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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 €26,95 
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: 
Chinese inktpen tekening van Hong Wai 
op goud Xuyan papier 95 x 70 cm. 

Beeld uit de serie Secret de Boudoir voor lingeriemerk Aubade.

www.kunstbroeders.nl

Eerste jaargang een feit
Voor u ligt inmiddels alweer onze vierde prachtige uitgave. Dit betekent dat we na deze uitgave in januari 

2021 alweer starten met onze tweede jaargang ondanks de hectiek vanwege Covid-19.

Blijf ons steunen door te adverteren zodat we mooie artikelen met u kunnen blijven delen.

Kunst op Langoed Sandenburg
Waar veel exposities de afgelopen tijd zijn afgelast, vormde corona voor de kunstexpositie op Landgoed 

Sandenburg begin september juist een katalysator. Juist nú moeten we iets doen, was de gedachte van de 

Stichting Culturele Regio.

Met een prachtig aanbod van gevarieerde kunst van ca. 100 kunstenaars in 25 pagode tenten, losse beel-

denroutes in de tuin van het landgoed en een heus museumplein in de Oranjerie, is dit event met meer 

dan 2.000 bezoekers meer dan geslaagd.

Hans Nijhof Kunstprijs 
Tijdens deze kunstexpo werd ook het mooie initiatief bekend gemaakt jaarlijks een Hans Nijhof 

Kunstprijs in het leven te roepen. Hans was een mooi, markant en kleurrijk mens en wethouder in de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug en had kunst- en cultuur in zijn portefeuille. Helaas is Hans vorig jaar mei 

op 60 jarige leeftijd veel te vroeg overleden. 

Een jury gaat aan de hand van enkele voorgestelde kunstwerken bepalen wie de Hans Nijhof Kunstprijs 

wint. Het kunstwerk krijgt dan een prominente plek in een gemeente uit de regio. Wij leveren met onze 

stichting Arte e Cultura ook een actieve bijdrage. Lees hierover meer in deze uitgave op pagina 14. 

Kunstbroeders
Galerie Kunstbroeders siert de cover in deze uitgave met een beeld van de Chinese kunstenares Hong Wai. 

Voor het lingerie merk Aubade heeft deze internationaal bekende kunstenares gedetailleerde inkt tekeningen 

gemaakt. Kunstbroeders uit Soest is gespecialiseerd in hedendaagse Chinese kunst. (lees meer op pagina 9)

Verder leest u in deze extra dikke uitgave van 28 pagina’s, interessante artikelen over De Cultuurhoek  

Driebergen; De kunst van het prijzen van Kunst; De Magie van het Circus; het Nationaal Bomenmuseum 

in Doorn; Stadsbrouwerij de Dikke; Kunstenaar van het jaar Rhenen; het internationaal Lied festival in 

Zeist; de Parel van Annet Werkhoven én de inmiddels veel gelezen colums van Felix Wilbrink,  

Joke van Twigt, onze cultuurcoaches Bo Hendriksen, Maja van Eindthoven en de tips op de boekenpagina’s.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,  

Wim de Hoop
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“ De kunst van te 
leven is thuis te 
zijn alsof men 
op reis is.” 
 

Godfried Bomans

- 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:
Bo Hendriksen, Frank Flippo, Gera Pronk, 
Felix Wilbrink, Joke Twigt, Lea van Son, 
Mascha Bossuyt, Maya van Eijndthoven, 
Annet Werkhoven, Wes Janssen, 
Nicole van der Schaaf, Wim de Hoop 
en Henk Drok.

Kunstexpositie Sandenburg 
wederom een succes!

Dit jaar is de kunstexpositie op Landgoed 
Sandenburg wederom een groot succes 
geweest. Op zaterdag 5 september was 

de officiële opening van dit inmiddels grootse 
evenement. Na de verschillende toespraken 
van o.a. de voorzitter van de St. Culturele 
regio Henk Drok, eigenaar van het landgoed 
Frederik van Lynden van Sandenburg maakte 
burgemeester Frits Naafs tijdens zijn speech 
bekend dat de Hans Nijhof kunst en cultuur-
prijs voortaan wordt ingesteld. 

Herman Sietsma voorzitter bestuurder van Museum Huis 
Doorn en Museum Kasteel Amerongen sprak over het Muse-
umplein wat in de Oranjerie plaatsvond, een samenwerking 
van een aantal museums uit onze regio wat een succes 
bleek en zeer waarschijnlijk een vervolg gaat krijgen. De drie 
wethouders van de Gemeenten Wijk bij Duurstede, Rhenen 
en Utrechtse Heuvelrug onthulden gezamenlijk een kunst-
werk wat door drie kunstenaars uit Rhenen was gemaakt, 
iets wat de culturele regio zo graag benadrukt…namelijk 
verbinding en samenwerking!

Corona
De gehele organisatie was best hectisch in deze corona tijd 
maar de stichting was vast besloten om de organisatie door 
te zetten. Tweemaal is het buitenevenement verschoven 
maar uiteindelijk is alles doorgegaan, met o.a. dank aan de 
gemeente Wijk bij Duurstede. Ook voor deze gemeente was 
het lastig om de vergunning te verlenen maar de Culturele 
regio heeft er werkelijk alles aan gedaan om een veilige art 
fair te organiseren met o.a. aparte ingang-uitgang, route 
bewijzering op het expo terrein, afzettingen in stijl, ver-
keerregelaars, EHBOpost, nachtbewaking en uiteraard veel 
desinfectie zuilen. De expositie is bezocht door zo’n 2200-
2300 bezoekers wat 35% meer bezoekers opleverde dan 
vorig jaar. Het was ook veel grootser opgezet met zo’n 100 
kunstenaars in 25 pagode tenten, losse beeldenroutes in de 
tuin van het Landgoed en in de Oranjerie het museumplein 
waar Kasteel Amerongen, Huis Doorn, Museum Militaire 
Traditie en het Stadsmuseum Rhenen zich presenteerden. 
Tijdens de art fair vond er controle plaats door Boa’s (hand-
having) van de Gemeente Wijk bij Duurstede. We werden 
op alle fronten gecomplimenteerd met de maatregelen die 
genomen waren om alles volgens de richtlijnen te laten ver-
lopen. Ook het cultuurcafé was weer een trekker voor het 
culturele publiek, cateraar Tim Culinair had 4 drukke dagen 
en door het zonnige weer een vol terras 

Exposanten
Vanwege alle gecancelde exposities dit jaar presenteerden 
veel exposanten zich voor het eerst. Men was ontzettend 
blij dat dit buiten evenement doorging, en gingen er veel 
kunstwerken naar nieuwe eigenaren. Ook de aftersales 
vindt inmiddels plaats, proefplaatsingen resulteren vaak tot 
aankoop. De meesten exposanten hebben inmiddels de or-

ganisatie gecomplimenteerd met de perfecte organisatie en 
zich aangemeld voor de volgende editie. Bezoekers waren 
aangenaam verrast door het sterk vergrote aanbod en voor 
het kwalitatieve hoge aanbod.

Toekomst Art Fair.
Inmiddels hebben zich uit heel Nederland kunstenaars van 
niveau aangemeld om als exposant aan te sluiten. Onze 
stichting gaat eerst rustig evalueren waar we naar toe willen 
en onze eigen deelnemers gaan we zeker niet uit het oog 
verliezen, dat is zeker, maar het succes is niet onopgemerkt 
gebleven. Ook wordt er getrokken aan de organisatie om 
andere locaties te bezoeken om daar de Art Fair te organi-
seren, een luxeprobleem dus.

Hans Nijhof Kunst en Cultuurprijs
De stichting Culturele regio heeft het initiatief genomen om 
een jaarlijkse kunst en cultuurprijs in het leven te roepen, 
ontzettend fijn dat de drie gemeenten hierin gaan partici-
peren net zoals de kunstkrant Arte-e-Cultura, die inmiddels 
een jaar bestaat en een succes genoemd mag worden. 
Ook de stichting zelf alsook het cultuurplatvorm Rhenen 
doneert jaarlijks. De prijs is vernoemd naar Hans Nijhof die 
o.a. veel heeft betekend voor onze stichting en die helaas 
vorig jaar veel te vroeg is overleden, uiteraard hebben we 

De drie wethouders: Hans Waaldijk, Wil Kosterman en Barth van 
Eeten allen met kunst en cultuur in hun portefeuille. 
Zij onthulden het kunstwerk van TriaDore.  
(Mascha Bossuyt- Willemien Schouten en Renske de Vries)

Tijd voor een hapje en drankje in het Cultuurcafé voor de Oranjerie.
Catering was dit jaar in handen van Tim Culinair.

De opening op zaterdagmorgen met toespraken van v.l.n.r.: Frederik van Lynden van Sandenburg, Herman Sietsma,  burgemeester Frits 
Naafs en ten slotte een toast van Henk Drok op dit mooie evenement.

     
Artfair op Sandenburg

Bij een evenment als dit kom je ook BN’ers tegen. 
Marijke Helwegen in de stand van Wilhelmina Art Jewelry.

als allereerste zijn vrouw om toestemming gevraagd, en 
volgens zijn vrouw zou Hans dit geweldig hebben gevonden. 
Meer kunst in het openbaar, meer verbinding in onze regio 
en stimulatie voor de kunstenaars die best een zetje in de 
rug kunnen gebruiken in deze tijden, al met al een win-win 
situatie. Jaarlijks zal een kunstwerk aangekocht worden en 
om beurten geplaatst worden in een van de drie gemeenten. 
Info zal te vinden zijn op de websites; arte-e-cultura.nl en 
cultureleregio.nl ook staan en liggen er inmiddels folders 
en banners in de gemeentehuizen van Rhenen-Wijk bij Duur-
stede en Utrechtse Heuvelrug.

In de Oranjerie exposities van de 4 musea.

Gerard Weck, Annie van Hal en Henk Drok bij de banner van de 
Hans Nijhof prijs.
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Regenjas
mijn voeten lopen tot de kraan
mijn handen pompen zachte zeep
ik stap gezond en opgefrist
haar knusse kamer in

ik groet mijn moeder
zonder zoen
hoi lieve mam
het spijt me zo
dat ik je nog niet kussen kan

“Daar heb ik over nagedacht”
haar ogen glimmen als ze lacht
wacht even, zegt ze
ik blijf staan

op anderhalve meter

ze stiefelt naar haar slaapvertrek
ze haalt een plastic regenjas
zo eentje voor de eerste nood
ze trekt de jas verkeerd-om aan
de operatie meester

haar hele lijf krijgt plots weer glans
ze zegt: let op, nu komt het hoor
ze trekt de capuchon omhoog
over haar mond
haar neus
haar oor

haar plastic armen spreidt ze uit
ik hou mijn armen schuin vooruit
ze schuifelt zachtjes op me af
en met een moederlijk gebaar
duwt ze ons dichter bij elkaar

ik ga in haar omhelzing staan
ik leg mijn handen op haar rug
secondenlang word ik gewaar
hoe zacht mijn moeder voelt

Niet voor alle kunst moet de koper diep in de buidel tasten. Al voor een 
paar honderd euro kun je vaak al aardige dingen kopen. Grafiek, een 
leuk object of een bijzondere foto. Maar als het ‘kunstvirus’ je eenmaal 
te pakken heeft wil je meestal meer: een mooi, groot schilderij van een 
bekende kunstenaar of een enorm beeld, liefst een unicum. Dat is het 
moment waarop de spaarrekening van pas komt aangezien er dan min-
stens enige duizenden euro’s op tafel moeten komen. 

Poëzie: Gera Pronk

     
Interview     

Achtergrond

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

Cultuurhoek in Driebergen is er nog maar net: 
eind deze zomer werd de verbouwing afgerond. 
De ruime zalen en foyer beloven veel voor de 
toekomst. Voorzitter Peter van der Meij aan 
het woord over de mogelijkheden: dans,  
theater, film, beeldende kunst. Driebergen gaat 
weer bruisen. Eerst krijgen we een rondleiding.

“Zoals je ziet is de vormgeving sober en industrieel gewor-
den, een robuuste opzet die een hele tijd mee kan. Hier zat 
vroeger het taxibedrijf Hoek met in het achterste  deel ruimte 
voor paard en wagen. In deze atelierruimte stonden later de 
taxi’s geparkeerd. “ Een lichte zaal met een plafond vol witte 
kubussen. “Voor de akoestiek, tegen de holle geluiden.” 

Daarachter een volwaardige theaterzaal; toneel, stoelen, 
belichting en artiestenvertrekken. De dichtgemetselde 
voedertroggen voor de paarden zijn nog te zien; daarbo-
ven kunnen nu de artiesten zich schminken.  

Gebinten
Beneden bevinden zich de exporuimte, het theater, cursus-
ruimtes en de foyer met bank, bar en zitjes;  boven de ate-
lierruimtes waar onder andere een boekbinder, een dichter, 
schilders, een fotokunstenaar, een modeontwerper onder-
dak vinden. Het monumentale dak  is vrij gebleven. Op de 
eerste verdieping  voel je de wind door de eeuwenoude 
balken blazen en zie je het schuins invallende zonlicht.
 
Peter: ”Dit pand was een bouwval toen de Cultuurhoek 
erin mocht. Op zolder lag een laag duivenpoep van een 
halve meter dik. Dat spul is zo hard als cement! Hier is veel 
werk verricht. Veel spullen komen van elders:  de trapdelen 
van  de tafel in de stationsrestauratie van station Drieber-
gen-Zeist, onze theaterlampen van ’t Hoogt in Utrecht.  
En onze naam Cultuurhoek komt van taxibedrijf Hoek.“

Had Driebergen hiervoor iets vergelijkbaars? 
“De Bosstraat, het voormalig gemeentekantoor met ate-
liers en culturele activiteiten. Maar daar kon veel minder. 
Dit is zo’n verbetering. En de Cultuurhoek is uniek omdat 
de Driebergenaren dit met eigen handen hebben gebouwd 

en opgezet. Dat is een verschil met centra als De Binder en 
Allemanswaard.”

Retro-caravan
Wie houden de Cultuurhoek draaiend?
‘Ruim zestig vrijwilligers waaronder de atelierhouders en 
vrijwilligers voor culturele activiteiten als het filmhuis, de 
lezingen en de Spelerij. We hebben drie takken: ten eerste 

“ De Cultuurhoek is gemaakt door de 
Driebergenaren zelf!”Door Frank Flippo                              Foto’s: Robert Zwart                      

de atelierhouders met activiteiten zoals  workshops. Ten 
tweede culturele groepen zoals zangles, dans, theater en 
de verhalenkring. Ten derde Ieder ander uit Driebergen of 
omgeving die een leuke activiteit wil organiseren.”

Op welke activiteiten van De Cultuurhoek ben je trots? 
“De laatste Open Monumentendag bijvoorbeeld. We had-
den een informatiemarkt,  wereldmuziek en een optreden 
van de Spelerij. En op de binnenkant van de dakconstructie  
was een fraai lichtspel geprojecteerd. Een heel drukke en 
gezellige dag met dansworkshops, schilderles en in een 
retro-caravan kon je filmpjes bekijken.”

Visconti
Van welke dingen genoot je zelf? 
“In het filmhuis zag ik een prachtige film van Visconti, in 
de  expositieruimte werk van Robert Zwart. De  monumen-
tendag vond ik ook mooi om zelf te beleven. Verder geniet 
ik van wat in de expositieruimte langs komt; dat varieert, 
van keramiek tot schilderijen en conceptual art, vaak tege-
lijkertijd. In maart was er een opstelling speciaal om vanaf 
buiten te bekijken, vanwege Corona. Achter de glaswand 
was een aantal kunstobjecten strategisch opgesteld en 
belicht. Zeer bijzonder”.

Heb je een goede tip voor binnenkort? 
“Zet iedere laatste zondag van de maand  in je agenda. 
Dan is van 14 tot 17 u. Open Podium. Meld je van tevoren 
aan i.v.m. het beperkte aantal plaatsen. We hebben  70 
stoelen, maar er zijn 25 beschikbaar. Social distancing…”

Meer informatie:
www.cultuurhoek.nl
Vereniging de CultuurHoek
Engweg 14  
3972 JH Driebergen-Rijsenburg
06-44 82 6754

“OP DE EERSTE VERDIEPING VOEL JE DE WIND
 DOOR DE EEUWENOUDE BALKEN BLAZEN”

Kunstexpo achter glas Het open podium

Het retro/industriele interieur De open dakconstructie met het invallende zonlicht

De exporuimte

De prijs van de kunst of de kunst 
van de prijzen Door Nicole van der Schaaf

En dan heb ik het niet over de aanschaf van 
een werk van een beroemde kunstenaar uit 
het heden of verleden. Die koop je meestal 
niet op het atelier van de kunstenaar, maar 
op een belangrijke beurs, de Tefaf bijvoor-
beeld of bij een kunsthandelaar. 

De markt bepaalt de prijs, of niet?
Voor de ‘grote’ kunst is het inderdaad de 
markt die van invloed is op de prijs. In min-
dere mate geldt dit voor (nog) onbekende 
en matig getalenteerde kunstenaars, ook 
al veroverden zij een stukje lokale bekend-
heid. Soms kom ik ze tegen op een plaat-
selijk event met vooral schilderijen voor 
verbazingwekkende bedragen. ‘How to bluff 
your way in art’ heet dit; brutaal en geen 
garantie voor de kwaliteit van het werk.  
Zomaar 4.000,- euro vragen voor een 
slechte abstractie is helaas geen uitzon-
dering. Maar, er zijn ook kunstenaars die 
volgens een systeem de prijzen bepalen. De 
prijs van een schilderij berekend per vier-

kante centimeter is goed mogelijk en zeker 
eerlijk als de vierkante centimeterprijs re-
delijk is. Of, de prijs van een bronzen beeld 
bepalen naar aanleiding van de kosten van 
de bronsgieter. Als het goed is, bedragen 
de gietkosten ongeveer een derde van de 
totaalprijs. Meestal wordt een mal voor een 
bronzen beeld meerdere malen gegoten en 
ook dat drukt de prijs; hoe hoger de oplage, 
des te lager de stuksprijs. Die oplage moet 
op het beeld staan (en ook op de rekening), 
evenals het nummer. Staat er bijvoorbeeld 
10/5 dan betekent dit dat er 10 stuks gego-
ten zijn en dit het 5de exemplaar is. 

Ditzelfde geldt ook voor grafiek; drukkunst 
is immers ook vermenigvuldigbaar. Men 
spreekt van een kleine oplage als die onder 
de twintig stuks ligt. Grafische kunst in op-
lagen van honderd stuks of meer staat gelijk 
aan een poster en heeft weinig waarde.
Bij een beeld gebeiteld uit steen spreekt 
men van een unicum, er is er maar één dus. 

Het ambachtelijk maken van een beeld in 
een bepaalde steensoort is heel arbeidsin-
tensief en mag bij verkoop veel duurder zijn 
dan een bronzen exemplaar.  

Kopen op de veiling
Wie goed zoekt vindt op veilingen, zowel 
online als live, mooie werken voor een paar 
honderd euro. Let wel even op hoeveel 
opgeld erbij komt; meestal is dit tussen de 
20- en 30%. Ook bekende hedendaagse 

kunstenaars blijven niet gespaard op veilin-
gen; de hamerprijs op de veiling laat vaak 
een nul minder zien dan de oorspronkelijke 
prijs. Ook hier is het weer de markt die de 
prijs bepaalt of, lag de prijs die de beken-
de kunstenaar vroeg toen al veel te hoog?  
Wellicht, maar in dit geval heeft de kunstko-
per er voordeel bij!

 

Adriaan de Lelie, Kunstgalerij van Jan Gildemeester, 1794 / 1795
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Culinair streekverhaal

Felix Wilbrink 
Redacteur culinair

staan wet later op. Het vee gaat naar binnen.

Elke dag staat er in deze herfsttijd iemand aan mijn 

deur. Of ik nog een reebout blief, zojuist geschoten of ik nog 

biertjes wil proeven, of ik half varken wil kopen, of ik genoeg fruit 

heb, echt, hier, zes kisten appels. Neem er nog wat peren bij. Ik 

heb zelfs nog een pot Zukke Dikke Honing, uit Wijk, maar dat gaat 

hard. Want iedereen weet dat ik over eten schrijf en misschien wel 

over hun.

Als ik naar zo’n kist appels kijk, denk ik aan het water uit de Kromme 

Rijn dat over de knoppen van de fruitbomen wordt gespoten toen de 

vorst de eerste fruitbloei bedreigde. Aan het water dat uit de 

sloten werd getrokken om over het land te sproeien 

in de verzengende hitte. Telkens ging de sluis 

verder open om meer water naar het land 

te krijgen. Je zag het stuwen in dat nauwe 

stuk bij mij. 

In de eerste herfsttonen, de gouden kleu-

ren van de zon, nog even naar beneden 

naar het einde van de tuin en van haar 

genieten, nu ze daar zo ligt, die wonderlijk 

mooie Enge, Wilde, Oude, Kromme Rijn. 

 

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

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.

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. 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circus is misschien wel de oudste vorm van 
vermaak en onlosmakelijk verbonden met  
cultuur. 253 jaar geleden ontstonden de  
eerste samenwerkingsverbanden tussen  
artiesten met bijzondere talenten in  
Engeland en Frankrijk. “We denken dat die 
eerste samenwerkingsverbanden officieel 
de start waren van het circus zoals we dat 
nu kennen, maar in Egypte zijn hiërogliefen 
gevonden van jongleurs.

Het is dus misschien wel een van de oudste vormen van 
podiumkunst die we kennen”, vertelt Ralf van de Rhee, 
eigenaar van Circus Op de Utrechtse Heuvelrug. Zijn fasci-
natie met het circus begon toen Ralf veertien jaar was. Hij 
heeft zichzelf toen leren jongleren. Eigenlijk wilde hij ook 
leren fietsen op een eenwieler, maar dat kon niet bij hem in 
de buurt. Destijds had hij nog niet kunnen inschatten dat 
hij later zijn eigen circusschool zou hebben. 

“Als je bij sporten niet kan aanhaken bij de besten, dan val 
je af. Bij het circus val je nooit af. Of je nu met 3 of 13 bal-
len kan jongleren: samen kun je er één act maken. Voor mij 
raakt het circus daarmee de essentie van waar het om gaat 
in het leven.” Ralf en zijn collega’s geven les aan zowel 
kinderen en jongeren als volwassenen. Uiteraard wordt er 
geoefend op trucjes, maar ook hoe je dat goed kunt laten 
zien aan een publiek. “Als je het vaker doet, word je leniger 
en sterker. Je leert doorzetten, volhouden en samenwer-
ken. En vooral te doen wat je leuk vindt.”

Er zijn verschillende les- en leeftijdsgroepen. De jongste 
cursist is 5 jaar, de oudste 65 jaar. “Er zijn mensen die hard 

willen trainen en groepen met mensen die gewoon plezier 
willen maken.” Allen werken samen in een gezamenlijke 
eindvoorstelling. “Iedereen is even belangrijk en deel van 
het geheel in onze eindvoorstelling. De Magie van het Cir-
cus is precies dat,” vertelt Ralf enthousiast.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is het G-circus dat 
Ralf nu aan het oprichten is, speciaal voor mensen met 
een beperking. “Het is leuk als er een G-circus kan komen. 
Voorheen was het gewoon gemengd. Maar tijdens een 
G-teamles hebben we meer tijd en aandacht om de oefe-
ningen af te stemmen op de beperking.”

De circusschool is nu gevestigd in Rhenen: “maar in Rhe-
nen stopt het, want er is geen goede locatie beschikbaar.” 
In Wageningen heeft de school nu een plek. Voor de 
toekomst is deze plek niet zeker, dus is de circusschool 
op zoek naar een andere goede locatie op de Utrechtse 
Heuvelrug. “Mocht iemand een goede locatie weten, dan 
hoor ik dat graag!”

Circus Op de Utrechtse Heuvelrug verzorgt lessen, 
kinderfeestjes, optredens bij feesten of evenementen en 
geeft workshops. 

Meer informatie: 
www.circusopdeutrechtseheuvelrug.nl

De Magie van  het Circus
Door Mascha Bossuyt

Duo Diesel bij Circus Op de Utrechtse Heuvelrug. Foto: Erik Helmers Fotografie

Ze rust uit van al het plezier wat ze deze 
zomer weer heeft gegeven. Nog af en toe een 
mooie herfstdag met bootjes en peddelen en 
dan zal het rustig worden. Spiegelglad. 
Honderden nieuwe herinneringen zijn erbij 
gekomen. Een hele nieuwe generatie jeugd. 

Springen van de bruggen, een uurtje varen om een ijsje te halen in 

Wijk op de Mark. Peddelen, roeien, kano’s. 

Vraag het de ouderen in het stroomgebied. Altijd beginnen ze over 

de zomers en de warme dagen en hoe ze verkoeling zochten in 

de Kromme Rijn. Altijd vertellen ze over de tractorbanden in het 

water waar ze aan een touw in dreven. Altijd vertellen ze over het 

springen van de bruggen. 

Er kwamen politiemannen toen al en nu weer die boos liepen te 

doen. Midden in een hittegolf de jeugd beletten in de Kromme Rijn 

te zwemmen? Alleen bij rede kan je naar rede luisteren. Natuurlijk 

werd er niet geluisterd naar die onzin. Het prikkeldraad dat bij die 

ene brug kwam, is volgend jaar opeens weer weg, wedden? Zo ligt 

ze namelijk, de Kromme Rijn.

Getemd, maar niet getemd. De wetten uit de gemeentehuizen langs 

de Kromme Rijn mogen hetzelfde lijken maar gaan nooit echt op 

in de dorpen er omheen. Ze hebben latten langs de Kromme Rijn 

gelegd. Recht moest die, maar het is mislukt, er zitten weer krullen 

in. En aftakkingen die nergens heen gaan. Heel het gebied is vol 

armen van de Kromme Rijn, de Enge Rijn, de Wilde Rijn, de Oude 

Kromme Rijn. 

Oud, eng, wild. Voor nu is het stil, het riet wordt grijs, de vogels 

Daar ligt ze, 
de Kromme Rijn...

ALS IK NAAR ZO’N KIST APPELS KIJK,

 DENK IK AAN HET WATER UIT DE KROMME RIJN
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Een gesprek met Fleur de Beaufort op een 
zonnige nazomerdag begint natuurlijk met de 
gevolgen van de huidige Corona-crisis. Fleur is 
algemeen directeur naast Wilbert Hetterscheid 
die de technische zaken voor zijn rekening 
neemt. 

moeilijk zou worden, maar dankzij de grote belangstelling 
in de zomer en herfst zijn we nu positiever gestemd.” “Om 
de gasten toch het verloop van het groeiseizoen te laten 
zien hebben we filmpjes online gezet waar we heel positieve 
response op kregen en die volgend jaar zeker terugkomen.”

Historie
Het arboretum in het Nationaal Bomenmuseum is het le-
venswerk van de Duitse inktfabrikant Max Th. Von Gimborn 
die als hobby het verzamelen van boomsoorten had. Na zijn 
overlijden in 1966 kwam het arboretum in handen van de Uni-
versiteit van Utrecht. In 2009 werd het overgedragen aan de 
Stichting Von Gimborn Arboretum die de collectie probeert 
veilig te stellen voor de toekomst. De ruim 3000 soorten  
bomen en struiken zijn nu te zien gedurende het hele jaar. 
Na de renovatie in  2010 zijn de oude zichtlijnen en het 
waterstelsel hersteld is de grote heidetuin weer in oude 
glorie te zien.

Bomen zijn “hot”
Door de klimaatverandering staan bomen momenteel volop 
in de belangstelling doordat ze grote hoeveelheden CO2 
opnemen. Een van de hoogtepunten is de 36 meter hoge 
Sequoia van zeker 100 jaar. Deze bomen, die in Amerika wel 
80 – 90 meter hoog worden zijn goed voor zo’n 1300 ton 
hout en kunnen wel 3000 jaar oud worden. Het is fascine-
rend dat uit een zaadje van nog geen halve centimeter een 
van de grootste organismen van onze planeet kan groeien. 
Er zijn in de USA zelfs exemplaren waar een weg doorheen 
is gelegd. In de herfst kleuren de bomen prachtig tijdens 
de “Indian Summer” maar ook in de winter is het park be-
zienswaardig met zijn talloze bladhoudende bomen.

Bomenmuseum in Doorn: 
een avontuur voor iedereen

Fleur: “Na de maanden april en mei waarin we noodge-
dwongen gesloten waren trokken de bezoekersaantallen 
sterk aan omdat de mensen nu graag buiten zijn”. “Omdat 
de magnolia’s en rhododendrons, onze publiekstrekkers, 
in het voorjaar bloeiden dachten we dat de exploitatie 

Fleur de Beaufort, algemeen directeur Bomenmuseum

Sinds begin van 2020 vertegenwoordigt 
GALERIE KUNSTBROEDERS de Chinese 
kunstenaresse HONG WAI. Hong Wai werd 
geboren in Shanghai en groeide op in Macau. 
Ze studeerde in Taiwan en Parijs en vestigde 
zich vervolgens in Frankrijk.  

Hong Wai gebruikt een Chinese verfkwast als een zijden 
draad, en als een ervaren kantmaker weeft ze kanten patro-
nen. De fijne draden van het kant groeien uit tot vrouwen-
lichamen, bergen en meren. Ze verkent nieuw terrein in de 
traditionele Chinese inktkunst en verbergt het mysterieuze 
en subtiele in golvende bergen. 

Na haar eerste solotentoonstelling op 17-jarige leeftijd, 
heeft Hong op grote schaal geëxposeerd in vooraanstaande 
galeries en musea.  Het werk van Hong Wai getuigt van een 
nieuwe  wijze om het landschap in de Chinese inktschil-
derkunst te transformeren. In de “Feminine Landscape 
Series” worden het landschap met bergen en water door de 
kunstenaar in het geheim omgevormd tot wulpse vrouwen-
lichamen. Terwijl in de traditionele Chinese schilderkunst 

Galerie Kunstbroeders al 10 jaar 
dé galerie die hedendaagse Chinese kunstenaars brengt

de energiekrachten in de bergketens worden gezien als een 
belichaming van de draak, beeldt Hong Wai dit kosmische 
lichaam af als een golvend lichaam van vrouwelijkheid.
In de serie “Secret de Boudoir”,  is het werk van Hong Wai 
niet representatief zoals de traditionele inktportretten van 
dames uit de Tang-dynastie, die de deugden van vrouwen 
afbeelden, maar subtieler en delicater, waarin het geheim 
van het domein van de vrouw wordt afgebeeld: lingerie, 
hoge hakken, parfumflesjes ... symbolen van vrouw-zijn. 

Hong werkt met een kleine inktborstel, regel voor regel, 
korrel voor korrel, minutieus en met totale focus om de 
’draden te weven’. 
De werken van Hong Wai zijn door velen opgemerkt. Diana 

Shi, redacteur van het in New York gevestigde kunsttijd-
schrift The Creator Projects zegt, “Een kunstenaar die met 
de inkt speelt, geeft een nieuwe mate van sensualiteit aan 
ingewikkelde, kanten patronen.”  

Pia Copper, oprichter van de Chinese Contemporary Art 
Department bij Artcurial Auctions in Parijs, zegt: “De inkt-
naakten van Hong Wai doen me denken aan Pan Yuliang, een 
20e-eeuwse naaktschilder die in Parijs woonde. Pan schil-
derde haar naakten zelden zonder kleding, waarbij ze een 
open kimono uitbeeldde, of een deken over een chaise lon-
gue wierp, die ze versierde met bloemen, bladeren of andere 
landschapsmotieven. De inktcreaties van Hong Wai hebben 
ook hun eigen vrouwelijke geheimen, vol sensualiteit.” 

Alle werken van Hong Wai zijn unica en op Xuan rijstpapier 
vervaardigd.
Onlangs heeft Hong Wai een wereldwijd contract afgesloten 
met het luxueuze lingerie merk AUBADE, dat haar patroon 
heeft verwerkt in een geheel nieuwe lijn super sensitieve 
kanten lingerie die momenteel wordt geïntroduceerd bij de 
vertegenwoordigers van het merk.

GALERIE KUNSTBROEDERS laat op de Affordable Artfair 
Amsterdam vanaf 28-10 t/m 1-11 a.s. een aantal werken 
van deze grote veelbelovende kunstenaresse zien.

Secret de Boudoir series 1510, ink and color on silver xuan paper

Door Wes Jansen

Toekomst 
De komende jaren zal het aanbod verder worden uitgebreid 
om de bezoekers dichter bij de natuur te brengen. Er zijn 
kennisroutes en wandelingen door het 29 ha grote park en 
er is een ”Boomhut van Max” gerealiseerd waar van alles te 
ontdekken valt. Voor de kinderen is het een paradijs waar 
ze met een schatkaart en ontdekkoffer spannende speur-
tochten kunnen maken met  leuke en leerzame opdrachten 
onderweg. ,,Educatie is een van de speerpunten in ons 
museum.” ,,Bij  een grote oosterse beuk laten we zien wat 
een boom is en wat ze voor de omgeving betekenen”, vertelt 
Fleur enthousiast. Tot 25 oktober is er in het park een expo-
sitie “Ode aan de natuur” met 70 werken van 47 keramisten. 

Meer info:
Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn is in de zomer  
geopend van 8 - 19.00 uur en in de winter van 
10 - 17 uur. Raadpleeg de site www.bomenmuseum.nl 
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De Parel Italiaans aandoende wandschilderingen 
in het Maarten Maartenshuis

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

Zo sereen- je wordt er stil van 
“Ik word er stil van”. Aldus een bezoeker  
afgelopen augustus in de stand van Riejanne 
Boeschoten op de Kunstbeurs Landgoed 
Sandenburg.’ Dat glazen potje met kersen, die 
bloesemtak - niet alleen prachtig geschilderd 
maar ik word er rustig van. Die sereniteit - het 
doet me wat.”  
 
Het is een reactie die zij vaker krijgt op haar stillevens op 
groot formaat. Riejanne Boeschoten schildert de schoon-
heid van het alledaagse. Daardoor kijk je ineens anders 
naar die bloesemtak, of naar die kers die je anders achte-
loos in je mond stopt. 

Klassieke technieken, tijdloze onderwerpen 
Haar onderwerpen zijn eigentijds. Maar haar olieverf- 
schilderijen zijn traditioneel en realistisch geschilderd. Een 
stijl die niet alleen bezoekers van galeries en kunstbeurzen 
aanspreekt, maar ook aspirant-kunstschilders. Zoals blijkt 
uit de aanmeldingen voor schilderlessen in haar atelier in 
Zeist. Daar leer je niet alleen technieken en methodieken. 
Wat je vooral leert is: goed kijken naar wat er echt te zien 
is. En dat weergeven.

Van commerciële carrière naar schilderen 
Na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven heeft 
Riejanne in het schilderen haar ware passie gevonden. Zij 
volgde masterclasses bij gerenommeerde kunstschilders 
en ontwikkelde haar eigen techniek en stijl. Daarbij zijn de 
onderwerpen steeds eenvoudiger geworden; verstild en 
sereen. Een schilderij van Riejanne aan de wand geeft je 
een gevoel van rust en stilte. Meer informatie:

www.riejanne.com

Het palet van:     Riejanne Boeschoten

Riejanne aan het werk in haar atelier Citroenkwast, Olieverf op doek. 40 x 60 cm

Kersen op groene schaal. Olieverf op doek. 70 x 140 cm.

Er was een tijd dat wandschilderingen ter 
aankleding van diverse vertrekken ‘bon 
ton’ was. Tegenwoordig zie je het niet 

meer zo vaak: een wandschildering op linnen 
behang. Daarom neem ik u dit keer graag 
mee naar een bijzondere parel in het Maarten 
Maartenshuis te Doorn. En dan specifiek naar 
de ‘Italiaans aandoende’ wandschilderingen 
in een van de kamers van het bijzondere huis. 

Hergebruik is ‘in’
De schrijver Maarten Maartens, pseudoniem voor Joost 
van der Poorten Schwartz, was naast begaafd schrijver 
ook een verwoed verzamelaar van allerlei historische inte-
rieurelementen. Een hobby die in zijn tijd door onder ande-
re jonkheer van Sypestein in Loosdrecht (Kasteelmuseum 
Sypestein) en dichterbij, door jonkheer Lintelo de Geer uit 
Zeist (Landgoed Kerckebosch) werd gedeeld.

Henriëtte de Savornin Lohman beschrijft deze mode als 
volgt in haar scriptie: “Stijl en maatvoering van de her-
gebruikte historische interieurelementen vormden het 
uitgangspunt bij het ruimtelijk ontwerp en de inrichting. 
Met behulp hiervan werden de vertrekken vorm gegeven 
al naar gelang de bestemming van een vertrek.(…)” Deze 
constatering ondersteunt het idee dat Maarten Maartens 
het huis als het ware om zijn verzameling heen heeft laten 
bouwen. De Savornin Lohman vervolgt: “De belangstelling 
voor dergelijke hergebruikte materialen was niet verwon-
derlijk in de periode dat het huis gebouwd werd, want het 
historisme vierde hoogtij. Het werd mode om Oud-Holland-
se interieurs te combineren met nieuwe materialen. Boven-
dien bepaalden deze stukken de status van de historische 
interieurs en creërden een ‘oud’ aanzien, zoals beschilderd 
behang, trappen en schoorsteenmantels.”(...)

Het Italiaanse behangschilderij gerestaureerd
In de ‘Italiaanse kamer’ zijn de muren van de kamer  
behangen met een immens behangschilderij. Het land-
schap doet Italiaans aan, met hier en daar een duidelijke 
verwijzing naar Nederland in de details. Volgens de heer 
Th. M. Gorissen komt de wandschildering waarschijnlijk uit 
een huis aan het Sint-Janskerkhof te Utrecht. Helaas weten 
we dat dus niet zeker. Het moet wel om een heel groot huis 
zijn gegaan, want de wandschildering is ook heel erg groot. 
Deze bijzondere parel in het Maarten Maartenshuis is ruim 

15 jaar geleden gerestaureerd door het gerenommeerde 
restauratiebedrijf van Edwina Brinckmann-Rouffaert. Dat 
was hard nodig. Eén paneel was ernstig beschadigd en 
over het algemeen was er veel verkleuring door nicotine-
aanslag en vuil.

In een algemeen rapport voorafgaand aan de restauratie 
schrijft E. Brinckmann-Roufaert: “Hoe langer men naar 
de schilderingen kijkt, hoe enthousiaster men wordt over 
de artistieke uitvoering. De figuren, mensen en dieren zijn 
anatomisch goed uitgewerkt en hetzelfde geldt voor de 
fantasiegebouwen, de schepen en havenattributen: het 
zit allemaal goed in elkaar. Het kleurenpalet is beperkt. De 
kleding van de vrouwenfiguren bestaat uitsluitend uit rood, 

Door Annet Werkhoven

wit en blauw. De kleding van de mannenfiguren bestaat uit 
een variant daarop in combinatie met bruin. Nergens leidt 
dit tot eentonigheid. Opvallend zijn de schakeringen groen 
die voor het gebladerte van de bomen zijn gebruikt.”  Ik 
deel het enthousiasme voor de schilderingen. Het is afwis-
selend, iedere keer zie je weer wat nieuws. 

Voortzetting en verbinding
Jaap Jongejan, directeur SBI Landgoed Zonheuvel: “Tegen-
woordig vraagt iedereen zich af of bepaalde schilderijen 
en kunstvoorwerpen uit het verleden nog wel ethisch ver-
antwoord zijn. Alle kunstvoorwerpen en schilderijen in het 
Maarten Maartenshuis zijn nog steeds ‘zeer verantwoord’ is 
mijn idee. Maarten Maartens heeft er goed over nagedacht 
welke kunst hij binnen haalde. Die gedachtengang herken 
ik. De tijdloosheid van het Maarten Maartenshuis en zijn 
gedachtegoed is bijzonder. Toen een aantal jaren geleden 
een restaurateur bezig was met kleine herstelwerkzaamhe-
den aan het behangschilderij in de Italiaanse kamer, zaten 
op hetzelfde moment ict deskundigen vijf meter eronder in 
het souterrain een internetverbinding met Londen te re-
pareren. Zo verbinden we soms letterlijk het verleden, het 
heden en toekomst iedere keer weer met elkaar.” 

Bronnen en beeld:
E. Brinkmann-Rouffaert: ‘De Italiaanse Kamer:  

Algemene opmerkingen vooraf’ (2004);

Th. M. Gorissen, Maarten Maartens en het Maarten Maartenshuis. 

(Doorn, 1992);

H. H. J. de Savornin Lohman, Bachelorscriptie Architectuurhistorie, 

Maarten Maarten’s Monument. De architectuur en het gebruik van 

het Maarten Maartenshuis, door de schrijver en verzamelaar  

J. M. W. van der Poorten Schwartz, gebouwd rond 1900 te Doorn. 

(Vrije Universiteit Amsterdam, 2009);

Met dank aan Edwina Brinckmann- Rouffaert (restaurateur)  

en Jaap Jongejan (directeur SBI landgoed Zonheuvel Doorn).

Recent beeldmateriaal: Annet Werkhoven

‘IN DE ‘ITALIAANSE KAMER’ ZIJN DE MUREN VAN DE

 KAMER BEHANGEN MET EEN IMMENS BEHANGSCHILDERIJ’

Het schilderij over de deur heen. Schip met Nederlandse vlag

Detail uit het 
stuk op de 
deur

Detail met dieren in het water en vrouw in rood/wit/blauwe kledingDetail met één van de 
fantasiehuisjes

Unieke gastvrijheid 
op de Utrechtse Heuvelrug

• 30 vergaderzalen • congreszaal tot 500 personen 
• 110 hotelkamers • 250 gratis parkeerplekken

• 47ha groen, gelegen in Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug

-  M E E T I N G 
-  CO N G R E S 
-  E V E N T 
-  H OT E L 
-  R E S TAU R A N T

Amersfoortseweg 98 | 3941 EP Doorn | 0343 473 500 
www.landgoedzonheuvel.nl
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Oktober 2020“ Een ouderwetse,  
betrouwbare vakhandel!”

Al vele jaren is De Waal Kunst en Kantoor een begrip in Doorn en om-
geving vanwege de  betrouwbaarheid, kwaliteit en vriendelijkheid die 
de winkel uitstraalt. Binnen ruik je de prettige geuren van linnen, verf 
en papier, en de uitstallingen nodigen uit om zelf pen of penseel ter 
hand te nemen. 

Een gesprekje met eigenaren Ellen en Ron 
Markies.  Ellen: “Dit is een ouderwetse 
vakhandel, degelijk, betrouwbaar, goed in 
adviseren en kennis delen.” 

Ron : “Ik schilder zelf. Vanuit mijn jarenlan-
ge ervaring met materialen kan ik mensen 
goed adviseren Sommigen zeggen: wat jij 
me erbij vertelt is al een halve cursus! Onze 
clientèle reikt tot  Utrecht, Wijk bij Duurste-
de, IJsselstein en Wageningen. Ik denk dat 
ze ons vinden vanwege onze persoonlijke 
benadering en onze ouderwetse ‘stenen’ 
winkel. Die geeft een mooiere koopervaring 
dan online.“

”Wij leveren materialen voor zowel de 
grote als kleine beurs. Ook die laatste zijn 
goed.  Alles wat ik verkoop moet goed zijn, 
anders stuur ik het terug. Naast dat we 

teken- en schilderartikelen en kantoorar-
tikelen verkopen, bieden we diensten als 
kopiëren, inbinden, opspannen van doeken 
en vervuilde schilderijen schoonmaken.”

Een deel van zijn etalage stelt hij beschik-
baar voor exposerende kunstenaars. Teke-
nen en schilderen zullen altijd wel blijven, 
denkt hij. “Het is de ervaring: de geuren 
van verf, het mengen, het hanteren van 
penselen en intussen onder je handen iets 
zien ontstaan. Het maakt je hoofd leeg en 
daar is veel behoefte aan in deze tijd. Digi-
tale kunst vervangt dat niet. En hoe moet 
je dat ophangen? “

Meer informatie;
www.dewaalkunst-kantoor.nl

Ellen en Ron Markies in hun winkel te Doorn

En nog steeds zijn we in de ban van het corona virus. Daar waar we een half jaar 
geleden dachten er misschien nu wel uit te zijn, het onder controle te hebben, 
moeten we helaas constateren dat we er nog niet zijn. 

Column: Bo Hendriksen

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

Daar waar alles in het voorjaar abrupt tot stilstand kwam, 
zie ik nu om me heen hoe men zo goed en kwaad als moge-
lijk weer op aan het starten is. Hoe men aan het vechten is 
voor zijn of haar passie, bedrijf of überhaupt voortbestaan. 
Ik raak geïnspireerd door alle creativiteit die is ontstaan 
om hier maar doorheen te komen. Ik ben ook verdrietig, 
om degenen die het niet hebben gered hun hoofd boven 
water te houden in deze uitzonderlijke tijden.

Zo blij was ik, toen ik weer voorstellingen mocht in gaan 
plannen in de Cultuurhuizen Heuvelrug en diverse activi-
teiten mocht gaan ondernemen als Cultuurcoach Wijk bij 
Duurstede. Overal rekening houdend met de maatregelen, 
zodat we toch weer wat konden doen. En nu lopen de 
besmettingen weer op, gaat de geruchtenmolen op volle 
toeren: “komt er een tweede lock-down?” 

Zo worden we heen en weer 
geslingerd tussen hoop en 
vrees; wordt het ooit weer normaal? En wat is dat normaal 
dan precies? Misschien wordt het nooit meer helemaal 
hetzelfde, maar leren we steeds beter om te gaan met hoe 
dan wel. Dat doen we nu al steeds beter met elkaar en daar 
mogen we trots op zijn!  Maar laten we ook nog even vol-
houden. Totdat corona echt onder controle is. 

Om met een paar woorden van Diggy Dex af te sluiten,  
afkomstig uit het nummer ‘Morgen komt het goed’, ook 
goed toepasbaar op de huidige situatie: 

“HET GAAT OKÉ M’N JONG, 
MAAR MET DE WERELD EVEN NIET. 
WEES GERUST M’N LIEF, 
MORGEN KOMT HET GOED.”

Drone foto Cothen (fotograaf Martijn Oosterom)

Als wethouder van de gemeente Rhenen ben 
ik erg blij met de samenwerking binnen de 
culturele regio. Tijdens het eerste weekend van 
september was deze samenwerking duidelijk 
zichtbaar bij de opening van de expositie op 
landgoed Sandenburg in Langbroek. 

Samen met onze burgemeester Hans van der Pas met 
zijn echtgenote en cultuurcoördinator Lea van Son was 
ik erbij aanwezig. Ik kijk met erg veel trots terug op de 
openingshandeling waarbij een beeld van het Rhenense 
trio TriAdore werd onthuld, ook een mooi voorbeeld van 
samenwerking. 

Maar liefst vijf Rhenense kunstenaars waren met hun werk 

te zien tijdens de expositie op deze prachtige buitenplaats. 
Ook de kunstenaars waren enthousiast over dit initiatief en 
de wijze waarop het georganiseerd is. Natuurlijk hoop ik 
dat wij als gemeente Rhenen deze kunstfair in de toekomst 
ook mogen verwelkomen op een van de landgoederen bin-
nen onze mooie gemeente.

Ook de nieuw in het leven geroepen Hans Nijhof Cultuur-
prijs draagt in belangrijke mate bij aan de zichtbaarheid 
van lokale kunstenaars in de regio. Al eerder werd er 
samengewerkt door de drie gemeentes Rhenen, Utrecht-
se Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Maar door deze cul-
tuurprijs en het gezamenlijk zitting nemen de in de jury, 
krijgt onze samenwerking op cultureel vlak verbreding en 
verdieping.

Zo hoop ik dat kunstenaars uit de gehele culturele regio 
zullen deelnemen aan elkaars activiteiten. Kom bijvoor-
beeld kijken naar de pop up galery in het centrum van 
Rhenen die van 16 oktober tot en met 12 december vol 
met lokale kunstwerken (openingstijden vrijdag en zater-
dag van 10-17 uur). Of de Kunstroute die voor 2021 weer 
op de culturele agenda staat. Door samen de schouders te 
zetten onder culturele activiteiten zal de liefde voor kunst 

Gemeente Rhenen blij met aansluiting
Door Marjorie Oskam - Schoeman

‘VERBREDING EN VERDIEPING 

DOOR SAMENWERKING’

alleen maar groeien. Laten we juist in deze tijd proberen 
elkaar te helpen cultuur levend en bruisend te houden. 

Rhenen met in het midden de Cunrera toren.
Foto Wikipedia: foto: Joop van Houdt 
Luchtfotografie/Rijkswaterstaat

Wethouder van Rhenen Barth van Eeten

Door Frank Flippo
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Stichting Culturele Regio en gemeenten  
Wijk bij Duurstede/Utrechtse Heuvelrug en 
Rhenen starten met een stimulatieprijs voor 
kunstenaars uit de regio. De prijs wordt in 
2021 voor het eerst uitgereikt. 

Tijdens de kunstexpositie op Landgoed Sandenburg werd 
door burgemeester van Utrechtse Heuvelrug Frits Naafs 
bekend gemaakt dat er een nieuwe Kunst- en Cultuurprijs 
komt. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor onze regio. 
Ook economisch. Henk Drok, van de stichting Culturele 
Regio vertelt: “Bij deze Kunst- en Cultuurprijs gaan de drie 
gemeenten samenwerken. We gaan meer over de grenzen 
heen kijken van onze gemeenten. Dat is heel bijzonder. Ook 
samen met de andere initiatiefnemers, zoals de kunstkrant 
Arte E Cultura en het Cultuurplatform Rhenen,” zegt hij. 

Oude recepten komen tot leven in 
Stadsbrouwerij De Dikke.

Achtergrond

Door Wes Janssen

Als we het pand aan de Veldpoort in  
Wijk bij Duurstede binnen gaan is 
stadsbrouwer Jos Soons druk in de 

weer met het nieuwste bier in het assortiment: 
“Dikwitje”, een witbier volgens recept van  
Robert de Boer. Jos: “Met dit biertje erbij 
brouwen we nu 6 bieren volgens de recepten 
van Rutger Knoop, Willem Gerritsen, Guido 
van Luijk en Robert de Boer.” 

“Dikwitje zit al wel in de tank maar komt pas in oktober 
op de markt dus we kunnen nog niet proeven,” lacht Jos 
tot teleurstelling van uw verslaggever. De Stadsbrouwerij 
werkt veel met vrijwilligers. ,,Voor de Corona-crisis konden 
we nog met vrijwilligers van Reinaerde etiketteren en bot-
telen maar nu is dat even niet mogelijk.” Ik hoop dat dat 
snel weer kan als de dreiging wat afneemt,” mijmert Jos. 

Historie
Het eerste biertje dat werd gelanceerd met Pasen in 2015, 
was de nu alom bekende Wijkse Dikke, een traditioneel 
kuytbier. Kuytbier wordt voor het grootste deel gebrouwen 
uit gemoute haver, een kleiner deel gerst en een beetje 
tarwe. Ruud Muis was op zoek naar een kuytbier en stuit-
te op de Utrechtse Ordonnantie van 1495. Hierin staat 
beschreven waaraan een kuytbier moest voldoen. Rutger 
Knoop heeft het recept voor de Wijkse Dikke uitgewerkt 
op basis van de gevonden Ordonnantie. In 2019 werd de 
eigen Stadbrouwerij De Dikke geopend. Sindsdien brouwt 
de Dikke haar ambachtelijke bieren volgens historische 
recepten, uitsluitend in Wijk bij Duurstede. Hiermee is 
een oude traditie in ere hersteld. De oudste vermelding 
van een brouwactiviteit in Wijk is het Ewoud en Elisabeth-
gasthuis en dateert van 1502.  Bier was in die tijd veiliger 
dan water, zelfs kinderen dronken een lichtere variant met 
2% alcohol. In de regio waren verschillende brouwerijen, 
met name aan de Achterdijk, waar boeren hun eigen bier 
brouwden. In Wijk bij Duurstede werden bierbrouwers be-
schermd tegen concurrentie en in een straal van een mijl 
mochten er geen andere brouwers actief zijn.

De Bieren 
Behalve de Wijkse Dikke brouwt de Stadsbrouwerij nog 
andere bieren:
•   De Dikke Donder, een amberkleurig ongefilterd kuytbier, 

lekker in het glas en zeer geschikt om mee te koken.
•  De Dikke OPA is een variant op de populaire Indian Pale 

Ale (IPA) bier dat op vele terrassen geschonken wordt.

•  De Dikke MAAi is een kersenbier waarvan de naam  
afkomstig is van de “Maaikers”. 

•  De Dikke Dreun doet zijn naam alle eer aan met een  
alcoholpercentage van 10,5% alcohol. Dit bier is met 
cognac snippers gelagerd en in beperkte oplage in kruik-
jes gebotteld.

• Dikwitje wordt momenteel ontwikkeld als witbier.

Deze bieren zijn in Wijk bij Duurstede bij verschillende win-
keliers te koop en kunnen bij diverse horecagelegenheden 
geproefd worden. Mensen buiten Wijk kunnen ook terecht 
op de webwinkel (Stadsbrouwerijdedikke.nl) 

Proeverij
In de proeverij De Dikke Ervaring kan men de bieren ter 
plekke gaan proeven. Als u altijd al hebt willen zien hoe 
bier gebrouwen wordt is dit uw kans. Er kan op afspraak 

 AMBACHTELIJKE BIEREN VOLGENS HISTORISCHE 

RECEPTEN, UITSLUITEND IN WIJK BIJ DUURSTEDE.

een rondleiding worden geboekt op vrijdag - en zaterdag-
middagen van 13.00 tot 17.00 en iedere 1e zondag van 
de maand. 

Meer Informatie:
Via E-mailadres rondje@wijksedikke.nl 
of via het mobiele nummer 06-38542178 
kunt u contact opnemen.

   

Nieuwe kunstprijs: 
Hans Nijhof Kunst- en Cultuurprijs 

“Door Corona is het aantal exposities van kunstenaars en 
galleries enorm teruggelopen. Dat dempt het maken van 
kunst. Vooral in deze tijd is het belangrijk dat kunstenaars 
geïnspireerd blijven, kunst produceren en verbinding blij-
ven zoeken.” 

De prijs wordt vernoemd naar Wethouder Hans Nijhof. In 
2019 is hij overleden, maar hij heeft zich tijdens zijn leven 
hard gemaakt voor kunst en samenwerking in deze regio. 
Voor de Hans Nijhof Kunst- en Cultuurprijs nomineren de 
drie gemeenten jaarlijks kunstenaars. Door een kunstcom-
missie wordt vervolgens een kunstwerk uitgekozen. Zowel 
amateurs als professionals komen ervoor in aanmerking.

Kunstenaars die genomineerd worden moeten binnen een 
van de drie gemeenten wonen, maar hoeven niet deel-
nemer te zijn van de stichting Culturele regio. Het aantal 
kunstenaars dat de regio herbergt - en dus kans maakt 
op de prijs - is niet exact bekend. Er wonen honderden 
beeldende kunstenaars. “De Kunstcommissie bestaat uit 
de cultuurcoaches van Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 
Duurstede en de cultuurcoordinator uit Rhenen, drie (wis-
selende) kunstenaars en een afvaardiging van de stichting 
Culturele Regio en Arte-e-Cultura. 
Zij gaan overleggen over de voorwaarden van toekenning,” 
zegt Henk. De prijs wordt jaarlijks toegekend. “Het kunst-
werk van de winnaar wordt vervolgens aangekocht voor 
maximaal 5.000 euro. Het kunstwerk komt daarna bij een 
van de drie gemeenten te staan of hangen.”

Bekendmaking door burgemeester Frits Naafs. 
Foto: Erik Helmers Fotografie
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 Agenda oktober t/m december 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
Han de Leeuwerk

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

Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl

Modern Art challenge 
contest corona

Online kunstzinnige wedstrijd

Eindexposities
t/m 31 oktober

Info: www.galerienovia.nl

Museum Huis Doorn 

Vanaf 2 oktober 
 Tentoonstelling 

De Keizer en het Derde rijk

Info: www.huisdoorn.nl

Lied Festival 

Najaarsdag 30 oktober  
Overdag recitals/ s’avonds optreden

 
Maarten Koningsberger 

met The Atlantic Trio Zeist
Info: www.ilfz.nl

Pop-up galerie Rhenen 

Opening op 
16 oktober t/m 12 december 

Herenstraat 27 Rhenen.  
Info: www.popupgalerierhenen.nl

Kunsthal Kade 
This is America / Art usa Today  

t/m 03-01-2021

Eemplein 77 Amersfoort   
Info: www.kunsthalkade.nl

Parc Broekhuizen 

Expo Rien Bekkers 

1 september t/m 1 november 
van 09.00 - 21.00 uur 

Info: www.parcbroekhuizen.nl

Bomen museum 

Keramische buitenexpo: Ode aan de natuur 
t/m 25 oktober

ruim 50 keramisten exposeren 
in en onder de bomen.

Info: www.bomenmuseum.nl

Mondriaanhuis 
Spakenburgse Diva’s in het Mondriaanhuis 

t/m 25 okt. 2020 
 

Mondriaan en WOII  
t/m 31 dec. 2021  

Kortegracht 11 Amersfoort
Info:  www.mondriaanhuis.nl

Museum Flehite 
Bep Rietveld 

t/m 24 januari 2021  

75 jaar de Ploegh 
t/m 8 nov. 

Westsingel 50 Amersfoort

Eddie,s Art
 

Expositie Joost de Jonge 

11 december van 
14.00 – 20.00 uur

Info: eddies-art.nl

Wilhelmina art Jewelry
 

18 oktober feestelijke opening 
van 14.00 – 20.00 uur

 Expo loopt t/m 23 december

Info: www.ilfz.nl

Galerie Mi 

Expositie 

van 4 oktober t/m 22 November

Beethovenlaan 13 Bilthoven
Info: www.galeriemi.nl

Eddie,s Art

Expositie Nico Vrielink 

van 18 oktober t/m 26 oktober
 

Info: eddies-art.nl

Parc Broekhuizen 

Expo Leon van der Linden

1 november t/m 15 december 

info: www.parcbroekhuizen.nl

Kamer Orkest Driebergen
Al meer dan 30 jaar!

Najaarsconcert 15 november 2020
O.v.b. om 15.30u in de Grote Kerk te Driebergen.

PR: Paul Ruyssenaars 06 - 25 08 84 15
info: www.kamerorkestdriebergen.nl

Atelier ‘t Rondeel

Outsider Art, Wijk bij Duurstede

Iedere 1e zondag v/d maand 
en maandag t/m donderdag

info: www.trondeel.nl

Kunstkijkroute 
Amersfoort

28 en 29 november 2020

Rietveldpaviljoen Amersfoort
Info: www.facebook.com/kunstkijkroute

Workshops Pyrografie 
Think Pink Studio 

17 oktober - 7 november- 21 november

Info: www.thinkpink.studio

Cultuurhoek Driebergen 

Expo van 
Jose Raayman en Leo Dekker 

t/m 6 november

Info: www.cultuurhoek.nl

Klassiek aan de Rijn/
Cunerakerk

24 oktober 2020
Ramon van Engelenhoven - piano

Rhenen

Info: www.klassiekaanderijn.nl

RTV Utrecht 
6-delige Docu serie: 

1 Kilometer Dijk, en zover je kunt kijken….

vanaf 25 oktober 
over bewoners van de Langbroekerdijk 

te Driebergen.
Info: www.1kmdijk.nl

Cultuurhoek Driebergen 

Expositie Digna Weiss

t/m 23 okt. 

Info: www.cultuurhoek.nl

Expo Napoleonschuur 
Expositie diverse kunstenaars 

Van 20 t/m 22 november 
van 10.30 uur t/m 17.00 uur. 

Tevens  kunstroute Amerongen
Info: www.cultureleregio.nl

Gluren op de Heuvelrug

8 november 2020
Online en om de hoek

reserveer en doneer via
www.bibliotheekzout.nl/gluren

Binnenkort in de lucht,
nieuwe website van:

www.kunstenvliegwerk.info

gerealiseerd door: dehoopenkoning.nl
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In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers. 
Dit nummer twee historische boeken en natuurlijk weer enkele interessante boekentips.

schilderijen - schilderlessen - workshops - kunstuitleen

kunst- en cultuurkrant AC

De Zonde neemt de schijnheiligheid  
genadeloos en vaak op humoristische 
wijze op de hak. En al is ook Zeist tegen- 
woordig veel onkerkelijker en is de  
rijkdom beter verdeeld, calvinisme en 
kouwe kak blijven voelbaar aanwezig. 
Het maakt ook nu het spottende gefoeter 
van de schrijver zeer genietbaar. 

In druk: Het Spectrum Utrecht, 
1982, ISBN 9789027411761
Ebook via https://dbnl.nl/titels/titel.
php?id=mees009zond01

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

Boeken 

Niemand springt er uit de band. 
Tot een domineeszoon hun 
dienstbode Dina weet te be-
zwangeren. Het komt uit en de 
roddels, de schaamte en  
schande zijn niet van de lucht.  
In 1912  werden er ruim 
20.000 exemplaren verkocht, 
een bestseller in die dagen, 
waarschijnlijk vanwege het 
taboedoorbrekende karakter

De schrijver wist waarover hij schreef, 
want hij woonde er als kind enkele jaren 
en voelde zich  er ‘doodongelukkig’ door 
de kleinburgerlijkheid en arrogantie 
van de inwoners. In zijn boek komen 
oprechte mensen als de dichter Kleestra  
verontwaardigd in opstand tegen de 
achterklap en het gekonkel. Dit dorp is 
niet ‘buiten’ verzucht Kleestra, ‘het is 
erger dan een stad.”

Liesbeth Lagemaat (1962) is dichter, roman-
schrijfster, actrice. Haar poëziedebuut Een 
grimwoud in mijn keel werd in 2005 bekroond 
met de C. Buddingh’-prijs, haar vijfde bundel 
Nachtopera kreeg in 2017 de Karel van de 
Woestijneprijs. Al haar werk verscheen bij 
Wereldbibliotheek, als laatste Abri (2018). 

In Vissenschild vertelt een kalligrafist het verhaal van het meisje Elpis, dat op een nacht wordt onteerd 
door Allesman/Nietsman. Haar lichaam zinkt naar de bodem van de wetering, haar geest stijgt ten 
hemel. En uiteindelijk laat de kalligrafist haar lichaam, opgetild door de vissen, stroomopwaarts drij-
ven: terug naar de ‘klokwijzerstad’ en ‘mannen met ‘werphengelhoofden’. Fragmenten uit de Vlaamse 
volkslegende van de Fiere Margriet klinken door in dit tijdloze epos. 

                          (…)      Daar lig ik dan roerloos, en stil zal 
de schaal zijn onder mij, mijn ogen zullen niets vertellen en 

mijn voorhoofd niet, de kelk van mijn mond zal gesloten blijven maar 
de schellen van de vissen zullen glinsteren in het licht, dat komt. 

Ongeschonden zal mijn lichaam zijn in de ochtend, in elke ochtend 
als ik hier lig aan de zoom van de stad. En geen hand zal nog ongetekend zijn. 

Men zal. Men zal mij houden voor een hersenwaan, ochtendschim 
op de vliet. Een ijle weerkaatsing van licht, men zal de oever mijden. 

Pluimgrassen benemen het zicht. Een wilg. Het was zijn schaduw die 
verborg wat anders – Elke wandelaar houdt zich het recht voor blind te zijn, 

de schuifelpas, teenpunten naar binnen gebogen, het hoofd ter aarde gewend. 
Golven klotsen tegen de damwand, dof als onderwaterklokken.   

Naar aanleiding van het epos Vissenschild heeft Lagemaat een gesproken opera geschreven, de eerste 
uitvoeringen zijn op 23 en 25 oktober in het theaterschool, Domplein 4 en 5 Utrecht.

Nieuw boek ‘Vissenschild’ van 
Liesbeth Lagemaat

Genadeloze satire op Zeister deftigheid 
Recensie: De zonde in het deftige dorp - Johan de Meester (Door Frank Flippo)  

‘De Zonde’ onthult een ook idyllisch 
dorp van landwegen met knerpend grint, 
kokkinnen met gesteven mutsjes en  een 
bakkerij met suikerboon- en koekjesfles-
sen. Maar De Meester vindt het stijf, duf 
en doordrongen van de mentaliteit van 
heren en knechten. Zoals een vleiende, 
buigende,  ‘opgepoetste stationschef’ die  
‘geen enkel voordeel ontvangt van zijn 
deftigheid’; de rijken staan niets af. Petten 
worden diep afgenomen, maar personeel 
wordt er slechter betaald dan elders.

Notabelen pronken er met hun jachthon-
den terwijl oude freules eenzaam verkom-
meren. Doods en smetteloos is alles, met 
bijeengeharkte hoopjes blad langs saaie 

rechte paden. Langs Lommerlust en Beuk 
en Beek ratelen rijtuigen af en aan, wolken 
stof opwerpend tussen knoestige bomen. 
Een wereld van stijf glanzende ijzeren 
hekken, flakkerende stallantarens en ver 
rinkelende huisbellen. En ’s winters hun 
villa’s, ‘doods en naargeestig’ ‘dichtgeslo-
ten in het bladerloze hout’. 

Zelf woonde De Meester aan  Eerste Dorps-
straat 5a,  Een theaterzaal in Figi draagt 
zijn naam, zijn zoon Johan de Meester ju-
nior was jarenlang verbonden aan Figi. De 
vele details over het deftige Zeister leven 
in De Meesters boek werden dankbaar ge-
bruikt door de historica Ileen Montijn, voor 
haar boek Leven op Stand.

LANGS LOMMERLUST EN BEUK EN BEEK RATELEN 
RIJTUIGEN AF EN AAN, WOLKEN STOF 

OPWERPEND TUSSEN KNOESTIGE BOMEN.

Twee dames, Eufrosyne en Elisabeth, vertellen elkaar in hooggestem-
de taal hun belevenissen. Het gaat daarbij vooral om Elisabeth, die op 
ongeëvenaarde wijze de prachtige Amerongse natuur beschrijft zoals 
die zich rond 1780 aan haar voordeed. Emoties krijgen daarin vrij spel. 
Griezelen, blijdschap, verdriet: alle zijn evenveel waard.  

in geestdriftige beschrijvingen van alle na-
tuurverschijnselen en het derde in het ide-
aalbeeld van een buitenmens, rechtschapen 
en tevreden met simpele genoegens. 

‘Het land’ luidt een nieuwe tijd in van wan-
delplezier. Pas rond 1780 konden mensen 
weer vrij over het platteland zwerven. Lange 
tijd was struikroverij een ware plaag; dili-
gences reden vaak met gewapend escort. 

Veldwachters en betere wegen losten dit 
probleem grotendeels op. Wandelaars 
werden gewoner,  al was een vrouwelijke 
wandelaar nog uitzonderlijk. Ook hierin 
was Elisabeth Maria een pionier. 

Het land- in brieven, 
Elisabeth Maria Post

Dit is waarschijnlijk onze eerste psychologi-
sche roman en die zette de toon: sindsdien 
willen wij geen bordkartonnen personages 
meer. Het is ook de eerste roman met re-
alistische natuurbeschrijvingen, bijna als 
een natuurreisgids zonder trefwoorden. 
Deze is zeer herkenbaar:  

“Hoe vreedzaam ligt dat dorpje daar aan 
den voet des heuvels. Met al zijn boerderij-
en, zijn kleine lage hutten en bruine rieten 
daken. Met groen bemoste vakken. Zijn 
peer- en appel- boomgaards, zijn breede 
lindenboomen, die wandelpad en hutten 
omschaduwen en koelen!”

Hun belevenissen zijn vaak opgehangen 
aan weers- en seizoenswisselingen, want 
die waren in de achttiende eeuw een bron 
van verwondering. Antonio Vivaldi  schreef 
zijn Vier Jaargetijden, en veel eetkamers 
hadden op elke muur een schilderij van 
een seizoen hangen. 

Het Land is rijk aan christelijke, pantheïsti-
sche en moralistische elementen; het eerste 
in woordkeus en beeldspraak, het tweede 

Zij schetste het landleven als mooier dan 
het stadsleven. Maar de weemoed is nooit 
ver in haar lofzangen omdat ze bang was, 
dit dorp waar ze zo opbloeide, weer te 
moeten verlaten. Inderdaad moest ze na 
vijf jaar verhuizen. 

 “Vrolijk gelegen dorpje! vaartwel! ik verlate 
u - en met u het zalig landleven: met u de 
wellust van mijne ziel. - Ik verlaat u - maar 
zal u nimmer vergeten. Binnen de muren 
der muffe Stad zal ik smachten, naar den 
frisschen geur van uwe velden – “

In druk: Griffioenreeks, Singel Uitg. 
Amsterdam, ISBN 9789021405612 
€10,00 Ebook en PDF:  
www.dbnl.org/tekst/post003land04_01

Boekrecensie  (Door Frank Flippo)

Enkele fraaie grafures die opgenomen zijn in het boek

Cover van het Land- in brieven
Het Drostehuis te Amerongen  waar Elisabeth 
Maria woonde. Foto: Wikipedia HenkvD

Bevroren goud van Cilla & Rolf Börjlind.
Weer zo’n boek wat je heerlijk weg-
leest en wat onder de huid gaat zitten.

De zesde Rönning & Stilton-thriller. 
Topkwaliteit uit Zweden. 

Als aan het einde van een lange zomer 
de sneeuw wegsmelt in de bergen van 
Noord-Zweden, wordt het lichaam van 
een man gevonden die ongeveer twintig 
jaar daarvoor werd neergeschoten. ...

De Berry draait doorrrrrr......
van de maand oktober.

Helsinki 
is ook verkrijgbaar 
bij Boek & Koek

Nathalie Pagie, tweevoudig winnaar van 
de Thrillzone award voor beste Neder-
landstalige thriller, presenteert donder- 
dag 15 oktober haar nieuwe thriller 
HELSINKI bij Boek&Koek in Maarn! Het 
wordt een exclusief coronaproof feestje 
dus wees er snel bij. 

Leer meer over de seriemoordenaar die in de 
Finse hoofdstad rondwaart, ontmoet en groet 
Nathalie, scoor een gesigneerd boek en ontvang 
een goodiebag. Voor meer informatie of aanmel-
den kun je mailen naar info@boekenkoek.net

Het wordt een exclusief 
coronaproof feestje

Rechercheur Talinn 
besluit na acht jaar 
terug te keren naar 
haar geboortestad en 
een laatste poging te 
wagen om uit te vinden 
wat er met haar zusje 
is gebeurd. 
Haar timing had niet 
slechter kunnen zijn. 

Over HELSINKI
Elk jaar in oktober gebeurt het opnieuw. Als de 
dagen korter worden en de inwoners de war-
me veiligheid van hun huizen opzoeken, wordt 
ergens in de stad een lichaam gevonden – ver-
moord en gruwelijk verminkt. Politie en justitie 
houden de zaak stil, zij vrezen imagoschade 
voor Helsinki, juist nu steeds meer toeristen de 
weg naar de Finse hoofdstad weten te vinden.

ARTE
CULTURA

kunst- en cultuurkrant

bel: 06 -14 23 96 42 voor de mogelijkheden  

Uw expositie/event 
ook goed promoten?

www.arte-e-cultura.nl
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Kunstenaar vh jaar

Kunst en cultuur 
broodnodig en onmisbaar!
In mijn column van begin dit jaar 
schreef ik dat we in tijden waarin 
nieuws alles bepalend is en we 
nauwelijks kunnen onderschei-
den wat echt en wat niet echt 
(fake) nieuws is, we iets nodig 
hebben wat oprecht is en zuiver. 
Ik noemde kunst als belangrijke 
drijver die ons prikkelt en in ons 
hart raakt. 

Ik kon toen niet vermoeden dat dit zo 
sterk zou gelden in de periode die volgde. 
Door de coronacrisis werden we op grote 
afstand van elkaar en alles wat ons lief is 
geplaatst. Ons Wijk bij Duurstede waarin 
we volop muziek, kunst en cultuur kunnen 
ervaren werd ijzingwekkend stil. Inmiddels 
zijn we terug op de goede weg en kunnen 
we weer genieten van terras, theater en 
film. Zelfs muziek is weer te horen, bijvoor-
beeld elke zomerzondagmiddag op Kasteel 
Duurstede. Alles in beperkte mate en 
met inachtneming van anderhalve meter 
afstand. Maar het kan! Dat 
bewees ook kunstexpositie 
op Landgoed Sandenburg 
in het eerste weekend van 
september. In een prachtige 
vrije entourage met duide-

lijke, coronaproof looproutes kon een flink 
aantal exposanten hun werk tonen. Met 
circa 2.500 bezoekers werd het bezoekers-
aantal van vorig jaar ruim overschreden. 
We snakten naar het zien, ervaren en bele-
ven van kunst en cultuur. Hopelijk heeft dat 
zich ook financieel positief vertaald voor 
de kunstenaars.

Want dat is broodnodig. Juist deze cre-
atieve sector heeft het enorm moeilijk. 
Laten we met elkaar afspreken dat wij ze 
steunen. Bezoek hen en waardeer hen! Als 
het kan financieel, door een kunstwerk 
te kopen, een voorstelling of expositie te 
bezoeken. Of geef structurele financiële 
steun, bijvoorbeeld door vriend te worden.  

Blues in Wijk 
of theater Calypso zullen u dankbaar zijn. 
Want we laten het toch niet gebeuren dat 
het blijvend stil wordt in onze gemeente? 
Vanuit Stadspromotie beloven we u dat 
we ons blijven inzetten voor een gast-
vrije gemeente met hopelijk gezellige 
evenementen. Misschien kleinschaliger 
dan u gewend bent, passend binnen de 
mogelijkheden. Zolang het maar mensen 
op de been brengt. Want voeten op straat 
betekent ook bezoeken aan winkels en 
horecagelegenheden. En ook zij kunnen dit 
goed gebruiken!

Joke Twigt, centrummanager  
Wijk bij Duurstede

Heeft u ideeën of vragen? 
Stuur een e-mail naar centrummanager@
vvvkrommerijnstreek.nl

‘WE LATEN HET TOCH NIET GEBEUREN DAT HET 

BLIJVEND STIL WORDT IN ONZE GEMEENTE’?

Voor deze verkiezingsexpositie hadden 
vijftien deelnemers zich aangemeld. De 
vakjury was verrast door de veelzijdigheid 
van de ingezonden werken en de diversiteit 
van de gebruikte technieken. Er was zowel 
tweedimensionaal als driedimensionaal 
werk te zien; schilderijen, beeldhouwwer-
ken, foto’s, installaties, brons en glas. Tij-
dens de expositie was ook werk te zien van 
kunstenaars die niet deelnamen aan de 
verkiezing. De jury bestond uit Jan Huibers 
(kunstexpert en veilingmeester), Barth van 
Eeten (wethouder Cultuur), Antonie den 
Ridder (beeldend kunstenaar) en Maike 
Woldring (directeur Stadsmuseum Rhenen 
en juryvoorzitter).

Na een uitgebreide beoordeling van de di-
verse werken is de jury tot het eensluiden-
de oordeel gekomen dat Mascha Bossuyt 
zich ‘Kunstenaar van het jaar 2020’ mag 
noemen. Mascha oogstte met haar instal-
latie ‘Reisverslag, Reflectie op de mens als 
lerend wezen’ de hoogste waardering van 
de jury.  Aan het einde van de dag kreeg 

Mascha Bossuyt ‘Kunstenaar van 
het Jaar 2020’ in Rhenen

Column: Joke Twigt

Centrummanager 
Wijk bij Duurtede

ze, tijdens een afsluitende (Coronaproof) 
borrel in de tuin van het Stadsmuseum, 
symbolisch haar plaquette overhandigd. 
Zodra de echte plaquette gereed is, zal 
deze worden opgehangen in de eregalerij 

in de tuin van het Stadsmuseum in Rhenen 
waar ook de plaquettes van Margot Kikkert 
(Kunstenaar van het jaar 2018), van Henk 
van de Vis (waardering voor zijn inzet en 
oeuvre) en Pauline Vroom (Kunstenaar van 

Voor de derde keer werd in Rhenen de verkiezing tot ‘Kunstenaar van het Jaar’  
gehouden. Tijdens Open Monumentendag op 12 september jl. vond in de Cunerakerk 
o.a. een expositie plaats van kunstenaars die meededen aan de verkiezing ‘Kunstenaar 
van het jaar 2020’. De kunstenaars maakten speciaal voor deze verkiezing een  
kunstwerk op het nationale thema van Open Monumentendag 2020, ‘Leermonumenten’. 

het jaar 2019) zijn opgehangen. Mascha 
gaat zich dus in goed gezelschap begeven. 
De tweede prijs was voor Pauline Vroom en 
de derde prijs ging naar Sandra Pot.
Buiten de verkiezing om maar zeker het 
vermelden waard, waren de drie tekenin-
gen van de jongste deelnemer ooit. Floris 
Boumans, 12 jaar, en kunstenaar in de dop. 
We hopen dat goed voorbeeld doet volgen 
en dat volgend jaar meer jonge talenten 
zich aangesproken voelen om deel te ne-
men aan deze verkiezing, maar ook aan 
de Kunstroute die volgend jaar september 
weer plaatsvindt in Rhenen. Hierbij nodig 
ik ook kunstenaars uit de Culturele Regio 
van harte uit om zich aan te melden en te 
exposeren tijdens de kunstroute in Rhenen.
De verkiezingsexpositie is uitsluitend voor 
Rhenense kunstenaars.

Door Lea van Son
Cultuurcoördinator Rhenen

Het winnende kunstwerk. De installatie ‘Reisverslag’ van Mascha Bossuyt. Foto: Jan van den Brink

Pauline Vroom (links) en Sandra Pot (rechts)
Foto’s: Erik Helmers

Recent nog op landgoed Sandenburg en nu solo 
te zien in gallery ArtChemistry te Amersfoort. 

Een serie ‘Faces’, prachtige mystieke wand-
kleden van Alma Thomas uit Zuid-Afrika!

Mail of bel ons voor een afspraak en we laten u 
graag haar werk zien tijdens een ‘private view’. 
(wimvanginkel@artchemistry.nl 
of 06 533 77 275)

Muurhuizen 45B / 3811 ED Amersfoort / www.artchemistry.nl /     #artchemistrygallery

Scan de QR-code en surf direct naar 
onze portfolio met werk van Alma en 
andere Zuid-Afrikaanse kunstenaars.

openingstijden:
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.

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.

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.

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

elfring-art.nl
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Daar. Waar Kunst en Cultuur, Beweging en Welzijn elkaar 
ontmoeten, in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek
Door Bo Hendriksen

Door Maja van Eijndthoven

Daar. Een fysieke ontmoetingsplek zoals het  
Eigenwijks Speelpark of de voetbalkooi naast 
de Toermalijn. Daar. Een samenwerking die in 
het najaar van 2019 steeds meer vorm kreeg in 
onderlinge gesprekjes en welke in het voorjaar 
van 2020 daadwerkelijk van start is gegaan.  

Want samenwerken, dat is wat wij in het hoofd hadden toen 
we de handen ineen sloegen. Wij; dat zijn Jongerenwerkers 
Eno en Ytsje, Buurtsportcoach Giel-Jan en ik als Cultuur-
coach. Wij werken allen met veel liefde in plezier in de mooie 
gemeente Wijk bij Duurstede en doen allen wat binnen onze 
functies past om de gemeente nog een stukje mooier te 
maken. En waarom los van elkaar te werk gaan als je elkaar 
ook kan versterken, ondersteunen en inspireren?
Middels een wekelijks programma gevuld met diverse acti-

viteiten zoals Panna voetbal, Time Trails op de pumptrack, 
een korte workshop fotograferen met je mobiele telefoon 
bij Kasteel Duurstede, een workshop Tik-Tok, Archery Tag, 
het Waterspektakel, de Stoepkrijt challenge met drone foto 
van het eind resultaat bieden we kinderen en jongeren een 
manier om elkaar te ontmoeten na schooltijd en om ons 
te ontmoeten. Door deze activiteiten maken ook ze kennis 
met diverse culturele en sportieve activiteiten. 

Nu bestaat het programma uit vele verschillende losse  
workshops, later in het jaar komen er reeksen van 2, 3 of 
4 lessen, waarbij ook steeds meer ondernemers uit het 
culturele en sportieve werkveld aangehaakt worden. We 
reizen heel de gemeente door met onze activiteiten, verge-
zeld door de MOP (Mobiele Ontmoetingsplek) van Stichting 
Binding. Ook wel bekend als de bus met de snor.

En daar waar ik een workshop fotografie geef, komt Jon-
gerenwerker Ytsje meedoen. Of als er Panna voetbal is met 
Buurtsportcoach Giel-Jan, voetbal ik gezellig mee. Omdat 
we het fijn vinden om bij elkaar mee te kijken, mee te doen 
en daardoor beter met elkaar mee kunnen denken voor 
volgende activiteiten. 

Een fijne manier om elkaar te ontmoeten maar ook als je 
als jongere iets kwijt wil, ergens tegenaan loopt, je zorgen 
maakt of zelf een leuk idee voor een activiteit hebt; 
ook dan kun je bij ons terecht. 
2020, het jaar van verbinding, nu meer dan ooit! 

TikTok workshop

Jongerenwerker Eno, buurtsportcoach Giel-Jan, jongerenwerker 
Ytsje en cultuurcoach Bo (foto Ali van Vemde)

We dachten dat we met z’n allen redelijk de 
goede kant opgingen met het inachtnemen 
van de Corona maatregelen maar 
ondertussen is duideljjk geworden 
dat er toch nieuwe maatregelen 
noodzakelijk zijn. Gelukkig konden 
we wel in Cultuurhuis de Pleiade de 
huiskamer bieden die we zo graag 
zijn. Het behouden van 1,5 meter af-
stand blijft belangrijk om het aantal 
besmettingen van het coronavirus 
zoveel mogelijk te beperken. 

Gelukkig zijn de inloopspreekuren van de so-
ciale dorpsteams weer begonnen, en uiteraard 
kan men op afspraak weer terecht voor alle ge-
bruikelijke zaken. Ook de bibliotheken zijn ge-
lukkig open. En voor wie die liever nog vermijd 
is er ook een ruim aanbod digitaal beschikbaar 
via de Online Bibliotheek.

Er wordt nog steeds zoveel mogelijk thuisgewerkt, maar 
voor de vrijetijdsbesteding wordt er vooral gekeken naar 
wat er wel kan. Door het aanbrengen van looproutes kun-
nen er bijvoorbeeld weer exposities plaatsvinden. Zoals de 
expositie op Landgoed Sandenburg afgelopen september. 
Een expositie die organisatorisch ijzersterk was neergezet 
en in de curatie bijzondere ontmoetingen tussen kunst-
werken en kunstenaars faciliteerde. Ook het weer deed 
nog een duit in het zakje. Bovendien vond er een bijzonde-
re onthulling plaats: de Hans Nijhof Kunst en Cultuurprijs, 
elders in deze krant meer daarover. 

Ruim aanbod digitaal beschikbaar via 
de Online Bibliotheek.

Een andere coronaproof expo-
sitie was de Kunst op de Heu-
velrug campagne. Een mooie 
lokale samenwerking bracht 25 

lokale kunstenaars twee weken lang in beeld. Over de hele 
Heuvelrug waren hun A0 posters te vinden, met speurtoch-
ten tot gevolg. Speuren naar lokaal talent, zoals u wellicht 
gewend bent om te doen tijdens Gluren op de Heuvelrug, 
gaat dit jaar een beetje anders. Het festival vindt niet plaats 
in huiskamers maar op grotere evenementenlocaties in de 
gemeente, bijvoorbeeld op Landgoed Zonheuvel en in De 
Binder. Vooralsnog doet de cultuurcoach er alles aan om 
dit coronaproof te laten gebeuren. Houd vooral de website 
www.bibliotheekzout.nl/gluren in de gaten voor de laatste 
informatie. 
Een speurtocht was ook de verkiezing over 75 jaar vrij-
heid/Artikel 1 waar in de vorige editie over geschreven 

werd. Uit alle hoeken van de gemeente vond een grote 
diversiteit aan inzendingen zijn weg naar de jury. Het ont-
werp van Roel Berg zal uiteindelijk gerealiseerd worden. 
Zijn ‘Dis’ uitgevoerd in zwart-wit met ongelijke poten, maar 
in evenwicht, is bijna klaar. Op de foto wordt het voorzich-
tig ingepakt voor transport naar de drukkerij. 

Buiten is er meer mogelijk en met het prachtige weer van 
de afgelopen periode was dat ook geen probleem. Voor-
alsnog moeten we de reisbewegingen beperken, dus kijk 
vooral eens naar al het pracht om de hoek. Het bos in, 
de lokale winkelstraat, onze mooie culturele centra, en wat 
te denken van al het historisch erfgoed in de regio? Kijk 
bijvoorbeeld eens op de website van Landschap Erfgoed 
Utrecht.

Een mooi, gezond, en kleurrijk najaar gewenst.

Roel Berg aan het werk in zijn atelier.

ARTE
CULTURA
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Nader Rikhtehgarchi

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

- Deze bedrijven dragen de kunst een warm hart toe -

A. van Ostadelaan 33
3904 TJ  Veenendaal

www.ariesenak.nl

Als boekhouders 
kunst zouden maken…

Ieder zijn passie! 
Wij houden het bij boekhouden.

Schilderwerk
Behangwerk
Glaszetten
Projecten
Monumenten

Excellent Schildersbedrijf
Anskarstraat 31
3962 DL 
Wijk bij Duurstede
06-52 43 35 89

www.schildersbedrijfexcellent.nl  |  info@schildersbedrijfexcellent.nl

Van Velzen fietsen!

Traaij 16
3971 GN DRIEBERGEN
info@van-velzen.nl
Tel. 0343 51 27 85

Voor de 8e x fietsenwinkel vh jaar!

Kom kijken 

naar de 

nieuwe 2021 

modellen!

De kracht van de levensboom, gemengde 
techniek, 2019, Ruud Tielsema

Centrum voor Leefstijl- en
gezondheidsontwikkeling

Het preventief werken aan je persoonlijke leefstijl en 
gezondheid is net als het creëren van een kunstwerk.  
Een creatief proces vanuit je gevoel en het doorbreken  
van vastgeroeste denkpatronen. 

“ Liever orde handhaven dan wanorde corrigeren, dat is het 
hoogste principe van wijsheid. Het genezen van de ziekte 
nadat hij is uitgebroken is als het graven van een put 
wanneer men al dorst heeft, of het smeden van wapens 
wanneer de oorlog al is uitgebroken.” 

Tekst uit de Nei Jing, Gele Keizer
Het boek over de Traditionele Chinese Gezondheidskunde

Ook ervaren hoe Tai-Chi & Qigong en de Traditionele 
Chinese Gezondheidskunde jou kunnen helpen naar een 
uitgebalanceerde leefstijl en gezondheidsontwikkeling? 
Maak een afspraak! 

Ruud Tielsema

Praktijk & School 
Loolaan 93 
3917 PM Driebergen-Rijsenburg

06-11311961 
info@run4bodyandmind.nl 
bocamtherapie.run4bodyandmind.nl

- Tai-Chi - QiGong - BOCAM Therapie - Guo Lin Qigong - Runningtherapie -

Wij helpen u graag “van ontwerp tot oplevering” met uw project!

“duurzaam creatief”

info@intexarchitecten.nl | 026 3341042 | www.intexarchitecten.nl
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Project 1 kilometer dijk, en zover je 
kunt kijken...
Op  25 oktober is de aftrap van 
een bijzonder project “1 Kilome-
ter Dijk, en zover je kunt kijken...”. 
Een verhalenproject geïnitieerd en 
georganiseerd door bewoners van 
de Langbroekerdijk in Driebergen. 

Een cross-mediaal project: een zesdelige docu-
mentaire reeks i.s.m. RTV Utrecht, een verhalen/
fotobundel, een interactieve website met pod-
cast, een toeristisch project met de Hoge School 
Utrecht, wellicht ook een serie krantenartikelen, 
een kunstproject, een gedichtenroute, en een 
expositie.

Neem één strekkende kilometer Langbroeker-
dijk, van de brug bij kasteel Sterkenburg tot de 
brug bij de ingang naar landgoed Beverweerd, 
en je hebt zo 100 verhalen vanuit verschillen-
de perspectieven. Verhalen, verteld door de 
bewoners van de dijk: traditionele melkvee-
houders, moderne bioboeren en nieuwkomers. 
Oude adel en nieuwe landgoedeigenaren.  

Wij vroegen Leen Doeve en Tineke Booi hoe ze 
op het idee kwamen. “We wonen weliswaar in 
een prachtig gebied, met een rijke historie en 
waardevolle natuur, maar er is weinig over-
heidsaandacht, weinig zorg en betrokkenheid 
van wandelaars, fietsers en automobilisten. De 
veiligheid en leefbaarheid staat onder druk. Ook 
vergrijst de dijk, boeren verdwijnen, wat komt er 
voor terug? Wie let er op de zorg en het behoud 
van het unieke agrarisch cultuurlandschap?”

Met het project proberen de bewoners van de 
dijk weer aandacht te creëren voor het gebied en 
activiteiten te organiseren voor bezoekers. Leen: 
“We zochten met de bewoners naar vergroting 
van sociale, economische en recreatieve kansen 
om elkaar én het gebied te promoten en duur-
zaam te verbinden met de stad en de omgeving”.
Tineke geeft aan dat al werkende weg ze tot de 
conclusie kwamen dat de structuur van het ge-
bied, met de smalle langwerpige kavels, dwars 
op de dijk en door sloten begrensd, al vanaf het 
jaar 1200 onveranderd is gebleven. Omstreeks 
1200 werd het land, dat toen moeras was, ont-
gonnen en op die manier in cultuur gebracht. 
Die kavelstructuur is nog steeds intact, wat er op 
het land gebeurt is het enige dat is veranderd in 
de loop van de eeuwen. Tineke: “ Het Langbroe-
kerwetering gebied is in feite een belangrijk erf-
goed-onderdeel van de Canon van het Kromme 
Rijngebied. Daar zijn we trots op, en dat willen we 
behouden, zonder overigens nieuwe ontwikkelin-
gen in de weg te staan”.

De eerste van 6 afleveringen van de RTVU serie 
“1 Kilometer Dijk, en zover je kunt kijken…. “ 
wordt uitgezonden op 25 oktober. 
www.1kmdijk.nl

Hoe een haaknaald 
Wilhelmina inspireerde

Later, als tiener, experimenteerde Wilhelmina met 
tekenen, verf, en het vervaardigen van haar eigen 
kleding. Ze werd aangenomen op de modeacade-
mie die ze glansvol afrondde.

Wilhelmina combineert edelstenen, diamanten, 
bont en zoetwaterparels in haar gouden en zilve-
ren collectie’s. Op haar vele reizen koopt Wilhel-
mina haar materialen in. Bijvoorbeeld de Camee’s 
direct bij de snijders persoonlijk, nabij Napels in 
Italie. Daarnaast de beursbezoeken: de Inhorgen-
ta Messe in München en de Bijorca in Parijs.

Wilhelmina’s inspiratie komt uit de natuur, de 
bloemen in haar tuin en uit het materiaal zelf. 
Haar mode- en artistieke achtergrond beïnvloed 
Wilhelmina’s uitmuntende gevoel voor kleur. 
Wilhelmina maakt ook juwelen op maat voor 
haar klanten bijpassend bij een (bruids) jurk of 
outfit. De Wilhelmina collectie is tijdloos, en zeer 
vrouwelijk. Twee jaar geleden had Wilhelmina het 
privilege om als onderdeel van de Nederlandse 
handelsmissie, geleid door Koning Willem-Alex-
ander en Koningin Maxima, Milaan te bezoeken.

Vorig jaar ging ook een lang gekoesterde wens 
in vervulling nl een rondleiding in een parfum fa-
briek in de franse Parfumstad Grasse. Na 2 dagen 
vol experimenten werd de heerlijke fragance “ 
Wilhelmina Eau de Parfume” geboren. Een heer-
lijke geur die alleen voor eigen gebruik bedoeld 
was maar door de vele complimenten werd ze op 
het idee gebracht om de Eau de Parfume naast de 
sieraden te presenteren en te verkopen. Nu ook 
via de website www.wilhelminajewelry.com. 

Op 18 oktober is er van 14.00 tot 20.00 een 
feestelijke opening van een nieuwe expositie in 
de galerie in Utrecht, Nijverheidsweg 16A. In 
december is de galerie de hele maand zelfs op 
zondag geopend van 12.00 tot 17.00 en kun je 
zowel de collectie als de geur komen proeven. Je 
bent van harte welkom.

Zondag a.s. start en weer een nieuwe expo met 
werk van mij bij Gallerie Mi in BIlthoven. 

Op 17 oktober start een nieuwe expo in het  

Flower Art museum in Aalsmeer waar ook werk 

van mij te zien zal zijn.

Als 4-jarig kind, kon Wilhelmina vaak onder 
de grote eettafel worden gevonden, waar zij 
aan het haken was. Ze maakte kleertjes voor 
haar poppen en teddy beertjes.

KunstKijkDagen: 28 -29 november Rietveldpaviljoen
Jubileumexpositie 25 jaar KunstKijkRoute

Al 25 jaar stellen Amersfoortse kunstenaars op speciale zondagen de 
deur van hun atelier open in het kader van de KunstKijkRoute. Ook ga-
leries en musea doen hieraan mee. Dit najaar is er een jubileumexposi-
tie van een van de oudste kunstroutes van ons land. 

KunstKijkDagen 
Wegens corona kan de KunstKijkRoute 
dit jaar niet doorgaan. Daarom zijn er nu 
de KunstKijkDagen. Zo komen kunstlief-
hebbers en kunstenaars toch aan hun 
trekken. 

Kunstveiling
Tijdens de KunstKijkDagen worden 
speciaal geselecteerde kunstwerken 
van Amersfoortse kunstenaars geveild. 
Coronaproof: u kunt schriftelijk bieden. 
De hoogste bieder wordt na de Kunst-
KijkDagen per email geïnformeerd. 

Het idee voor de KunstKijkRoute ontstaat 
in de zomer van 1994 bij de Amersfoortse 
kunstenaars Wilma Luigjes en Hens Huur-
deman. Het idee: eenmaal per maand op 
een zondagmiddag stellen kunstenaars in 
de binnenstad hun atelier open. Musea en 
galeries wordt gevraagd om ook aan te 
sluiten. De gemeente is nog terughoudend 
met subsidie. Ook kerken maken bezwaar, 
zij zien liever dat de zondagsrust geres-
pecteerd blijft. Maar het initiatief komt toch 
van de grond, mede dankzij een financiële 
bijdrage van Rotary Amersfoort-West. 

Van start
In januari 1995 gaat de eerste Kunst-
KijkRoute van start. Kunstenaars openen 
hun deuren, evenals musea en galeries in 
de binnenstad. Het is meteen een succes, 
ateliers trekken tachtig tot honderd bezoe-
kers per zondagmiddag.  Kunstenaars buiten 
de stadring kunnen niet meedoen. Daarom 
komen zij op initiatief van Ron Jagers met 
een eigen KunstRijRoute: kunst voor stevi-
ge trappers. Ofwel: stap op de fiets en rijd 
even door, want ook buiten het centrum zijn 
kunstenaars actief. Ook dit slaat aan. Sinds 
2004 zijn de initiatieven samengevoegd. 

HET IDEE: ‘EENMAAL PER MAAND OP EEN 
ZONDAGMIDDAG STELLEN KUNSTENAARS 
IN DE BINNENSTAD HUN ATELIER OPEN’ 

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

Webdesign Drukwerk Specials

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

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

En dat hoeft écht niet perse duur te zijn.

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

Mooi webdesign voor 
kunstenaars en galeriehouders

Speciale 
  actie!

Carolien Magnus - bloeiMarian Dessing - wandlamp van afgedankte 
bouwhelmen

Wilma Luigjes - Mountain top in rising sun - 
sjabloondruk

Het Rondeel, een atelier met een andere benadering

Aan het Kokkestraatje in Wijk bij Duurstede 
staat het atelier annex galerie “t Rondeel”.  
Een pareltje dat de meeste toeristen jammer 
genoeg nog niet ontdekt hebben. Atelier ’t Ron-
deel is een werkplaats waar kunstschilders met 
een beperking onder professionele begeleiding 
hun eigen stijl ontwikkelen. In het atelier kan 
men de kunstenaars niet alleen aan het werk 
zien maar ook hun werken kopen of lenen. 

Er werken hier 14 kunstenaars met een beperking en we 
hebben maar liefst 1200 schilderijen op voorraad”, vertelt 
Ron Kluft, activiteitenbegeleider bij Reinaerde. “Niet ie-
dereen is even talentvol, maar er is bijv. werk van Marieke 
Romeijn verkocht aan het Outsider Art Museum in de Her-
mitage in Amsterdam en oud-kunstenaars van Reinaerde, 
Nol Vonk en Jan Endeveld genieten al enige bekendheid in 
de kunstwereld”.  Buiten laat Judith Maas, vol trots, haar 
versie van De Nachtwacht zien.

Outsider Art
Outsider Art is de benaming voor het werk van mensen 
met een bijzondere achtergrond. De kunstenaars die in het 
atelier werken zijn ongeschoold en zijn niet bezig met een 
publiek of markt maar uitten zichzelf in allerlei vormen van 
kunst. Daardoor zijn ze moeilijk in een vakje te plaatsen. Het 
kunnen mensen zijn met een beperking of een psychiatri-
sche achtergrond, visionairs maar ook volkskunstenaars. 
De werken zijn vaak autobiografisch, niet gepolijst en ver-
assend. Je leert op een andere manier naar de kunst kijken 
en belandt in een compleet nieuwe wereld, tegendraads en 
onconventioneel. Je wordt deelgenoot van de fantasie en 
belevingswereld van de kunstenaar. 

Verhuizing
Half november verhuist het atelier naar de 2e verdieping 
van het Feuniksgebouw aan het Walplantsoen nr.14. “We 
zijn ons bewust dat we hier aan het Kokkestraatje op een 
luxe locatie zaten maar gaan er in het Feuniksgebouw weer 
wat van maken, volgens Ron. De belangstelling groeit voor 
deze vorm van kunst. We lenen kunst uit aan zo’n 70 parti-
culieren en aan 10 grote bedrijven waaronder het RIVM en 
de Rabobank. Als een bedrijf belangstelling heeft gaan we 
er meestal met een volgeladen bus naar toe en tonen de 
stukken in de hal waarna de werknemers een keuze kunnen 
maken. Als u altijd al een orígineel kunstwerk in huis wilde 
hebben maak dan een ontdekkingstochtje door het atelier, 
wie weet komt u iets tegen dat u aanspreekt. De collectie 
wordt regelmatig vernieuwd en uitgebreid.” 

Contact
“Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens langs aan het 
Kokkestraatje en vanaf half november in het Feuniksge-
bouw aan het Walplantsoen. Als u altijd al een origineel 
kunstwerk in huis wilde hebben maak dan een ontdek-
kingstochtje door het atelier, wie weet komt u iets tegen 
dat u aanspreekt. De collectie wordt regelmatig vernieuwd 

Meer informatie
Reinaerde Atelier ’t Rondeel
Kokkestraatje 35/39 en vanaf half november 
Walplantsoen 14
3961 BM Wijk bij Duurstede Tel: 0343 59 13 43
www.trondeel.nl

en uitgebreid, volgens Ron”. Het atelier is van maandag tot 
en met donderdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
e-mail:AtelierRondeel@reinaerde.nl

Door Wes Jansen

Navolging, Vreemde Gasten, 
KunstVaarroute. 
Het KunstKijkRoute-idee vindt in ander ge-
meenten al gauw navolging. In Amersfoort 
zelf inspireerde het tot andere culturele 
initiatieven, zoals de Staalkaart, en later 
Vreemde Gasten, waar Amersfoortse kunst-
liefhebbers hun huis als expositieruimte 
beschikbaar stellen. Of de KunstVaarRoute, 
dat een historisch boottochtje combineert 
met een bezoek aan ateliers en galeries.

Jubileumexpositie
Inmiddels bestaat de KunstKijkRoute 25 
jaar. Dit wordt gevierd met een gevarieerde 
jubileumexpositie die illustratief is voor het 
hoge artistieke niveau en de veelzijdigheid 
van Amersfoortse kunstenaars. 
Jubileumexpositie ‘25 jaar KunstKijkRoute 
Amersfoort’: 28 en 29 november, 10.00-
17.00 u. Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te 
Amersfoort. 

Meer informatie
ook over coronamaatregelen, op 
www.kunstkijkroute.nl 
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Kunstflitsen        

Als jong meisje was ze altijd al bezig met paarden. 25 jaar heeft ze 
mogen genieten van haar eigen paard “Imagine”. Het gemis om niet 
meer dagelijks met haar paard bezig te zijn was best vreemd, het was 
een deel van haar leven. Daarom vindt ze het zo fijn om op een andere 
manier, het maken van bronzen paarden, toch nog met deze prachtige 
edele dieren bezig te kunnen zijn. 

De bronzen paarden 
van Sandra Pot

Op vrijdag 30 oktober, als Zeist zich in herfstkleuren heeft gehuld, 
geniet je tijdens de Najaarsdag van het Internationaal Lied Festival 
Zeist van maar liefst zeven recitals door musici die met regelmaat 
op bekende podia in binnen- en buitenland te horen zijn. Terwijl je 
normaal gesproken voor een complete concertserie meerdere da-
gen of avonden moet uittrekken, heeft het festival kans gezien een 
programma samen te stellen dat je in een dag de complete festiva-
lervaring biedt.

Spannende auditie
Van welke twee liedduo’s gaan we volgend jaar meer horen? Dat is de vraag tijdens 
het Young Singers Platform: een spannende auditie waarin zes liedduo’s meedingen 
naar de toezegging om in 2021 twee recitals te mogen geven op internationaal be-
kende podia. Aan een jury met daarin coryfeeën uit de Nederlandse liedwereld, zoals 
Elly Ameling, Robert Holl en Annett Andriesen, de taak zich daarover uit te spreken. 
En als kers op de taart ben je ook getuige van de wereldpremière van de nieuwe 
liedcompositie EldoradoEldorado die Hanna Kulenty in opdracht van het festival 
componeerde. 

Complete festival-
ervaring in een dag
Internationaal 
Lied Festival Zeist

Beethovenjaar
Je zou het bijna vergeten, maar 2020 is nog steeds het Beethovenjaar. Het avondreci-
tal is dan ook een ode aan het pionierswerk van deze componist die het romantische 
lied op de kaart zette. Bariton Maarten Koningsberger en The Atlantic Trio brengen 
met Old Songs ReSung een uniek programma ten gehore. Liederen in een zetting 
voor zang en pianotrio raakten na Beethoven in de vergetelheid. Dat je ze deze avond 
hoort maakt het recital extra bijzonder. Aangevuld met eigen arrangementen door 
pianist Bas Verheijden blazen deze combinatie nieuw leven in. Een echte aanrader 
waarover in de pers werd gezegd: ‘Old Songs Re-Sung is volksliedjes met cachet’. 
Kom luisteren en laat je meevoeren in de wereld van het lied!

informatie en kaartverkoop: 
www.ilfz.nl

ZEVEN UNIEKE LIEDRECITALS OP ÉÉN DAG!

YOUNG SINGERS 
PLATFORM

ZES PROFESSIONELE LIEDDUO’S 
STRIJDEN OM TWEE 
ENGAGEMENTSPRIJZEN

MAARTEN 
KONINGSBERGER
& THE ATLANTIC 
TRIO

BEETHOVEN, BRAHMS, RAVEL, 
BUTTERWORTH 

INFO  & KAARTEN

www.ilfz.nl
LOCATIE: THEATER FIGI ZEIST
KAARTEN ALLEEN VERKRIJGBAAR VIA DE WEBSITE

najaarsdagnajaarsdag
30 OKTOBER 2020

Foto: © Anna Groot

Maarten Koningsberger en The Atlantic Trio / foto: © Maaike-Eijkman

De vormen van een paard zitten in haar ge-
heugen gegrift. Steeds vindt ze weer haar 
weg om iets aparts te maken. De kunst van 
het weglaten bij bepaalde gedeeltes van 
het paard, zodat je getriggerd blijft naar 
het kunstwerk te blijven kijken. 
 
Onlangs heeft ze de 3de prijs gewonnen 
als “Kunstenaar van het jaar 2020” met 
haar bronzen paarden sculptuur “Cheval”, 
thema: “Leermonumenten”. De jury beoor-
deelde dit als ~ knap technisch werk, wat de 
aandacht van de kijker blijft vasthouden. Als 
kijker word je geprikkeld het kunstwerk van 
alle kanten te bekijken om het te grijpen, te 
begrijpen ~
 
Naast paarden bestaat haar vrije werk ook 
uit sierlijke elegante dames die ze in een 
mooie houding weet neer te zetten. Met 
haar vrouwenbeelden straalt ze vooral 
kracht, schoonheid en positiviteit uit. 
 
Contactgegevens:
Wilhelminastraat 31, 3911 MB RHENEN
06 - 23 11 63 27
www.sandrapot.nl  Info@sandrapot.nl 

Kunst & Mooi Lampje
Het is weer tijd voor mijn vrije werk!

Door de Corona waren de winkeltijden van Mooi Lampje aangepast. 
Hierdoor kom ik weer toe aan mijn oorspronkelijke beroep… 
schilderen, mixed media, en illustreren. Dat laat ik niet meer los dus 
vertel ik graag iets over mijn vrije werk.

Ik werk vanuit de verbeelding, gevoel, een herinnering of een associatie. Op deze manier 
heeft het onbewuste via de verbeelding een grote kans zich te laten zien. Wel zit er vaak 
een ruimtelijke beleving in mijn werk. De herkenning met het gewone leven is er dus 
soms wel en dan weer niet. Het werk kan daardoor overkomen als een droom. Zo laat ik 
me niet beperken tot een vaste stijl of onderwerp. Het is als een soort ongeplande reis... 
Ik ben gefascineerd door het onbekende. Het gaat er bij mij om dat het werk mij verrast.

Binnenkort zal er steeds meer eigen werk te vinden zijn in de winkel. 
‘Mooi Lampje’ op de Peperstraat 41 in Wijk bij Duurstede. 

Als u meer wil zien 
kijk dan even op  
www.LiqueVis.nl

Vanaf mij 15e jaar heb ik lessen 
gevolgd en geschilderd met de 
bedoeling na de middelbare 
school naar de kunst academie te 
gaan en kunstschilder te worden. 
Uiteindelijk werd ik medicus, 
maar tot mijn 35e jaar heb ik 
lessen gevolgd en ben ik als 
amateur blijven schilderen. 

In de periode tussen mijn 35e en 65e jaar 
heb ik geen penseel meer aangeraakt. 
Na mij pensioen heb ik naast drie lesjaren 
aan de Wackers academie in Amsterdam 
workshops gevolgd bij verschillende 
kunstschilders. Met name heb ik mij in de 
portret kunst bekwaamd onder leiding  
van Gabryela Wasowicz aan de Gooise 
academie in Laren. Mijn schilderijen zijn 
expressief realistisch en vaak met een 
verhaaltje .

Pieter Jaspers Kunstschilder 
‘Bij de Doctor thuis’

Meer Informatie
De resultaten va nu 10 jaar schilderen kunt 
u zien op mij site www.doctorpieter.nl 
op mijn Pinterest: 
”Pieter Jaspers Kunstschilder“ en in mijn 
Galerie aan huis: “Bij de Doctor Thuis “, 
de Brink  1 te Cothen. 
Bij voorkeur op afspraak Tel 0622999027. 

Eddie’s Art toont schilderijen van 
Joost de Jonge. Joost is een gebo-
ren Utrechter en schildert al van 
jongs af aan. Op zijn vijfde wist hij 
zeker dat ie kunstschilder wilde 
worden en met zijn achtste zat hij 
al alleen met een veldezeltje in het 
weiland oer-Hollandse vergezich-
ten te maken. 

Hij studeerde aan de KABK in Den Haag, Fa-
cultat de Belles Arts in Barcelona en voltooi-
de uiteindelijk de opleiding vrije schilder-
kunst cum laude aan de HKU. Inmiddels is 
zijn werk te zien geweest op meer dan hon-
derd exposities in ondermeer Italië, Spanje, 
Engeland, Zwitserland Oostenrijk en de 
Verenigde Staten; Atlanta, Los Angeles, San 
Diego, New York City, Amsterdam, Utrecht, 
Londen, Napels en Genève. Zijn werk is 

Joost de Jonge te zien 
in Centraal Museum Utrecht van 
december t/m februari 2021

aangekocht door belangrijke verzamelaars 
in binnen- en buitenland. Ook in zijn huidige 
werk, hoewel overwegend abstract, vindt je 
altijd een landschappelijk element. Naast 
de solo expositie bij Eddie’s Art is zijn werk 
van december t/m februari te bewonderen 
in het Centraal Museum Utrecht. “De schil-
derijen van Joost de Jonge geven ons iets 
wat we, ook al is het misschien onbewust en 
lukraak, moeten voelen en aanraken, name-
lijk het verhaal van de overblijfselen van het 
menselijk bewustzijn, het op drift geraakte 
dilemma van de neo-modernist , dat in alle 
opzichten even belangrijk is als de echo van 
de schilderijen zelf.”

Robert C. Morgan NYC 2014




