven om direct naar onze Facebook pagina te gaan:

3bergenart@gmail.com  |  www.driebergenart.nl

Dit jaar – 2020 -  is een speciaal jaar. We hebben gekozen voor het 
thema Spanje, vanwege de Vuelta en vanwege een oud gebruik in 
Driebergen-Rijsenburg: de Spaanse weken. Echter, in juni 2020 
helaas geen Vuelta door Nederland vanwege het Coronavirus. 
De besturen van In-Driebergen en DriebergenART hebben, 
na zorgvuldig afwegen en  overleg met de gemeente besloten om 
DriebergenART 2020 toch door te laten gaan.
De kunst kan namelijk veilig in de etalages geplaatst worden en 
de kunst-bezoekers kunnen op een gekozen moment rustig langs 

de kunstroute wandelen. U hoeft namelijk niet perse de winkel in. 
Houdt u zich tijdens de route  aan de RIVM maatregelen.
Wij willen iedereen uitnodigen om juist in deze, voor velen moeilijke 
tijden, te genieten van de veelzijdige kunst in het prachtige
Driebergen-Rijsenburg. Tijdens uw route zijn er een aantal 
ondernemers waar u van een versnapering kunt genieten 
(let wel goed op de openingstijden). 

Zie de actiebonnen.

De ondernemersvereniging In-Driebergen organiseert, in samenwerking met een groot aantal 
enthousiaste kunstenaars en ambachtslieden, voor het achtste jaar het succesvolle 

DriebergenART.  Op diverse locaties in Winkelcentrum De Sluis, op het historisch Kerkplein, 
aan de Hoofdstraat en op de Traaij zijn meer dan 50 etalages ingericht met kunst

DriebergenART 2020



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

Webdesign Drukwerk Specials

boeken • folders • flyers • pand beletteren 

nieuwsbrieven • jaarverslagen • websites 

infographics • videokaarten • logo’s 

beachflags • Roll-up banners • video 

fotografie • advertenties • brochures  

gebonden boek • spandoeken • iconen  

bouwborden • trainingsstof • posters 

corporate design • logo’s • boeken  

folders • flyers • auto beletteren  

pixiodisplay’s • jaarverslagen • pixioscreen

Ook deze krant is een uitgave van 
De Hoop & Koning in samenwerking 
met de Culturele Regio. Ontwerp, 
opmaak en druk faciliteren wij vanuit 
onze studio in Driebergen.

Grafische vakidioten 
zonder bindingsangst


