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 Van de redactie  

 

 Leerdamse Kunst 4-daagse  2016 
 

 

 Tip van Kunststof 

 

 “ Gespot door KUNSTstof “ 

 

 “ Dansen op het ritme van de stilte “  door Sylvia Bosch 

 

 “ Tana Toraja “ (Torajaland)  door Riet Rutten 

 

 “ Wolves’ Grove Regency Dancers “  

 

 “De papieren wereld van Su Blackwell “ door Sylvia Bosch 

 

 “ Russische Jaargetijden uit de Romantiek om op te dansen “ door Rob Witteveen 

 

 “ Skywalker “  door Hans van Vrouwerf 

 

 “ Lelietjes-van-dalen inspireren kunstenaars “ door Sylvia Bosch 

 

 “ Acquoy heeft weer zonnetijd “ door Riet Rutten 

 

 “ Kringloopvondsten “ door Sylvia Bosch 

 

 “ Jan Sluijter een schilder van levensvreugde “ door Sylvia Bosch 

 

 “ Vrienden en vriendinnen van het Leerdams Kunstenaars Collectief “ 

 

 KUNSTstof-magazine 6.4 

 

 Website Leerdams Kunstenaars Collectief   
 

© 2016  KUNSTstof-magazine  
 

Webmaster LKC & fotografie KUNSTstof-magazine  Ton Swiderski 

           

Eindredactie      Jan Kuiper  jankuiper@leerdamskunstenaarscollectief.nl 

   

                        Sylvia Bosch             sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl 
 

 

mailto:jankuiper@leerdamskunstenaarscollectief.nl


KUNSTstof-magazine    Jaargang 6    Nummer 3    Pagina 3 

 

 

“ van de redactie… “                             

 

Beste Kunstliefhebbers,  

 

De coverfoto is gemaakt door KUNSTstof fotograaf Ton Swiderski en stelt Godin Flora voor. 

Zij was de Romeinse godin van de Lente en van de bloemen.  

In het oude Rome werd de uitbundige Floralia jaarlijks van 28 april tot 3 mei ter ere van Flora 

gehouden.  

Naar haar werd later het plantkundige begrip Flora genoemd. 

 

Wij van de redactie hopen dat u onze nieuwe editie kunt waarderen. Laat ons horen wat u er 

van vindt.  

Overweegt u deelname aan de Leerdamse Kunst 4-daagse ?  

Meldt u dan snel aan bij de redactie want vol is vol. 

 

Wist u trouwens dat je tegenwoordig de Talens fabrieken in 

Apeldoorn kunt bezoeken voor een rondleiding door de fabriek. 

De rondleiding is op 3 data t.w. 18 augustus, 25 augustus en  

1 september. U krijgt uitleg over de kleurrijke pigmenten en 

andere grondstoffen. 

U krijgt te zien hoe verf wordt gemaakt, van de receptuur tot het mengen en walsen van de 

verf.  Het is zelf mogelijk om een workshop te volgen waarin u de nieuwste materialen 

gebruikt, gevolgd door een lunch. Heel interessant lijkt ons ! 

Belangstelling ? : meldt u aan op http://www.royaltalensstore.nl/home/   

 

Hartelijke groeten van de reactie van KUNSTstof -magazine. 

   

                                                                                  Sylvia Bosch & Ton Swiderski en Jan Kuiper 

 

http://www.royaltalensstore.nl/home/
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  Leerdamse Kunst 4-daagse 2016                                   door Sylvia Bosch 

 

 

Kunstenaars gezocht! 

 

De 7e editie van de Leerdamse Kunst 4-daagse 

wordt dit jaar gehouden van donderdag  

27 oktober tot en met zondag 30 oktober 2016 

in Party Centrum Het Dak in Leerdam. 

 

Kunstenaars uit Leerdam en directe omgeving kunnen zich per email aanmelden bij 

sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl    

 

Wil je graag meedoen aan de 4-daagse, meld je dan nu aan!  

De plaatsen zijn beperkt. Wij zoeken met name schilders, 

tekenaars, keramisten, beeldhouwers, glazeniers, mensen die 

textiele kunst, of sieraden maken etc. 

 

Deelname kost 50 euro (10 euro als vriend(in) plus 40 euro voor 

deelname 4-daagse).  

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk aanwezig 

zijn tijdens de feestelijke opening op vrijdagmiddag 28 oktober 

om 14.00 uur.  

Ook is jouw aanwezigheid gewenst op zaterdag 29 en zondag 30 oktober van 11.00 tot 

17.00 uur, omdat de velen bezoekers graag persoonlijk kennis willen maken met de 

kunstenaars. 

 

mailto:sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl
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Enthousiaste mensen voor receptietafel gezocht! 

  

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om de bezoekers van de 

Leerdamse Kunst 4-daagse van achter de receptietafel gastvrij te ontvangen.  

Heb je iets met kunst ? en heb je een hele dag, een ochtend of middag vrij ? dan ben jij de 

persoon die we zoeken.  

Voor meer informatie mail naar sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl   

 

 

Muzikanten, dichters, dansers en andere 

performers gezocht!  

Lijkt het je leuk om op te treden tijdens de Leerdamse Kunst 4-daagse laat het ons weten. 

We kunnen je er niet voor betalen, maar we hebben wel altijd een héél enthousiast publiek. 

Heb je interesse ? mail naar sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl    

   

mailto:sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl
mailto:sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl
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Helpende handen gezocht! 

Het is ieder jaar weer veel werk om de tentoonstelling 

in te richten.  

We doen dit grote werk meestal met een paar mensen. 

Graag zouden wij hierbij wat meer hulp willen hebben. 

Heb je tijd en zin om te helpen ? laat het ons weten. 

 

 

 

  

“ Tip van KUNSTstof “                             

 

In deze rubriek brengen wij kunst, exposities en/of 

bijzonderheden onder de aandacht die ons inzien de moeite 

waard zijn. Wij hebben deze rubriek onderverdeeld in:  

Kunst in de regio en Uitgelicht.   

Met andere woorden een tip van ons om deze exposities, 

tentoonstellingen, lezingen of activiteiten te bezoeken. 

 

 

Kunst in de regio 
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 Expositie Judith Meulenberg & Rob Plattel  

   

               

“ Beeld bekleed en gevormd ” 

Dinsdag 14 juni t/m zondag 10 juli 

Open van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur  

Toegang vrij, gratis parkeren 
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Judith Meulenberg , beelden en textiel 

        

Geboren in Den Haag (1956) vertrok zij op 18-jarige leeftijd naar 

Amsterdam, alwaar zij de mode-academie Charles Montaigne 

volgde. Na de academie bracht zij geruime tijd in Parijs door, 

waar haar inspiratie op het gebied van kunst en mode in een 

artistieke omgeving verder tot ontwikkeling kwam. 

Zij werkte voor de couture-collectie van Max Heymans en voor 

enkele toonaangevende modebladen in Amsterdam. 

In haar behoefte tot expressie heeft zij een unieke methode 

ontwikkeld om haar fascinatie voor textiel te verwerken in 

bronzen sculpturen. Hierin schetst ze emoties en relaties met behulp van houding en 

beweging. Stoffen geven er de ‘final touch’ aan en vormen haar onmiskenbare handtekening.  

De drang tot vernieuwing maakt haar techniek tot een uniek concept. 
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Zij exposeert in galerieën in Nederland en België en neemt deel aan verscheidene 

kunstmanifestaties.  

Zij maakt werken in opdracht voor particulieren en bedrijven. 

In 2007 werd haar werk opgenomen in de kunstcollectie van Allianz-Verzekeringen. 

Haar boerderij annex atelier in het schilderachtige buurtschap Wellseind aan de Afgedamde 

Maas, waar ook een deel van haar sculpturen geëxposeerd wordt, fungeert hierbij als 

inspirerende thuisbasis. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_4_q7oDumM  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_4_q7oDumM
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Rob Plattel, natural art 

         

Rob Plattel werkt met natuurlijke materialen die een uitgesproken 

karakter en schoonheid van zichzelf hebben.  

 

Hij wil die schoonheid delen met anderen; haar zichtbaar, 

tastbaar, voelbaar maken voor de toeschouwer.  

De natuurvondsten tonen is echter niet genoeg.  

 

Plattel wil iets toevoegen, iets met ze doen.  

Kijken volstaat niet om tot hun kern te komen; door met de 

materialen samen te werken, hun lichtheid of zwaarte aan den 

lijve te ondervinden, ze keer op keer te sorteren, stapelen, 

segmenteren, rijgen, strooien – alleen zo dring je werkelijk tot 

het wezen door.  

Het is als het leren kennen van andere mensen: je kunt op 

uiterlijk afgaan, maar er is dan zoveel dat je mist.  

Plattel laveert zo tussen de eenvoud van het natuurlijk voorwerp 

en de gekunsteldheid van te bedachte constructies door.  

 

Spelenderwijs op zoek naar een eindresultaat dat niet anders dan zo had kunnen zijn en dat 

tegelijk bij iedere lichtinval intrigeert.  
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Kunstwerken die een tijdloze, natuurlijke schoonheid bezitten en alleen door ritmisch, 

menselijk handelen tot stand kunnen komen – in concentratie, rust en helderheid. 

 

 

NATURAL ART 

'Balans tussen het materiaal en de maker met de natuur als grondstof én inspiratiebron.' 

Het werk van Rob Plattel is niet alleen te vinden in Nederland, want daarnaast ook in België, 

Engeland, IJsland, Spanje, Zwitserland, Dubai en India.  
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 Expositie  Martha Beatriz Hamann , Hans Beringen & Phil Metiary  

 

 

           

“Vreemde paradijsvogels” 

Dinsdag 12 juli t/m zondag 31 juli  

 

Open van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

Toegang vrij, gratis parkeren 

 

Martha Beatriz Hamann – Garcia 

   

Martha Beatriz is in 1970 geboren in een van de grootste steden ter wereld: Mexico Stad. 

Zij is opgegroeid in centraal Mexico in de Spaans-koloniale stad Morelia. 

Martha heeft gestudeerd aan de Universiteit van Guadalajara. 
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In 1997 is zij verhuisd naar Nederland. Eerst woonde ze met haar man in 's-Hertogenbosch 

en nu in Asperen. Haar opleiding tot kunstenaar volgde ze bij Hans van den Merkhof in  

's-Hertogenbosch (atelier ’t Fort).  

     

Bij voorkeur schildert Martha Beatriz met acrylverf op canvasdoek.  

In een aantal schilderijen zijn ook andere materialen verwerkt, waaronder zand, gras, aarde 

en papieren knipsels. In de afgelopen jaren is een gevarieerde collectie schilderijen 

gerealiseerd. 

"Je bent niet verantwoordelijk voor je eigen emoties, wel voor hetgeen je hiermee doet."  

Martha Beatriz heeft ervoor gekozen om haar emoties om te zetten in schilderijen. 

Vandaar dat de werktitel 'emotions in painting' zo goed de lading dekt van haar schilderwerk 

van de afgelopen 15 jaar. Achter elk schilderij gaat een verhaal schuil.  

           

Deze verhalen zijn in boekvorm beschikbaar. 

Zie ook: www.emociones.nl       

Facebook: www.facebook.com/emotions.in.painting/  

http://www.emociones.nl/
http://www.emociones.nl/
http://www.facebook.com/emotions.in.painting/
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Hans Beringen  

 

 

Hans (1942) is afkomstig uit het voormalige Jutphaas, en dus vanaf 1953 inwoner van 

Utrecht. In de jaren zeventig was hij dagelijks aan het werk als beeldend kunstenaar.  

De tijd van de z.g. contra prestatie, een vergoeding van de overheid voor de vervaardigde 

kunstwerken. Hij heeft daar nooit gebruik van gemaakt met als gevolg, dat op termijn het 

vuur wel brandde maar de schoorsteen kon er niet van roken.  

Vanuit een ambachtelijke schildersopleiding in oude technieken, volgde hij een 

reclametekencursus bij het LOI. Daardoor lukte het hem met tussenposen van twaalf 

ambachten en dertien ongelukken van zijn passie zijn beroep te maken.  
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Als gastleerkracht tekenen en schilderen bij het basis onderwijs en als cursusleider 

schilderles voor volwassen kan hij vandaag ten dagen het behoorlijk redden.  

Hans noemt zich geen schilder maar 'penseler'.  

Hij zegt: 'Ik vind het namelijk heerlijk om veel details die moeten uitmonden in één 

voorstelling op het doek te brengen. Vandaar 'penseler', kwasten zijn mij te groot.' 

Zijn inspiratie bronnen zijn dagelijkse waarnemingen en de werken van Jeroen Bosch en Pieter 

Breugel.  

 

Hans realiseert zich dat zijn werk niet bepaald vernieuwende elementen bevat, het is echter 

voor iedereen herkenbaar.  

Veelal zie je in de schilderwerken een lichte spot of ironie en een dosis humor met altijd een 

knipoog naar de kijker. 
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Phil Metiary  

    

Phil (1948) is een Molukse Nederlander en beeldend 

kunstenaar. Zijn artistieke weergave van beelden en fantasieën 

gebeurt in een neo-surrealistische stijl.  

Op linnen en andere materialen, zoals hout en leisteen, 

worden de beelden en fantasieën afgebeeld. Zijn oosterse 

achtergrond bepaald de kleurstellingen, soms symbolisch, in 

meestal sfeervolle beelden. Phil haalde na de HBS zijn 

tekenakte. Hij volgde cursussen bij de miniatuurtekenaar F. 

Los en in werken met Oost-Indische inkt en bij diverse andere 

kunstenaars. Phils’ motto is:                                                

'Kunst moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor mensen’. 
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  Expositie van drie beeldend kunstenaressen   

 

   

Petra de Jong,  Anneke Speksnijder en Lineke Speksnijder 

“Samen en bijzonder” 

Dinsdag  2 augustus t/m zondag 21 augustus 

 

 

 

Open van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

Toegang vrij, gratis parkeren 
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Petra de Jong, beeldhouwster en edelsmid 

Is geboren op de Veluwe, en heeft een sterke motivatie om te 

creëren, wat zich uit in bronzen beelden en haar zilveren/gouden 

sieradenlijn 'Verbonden'! Deze sieraden hebben een betekenis, en 

dit is zeer vernieuwend in de edelsmeedkunst. De abstracte 

vormen geven mensen weer met hun gevoelens. Alle sieraden van 

Petra’s hand zijn ontworpen met veel zorg, en voorzien van haar 

Meesterteken. Daarna gekeurd en voorzien van het 

waarborgteken. U kunt ook een object laten maken voor een 

speciale gelegenheid.  

Deze abstracte 'mensvormen' die het eerste ontstaan kregen in 

zilver worden nu ook in een groot formaat vervaardigd in brons. 

Dit is de nieuwste serie in wording. Onlangs creëerde Petra een 

sieradenserie die is geïnspireerd op de beeldspraak van het oude 

Egypte de Hiërogliefen. Hoe fascinerend om te ontwarren hoe 

men toen communiceerde. Ook deze sieraden hebben alle een 

geheel eigen betekenis. De oudheid heeft Petra altijd erg 

geïnteresseerd. Hoe is iets ontstaan, en waarom is elke cultuur    

weer anders.  
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Een van haar projecten is een Chinees schaakbord. Alle details van draken, paarden en 

olifanten moeten perfect kloppen. Het is daarom een project van jaren geworden. 

 

Kijk ook op www.petra-art.nl  

 

             

Anneke Speksnijder, beeldhouwster  

Anneke Speksnijder was jaren lang een creatieve hulp bij de handarbeidlessen op een 

basisschool in haar woonplaats Leerdam.  

Pas sinds haar vervroegde pensionering is Anneke zich gaan toeleggen op het beeldhouwen. 

http://www.petra-art.nl/
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Dit bewerken van steen: hakken, schaven, schuren en polijsten was 

helemaal nieuw voor haar.  

Onder deskundige leiding van Gerard Akerboom leerde ze de 

verschillende steensoorten kennen en omgaan met het geschikte 

gereedschap daarvoor.  

Ze werkt veel met speksteen, maar ook wel met de wat hardere 

steensoort serpentijn.  

Soms ziet ze meteen aan de vorm van de steen wat ze “er uit gaat halen”, een andere keer 

begint ze gewoon en ziet wel wat er gaat ontstaan. 

Het resultaat is altijd verrassend 

    

     

Lineke Speksnijder, schilderes 

Lineke Speksnijder, schoonzus van Anneke, woont sinds 4 jaar in de Betuwe; 

in Haaften. Schilderen is voor haar een heerlijke hobby die ze sinds een jaar 

of 10 opnieuw is gaan beoefenen. Van jongs af aan tekende ze al veel.  
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Tijdens haar eerste werkzame jaren, bij een uitgeverij, heeft ze o.a. kinderboeken 

geïllustreerd. Ook volgde ze toen de “Famous Artists Schools”.  

Later is ze ook gaan boetseren en werken met textiel. Daardoor verdween het tekenen wat 

naar de achtergrond. In die jaren gaf ze met veel plezier ook quilt cursussen en –workshops.  

Pas later is ze weer gaan tekenen en schilderen en volgde daar een aantal jaren lessen in.  

      

Na veel experimenteren met o.a. krijt, aquarel, mixed media, acryl- en olieverf, heeft werken 

met olieverf haar voorkeur. Al schildert ze, vooral de wat kleinere werken, ook wel met 

acrylverf, in verband met de kortere droog tijd.  

Ook de onderwerpen wisselen elkaar af en zijn veelal realistisch geschilderd. Ze variëren van 

stillevens, bloemen en gebouwen tot landschappen en allerlei dieren.  

Sinds Lineke in Haaften woont, doet ze ook mee aan de jaarlijkse open atelierroute 

“WaardArt” en kunnen belangstellenden bij haar thuis komen kijken. 
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 Zondagmiddagconcert  in “ het STROOMHUIS “ Neerijnen 

 

 

 

Zondag 19 juni aanvang 14.30 uur,  

Entree € 10,-, inclusief koffie en programmaboekje 

Reserveren niet nodig 

 

De volgende jonge topmusici treden daarbij voor u op: 

     

Maya Levy op viool en Matthieu Idmtal op vleugel  

Wat zij zullen spelen, wordt nog nader bekend gemaakt. 
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 Ode aan Frank Sinatra, in Kasteeltuin Neerijnen 

 

 

“Midzomerconcert” 

Dinsdag 21 juni (de langste dag) 

Aanvang 20.00 uur 

 

Midzomer vieren in de kasteeltuin. Dit jaar voor de derde keer.     

Very Special Old People Big Band (VSOP-big band) brengt een ode 

aan Frank Sinatra (1915-1998) 

Bij de voorbereiding van het Stroomhuis 2013 programma ontstond 

het idee iets muzikaals te doen op de langste dag in de buitenlucht. 

Op 21 juni traden de New Harvest Singers *) uit Geldermalsen en de Big Band Rivierenland op 

in de Kasteeltuin. In 2014 hebben we het herhaald, In 2015 hebben we een pauze ingelast, 

omdat 21 juni op zondag viel. 
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Om van zo’n concert een mooie traditie te maken en tevens een aantrekkelijke toeristische 

trekpleister te ontwikkelen brengen we dit jaar een Frank Sinatra programma. 

‘We’ zijn: de Kasteeltuin, het Stroomhuis en Lions Neerijnen  

Ieder zou daar zijn voordelen mee kunnen doen: 

De V.S.O.P. Big-Band is in 2001 geformeerd uit merendeels musici uit het 'Utrechtse'.  

Veelal (ex-) beroeps-en semi-beroeps muzikanten die hun sporen meer dan verdiend hebben 

in diverse andere (big-)bands maar die er voor kozen die muziek te maken waaraan zij 

maximaal plezier zouden beleven. De non-profit bigband speelt het bekende, merendeels 

toegankelijke, werk van de groten als Ellington en Basie maar ook Jones/Lewis, Nestico en 

vele anderen. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door bandleider Erik v.d. Wurff. Buiten 

dat veel werk, zowel composities als arrangementen, van zijn hand is, slaagde hij erin het 

orkest naar een  aangenaam hoger plan te tillen. Regelmatig heeft de band bekende solisten 

te gast. In het kader van het 10-jarige jubileum is dat thans zanger Dick Rienstra met wie de 

band een hommage brengt aan Frank Sinatra. 

Maandagavond 22 september 2015 is de orkestleider 

van de VSOP Big Band, Erik van der Wurff, zoals hij het 

zelf schreef, "op reis gegaan" Velen zijn geschokt door 

dit bericht en delen mooie muzikale momenten in zijn 

leven. De paar keren dat ik met Erik mocht 

samenwerken bij optredens waren goed en bijzonder.  

Hij was toch de man die de muziek maakte voor Herman van Veen. Stelde zich beschikbaar 

voor een groep muzikanten die in hun vrije tijd zo goed als mogelijk muziek wilde maken. En 

niet zonder resultaat. Hij wilde het beste uit zijn orkest halen en ik was met de techniek een 

hulpmiddel daartoe.  
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Hij als musicus leerde mij waar de klank van een instrument het beste was 

op te pikken met een microfoon. De duim omhoog tijdens een optreden 

deed mij altijd goed. 

Nu is Frits Bayens dirigent  

Frits Bayens 

  Uitgelicht      

 

 Kunstmanifestatie “ Ode aan de Linge “  2016      

 

Na het succes in 2014 en 2015 vindt op  

zondag 19 juni 2016 in het Lingepark  

“Achter ’t Veer” in Geldermalsen de 3e editie plaats 

van “Ode aan de Linge”. Een dag vol kunst en 

cultuur voor inspiratie en verbinding, waar 

iedereen welkom is van 12.00 tot 20.00 uur. 

Na de opening door burgemeester Miranda de 

Vries, starten de diverse activiteiten:  

In de muziektent is er van 12.15 tot 20.00 uur  

live muziek door Jeugdorkest M-tastic, het Pop-up 

zangkoor en Jazz -BTW.  
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In het park op ‘Montmartre’ zullen gedurende de middag een aantal geïnspireerde schilders 

aan het werk zijn. Op diverse plaatsen in het park zijn beeldende kunstenaars actief. 

Dan is er de Magic Theatertent met verhalen, gedichten en conferences tussen 12.00 en 

16.00 uur. Op diverse locaties kan men genieten van optredens o.a. door Kindercircus PIPPIN 

en Muziek duo Balderik. Daarnaast zijn er verschillende workshops zoals de speciale 

kinderworkshop “Flessenpost voor vader”.  

Kortom een middag met een ruim aanbod voor jong en oud. Speciaal op vaderdag.  

Tussen 17.00 en 20.00 uur is de afsluiting met een picknick waarbij de muziek wordt 

verzorgd door meespeelband Co & Consorten. 

Iedereen is welkom om met eigen picknickmand en muziekinstrument 

aan te sluiten bij de deelnemers van de manifestatie.  

Laat u inspireren en verbinden door cultuur en natuur langs de Linge! 

De toegang tot deze middag is gratis. Voor het volledige programma en 

de lijst van deelnemers zie www.odeaandelinge.nl   

       

 

http://www.odeaandelinge.nl/
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Exposanten gezocht voor Leerdamse locaties         

 

Voor diverse locaties in Leerdam zijn wij op zoek naar 

exposanten. 

De genoemde locaties zijn het meest geschikt voor 

schilderijen, tekeningen en foto’s. 

Exposeren is gratis en op eigen risico.  

Een expositie duurt 3 maanden. 

Uw expo wordt gratis vermeld in KUNSTstof-magazine. 

 

Dit zijn de beschikbare locaties: 

 Stadspodium GO Leerdam-Centrum 

 Emma Woonzorg Leerdam-West 

 Gezondheidscentrum Poort van West, Leerdam-West.  

 

Heb je belangstelling?  

Neem dan contact op met sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl 

 

 Galerie “ Kunst bij Karel “ in Gorinchem is op zoek  

 naar enthousiaste kunstenaars      
 

 
 

  

Lida Janzen en Sylvia Melssen van Galerie Kunst bij Karel in het hartje van 

Gorinchem, zijn op zoek naar kunstenaars die in de galerie willen exposeren 

voor een periode van 3 maanden.  

 

 

mailto:sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl
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Voor de volgende kunstvormen is de galerie bijzonder geschikt : Schilderijen, tekeningen, 

installaties, textiele kunst, glas in lood, keramiek, sieraden, glaskunst enz.  

 

Heb je belangstelling : neem dan contact op met Sylvia Melssen  

Telefoon   : 06-29481514  

E-mail    : kunstbijkarel@gmail.com    

Website   : www.kunstbijkarel.nl    
 

 Museum voor “ Slechte Kunst “ toont nieuwe aanwinsten              

 

 

 

mailto:kunstbijkarel@gmail.com
http://www.kunstbijkarel.nl/
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Museum for Bad Art, kortweg het MOBA in Boston America, 

heeft weer een aantal nieuwe topstukken aan haar collectie 

toegevoegd en die willen we u niet onthouden. 

Het Museum werd geopend in 1993. De eerste openbare 

tentoonstelling was in de kelder van een particulier huis in 

1994. De reacties waren overweldigend.  

Sindsdien is de collectie van “bijzonder slechte kunst” alsmaar 

gegroeid. Een bioscoop in het centrum van Boston was zo 

goed om de kelder ter beschikking te stellen voor de expo 

van de “slechte kunst” in de buurt bij de mannen toiletten. 

Inmiddels is een 2e locatie geopend in de kelder van het 

Somerville theater op Davis Square in Somerville. 

Het museum heeft ook een boek uitgegeven met daarin foto’s 

van de “Masterworks of Bad art” 

 

 

      

Zelf een kijkje nemen ? Kijk op: www.museumofbadart.org/ 
 

 

 

http://www.museumofbadart.org/
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“ Floralia “  Gorcums museum               
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“ Pronken met andermans veren “                                   door Sylvia Bosch      

 

                    

Van 28 april tot 18 september 2016 kunt u kunst bekijken van Rob Scholte in museum “De 

Fundatie” in Zwolle. Scholte begon in 2005 met het verzamelen van borduursels. Hij kocht die 

op bij Kringloopwinkels en kofferbakmarkten. Borduurwerkjes gemaakt door anonieme 

moeders, grootmoeders en betovergrootmoeders die door erfgenamen voor een paar euro 

van de hand worden gedaan. Onderwerpen zijn vaak “de zigeunerin met het afgezakte 

schouderbandje” en “het jongetje met het traantje”, en meer van die geijkte afbeeldingen.  

Hij heeft toen de borduurwerkjes gesigneerd zodat ze zijn eigendom zijn. Hij heeft ze toen 

achterste voren ingelijst, en daar toen een expositie van gemaakt.  

Hij heeft er een mooi verhaal bij verzonnen over hoe je aan de achterkant de worsteling kunt 

zien die nodig was om de voorkant er zo mooi mogelijk uit te laten zien. 
 

Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat hij iets wilde doen dat nog niemand eerder deed. 

Het valt niet mee om iets origineels te verzinnen in een wereld waarin alles al zo’n beetje is 

gedaan. Dan maar borduurwerkjes van anderen inlijsten.  

Intussen heeft hij hiermee wel een expo in “De Fundatie” en kreeg “zijn kunst “ in het tv 

programma “Kunstuur” van 8 mei volop aandacht. 

Ik heb er zo mijn bedenkingen bij......                                                                      Sylvia Bosch  
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 “ The art of Banksy “  in de beurs van Berlage Amsterdam 
 

 

THE ART OF BANKSY  

Van juni tot en met september 2016 in de beurs 

van Berlage Amsterdam 

 

Street Art met een boodschap. 

De Britse street artist Banksy duikt al jaren wereldwijd op en weet met humoristische, politiek 

getinte en enigszins provocerende werken, die hij in de openbare ruimte plaatst, de 

gevestigde orde op te schudden. Veelal door met stencils afbeeldingen en teksten op muren 

te spuiten.  
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Zo maakte Banksy in het vluchtelingenkamp in Calais een muurschildering van Steve Jobs. 

Zelf zoon van een Syrische migrant, staat Jobs afgebeeld met een zak op zijn rug en een oude 

Apple Macintosh-computer in zijn rechterhand.  

 

Onlangs dook in London een nieuw werk op van Banksy aan de overkant van de Franse 

ambassade. Op het werk is een afbeelding te zien, geïnspireerd op Les Misérables waarbij 

Banksy het meisje laat huilen door traangas. Hij wilde met het werk het optreden van de 

Franse politie in het vluchtelingenkamp Calais bekritiseren. 
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Banksy staat bekend om zijn anti-kapitalistische boodschap en de spiegel die hij de 

mensheid graag voorhoudt. Zijn laatste grote werk was het vervallen ‘anti-pretpark’ 

Dismaland, dat in de zomer van 2015 langs de Britse kust nabij Bristol werd opgetuigd. 

Hoewel wereldwijd actief, is Banksy’s werk nooit in Nederland op muren of in straten 

verschenen. 

    

Ruim 85 iconische werken van street art kunstenaar Banksy zijn van medio juni tot en met 

september 2016 te bewonderen in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Curator en Banksy’s 

oud-agent Steve Lazarides heeft een omvangrijke verzameling werk van Banksy 

bijeengebracht, die in samenwerking met Brand New Expo wordt tentoongesteld. 
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Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam 

Dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur, op vrijdag tot 21.00 uur.  

 



KUNSTstof-magazine    Jaargang 6    Nummer 3    Pagina 36 

 

 

 “ Gespot door KUNSTstof  “                                               

 

 

        

 

“ Street art voor senioren “                    “ Vincent heeft zojuist zonnebloemen gezaaid en maait het gras nog even ” 
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                                                                                                                        ”De Regenboog”
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 “ Dansen op het ritme van de stilte “             door Sylvia Bosch 

 

 

   De duizend handen dans 

 

Er zijn van die dingen die je blijven verbazen. In dit geval gaat het om 

de manier waarop mensen in harmonie samenwerken. Zo mooi! 
Deze Chinese dans wordt de Duizend Handen Guanyin genoemd.  

De coördinatie is op zich reeds verbazend, maar deze 21 danseressen 

zijn ook nog eens doof!  

Ze kunnen de muziek niet horen. Deze buitengewone danseressen 

leveren hun prestatie en vertrouwen alleen op signalen van de trainers 

op de vier hoeken van het podium,  

een visueel spektakel dat bestaat uit ingewikkelde bewegingen. De 

lead danseres is de 29 jarige Tai Lihua.  
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De Duizend Handen Dans is een eerbetoon aan Avalokiteshwara, de 

Buddha van het mededogen.  

 

Hun eerste grote internationale debuut was op de afsluiting van de 

ceremonies voor de Paralympics van 2004 in Athene.  

 

Het dans gezelschap heeft inmiddels al in meer dan 40 landen 

opgetreden. 

Dit mag u niet missen.  

Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=7vs-H7xLnrs  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7vs-H7xLnrs
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 “ Tana Toraja “  (Torajaland)                                          door Riet Rutten 

 

 

Mijn grote passie is het maken van sieraden.  

Als het even kan, ga ik graag op zoek naar bijzondere 

kralen en/of verhalen.  

Website/blog: http://www.rietrutten.nl 

 

 

 

In maart van dit jaar maakten mijn man en ik een reis door het Indonesische eiland Sulawesi 

(het vroegere Celebes).  

 

 

 

http://www.rietrutten.nl/
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De aanleiding was dat er daar op 9 maart een totale 

zonsverduistering te zien zou zijn.  

Gelukkig was het onbewolkt op de vooraf gekozen plek en 

konden we genieten van dit spectaculaire natuurfenomeen.  
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Andere hoogtepunten waren de koraalriffen, waarboven het prachtig snorkelen was, en een 

bezoek aan de Toraja’s, een bevolkingsgroep in het binnenland van  zuidwest Sulawesi, die 

zijn levenswijze en gebruiken nog relatief onbedorven heeft weten te bewaren. 

De Toraja’s vormen een bevolkingsgroep van ongeveer een miljoen mensen waarvan de helft 

nog in het oorspronkelijke gebied woont en de andere helft is uitgezworven, vaak naar de 

hoofdstad Makassar.  

Voor de 20e eeuw woonden de Toraja’s in kleine dorpen in het binnenland en hadden weinig 

contact met de buitenwereld. Dat contact met de buitenwereld is er inmiddels wel, maar in de 

dorpen zie je nog steeds de authentieke huizen met hun schipvormige daken (tongkonans), 

versierd met houtsnijwerk in de traditionele kleuren en motieven. Een theorie voor de vreemd 

gevormde daken is dat de voorouders van de Toraja’s overzee uit het noorden kwamen en 

hun schepen omvormden tot huizen.  
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Begin 1900 kwamen de Toraja’s  in contact met Hollandse misionarissen en werden ze 

grotendeels bekeerd tot het christendom. Zo zijn ze nu in het dagelijks leven christen, maar 

tegelijkertijd hebben ze nog veel van hun oorspronkelijk animistische geloof behouden.  
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Met name de uitgebreide begrafenisrituelen gaan terug op oude animistische gebruiken. 

In de jaren zeventig begon er toeristische belangstelling te komen voor het Torajaland, met 

name voor de begrafenisrituelen. Rond 1990 was het toerisme behoorlijk toegenomen en 

werden de Toraja’s een ware toeristische attractie. Daarna nam het toerisme weer een tijdlang 

af , onder andere vanwege diverse onlusten tussen christenen en moslims. 

 

Een Torajadorp bestaat uit huizen met apart gevormde daken, vroeger opgebouwd uit 

bamboe, tegenwoordig zijn de daken ook vaak van golfplaat . Deze traditionele huizen 

(tongkonans genaamd) blijven in het bezit van een en dezelfde familie, ook al worden ze 

tegenwoordig vaak niet meer als woonhuis gebruikt. De tongkonans zijn meestal rijk versierd 

met houtsnijwerk in de typische kleuren rood, geel, zwart.  
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Over de betekenis van de meestal geometrisch 

motieven lopen de meningen uiteen. Vaak is de 

voorkant van een tongkonan opgesierd door de 

schedels van geofferde waterbuffels, het aantal 

zegt iets over de status van de bewoners.  

De verhouding van de Toraja’s met de dood is 

anders dan bij ons. In onze westerse maatschappij 

is het leven afgelopen met de dood, een 

overledene wordt relatief snel begraven of 

gecremeerd en dat is het dan. 
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Bij de Toraja’s wordt een overledene meestal niet direct begraven, maar hij of zij wordt 

gebalsemd en opgebaard in het familiehuis. Daar wordt hij verzorgd als een zieke, hij krijgt 

eten, er wordt tegen hem gepraat, kortom er is een soort overgangsfase van leven naar dood. 

De daadwerkelijke begrafenis vindt soms pas meer dan een jaar na het overlijden plaats en 

wordt dan uitbundig gevierd. Een praktische reden voor zo’n late begrafenis is ook dat er 

eerst voldoende geld bijeengebracht moet worden voor het grootse begrafenisfeest dat voor 

hooggeplaatste personen tot wel een week kan duren. 

Afhankelijk van de status van de overledene kan een begrafenis uitgroeien tot een waar 

volksgebeuren met wel duizenden gasten. Veel uitgezworven familieleden keren terug naar 

hun dorp en voor alle gasten wordt soms een heel tijdelijk dorp van bamboe opgetrokken. 

Toeristen zijn welkom bij de festiviteiten, en worden hartelijk ontvangen. Verwacht wordt dat 

ze gepast gekleed zijn en bij voorkeur een kado meebrengen in de orde van een slof 

sigaretten of i.d. De familiegasten leveren meestal kado’s aan in de vorm van een buffel, een 

geit of een varken. Deze dieren worden dan met het nodige ceremonieel geslacht en de 

offergaven worden bereid en uitgedeeld onder de gasten. Er wordt gedanst en gezongen en 

na een dag of een week wordt de dode dan eindelijk begraven. Vaak in een rotsgraf, hoog 

uitgehouwen in een rotswand, of in een nabijgelegen grot. Het graf wordt vaak versierd met 

houten poppen (tau tau) die gelijkenis vertonen met de overledenen.  
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Hoeveel werk er verricht wordt aan het graf hang ook weer af van de positie van de 

overledenen. De Toraja’s hadden ooit een kastesysteem, wat tegenwoordig weliswaar 

verwaterd is, maar verschil in maatschappelijke status is er natuurlijk nog steeds. 

Een verhaal apart zijn de babygraven, waarvan we er onderweg een paar gezien hebben.  Heel 

jonggestorven babies, die nog geen tandjes hadden, werden begraven door ze in 

foetushouding in een holte in een boom te leggen en vervolgens het gat dicht te maken. Het 

idée is dat de baby met de boom mee omhoog groeit en er in opgaat en zo in het 

hiernamaals komt.  

       

 

Ik heb echter begrepen dat dit tegenwoordig niet meer gebeurt en laten we hopen dat dit 

mede komt door de betere medische zorg voor moeders en jonge zuigelingen. 

Een ander tamelijk bizar gebruik vond ik terug in diverse verhalen op het internet. Volgens 

deze verhalen zouden de gemummificeerde doden eens per jaar uit hun graven worden 

gehaald, gewassen, van nieuwe gewaden worden voorzien en rondgedragen.  

Of dit echt nog steeds gebeurt heb ik tot dusver niet kunnen achterhalen.  

Onze lokale gidsen repten er niet over. 

 

6 Leden van ons reisgezelschap woonden een deel van zo’n Toraja begrafenis bij, compleet 

met het slachten van enkele waterbuffels.  
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Ikzelf was daar niet bij, wij deden toen een 2-daagse trekking en meer dan een paar dagen in 

dit interessante en landschappelijk fraaie gebied hadden we helaas niet. De foto’s van dit 

gebeuren zijn dan ook genomen door een paar van onze medereizigers.  
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Ik hoop van harte dat de Toraja’s er in slagen om hun traditionele gebruiken te handhaven in 

weerwil van (maar ook misschien wel dankzij) het toenemende toerisme. Tot dusver zijn ze 

daar goed in geslaagd. 

 

 

Voetnoot: 

Net na het schrijven van dit stukje hoorde ik dat in het aprilnummer van het tijdschrift 

'National Geographic' een uitgebreid artikel is verschenen over de begrafenisrituelen van de 

Toraja's, met prachtige foto's. 

 

In dat artikel wordt bevestigd dat het gebruik om jaarlijks in augustus de gemummificeerde 

doden tevoorschijn te halen, te wassen, van nieuwe kleding te voorzien en door het dorp te 

dragen, nog steeds in zwang is. Voor ons tamelijk bizar, voor de Toraja's een bewijs van 

respect voor de voorouders.  
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 “ Wolves’ Grove Regency Dancers “ 

 

 

Wolves' Grove Regency Dancers nemen u mee  

naar het begin van de negentiende eeuw. 
 

 

De historische dansgroep “Wolves’ Grove Regency Dancers” neemt u mee naar een balzaal 

ergens in het Engeland van begin negentiende eeuw, het Engeland van de schrijfster Jane 

Austen.  

 

Dansen was een belangrijk tijdverdrijf in vroeger tijden. Tijdens het dansen, op een openbaar 

bal of tijdens een feestelijke gelegenheid in huiselijke kring, konden mensen elkaar 

ontmoeten. Een familie van stand had behalve een gouvernante ook vaak een muziekleraar in 

dienst, en ook een dansleraar, die de kinderen al van jongs af aan de fijne kneepjes van het 

dansen bijbracht. Voor de jonge dames was de dans het moment om even te ontsnappen aan 

de chaperonne en het was ook het moment om net iets dichter bij die ene mooie jongeman te 

zijn, sterker nog hem zelfs aan te kunnen en mogen aanraken.  
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Slechts van korte duur want de etiquette schreef voor dat je slechts één dans met dezelfde 

danspartner mocht dansen op een bal. Op die manier kon je wel met zoveel mogelijk jonge 

mensen kennis maken. U zult tijdens een van de demonstraties van de “Wolves’Grove 

Regency Dancers” zien dat de dansen, in onze moderne ogen, verre van lijfelijk zijn. Maar 

voor die periode was het vastpakken van een gehandschoende hand al het summum van 

intimiteit in het openbaar!  

 

   

 

Met name door de BBC verfilmingen van veel van de boeken van Jane Austen, bijvoorbeeld 

Pride en Prejudice, ontstond er weer veel belangstelling voor haar romans en de periode 

waarin ze zich afspelen. Van Jane Austen is bekend dat zij dol was op dansen. Ze vermeldt in 

een van haar brieven dat ze tijdens een bal aan alle twintig dansen meegedaan heeft!  

 

 

Dit inspireerde de “Wolves’ Grove Regency 

Dancers” om de dansen uit die tijd weer nieuw 

leven in te blazen. Deze enthousiaste dansers 

komen één keer in de maand bij elkaar om te 

dansen, en hebben een repertoire van meer 

dan dertig dansen opgebouwd.  

Zij geven regelmatig dansdemonstraties op 

diverse historische locaties, en ze hebben ook een optreden verzorgd voor TV Gelderland. 
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Jane Austen werd geboren in 1775, ze was vier jaar toen de 

Franse revolutie uitbrak. Dit was een periode van grote 

maatschappelijke veranderingen, veel oorlogen, technische 

vernieuwingen en radicale vernieuwende ideeën. De periode 

waarin Jane Austen leefde werd in Engeland de “Regency” 

periode genoemd. Omdat de Engelse koning in die periode 

geestelijk niet in staat was om te regeren, werd zijn zoon 

aangesteld als regent.  

 

In Frankrijk wint Napoleon Bonaparte de ene veldslag na de 

andere. Hij bouwt een imago op van een grote veldheer, en 

laat zich omringen met kostbaarheden in een nieuwe stijl, 

die “empire” genoemd wordt. Deze interieurstijl is letterlijk 

vernoemd naar zijn Keizerrijk (wat in het Frans als “empire” 

wordt vertaald). Napoleon was een bewonderaar van de 

Egyptische cultuur, ook vereenzelvigt hij zich als stichter van een groot keizerrijk met Julius 

Caesar, vandaar dat in de empirestijl elementen en patronen uit de Oud-Egyptische, Griekse 

en Romeinse bouwkunst werden toegepast. Ondanks de Britse oorlogen tegen het Frankrijk 

onder Napoleon in deze tijd, bleef Frankrijk toch toonaangevend op het gebied van mode en 

dans. Al snel namen de Engelse dames de zg. Empirelijn, gebaseerd op de klassieke Griekse 

en Romeinse mode, over in hun kleding en haarstijl. Dit zult u terugvinden in de prachtige 

kostuums van de “Wolves’Grove Regency Dancers”. 

Tijdens de Leerdamse Kunst 4-daagse zal deze bijzondere dansgroep een 

demonstratie geven, kijk t.z.t op www.leerdamskunstvierdaagse.nl  voor het 

programma. 

Voor informatie over de ‘Wolves’Grove Regency dancers’ mail naar: 

alfred.hendriks52@gmail.com  of naar lienekebrugmans@gmail.com  

http://www.leerdamskunstvierdaagse.nl/
mailto:alfred.hendriks52@gmail.com
mailto:lienekebrugmans@gmail.com
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 “ De papieren wereld van Su Blackwell “                         door Sylvia Bosch 

 

 
 

 

 

De 33 jarige Engelse Su Blackwell gebruikt o.a. boeken en kleding uit een 2e hands winkel om 

daar sculpturen van te maken. Dat de boeken ezelsoren en hier en daar vlekken hebben 

maakt Su niet uit. Dat maakt deel uit van het karakter van het 

boek. Soms staan boeken eerst nog een tijdje op de plank bij Su. 

De boeken die zij voor haar kunstwerken gebruikt leest zij altijd 

1 of 2 keer.  

 

De boeken gaan vaak over sprookjes en folklore. 

De titel van het boek of een scene uit het boek inspireren haar tot 

het maken van een creatie.  

 

 

Dan begint zij met het uitsnijden en het toevoegen van details. 
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“De details brengen het allemaal samen en dat is een magisch moment” zegt Su.  

Het is een moeizaam en langzaam proces. Voor het uitsnijden gebruikt zij een scalpel en lijm. 

Soms plaatst zij haar kunstwerken (diorama’s) in houten of glazen kastjes waardoor ze iets 

intiems krijgen.  

Inmiddels heeft zij ruim 150 sculpturen gemaakt die maximaal 5000 Engelse ponden kosten. 
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Een nieuw leven voor een oud voorwerp 

 

Su begon te experimenteren met papier na een reis door zuid oost Azië Ze zag daar dat 

papier gebruikt wordt in spirituele ceremonies "om het passeren van de doden te markeren" 

en zij zegt dat dat haar herinnerde haar aan haar eigen werk - het geven van een “nieuw 

leven” aan oude voorwerpen. 

 

 

 

 

In die tijd studeerde zij aan het Royal College of Art in London waar zij in 2004 afstudeerde.  

Su’s carrière zit in een stroomversnelling. Zij exposeert haar creaties inmiddels 

internationaal. Een door haar geïllustreerd boek over een sprookjes prinses werd 

gepubliceerd in 2012. Voor Liberty London heeft zij stoffen ontworpen.  
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Zij illustreert voor Harpers Bazaar, en wordt gevraagd voor het ontwerpen van decors voor 

winkels en theater producties. 

 

     

Geweldig om van je hobby je werk te kunnen maken ! 

 

Klik voor meer creaties van Su Blackwell op:https://www.youtube.com/watch?v=_GWblPDRoiE   

 

 

 “ Russische Jaargetijden uit de Romantiek om op te dansen“        

                                                                                       door Rob Witteveen 
 

            

In vervolg op de ‘Jaargetijden’, balletmuziek van een half uur uit de opera ‘De Siciliaanse 

Vespers’ van Verdi, gaan we chronologisch door met (ballet)muziek uit de Romantiek.  

De Hoog-Romantiek, dat betekent kleurrijke en melodieuze orkestmuziek uit de tweede helft 

van de 19e eeuw. Zeker Russische componisten uit die tijd schreven melodieuze en daardoor 

aansprekende muziek. Twee ervan lieten zich ook inspireren door de jaargetijden, maar wel 

ieder op zijn eigen manier. Verschil moet er zijn, en dat is er ook altijd bij creatieve geesten. 

 

Chronologisch komen we eerst bij Pjotr (Peter) Iljitsj Tsjaikofsky (1840-1893) terecht. 

Tsjaikofsky heeft mij tot de klassieke muziek gebracht; ik noem hem ‘de vader van de 

melodie’. Niemand heeft zoveel en zulke mooie melodieën bedacht als hij.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GWblPDRoiE
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Portret van componist Piotr Ilyich Tchaikovsky door de Russische kunstschilder Nikolai Dmitrievich Kuznetsov. 

 

Ik doe niet aan heldenverering, en heb ook veel te veel favoriete componisten om er één 

bovenaan te zetten, maar toch heb ik van Tsjaikofsky een buste (borstbeeld) op de cd-kast 

staan. Ik ben en blijf hem hoogst dankbaar voor wat hij voor moois gecomponeerd heeft, en 

dat hij mij muzikaal richting heeft gegeven toen ik op m’n 22-ste totaal uitgekeken was op 

de popmuziek van toen. 
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Maar ook in harmonische zin (samenklanken, harmonieën, accoorden) en qua orkestratie (het 

instrumenteren voor orkest) schreef Tsjaikofsky bijzonder kleurrijke muziek. En de soms 

heftige en opzwepende ritmes in zijn symfonieën bekoren mij ook zeer, als compensatie voor 

zijn diep sombere en hoogst melancholieke momenten in diezelfde composities, die dan 

zonder gêne breed uitgemeten worden. Wie dat al gauw teveel van het goede vindt, kan ik 

geruststellen. ‘De Jaargetijden’ van Tsjaikofsky zijn welluidend en licht verteerbaar, en op een 

heel ongebruikelijke manier tot stand gekomen. 

 

 

 

In 1875 kreeg Peter Tsjaikofsky van uitgever Nicolai Bernard een verzoek om voor het 

tijdschrift Nouvelliste een jaar lang iedere maand een genrestukje te schrijven.  

De lezer/abonnee kreeg het dan als losse bijlage ingesloten in het maandblad Nouvelliste, 

om thuis op de piano in te studeren en te spelen.  
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Want in de betere kringen waar men dit blad las, was het vanzelfsprekend dat er een piano in 

huis stond en dat men daarop verdienstelijk kon spelen. Leren musiceren en zingen was geen 

opleiding maar een kwestie van opvoeding en beschaving. Radio en grammofoon bestonden 

nog niet, dus als men thuis muziek wilde horen, moest men het zelf (kunnen) spelen. Maar 

het moest niet te moeilijk zijn; de gevorderde amateur moest er wel mee uit de voeten 

kunnen (hoewel je met je handen piano speelt). Het zou dus een reeks van twaalf 

salonstukjes worden, die achteraf als Opus 37b werd uitgegeven. 

 

Portret van componist Nikolay Rymsky-Korsakov, door Ilya Repin 
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Een jaar lang iedere maand een kort muziekstuk schrijven bracht Tsjaikofsky op het idee om 

dan meteen maar het typerende of karakteristieke van de betreffende maand van verschijning 

in muziek uit te drukken. En aldus werden de jaargetijden niet aanéén geschreven (zoals bij 

Verdi) en ook niet in vier delen (elk seizoen één deel) zoals voorheen, maar verdeeld over de 

twaalf maanden van het jaar. Uiteraard kreeg elk deeltje als titel de naam van de betreffende 

maand, maar ook een aanduiding van wat in die maand zoal gebruikelijk ofwel aan de orde 

was. Deel 1 is getiteld ‘Januari – Bij de haard’, deel 2 heet ‘Februari – Carnaval’  

(oorspronkelijk ‘Shrovetide Festival’), deel 3 ‘Maart – Lied van de leeuwerik’, deel 4 ‘April – 

Druppels van smeltende sneeuw’, deel 5 ‘Mei – Meinachten’, deel 6 ‘Juni – Barcarolle’ 

(bootjevaren), deel 7 ‘Juli – De maaier’, deel 8 ‘Augustus – De oogst’, deel 9 ‘September – De 

jacht’, deel 10 ‘Oktober – Herfstlied’, deel 11 ‘November – Troika’ (sleetjerijden) en deel 12 

‘December – Kerst(viering)’. 

 

 

Deze achteraf tot suite Op. 37b aanééngeregen karakterstukjes zijn dus voor piano-solo 

bedoeld (zie Brillant Classics cd 99679/2) maar andere musici hebben deze muziek bewerkt 

voor orkest (heb ik op een Melodia lp) of voor viool en orkest (Naxos cd 8.553510) en het is 

ook wel als balletmuziek gebruikt. Dat brengt ons meteen op Tsjaikofsky’s jongere tijd- en 

landgenoot Alexander Glazunov (1865-1936), een conservatieve laatromanticus die in 

Tsjaikofsky’s melodieuze voetsporen trad en in 1893 (het sterfjaar van Tsjaikofsky) het ballet 

‘De Jaargetijden’ voor groot orkest componeerde. Glazunov hanteert het kalenderjaar en 

begint dus met de ‘Winter’, waarin hij met levendige fantasie vorst, ijs, hagel en sneeuw 

heerlijk plastisch uitdrukt in welluidende melodieën en kleurrijke orkestraties. 

 

De delen worden aanéén gespeeld, en aldus gaat de ‘Winter’ ongemerkt over in de ‘Lente’, 

normaal het meest inspirerende seizoen, maar bij Glazunov duurt die maar vijf minuten. De 

‘Zomer’ wordt met een wervelende wals gevierd, waarin de korenbloemen en klaprozen in 

driekwartsmaat meewuiven met een frisse Russische zomerbries.  
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De vier jaar getijden in Rusland, winter, voorjaar, zomer en herfst geschilderd door Yuri Obukhov 



KUNSTstof-magazine    Jaargang 6    Nummer 3    Pagina 64 

 

 

Via een Barcarolle (wéér bootjevaren) komen we als vanzelf in de ‘Herfst’ terecht, echter 

zonder dat we worden opgezadeld met de anders zo obligate jachttaferelen met onweer en 

storm. Glazunov laat in een uitbundige Bacchanale de (vier) seizoenen nog eens de revue 

passeren en zo eindigt deze prachtige en meeslepende balletmuziek in een heftige 

apotheose. In Russische muziek gebeurt dat lekker ongeremd. Het is duidelijk te horen dat 

Glazunov flink beïnvloed was door Tsjaikofsky, net als Rachmaninov, die overigens alleen een 

‘Lente’ componeerde als symfonisch gedicht. 

De eerstvolgende componisten die alle vier jaargetijden op muziek zetten, waren (en zijn) 

Frederick Delius en Charles Ives, ook al verschenen hun seizoenencomposities onder heel 

andere titels. Delius heeft ook diverse losse muziekstukken gecomponeerd met ‘Lente’ en 

vooral ‘Zomer’ in de titels.  

 

 

De laatste componist die (alle) vier jaargetijden op muziek zette, was/is Darius Milhaud. Na 

deze jaargetijdenreeks (de volgende aflevering is de laatste ) ga ik in een artikel nog in op de 

losse muziekstukken die óf de lente, óf de zomer, óf de herfst, óf de winter verklanken. Die 

stukken zijn deels van genoemde, maar deels ook van heel andere componisten. 

 

 Rob Witteveen, Leerdam. 
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“ Skywalker “                                                         door Hans van Vrouwerf 

 

 

Aangezien ik bekend ben van alles wat verloren en vergeten is, ben ik ook een nieuwe weg 

ingeslagen en die heeft raakvlakken maar is tegelijkertijd ook totaal anders. Vervreemding en 

zwart/wit is nu hetgeen wat hier de klok slaat. Momenteel ben ik bezig met het creëren van 

diverse foto’s welke architectuur combineren met de menselijke maat. Er treed door de 

manier van fotograferen een vervreemdend verhaal op. Het verhaal staat open voor iedereen 

en is derhalve ook vrij in te vullen. 

 

De locatie in de foto is er voor mij 1 van kaliber. De Vroemhoven brug in Riemst, België. 

Hetgeen wat je ziet is een openlucht theater maar was voor mij een decor om dit beeld te 

maken. De ‘trappen’ lopen over in de lucht en de persoon staat met de rug naar je 

toegekeerd en staat klaar voor zijn ‘SkyWalk’. Meer hoef ik niet te vertellen, de rest is slechts 

in te vullen door de kijker. 
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Aangezien het verlaten sfeertje behoorlijk aan populariteit wint in het algemeen (lees vele 

ander fotografen doen het) heb ik besloten dit wat meer op een zijspoor te zetten en meer 

een kunstrichting op te gaan. Er blijft een vorm van vervreemding en verstilling aanwezig, iets 

dat immer in mijn werk zal terug komen. Ook is de sfeer zoals menigeen dat van mijn 

gewend is. Maar ik zoek meer naar lijnen en composities die meer kunnen spelen met de 

gedachten van de kijker. Na vele jaren van lege taferelen door heel Europa is het tijd voor 

vernieuwing van wat ooit oud was.  

 

 

Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de reacties van mensen die mijn andere werk al vaak 

mochten bewonderen. It’s time for change. 

Hans van Vrouwerf 

Fotograaf 

PhotoSolutions 

Noordwal 17, 4141 BL Leerdam 

Tel: 06 411 73 787 

e-mail: hans@photosolutions.nl  , www.photosolutions.nl  

mailto:hans@photosolutions.nl
http://www.photosolutions.nl/
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 “ Lelietjes-van-dalen inspireren kunstenaars “           door Sylvia Bosch                                  

 

 

                                                                                                                                      fotografie Ton Swiderski 

 

Veel mensen vinden de bloemengeur van het Lelietje-van-dalen, een 

van de heerlijkste geuren die de natuur heeft voortgebracht. Deze niet 

alleen lekker geurende maar ook nog eens beeldschone bos plant komt 

niet alleen in Europa voor, maar ook in Azië en Noord Amerika.  

De plant wordt tussen de 15 en 25 centimeter hoog en groeit onder 

bomen en struiken in de wilde tuin. Hij staat vaak in donkere 

stadstuinen of in de donkerste hoekjes van de gewone tuin. De (giftige) 

plant breidt zich ondergronds sterk uit en kan na een aantal jaren een 

mooi tapijt in de tuin vormen. 

 

 



KUNSTstof-magazine    Jaargang 6    Nummer 3    Pagina 68 

 

 

 

Het Lelietje-van-dalen heeft veel kunstenaars geïnspireerd tot het maken van  

prachtige kunstwerken, zoals bv. schilderijen, illustraties, sieraden,  

keramiek en glas objecten, te veel om op te noemen. 
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Ook als bruidsboeket zijn lelietjes zondermeer favoriet. 

          

 

Edelsmid en glaskunstenaar René Lalique ontwierp beeldschone glazen schalen  

met Lelietjes motief 

 

 

René Lalique 
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 Krista Eaton  

         

Krista Eaton maakte het schilderij met lelietjes.  

En wat dacht u van de moderne keramiek vaas van Efraim Pottery.  

 

Efraim Pottery 
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Het Lelietjes-van-dalen-ei 

 

                                                                                                                             Het Lelietjes-van-Dalen ei van Fabergé. 
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Het afgebeelde Lelietjes-van-dalen ei is een creatie van de Russische juwelier Peter Carl 

Fabergé. Het ei is in Art Nouveau stijl en werd gemaakt in 1898 in de Fabergé ateliers.  

Het ei werd door tsaar Nicolaas II besteld. Hij gaf het als een geschenk aan zijn vrouw de 

Tsarina Keizerin Alexandra Fjodorovna. Lelietjes-van-dalen waren haar favoriete bloemen. 

Het ei is bedekt met parels en met roze glazuur. Het ei wordt ondersteund door pootjes van 

groen-gouden bladeren met diamanten dauwdruppels.  

De goud gesteelde lelies hebben groene geëmailleerde bladeren en de bloemen zijn gemaakt 

van goud, bezet met robijnen, parels en diamanten. 

Door aan een knop te draaien komen foto’s te voorschijn van Tsaar Nicolaas en de dochters 

Olga en Tatiana. ( noot van de redactie: De Romanov familie werd vermoord in 1918 )  

  

Het ei met de Lelietjes én de andere eieren die de tsaar bij Fabergé kocht voor zijn vrouw, 

maken tegenwoordig onderdeel uit van de Victor Vekselberg Collection, en zijn te bekijken in 

het Fabergé Museum in Sint-Petersburg, Rusland . Fabergé vervaardigde tussen 1885 en de 

revolutie in 1917 ongeveer 50 siereieren voor de Russische keizerlijke familie. Elk ei had een 

ander thema.  
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Het duurste, het z.g. “Winter-ei” werd in 1994 voor 

acht miljoen gulden verkocht. 

 

Na de Russische Revolutie verkochten de sovjets de 

keizerlijke schatten om de schatkist te spekken. 

Acht eieren raakten spoorloos. 

Eén van de zoekgeraakte eieren is in 2014 

opgedoken in Amerika. Een man kocht het kleinood 

bij een antiekwinkel voor 10.000.-- dollar met het 

idee dat hij het met winst kon doorverkopen aan een 

goudsmelter. Niemand wilde het bedrag betalen dat 

hij er voor had gegeven.  

Bang dat het ei hem alleen maar geld zou kosten, besloot hij te gaan Googelen. Zo kwam hij 

erachter dat het ei één van de acht verloren Fabergé-eieren is.  

Het ei is inmiddels voor ruim 20 miljoen dollar doorverkocht aan een verzamelaar. 

 

Op https://www.youtube.com/watch?v=Otv30391INg kunt u de andere Fabergé eieren 

bekijken die door Fabergé speciaal voor de Romanov’s werden gemaakt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Otv30391INg
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“ Acquoy heeft weer zonnetijd “                                              door Riet Rutten                                                                                                             

 

 

In Kunststof nr 2, 2014, schreef ik een stukje over de stichting ‘Zonnewijzerroute 

Geldermalsen’, die zich tot doel stelt in ieder dorp van de gemeente Geldermalsen een 

zonnewijzer te plaatsen, uniek voor elk van de 11 dorpen.  

Er waren er toen 4 van de 11 gerealiseerd en daar is nu een vijfde bijgekomen, te weten in 

Acquoy, op de oostelijke zijmuur van het huis Overlinge (Lingedijk 86.)  

In tegenstelling tot de andere vier gaat het hier niet om een nieuw ontworpen zonnewijzer 

maar om een al bestaande, die recent vakkundig is gerestaureerd en onlangs op 13 mei 

feestelijk is onthuld door wethouder van cultuur Niko Wiendels.  
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Daarmee hoort hij officieel tot de Zonnewijzerroute Geldermalsen, de fiets/wandelroute die 

uiteindelijk langs alle 11 zonnewijzers in die gemeente zal voeren en die nu dus aanzienlijk 

in westelijke richting is uitgebreid.   

 

Het pand Overlinge, een voormalig Schepenhuis, stamt uit 1761, maar of de zonnewijzer 

direct al bij de bouw is aangebracht viel niet meer te achterhalen, alhoewel daar door de 

stichting wel het nodige onderzoek naar is gedaan. Aannemelijk is het wel, een zonnewijzer 

zou goed passen bij het aanzien van een Schepenhuis en ook werden in die tijd zonnewijzers 

gebruikt om de tijd op de klokken op kerktorens gelijk te zetten. De eerste afbeeldingen 

waarop de zonnewijzer te zien is, stammen uit het begin van de vorige eeuw.   
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De restauratie is vakkundig uitgevoerd door een tweetal Betuwse bedrijven, met behulp van 

materialen die zoveel mogelijk de oude materialen  benaderen.  De metalen ‘schaduwgever’ is 

gemaakt door de huidige bewoner Cor van Dijk, docent metallurgie.   

  

 

In de woorden van  Astrid van der Werff en Karine van Drunen, resp. voorzitter en 

secretaris/penningmeester van de stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen: 

“We zijn erg blij dat we deze zonnewijzer kunnen opnemen in onze route, want het gaat hier 

om een bijzonder stukje Cultureel Erfgoed.” 

Overigens geeft de zonnewijzer de ware Acquoyse tijd, ofwel de zonnetijd aan. Dat wil 

zeggen dat hij 12.00 u aangeeft wanneer de zon in Acquoy op het hoogste punt aan de 

hemel staat. Dat komt niet helemaal overeen met onze horlogetijd. 

 

Deze restauratie kwam tot stand met behulp van subsidies van de gemeente Geldermalsen en 

de stichting Jan Nieuwenhuyzen.  

Meer informatie is te vinden op de website www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl  

 

 

 

http://www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl/
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Nog even de tot dusver gerealiseerde zonnewijzers op een rijtje: 

 

Tricht: verticale geschilderde zonnewijzer op de oost muur van het 

woonhuis Lingedijk 102. Uitvoering en ontwerp door 

bewoonster/kunstenares Astrid van der Werff. Vormde het begin 

van de stichting. 

  

 

Geldermalsen: horizontale ‘analemmatische’ zonnewijzer, ingebed 

in de marktvloer.  

  

 

 

Deil: verticale zonnewijzer op de zijmuur van de Nederlands 

Hervormde kerk aan de Deilsedijk.  

  

 

Beesd: verticale zonnewijzer op de muur van cultureel centrum 

‘het Klokhuis’ aan het Cingelplein.  

  

 

 

Acquoy: verticale geschilderde zonnewijzer op de oost muur van 

het pand Lingedijk 86. 
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“ Bijzondere Kringloopvondsten “                                       door Sylvia Bosch                                                                                                                                                       

 

Heeft u ook iets fascinerends aangetroffen op een rommelmarkt of in de Kringloopwinkel ?  

Stuur een foto met verhaal naar de redactie! 

    
“ Oesjabti beeldje “                 

  

 

Dit beeldje dat we bij de Kringloop aantroffen voor 1 euro is een Oesjabti. Ongetwijfeld is het 

niet oud en gemaakt voor toeristen. De betekenis ervan is wel fascinerend.  
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Dit beeldje dat de overledene in het Oude Egypte (2000 voor chr.) meenam in zijn graf is 

bestemd om voor hem in het Dodenrijk werk te verrichten.  

 

Het woord 'Oesjabti' betekent 'antwoorder', namelijk als de overledene door de goden werd 

geroepen, dan moest het grafbeeldje als plaatsvervanger antwoorden. De grafbeeldjes 

werden voornamelijk van hout, steen of faience gemaakt en varieerden in grootte. Soms 

werden op de beeldjes formules uit het dodenboek geschreven. In het graf van 

Toetanchamon werden 413 Oesjabti’s gevonden. Dit aantal is te verklaren door 365 

arbeiders, 36 opzichters voor elke tien dagen en 12 opzichters voor de maanden. Ze zijn niet 

allemaal even groot en de meeste hebben alleen de naam en titel van de koning. 

 

 

‘2000 jaar oude Oesjabti beeldjes in het Oudheidkundig museum van Cairo’ 
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“ Het schilderskistje“                                                      door Sylvia Bosch 

  

 

Het stond ergens onderin op een plank bij de Kringloop. Iemand had er een briefje opgeplakt 

waarop stond “schilder kistje”. 

Direct was mijn interesse gewekt. Voorzichtig deed ik hem open. Het was een zelf gemaakt 

kistje met een schuifdeksel en allerlei vakjes.  

Deze vakken waren gevuld met oud aandoende flesjes, stok oude olieverf tubes en blikken 

busjes met o.a. zilverpoeder.  
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Er zat ook een zelfgemaakte kwast bij en kleine doosjes met vreemd aandoende korreltjes 

waarvan ik nog steeds niet weet wat daarvan de bedoeling is.  

Overduidelijk is het een heel oud kistje. We hebben het kistje opgepoetst, en het staat nu in 

onze vitrinekast als een soort van tijdcapsule.  

Af en toe mijmeren we erover, en vragen ons af van wie het is geweest,....... misschien wel 

van een bekende schilder ?  
 

“ Jan Sluijter, een schilder van levenvreugde “                                                  

 

 “De Kinderkamer” Jan Sluijters 
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Een voorproefje 

Dit schilderij heeft als titel “ De kinderkamer “, en is van de Nederlandse kunstschilder Jan 

Sluijters. Hij leefde van 1881 tot 1957. Hij was een harde werker die door de jaren heen een 

indrukwekkend oeuvre tot stand bracht.  

Wij van de redactie zijn verrukt van zijn kleurgebruik en het gekozen onderwerp. 

In editie 6.4 van Kunststof Magazine meer over deze bijzondere schilder en zijn werk. 

 

 

“ Vrienden/vriendinnen van het Leerdams Kunstenaars Collectief “                                                 

 

 

 

Vrienden en vriendinnen zijn voor het Leerdams Kunstenaars Collectief van levensbelang! 

Bent u nog geen vriend(in)?  

U kunt ons steunen door vriend of vriendin te worden! 

Voor tien euro bent u voor een jaar lang al vriend/vriendin.   

Uw bijdrage kunt u overmaken op: 

Bankrekeningnummer : NL82 RABO 0167 1774 00 

Ten name van  : St. Leerdams Kunstenaars Collectief 

Onder vermelding van : Vriend/vriendin 2016 LKC 
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   KUNSTstof-magazine 6.4                     

 

Kent u mensen die KUNSTstof-magazine ook willen ontvangen op hun PC 

? 

Mail de redactie. Wij willen ons lezerspubliek graag uitbreiden. 

 

 

Kopij voor de volgende KUNSTstof-magazine s.v.p  inleveren voor  

1 augustus 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Website Leerdams Kunstenaars Collectief                            

 

 KUNSTstof-magazine is ook te zien op de website 

www.leerdamskunstenaarscollectief.nl    

Wellicht kunt u vrienden en/of kennissen hierop attenderen! 

 

Tot het volgende KUNSTstof-magazine, half augustus.  

 

Hartelijke groeten, 

Sylvia Bosch, Ton Swiderski  en Jan Kuiper  

http://www.leerdamskunstenaarscollectief.nl/

