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“ van de redactie… “                             

 
 

       

 

Beste lezers, 

 

Kleurige voorjaarsbloesem, koeien en schapen met lammetjes in de wei......... het wordt weer 

een prachtig voorjaar, wij weten het zeker ! 

Schud de winter van je af, en begin aan een nieuwe uitdaging.  

Wat te denken van een bloemen kunstwerk ?  Je kunt dan gelijk meedoen met de 

Kunstwedstrijd die uitgeschreven is door de Leerdamse Kunst 4-daagse.  

Je hebt nog tot 1 oktober de tijd om je aan te melden.  

Jouw inzending wordt tentoongesteld tijdens de Kunst 4-daagse. 

Kijk op www.leerdamsekunstvierdaagse.nl  voor meer informatie. 

 

Verder in deze editie informatie over kunstenaars en mooie exposities. Kunst kleurt je leven !  

De foto op de cover is gemaakt in Ooievaarsdorp “Het Liesveld” in Groot Ammers door Ton 

Swiderski. 

Veel leesplezier. Wij zien jullie reacties met grote belangstelling tegemoet. 

 

Hartelijke groeten van Sylvia Bosch, Ton Swiderski en Jan Kuiper. 

 

http://www.leerdamsekunstvierdaagse.nl/
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“ 7e Leerdamse Kunst4-daagse 2017 “                                door Sylvia Bosch                          

 

 

Leerdamse Kunst4-daagse  2017 daagt mensen met 

talent uit om mee te doen aan de Kunstwedstrijd 
 

   
  

De organisatie van de Leerdamse Kunst4-daagse roept (amateur) kunstenaars uit Leerdam en 

omgeving op om mee te doen aan de kunstwedstrijd.  

Het thema voor de kunstwedstrijd van dit jaar is "bloemen".   

Niet alleen schilderijen en tekeningen zijn welkom, ook keramiek, foto's, textiele 

kunstwerken, mozaïeken, gedichten etc. zolang er een link is met bloemen. 

Op www.leerdamsekunstvierdaagse.nl  meer info over de Kunst4-daagse, de jury én de 

voorwaarden voor de wedstrijd. 

  

De 7e Leerdamse Kunst 4-daagse zal dit jaar georganiseerd worden van donderdag 26 tot en 

met zondag 29 oktober in Party Centrum “Het Dak” in Leerdam. 

Alle inzendingen worden tentoongesteld tijdens de Kunst4- daagse. Deelname is gratis, 

aanmelden is noodzakelijk. 

  

http://www.leerdamsekunstvierdaagse.nl/
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Ben jij de nieuwe Adele ?  

de Kunst4daagse geeft jou een podium ! 

  

 

 

 

Heb je talent, en lijkt het je leuk om op te treden tijdens de Leerdamse Kunst4daagse ?  

Meldt je dan aan en stuur een e-mail: sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl   

 

Country- en Western duo Pearl&Spicy treedt op 

tijdens 7e Leerdamse Kunst4-daagse. 
  

       

Jan Fonteine uit Sliedrecht en Bertha de Bruin uit Giessenburg kwamen elkaar tegen tijdens 

een evenement voor het goede doel. 

 

mailto:sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl
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Ze ontdekten bij toeval dat hun stemmen wel heel erg mooi bij elkaar pasten. 

Na wat oefenen werd besloten dat Jan en Bartha voortaan muzikaal met elkaar door het leven 

zouden gaan als duo Pearl&Spicy. 

Het repertoire omvat country en western muziek, maar ook  klassieke pop songs. 

  

Jan Fonteine speelt naast Pearl&Spicy ook in de rock en popliedjes band Delta Generation uit 

Krabbedijke waar hij de gitaar en de zang voor zijn rekening neemt. 

Deze veelzijdige muzikant is ook jaren lang actief geweest in de Bluegrass/Americana band  

‘Hot Stew’ uit Sliedrecht. 

  

Giessenburgse Bertha de Bruin zingt al haar leven lang.  Het begon op zolder met haar broer. 

Later trad zij op in diverse soundmixbandjes. Sinds 1988 zingt zij samen met Bartha, 

popclassics en Nederlandstalige liedjes.  Zij hebben een speciaal programma voor jubilerende 

clubs, vrouwenverenigingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

Naast zingen schrijft Bertha gedichten en teksten voor liedjes. 

Kijk voor meer info op:  www.pearlandspicy.nl  

 

Het duo Pearl&Spicy treedt op tijdens de 7e Leerdamse Kunst 4-daagse  op  

vrijdagmiddag 27 oktober. 

Kijk voor de exacte tijd  t.z.t. op het programma  www.leerdamsekunstvierdaagse.nl 

 

http://www.pearlandspicy.nl/
http://www.leerdamsekunstvierdaagse.nl/
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Kunst 4-daagse zoekt talent 
  

Voor de Kunst vierdaagse zijn wij op zoek naar mensen met 

talent uit Leerdam of omgeving. 

Schilders, tekenaars, keramisten, sieradenmakers, mensen 

die textiele kunst maken enz. 

Heb je belangstelling om mee te doen ? mail de redactie. 

  

Wij zijn op zoek naar dichters voor ons dichterspodium en 

tango dansers die een demonstratie willen geven. 

Speel je in een band of wil je solo optreden tijdens de  

Kunst 4-daagse ?  

Wij geven jou een podium ! 

  

 

 

 

schilderij  John Noy   

 

 

Heb je tijd en zin om te helpen met de organisatie en het 

inrichten van de Kunst 4-daagse ?   

Wil je de bezoekers aan de Kunst 4-daagse ontvangen, en 

een middag onze receptionist(e) zijn ? Dan ben jij de 

persoon die wij zoeken.  

Mail ons sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl  

  
 

 

mailto:sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl


KUNSTstof-magazine    Jaargang 7    Nummer 2    Pagina 8 

 

 

 

“ 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 
 

 

 Expositie “De Pluk” Geldermalsen 
 

 

Op 18 maart is de 3e kennismakingsexpositie gestart. De volgende exposanten  

(in willekeurige volgorde) Jan Kuiper, Tonny Strik, Jos v.d. Wedden, Wim van Teeffelen, Marion 

Murman, Ria Steenhardt Carré-Lamers, Heleen van Donk, Molly Verdegaal, Amanda v.d. Oever 

en Thea Peters exposeren hun werk. De expositie loopt door tot en met 13 mei 2017.  

De werken in de zalen 1, 2 en 3 kunnen soms tijdelijk niet bereikbaar 

zijn wanneer deze zalen verhuurd zijn. De kunstwerken zijn dagelijks te 

bekijken tijdens de openingstijden van “De Pluk”. In geval van speciale 

evenementen kunnen diverse kunstobjecten tijdelijk vanuit 

veiligheidsoverwegingen elders weggehaald zijn .  

 

                 Tonny Strik 
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Daarnaast beschikt “De Pluk” over vergaderruimtes waar kunst te zien is, deze ruimtes zijn 

toegankelijk wanneer deze niet verhuurd zijn.  

 

   

                                                             Wim van Teeffelen                                                            Marion Murman 

 

 
                                                                                                 

                                                                                                                                                  Amanda v.d. Oever 
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 Hilda Sluijs exposeert bij “Stadspodium GO” in Leerdam 
 

 

       
 

‘Abstract schilderen heeft mij doen inzien dat er geen beperkingen of grenzen 

zijn en dat de abstracte wereld eindeloos mooi en uitdagend is.…’  

Creativiteit  is altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Het is voor mij een 

ontlading om creatief bezig te zijn. Sinds 2003 ben ik in contact gekomen met Bert van 

Mourik kunstschilder te Tricht. 

Door zijn invloed ben ik geraakt door abstracte kunst. Ook zijn wij tot een vanzelfsprekende 

samenwerking gekomen waar we samen aan een abstract schilderij werken. Het duo werk. 

Mijn abstracte werken ontstaan sterk door mijn gevoel en het vrij uiten van kleuren.  Ik laat  

mij ook wel beïnvloeden door het seizoen en of beelden van de natuur. Mijn schilderijen 

ontstaan vanzelfsprekend spontaan en het is mooi dat iedereen in mijn schilderijen weer zijn 

eigen verbeelding ziet. Ik werk met acryl, pastelkrijt, ecoline en spuitbussen en ik 

experimenteer met allerlei materialen, verschillende soorten papier, draad, zand, glitters, 

schelpen, pur schuim en structuurverf. 

De expo van Hilda  in de foyer van Stadspodium GO duurt van april tot eind juni 2017. 

http://www.hildasluys.nl/over-mij/  info@hildasluys.nl 

 

 

http://www.hildasluys.nl/over-mij/
mailto:info@hildasluys.nl
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 Kunstenaars van OutsiderArt Syndion presenteren hun werk in de 

 expositie “Outsider Folk” 
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Expo “Outsider Folk” bij van der Wal Interieurs      

te Leerdam van 8 april t/m 13 mei 2017 

 

De afgelopen anderhalf jaar hebben de ateliers van Syndion zich laten inspireren door het 

thema Folklore. Ze hebben kennis gemaakt met oude tradities en technieken en deze vertaald 

naar eigen werk. Het resultaat is een prachtige tentoonstelling, waarin o.a. de Nederlandse 

Staphorster Stip en het Delfts Blauw samen met Folklore uit andere culturen en landen te zien 

zal zijn.  

 

Schilderijen, woontextiel en keramiek, het is maar een greep uit de vele disciplines waarin er 

gewerkt wordt en waarvan de prachtige resultaten tijdens de tentoonstelling te zien zijn. 

Onze kunstenaars zijn trots op hun werk en willen hun kleurrijke kunst laten zien en met u 

delen. 

 

We nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling samen met de 

kunstenaars feestelijk te openen op zaterdag 8 april om 14.00 uur. 

 

Op 15 en 17 april zijn een aantal kunstenaars aanwezig om u rond te leiden langs hun werk. 

 

Adres : Van der Wal Interieur-adviseurs  

 Techniekweg 8 / 4143 HV  / Leerdam / Telefoon 0345-630 459/ parkeren gratis 
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 Expositie in galerie atelier “ Laura ” 
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 Galerie “Kunst bij Karel” in Gorinchem laat werk van Riet Gijsen zien  

   

 
 
 

Zoals de meeste van jullie wel weten schilder en boetseer ik al heel veel jaartjes. 

Met een wisseling van technieken en docenten. Ik ben rond 1990 begonnen met zijde 

schilderen bij Hilly Timmermans. Daarna met hout aan de slag bij Liesbeth Mouthaan. 

Vervolgens een aantal jaren bij Ernst Löwenstein en Wim van Hoogdalem met aquarel. 

En nu nog bij Ans van Dijk in Asperen met acryl. Ook heb ik een aantal keren geëxposeerd op 

verschillende plaatsen, waaronder de Leerdamse Kunst 4-daagse. 

En dan nu in Gorinchem bij Galerie Kunst bij Karel. 

Riet’ s werk is tot eind juni te zien bij Karel. 

De galerie is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.  

Adres: Haarstraat 7, 4207 JA , GORINCHEM. 

Elke tweede zondag van de maand is “Kunst bij Karel” van 13.00 tot 17.00 uur geopend 

tijdens de Culturele Route.  
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 Ditske de With exposeert haar werk in “De Poort van West” 

   

In de maanden mei, juni en juli is in 

gezondheidscentrum “De Poort van West” werk 

te zien van kunstenares Ditske de With. 

Ditske begon haar artistieke carrière ooit met 

mode tekenen, en later ook met het 

daadwerkelijk ontwerpen en produceren van 

mode. Iedereen die haar mode show heeft 

gezien tijdens de Leerdamse Kunst 4-daagse was positief verbaasd over Ditske’s creaties.  

 

Zij schildert al jaren. Meestal figuratief. Haar kennis van het modetekenen kwam haar goed 

van pas bij het schilderen. Recentelijk is zij zich meer gaan verdiepen in het tekenen, mede 

met de hulp van Corine Raaijmakers van Atelier Wishes in Gorinchem. 

Dat tekenen bevalt haar erg goed. Ze zegt zelf dat ze vergeten was hoe leuk tekenen is. 

Een aantal van haar tekeningen zijn te zien tijdens haar expo in de Poort van West. 

Meer van haar werk is te zien tijdens de Leerdamse Kunst 4-daagse in oktober dit jaar. 

 

De expo is op de begane grond van de Poort van West, Burg. Meesplein 5a, 4142 AZ Leerdam. 
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 Expositie: “De Koe in de Kunst”                                        door Sylvia Bosch 

   

    
                                                                                                                           Fotografie Ton Swiderski 

  

8 april t/m 10 september 2017 in Gorcums Museum. 

  

Kunstenaars hebben zich door de eeuwen heen door 

de koe laten inspireren.  

Wat maakt dit dier zo aantrekkelijk?   

Het Gorcums Museum nam een duik in koeienkunst 

van de 17e eeuw tot heden.  

Het resultaat is de expositie “De Koe in de Kunst” 

met werk van tientallen, overwegend Nederlandse, 

kunstenaars, waarin dit veelzijdige thema wordt 

‘uitgemolken’.  

Met prachtige koeienportretten, koeien in de wei, in 

de stal, op de markt en zelfs bij de slager. 

    

 



KUNSTstof-magazine    Jaargang 7    Nummer 2    Pagina 17 

 

Levensecht  

 

                                                                                                                    Geschilderd door Dirk Govaerts 
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Een van de oudst bekende portretten van de koe, naar het leven geschilderd, is van de hand 

van Dirck Govaerts (1575-1646), een Gorcumse schilder met een passie voor dieren. Het 

stoere beest, vergezeld door een ram, werpt de beschouwer een nieuwsgierige blik toe. 

Alexandra Klimas (1970) is een hedendaagse vertegenwoordigster van het koeienportret. Ze 

is verliefd op runderen en betreurt het dat die geleidelijk uit het landschap verdwijnen. Haar 

koeien zijn zo levensecht dat ze bijna tastbaar worden. 

  

Romantisch 

                                                                                “Idyllisch landschap door Jan Babtist Kobell” 

Met een losse penseelstreek, maar heel trefzeker plaatst koeienkenner en kunstenaar Marleen 

Felius (1948) haar koeien op het doek. Internationale faam verwierf zij met haar classificatie 

van rundveerassen waarmee zij bovendien de belangstelling voor haar geliefde viervoeter 

stimuleerde. Veeschilder Jan Babtist Kobell (1777-1814) situeerde zijn koeien bij voorkeur in  
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een romantisch landschap, vredig drinkend uit een beekje en omgeven door schaapjes en 

kippen. Heel gedetailleerd werk, met veel vakmanschap uitgevoerd. Dat koeien ook op 

vrolijke wijze uitgebeeld kunnen worden bewijzen de kleurrijke schilderijen van Peter Diem 

(1945) en Adri Dijkhorst (1955). 

  

Veemarkt 

 Eeuwenlang waren koeien ook in de stad te vinden, onder meer op veemarkten. Zo ook in 

Gorinchem. Die koehandel was een geliefd onderwerp van de Hagenaar Willem de Zwart 

(1862-1931), die niet alleen de beesten zelf, maar ook de mens in zijn werk laat figureren. 

Vóór het loven en bieden - met handjeklap - wordt het vee uitvoerig geïnspecteerd. Die 

keuring van rundvee is door fotograaf Ferry Verheij tijdens de Fokveedag in Hoornaar 

vastgelegd. 

 

    Melktijd, Willem de Zwart 

 

 

De koe binnenstebuiten 

Hoe een geslacht kalf vroeger - ondersteboven hangend aan een ladder - werd verwerkt, is 

rond 1750 treffend in beeld gebracht door Jan Horemans (1714-1790).  
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Vlees is meestal wat na een productief koeienleven resteert. Wat dan nog overblijft van het 

trotse beest, zoals de huid, kan nog heel goed in een kunstwerk worden gebruikt, zo bewijst 

Afke Golsteijn (1975). 

Met haar indrukwekkende werk no title, no status zien we een aaibare koe die tegelijk 

onderdeel is van onze vlees- en melkconsumptie. 

  

 

                                                                                                                                         Jan Horemans 

 

Gorcums Museum, Grote Markt 17, 4201 EB Gorinchem.  Telefoon: 0183-632821 

www.gorcumsmuseum.nl  

  

 

 

 

 

http://www.gorcumsmuseum.nl/
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Expositie beeldend kunstenaars Liesbeth Lehr & Marcus van Loopik 

   

     

 

“Pasen en Pesach” 

Materie, schilderijen en grafisch werk 

Zaterdag 15 april t/m zondag 30 april 
Open van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

Ook open op maandag 17 april (2e paasdag) van 11.00 tot 17.00 uur 

Toegang vrij, gratis parkeren 
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Liesbeth Lehr  

    

Liesbeth Lehr (1941) volgde een opleiding tot lerares tekenen en textiele werkvormen en 

werkte van 1965 tot 1978 als lerares. Zij leerde het gobelin weven bij Paula Dietz (1976-

1980). Liesbeth voerde vele gobelinopdrachten uit voor met name kerken, kapellen en 

stiltecentra. Zij verdiept zich in religieuze symboliek. In 1986 maakte zij haar laatste grote 

gobelin voor de kapel van het Refaja-ziekenhuis te Dordrecht.  

 

Een geheel andere kunstvorm, namelijk het materie schilderen 

boeide haar al vanaf haar jeugd. Grote inspirator was de 

Spaanse schilder Antoni Tàpies. Pas in de jaren ’80 wordt het 

haar kunstvorm. Zij ontwikkelde een techniek van gegoten 

papier, zand en objets trouvé. Schrift met zijn diepgewortelde 

symbolische betekenis is een andere inspiratiebron. Haar 

manier om met teksten en tekens om te gaan behoort tot de 

informele kalligrafie.  
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Zij bewerkt teksten van allerlei aard, vrij of in opdracht, zoals Bijbelcitaten, filosofische 

gedachten en poëzie. De belangrijkste opdracht was een ontwerp voor de Nieuwe 

Bijbelvertaling in 2004. Fresco’s en wandschilderingen, vooral de Italiaanse renaissance 

schilderingen, zijn de laatste jaren inspiratiebron. De afbeeldingen van engelen en madonna’s 

worden d.m.v. contradruk overgebracht. Zij probeert zowel het aardse als het transcendente 

in haar werk vorm te geven. 

 

Marcus van Loopik 

  

Marcus van Loopik (1950) studeerde theologie en werkte als freelance publicist op het  

gebied van Judaica.  
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Ook doceerde hij Hebreeuws. Nu is hij verbonden aan een stichting voor talmudica en 

interreligieuze dialoog en geeft lessen in het lezen van rabbijnse teksten.  

Daarnaast maakt hij grafiek. 

 

Zijn werk werd ook tentoongesteld in België, Duitsland. In 1998 zijn 28 van mijn prenten als 

illustratie opgenomen in de nieuwe lezenaar bijbel van de Katholieke Bijbelstichting.  

 

“Het is heel bijzonder als Joodse kunstenaar een niet-Joodse 

bijbel te illustreren. Ik heb dit gedaan vanuit de opdracht en 

de belofte, waarmee de Tora zich richt tot ieder mens, Jood 

of niet-Jood: 'Jullie zullen Mijn verordeningen en Mijn 

rechtsregels in acht nemen; de mens die ze doet zal 

daardoor leven, Ik ben de Eeuwige” (Lev. 18:5). De grote 

rijkdom aan Joodse religieuze kunst en de vele prachtig 

versierde handschriften en boeken getuigen van de liefde 

voor de Tora en de wens Gods geboden zo mooi mogelijk te 

vervullen'. 'Met mijn medewerking aan deze lezenaar bijbel 

sta ik dus in een oude traditie.  
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Expositie van beeldend kunstenaars Han van Hagen & Lia van Rhijn en 

Barbara le Clerq 

   

 “Alles wat vliegt en meer” 

Etsen, keramiek en bronzen beelden 

Dinsdag 2 mei t/m zondag 28 mei 
Open van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

Toegang vrij, gratis parkeren 

 
 

 

Han van Hagen  

  

Han van Hagen kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te 

Den Haag.  
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Vanaf het begin van zijn loopbaan gaf hij les aan expressiecentra en middelbare scholen. Hij 

maakt sinds 1970 vooral etsen en is één van de initiatiefnemers van de Haagse Etsclub. De  

eerste etsen ontstonden in het kleine etslokaal van de academie in Den Haag. Daar zwaaide 

Dirk van Gelder de scepter. Zo begon het en nu is het niet anders. 

  

 

Han organiseerde teken- en schilderweken in Bourgondië en 

kunstreizen naar steden zoals Rome en Florence. Zijn dagelijks 

werk bestaat vooral uit etsen en het maken van illustraties. Als 

illustrator verleende hij onder andere zijn medewerking aan 

een boek over pentekeningen en hij maakte aquarellen voor 

een boek over het Drentse landschap. Werk van hem is in het 

bezit van het Gemeentemuseum in Den Haag, het 

Rijksprentenkabinet in Amsterdam en het Drents Museum in Assen. In januari 2002 heeft het 

Rijksmuseum in Amsterdam 21 prenten van hem verworven.  

  

Lia van Rhijn  
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Bij Lia van Rhijn draait alles om verbeeldingskracht. Zij volgde de opleiding MO-

handvaardigheid aan de academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort.  

Tevens kreeg zij glazuurlessen van Henk Trumpie aan de Vrije Academie in Den Haag. In 

1980 won zij de aanmoedigingskunstprijs van de gemeente Gouda. Zij gaf enige jaren les aan 

middelbare scholen en creativiteitscentra. maakt keramiek. In haar ruime atelier in Zuidwolde 

vervaardigt zij zowel gedraaid werk als handgevormde sculpturen en bronzen beelden. 

Samen met Han maakte zij een studiereis door Mexico en bezocht er een twintigtal 

pottenbakkersdorpen. Antieke culturen bleven sindsdien als bron van inspiratie een vast 

onderdeel van haar werk. Zij vervaardigt zowel gedraaid werk als handgevormde sculpturen. 

Haar werk is regelmatig te zien op exposities en kunstmarkten.  

         

                       

 

Kunstcentrum Hofstede Duet, Nieuwe Dijk 26, 7921 XD Zuidwolde.  

kunstduo@xs4all.nl   

 

mailto:kunstduo@xs4all.nl
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Barbara de Clercq  

Barbara legt zich als beeldhouwer vooral toe op de verbeelding van 

het dier. Als oudste dochter van een beeldhouwersgezin 

(Amsterdam, 1948) was ze van jongs af aan vertrouwd met 

materialen als klei, steen en gips. Vaak zat ze in Artis om naar de 

dieren te kijken en ze te tekenen. Na een studie Spaans kiest ze 

toch voor de beeldhouwkunst. Ze volgt enige tijd lessen aan de 

Vrije Akademie in Den Haag. In het werk van Barbara de Clercq 

staat het dier centraal. Haar onderwerpen zijn geïnspireerd door de 

dieren die zij in haar omgeving, of tijdens reizen ziet. Hoe 

verschillend de dieren ook zijn, haar werk heeft een aantal 

karakteristieken en een heel herkenbaar handschrift. Haar dieren 

zijn raak getroffen in vorm en houding, alsof ze verrast zijn in hun 

gang en bezigheden. Ze geven een gevoel van herkenning en 

genegenheid. Het werk is levendig en met gevoel voor humor.  

De structuur van de huid van de beelden is een belangrijk aspect. 

Door de ruwe, soms schematische benadering ontstaat het effect 

van een soort wollig- of pluizigheid. Hoewel het materiaal brons is, 

noodt het tot aanraken en aaien. 
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Expositie beeldend kunstenaar Ben van Hoezen 

 

   

   

 

“Eer aan decennia innovatie” 

Perspex beelden en schilderijen 

Dinsdag 30 mei t/m woensdag 21 juni 
Open van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

Toegang vrij, gratis parkeren 
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De bekende beeldend kunstenaar Ben van Hoezen  

(1935 - Amsterdam) is beeldhouwer en schilder. Het 

materiaal dat hij gebruikt(e) omvat: perspex – zie de 

expositie – en daarnaast cortènstaal en roestvrij staal. Hij 

woont sinds 1995 in Nederhemert-Noord aan de 

‘Afgesloten Maas’. Zijn opleiding kreeg hij aan de 

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. 

Hij is lid van het Schilderkundig Genootschap Pulchri 

Studio (Den Haag) 

 

In het voorhuis van de hofstede waar hij woont heeft hij 

een eigen expositieruimte met objecten in perspex, vaak 

gecombineerd met andere materialen en met schilderijen 

in diverse maten. Rond zijn woning bevindt zich een grote 

beeldentuin, met daarin o.a. werken van hemzelf. 

Op deze solo-expositie zijn perspex beelden als 

schilderijen te zien en te koop. Al meer dan 40 jaar heeft hij vele exposities gehad. 

 

 Zondagmiddagconcert   IV – 2017 

 

Zondag 16 april, aanvang 14.30  uur 

Entree € 10,-  p.p.  (incl. koffie en programmaboekje)  

Entree € 5,-  p.p. voor jongeren van 13 – 18 jaar, Kinderen t/m 12 jaar gratis 

Reserveren niet nodig.  
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Alexandra & Martin Kaptein 

Prelude: Leo van den Brandt, piano 

Presentator: Rik Hoogendoorn 

 

Alexandra Kaptein 

Alexandra, 2 februari 1999,  is op 5-jarige leeftijd 

begonnen met pianolessen bij professor Lena Markova. 

Ze heeft de opleiding gevolgd op het Conservatorium van 

Amsterdam bij Marjes Benoist. Ze heeft de 

masteropleiding van Codarts Rotterdam afgesloten met 

een tien bij de Franse meesterpianist Jean-Bernard Pommier. Alexandra is in diverse radio-

uitzendingen geweest en heeft een eerste prijs gewonnen in Bern. Ze heeft optredens gedaan 

in het Concertgebouw, Muziekgebouw aan ‘t IJ en De Doelen.  

Martin Kaptein 

Martin, 24 februari 1997 te Enschede, begon met 

pianospelen op 5-jarige leeftijd bij professor Lena 

Golowinskaja. Sinds 2015 studeert Martin bij Prof. Michail 

Markov aan het Artez Conservatorium in Zwolle. 

Martin nam deel aan piano-festivals in onder meer 

Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen en Portugal. 

 

Het programma voor het zondagmiddagconcert V en VI (21 mei en 18 juni) is nog niet 

bekend. Kijk voor meer info op www.stroomhuisneerijnen.nl . 

 

 

http://www.stroomhuisneerijnen.nl/
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 Poëziewedstrijd “ Bakens aan de rivier IV “                                       

 

“Leven bij de rivier”  
 

Vrijdag 21 april 

Aanvang 19.30 uur   

Entree voor niet deelnemers: € 5 

Elke deelnemer mocht twee gedichten inzenden voor 17 maart 2017.  

Van de genomineerden wordt verwacht dat zij - bijzondere omstandigheden daargelaten - 

bereid zijn hun gedicht voor te dragen.  

De voordracht kan mede betrokken worden bij het eindoordeel. 

Op de finaleavond presenteren de leerlingen hun gedichten, waarna zij of klasgenoten een 

eigentijdse muzikale bijdrage zullen verzorgen, misschien wel een rapper (poetry slam). 

Hierna volgt de beoordeling van de gedichten en de voordracht van de genomineerden.  

Na een pauze wordt de einduitslag bekendgemaakt en zullen hoogst genomineerden opnieuw 

hun gedicht voorlezen. 

Ook dit jaar bestaat de jury weer uit Ton Jansen (voorzitter), Angela van Opijnen, Ton den 

Boon en Chiel de Kruijf.  

Na de prijsuitreiking is er ruimte voor een open podium voor iedere deelnemer met maximaal 

één eigen gedicht. 

 

 

Kunstlezing door Lisette le Blanc                                   

 

“Gek van surrealisme” 

Woensdag 10 mei,  

Aanvang 14.00 uur   
Entree € 12,50 inclusief koffie/thee. 
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Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam toont van 11 februari tot en met 28 mei 

topstukken van onder meer Dali, Magritte (foto vorige pagina) en Ernst.  

De tentoonstelling belicht de droomwereld, de fantasie, de gekte en de onbeteugelde passie 

van niet alleen de kunstenaars, maar ook de verzamelaars van deze beroemde 

kunstbeweging.  

  

                                                              Salvador Dali     Max Ernst  

   

In de jaren 20 van de twintigste eeuw ontstond deze surrealistische beweging met uitingen in 

de kunst, literatuur en theater. 
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Uitgelicht     

Exposeren in “de Noodschuur” te Ewijk ? 

 

   

Beste kunstenaars, 

Het “Paulusgilde” is voor dit jaar ook weer op zoek naar exposanten voor  “de Noodschuur”, 

het mooiste plekje aan de Waal, in Ewijk. 
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Jaarlijks worden er amateur-kunstenaars uitgenodigd om in het zomerseizoen te exposeren. 

Eerst kunnen Paulusleden inschrijven, daarna worden andere kunstenaars uit de regio in de 

gelegenheid gesteld om te exposeren.  

De volgende vier weken zijn nog vrij. 

21 april t/m 27 april,  

9 juni t/m 15 juni,  

16 juni t/m 22 juni,  

22 september t/m 28 september.  

 

 

 

Mocht je belangstelling hebben dan horen we het graag. Misschien wil jij deze uitnodiging 

om te exposeren ook bij andere kunstenaars onder de aandacht brengen. 

De kosten voor een week exposeren zijn € 60,- 

Een week is van vrijdag tot en met de donderdag daaropvolgend. 

Voor informatie kunnen belangstellenden kijken op de site van www.paulusgilde.nl.  

Contactpersonen zijn Theo en Francien van Sommeren,  

t.sommeren@upcmail.nl / 04 87 52 19 00 / 06 19 75 81 88 

 

 

 

 

http://www.paulusgilde.nl/
mailto:t.sommeren@upcmail.nl
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“ Deelnemen aan Kunstmanifestatie Ode aan de Linge ? “     door Janny Cok                               

 

 

 

Uitnodiging voor deelnemers aan de 

Kunstmanifestatie “Ode aan de Linge 2017” 
 

Na het winnen van de cultuurprijs 2015-2016 van de gemeente Geldermalsen, gaan we er 

opnieuw enthousiast aan werken om Ode aan de Linge tot een succes te maken.  

Een spetterende kunstmanifestatie voor de hele familie, daar streven we naar.  

Alweer de 4e editie komt eraan!   

Op zondag 18 juni a.s. in het Lingepark Achter ’t Veer in Geldermalsen.  

Een  dag vol kunst en cultuur voor inspiratie en verbinding, waar iedereen welkom is van 

12.00 tot 20.00 uur. Een plek en een gelegenheid om kunstenaars actief te zien in hun 

creatieve proces. Een ideale gelegenheid voor een gezellige familie activiteit op Vaderdag met 

daarbij volop ruimte voor interactie tussen kunstenaars en publiek. Met workshops speciaal 

voor de kinderen.  
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Voor het zover is nodigen we iedereen die geïnspireerd is uit om mee te doen: 

Schilders / Beeldende kunstenaars / Muzikanten 

Dichters / Verhalenvertellers  / Theatermakers  

 

Aanmelden kan nog tot 18 mei.  

Op de website www.odeaandelinge.nl  lees je alle informatie. 

Graag maken we er met elkaar weer een bijzondere dag van.  

Een dag met een gevarieerd programma met tussen 17.00 en 20.00 uur de afsluiting met een 

picknick en live muziek verzorgd door Foggy Five waarbij iedereen welkom is.  

 

“ Spijkse Gerda van de Burg vist in een bron vol inspiratie “                                 

 

 
 

Vissen inspireerde Gerda van de Brug tot het maken van 

keramische kunst. 

Haar thema is ’vissen’ in alle soorten en kleuren. 

Het zijn vissen met bijna menselijke trekken. Ze lachen, 

kijken je aan, verdrietig of boos. 

Soms open gewerkt met daarin hangend kleine visjes. 

Het onderwater leven blijft een onuitputtelijke bron van 

inspiratie. 

Telkens valt haar oog op iets anders, dat kan een vorm 

zijn of een structuur. 

Zelfs een woord, zoals stekel of monstervis, kan 

aanleiding zijn tot een nieuwe creatie. 

 

http://www.odeaandelinge.nl/
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Gerda van de Brug woont en werkt in Spijk, waar ze ook haar eigen atelier heeft. 

Na een verkenning van andere kunstvormen zoals tekenen en schilderen verloor ze haar hart 

definitief aan keramiek. 

Ze volgde verschillende opleidingen onder anderen bij keramiste Geri Graveland en Eric du 

Chatenier een bekende keramist en beeldend kunstenaar uit Den Haag. 

Ook volgde ze speciale glazuur lessen. 

Gerda werkt vooral intuïtief. Als er zich een idee in haar hoofd heeft gevormd kan Gerda 

beginnen. Terwijl de klei door haar handen gaat, blijven de ideeën komen en krijgt de vis zijn 

uiteindelijke vorm.  

Het zijn niet alleen vissen die Gerda maakt, ook andere dieren komen aanbod of schalen en 

kommen die hun vorm krijgen op de draaischijf. 

 

Gerda geeft ook les.  

Voor meer informatie : gerdavandebrug@gmail.com 

Het werk van Gerda zal te zien zijn tijdens de 7e 

Leerdamse Kunst 4-daagse die gehouden wordt van 

26 oktober tot en met 29 oktober.  

 

 

 
 

mailto:gerdavandebrug@gmail.com
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“ Wij zijn de Macarons“                                 

 

 

        

 
     

Sandra & Minouche hebben elkaar ontmoet via de liefde voor theater 

en toneel. Maar wij wilden meer........ . We hebben onze creatieve 

krachten gebundeld en zijn in September 2016 begonnen als “HET” 

entertainment/straattheater “De Macarons”. 

Voor elk evenement, braderie of festival hebben wij een ander typetje 

of activiteit in petto. 

Zowel op de voor- als op de achtergrond kunnen wij een leuke 

aanvulling zijn. In overleg is bijna alles mogelijk.  

 

Volg ons op Facebook : “De Macarons”  

Voor meer info neem dan contact op met: 06-83521709  

Email adres hoeve.bouwlust@kpnplanet.nl  

“De Macarons” : Sandra Doddema & Minouche van den Berg – Vos  

Tijdens de 7e Leerdamse Kunst 4-daagse in oktober zullen wij u als 

receptionistes aangenaam verrassen. 

mailto:hoeve.bouwlust@kpnplanet.nl
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“ Stillevens van Maria Boas-Zélander “      door Sylvia Bosch                                   

 
 

  

  

Maria Catherina Zélander werd geboren op 5 september 1889 op de Amsterdamse 

Groenburgwal als dochter van een joodse koopman. 

Zij volgde een opleiding aan de Rijksacademie en kreeg les van Henri Boot en van de bekende 

joodse schilder Salomon Garf. 



KUNSTstof-magazine    Jaargang 7    Nummer 2    Pagina 41 

 

 

Ze schilderde vooral bloemen en stillevens, maar ze 

heeft ook portretten gemaakt. 

Alhoewel er over haar weinig bekend is, blijkt uit 

haar werk dat ze goed op de hoogte moet zijn 

geweest van de internationale ontwikkelingen in de 

schilderkunst in haar tijd. 

 

In 1933 nam ze deel aan de crisis tentoonstelling 

Kunst S.O.S. , die door de Federatie van Beeldende 

Kunstenaars verenigingen was georganiseerd in het 

Stedelijk Museum in Amsterdam. 

Zij exposeerde met een olieverfschilderij met de titel “ Sneeuwtooi ”.   

Maria was lid van de Amsterdamse Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitae. 

Tijdens de Duitse bezetting werd Zélander opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd.  

Hier is zij op 17 augustus 1943 vermoord. 

  

     

 

Bron: Rebel, mijn hart 1995.  Joods Historisch Museum 
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 Merel van der Velde, sieraden 

  

  

 

 

Ik ben opgegroeid in een creatieve familie en ben van 

jongs af aan bezig met tekenen en knutselen.  

Na de middelbare school ben ik naar het Nimeto in 

Utrecht gegaan waar ik gestudeerd heb voor grafische 

vormgeving. 

Ik heb op het Nimeto ook les gehad in etaleren, 

standbouw en decorbouw. 

Tijdens mijn schooltijd ben verder gegroeid in mijn kennis 

en technieken die ik nu onder andere in mijn sieraden en 

andere werken gebruik. 

                                                      Momenteel ben nu veel bezig met keramiek.  

                                                      Ik vind dit een mooi product om mee te werken en kan  

                                                      hier mijn ideeën in kwijt. 
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 Vriendelijke groet van Merel van der Velde 

             

noot van de redactie : 

Merel is de dochter van de bekende keramiste Gerda van de Brug uit Spijk. Zowel moeder als 

dochter exposeren dit jaar met hun werk tijdens de 7e Leerdamse Kunst4-daagse. 

 

 

 “ Gespot door KUNSTstof  “                                               

 

Ideetje ? 

  

Antieke auto beschilderd met rozen. 

Misschien zit iemand van onze lezers 

nog verlegen om een idee voor de 

Kunstwedstrijd  van de Kunst 4-daagse ? 

Ik weet alleen niet of we zoiets de 

Molenzaal van partycentrum Het Dak 

binnen krijgen ? 

Buiten bij de ingang staat hij vast ook 

héééél leuk ! 
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 “ Amerikaanse schilderes Mary Cassatt niet erkend door  

   eigen landgenoten  “                                                       door Sylvia Bosch 

  
 

 
                                                                                                                                                      “Ontbijt op bed” 

 

De Amerikaanse kunstenares Mary Stevenson Cassatt werd in mei 

1845 geboren in Allegheny in Pennsylvania. Mary was een telg uit 

een rijke familie en bracht haar jeugd gedeeltelijk door in Parijs. 

Zij was het vierde kind van de bankier Robert Simpson Cassatt en 

Katherine Kelso Cassatt, een ongewoon gecultiveerde en belezen 

vrouw. 
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Mary werd al vroeg blootgesteld aan de kunstschatten van de Europese musea terwijl  ze nog 

een klein kind was tijdens een vierjarig verblijf van de familie in Europa. 

Als de dochter van een respectabele upper-class familie, besloot Mary Cassatt  op jonge 

leeftijd  kunstenares te worden, geheel tegen de wil van haar vader in. 

  

Op haar zeventiende begon zij kunst te studeren. Eerst aan de Pennsylvania Academie voor 

Schone Kunsten in Philadelphia en later met een leraar in Parijs. 

Maar ze verliet de studio  van haar leraar al snel om te werken aan haar “eigen” techniek. ‘De 

leer van musea is voldoende ', geloofde ze. 

Met een enorme zelfdiscipline bestudeerde zij de werken van meesters als Correggio, 

Velasquez en Rubens, en maakte zij reizen naar Italië en Spanje. 

Haar schilderijen werden al snel  geaccepteerd door de zeer selectief en conservatieve Parijse 

Salon voor een tentoonstelling. 

   

                                                          “Jonge moeder met haar baby” 

 

Toen Edgar Degas probeerde haar warm te maken voor de nieuwe kunst beweging van de 

"onafhankelijken" (later  impressionisten genoemd ), aarzelde ze niet: "Ik accepteerde met 

vreugde”. Zo ontstond ook een langdurige en wederzijds productieve vriendschap met Degas. 

Mary  had grote bewondering  voor de werken van Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir en 

Gustave Courbet.  
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Cassatt exposeerde haar werkt samen met de impressionisten, en door haar connecties werd 

de ‘beweging van onafhankelijken’ geïntroduceerd in de Verenigde Staten. 

 

                                                                                                                                                                 “Loge” 



KUNSTstof-magazine    Jaargang 7    Nummer 2    Pagina 47 

 

  

Cassatt’s  proefpersonen waren meestal modebewuste meisjes en vrouwen, die zich bezig 

hielden met lezen, naaien, het drinken van thee, het bijwonen van de opera, en de zorg voor 

kinderen. 

Haar schilderijen, tekeningen en prenten portretteren in het bijzonder deze activiteiten van 

het leven van deze bourgeois vrouwen tijdens de late 19e eeuw. 

Omdat Mary geen geldzorgen kende kon ze zich, ondanks het feit dat ze zelden iets 

verkocht, geheel aan haar kunst wijden. 

Het aller belangrijkste thema in het werk van  Cassatt is het thema  'moeder en kind'. 

      

                         “Baby slaapt”                           “Jonge moeder met naaiwerk”                         “Kindje krijgt melk” 

 

Haar vastberadenheid en talent zorgde er voor dat zij een van de meest 

vooraanstaande vrouwelijke schilders van haar tijd werd. 

  

Onder invloed van de Japanse grafische kunst die zij ging bekijken tijdens een Parijse 

tentoonstelling in 1890,  ontwikkelde Cassatt  nieuwe technieken en produceerde een 

meesterlijke reeks van tien kleurenafdrukken, die beschouwd worden als een artistieke tour 

de force. 
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Haar schilderijen en tekeningen vallen op door een grote spontaniteit, frisheid en opvallende 

asymmetrische composities. 

 

                                                                                                                                                          “De Opera” 
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In 1904 ontving ze de Franse Légion d'honneur.  Door haar eigen landgenoten werd zij niet of 

nauwelijks erkend. 

Als een Amerikaanse is Cassatt ook gemarginaliseerd in de Europese kunstgeschiedenis, 

terwijl ze bijna haar hele volwassen leven in Frankrijk woonde en werkte. 

 

  

                                           “Een vrouw leest een boek”                                                          “De blauwe parasol” 

 

Voor worstelende vrouwelijke kunst studenten was Mary 

Cassatt in die tijd de meest bewonderde vrouw in Parijs; 

gul en behulpzaam, ze was vooral een bron van inspiratie 

voor de jongere vrouwen door haar 

doorzettingsvermogen en onwrikbare toewijding aan 

haar kunst. 

  

Mary Cassatt overleed in juni 1926 in het Franse  

Mesnil-Théribus. 
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 “ Mannen aan de zee “                                               door Sylvia Bosch 

 

 

 

Mennesket ved Havet, Deens, voor Mannen aan de zee, is een 9 meter hoge 

sculpturengroep in de Deense stad Esbjerg. 

De beelden werden ontworpen door beeldhouwer, schilder en graficus Svend Wiig Hansen. 

  

Het concept achter het kunstwerk is de ontmoeting van de pure onschuldige man met de 

natuur. De onbezoedeld mens vóór dat hij opstaat en begint op te treden; voordat dingen mis 

begonnen te gaan; voordat hij "vuil" aan zijn handen kreeg. 

De sculpturen belichamen dit concept met hun lange column-achtige gestalten. 

Stijf, net als de farao's van de Egyptische tempels, hebben zij een heilige, universele 

uitstraling. De enorme beelden herinneren ons ook aan Romeinse kolossen, en de beelden 

van het Paaseiland.  

De bijna identieke  grimmige witte beelden zijn volledig verstoken van decoraties.  
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Toch kan een scherpe waarnemer de subtiele onderlinge 

verschillen onderscheiden. 

De sculpturen zijn gemaakt van wit beton, en kijken uit over 

het water van de Waddenzee. 

  

In het oorspronkelijke ontwerp uit 1954 had de kunstenaar de 

beelden willen plaatsen op Grenen, het noordelijkste punt van 

Denemarken, maar dit plan werd nooit gerealiseerd. 

Uiteindelijk werden de beelden gebouwd ter  gelegenheid van 

de honderdste verjaardag van de gemeente Esbjerg in 1994. 

De uitvoering kostte ruim vier miljoen Deense kronen en de 

financiering kwam voor rekening van de gemeente, het Deense 

kunstfonds en particuliere sponsors. Op 28 oktober 1995 

werd het kunstwerk onthuld aan het strand van Esbjerg. 

  

De reusachtige beelden trekken veel toeristen aan en zijn sinds 

de plaatsing uitgegroeid tot hét symbool van de stad Esbjerg. 

Bij helder weer zijn de sculpturen tot een afstand van tien 

kilometer uit de kust te zien. 
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 “ René Lalique, Museum Doesburg “  Deel 3 slot                        door Sylvia Bosch                  

 

 

                                                                                                                       Lalique roses Paradise vase  
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Het werk van de juwelen- en glaskunstenaar René Lalique (1860-1945) is zeer verscheiden. 

Lalique wordt ook wel de Da Vinci van de juwelen- en de glaskunst genoemd. 

De objecten zijn vervuld van symboliek en “geheime” details. René Lalique heeft namelijk met 

de microscoop gewerkt. 

  

Vanaf 1876 start de loopbaan van René Lalique met het vervaardigen van juwelen. 

Vanuit de juwelen ontwikkelt Lalique zich naar de glaskunst.  

Aanvankelijk zijn dit kleine cire perdue objecten ( d.i. de verloren was methode, dat is een 

techniek om metalen en glazen voorwerpen te gieten.)  

Voor Coty en andere parfumhuizen ontwerpt Lalique parfumflacons. 

Vanaf de Eerste Wereldoorlog vervaardigd Lalique vazen, schalen, lampen en zeer grote 

objecten die in opdracht voor zeer vermogende particulieren en bedrijven worden 

gerealiseerd. 
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In het Nederlandse Lalique Museum in Doesburg is als vaste collectie een ruime doorsnede 

uit het werk van Lalique te bezichtigen.  

Gidsen geven de bezoeker een mondelinge toelichting op deze werken. 

Daarnaast is er een mediaruimte in het museum waar men het proces van glasblazen in de 

huidige tijd kan bekijken. 

In het gehele museum zijn touch screens en led schermen waarbij informatie wordt gegeven 

over de detaillering en de symbolieken achter de objecten. 
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Het museum heeft leuke arrangementen met b.v. een pianorecital of lezing vooraf, het 

bekijken van de Lalique collectie en tot slot een luxe lunch.  

Kosten 37.50 p.p. eventueel te combineren met een stadswandeling. 

 

Kijk op de website voor meer informatie. https://www.musee-lalique.nl  

Société Musée Lalique Pays Bas, 

Gasthuisstraat 1, 6981 CP Doesburg.  

Telefoon: 0313 471410 

 info@musee-lalique.nl 

 

Om u alvast op te warmen voor het Lalique museum tonen we nog enkele van lalique’s 

meesterwerken. De Lalique Rose Paradise vase, zie pagina 52, is mijn absolute favoriet !  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.musee-lalique.nl/
mailto:info@musee-lalique.nl
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  “Lente doet niet alleen de natuur, maar ook creatieve geesten bloeien “ 

                                                                                       door Rob Witteveen 
 

 

 

Nadat ik in de vorige Kunststof een nieuwe serie ben begonnen met de Winter, vervolg ik 

deze reeks losse jaargetijden in de klassieke muziek met de Lente deel 1.  

 

Want ja, de Lente inspireerde zoveel componisten dat alle stukken niet in één aflevering 

passen, wil ik ze een beetje kunnen duiden. Ook ditmaal worden de uiteenlopende stukken 

onder dezelfde titel chronologisch besproken. Ongetwijfeld worden vroegere kleine 

composities waarin de Lente figureert hierbij niet genoemd; óf ik ken ze niet ofwel heb ze 

niet op cd, óf ze ontsnappen nu even aan mijn aandacht. 
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Vioolsonate 

De eerste memorabele compositie van een onsterfelijke 

componist is in ieder geval de Vioolsonate Nr. 5 in F-majeur 

op. 24 uit (naar schatting) 1801/1802 van de 

wereldberoemde Duits-Oostenrijkse componist Ludwig van 

Beethoven (1770-1827). Deze sonate voor viool en piano 

heeft als bijnaam ‘Frühlingssonate’ oftewel ‘Lentesonate’.  

Het is dus niet de officiële titel die de componist er bij het 

ontstaan aan gaf, maar de bijnaam die er achteraf (door 

anderen) aan werd gegeven. Het zou het karakter van het 

muziekstuk beschrijven; in die zin kunnen we niet suggereren 

dat Beethoven rechtstreeks door de Lente zou zijn geïnspireerd. De toch onder deze naam 

wereldbekend geworden compositie werd aan Graaf Moritz von Fries opgedragen, en wordt 

nog steeds overal gespeeld en regelmatig voor cd opgenomen. 

 

Belgische afkomst 

Leuke weetje dat vaak onvermeld blijft, is de afkomst van 

Beethoven. Let op: van Beethoven, terwijl het van Van 

Beethoven moet zijn. Gemakshalve laten we dat Van weg, 

omdat daarvoor al van staat. We hebben het dus over 

Beethoven, maar hij heet Van Beethoven en niet, zoals dat in 

het Duits correct zou zijn, Von Beethoven. Beethoven stamt namelijk uit een Brabants-Vlaams 

geslacht, dat enkele generaties eerder net over de grens naar Duitsland was verhuisd. 

Beethoven zelf is in Bonn geboren, maar in zijn jonge volwassen jaren vestigde hij zich, 

uiteindelijk definitief, in Wenen om daar onder meer les te krijgen van de beroemde Franz 

Joseph Haydn, en zich verder te ontwikkelen tot één van de drie ‘Weense Klassieken’ (Haydn, 

Mozart, Beethoven). 



KUNSTstof-magazine    Jaargang 7    Nummer 2    Pagina 58 

 

 

Liederen 

  

In het kielzog van de grote Beethoven componeerde in Wenen de toen nog onbekende Franz 

Schubert (1797-1828) zijn symfonieën, kamermuziek, pianowerken, en honderden liederen, 

waarvan er maar drie zijn geïnspireerd op de Lente. En dan zijn het ook nog liederen met de 

dood in de ogen, waarin niet zozeer de Lente wordt beschreven, maar slechts het dromen 

ervan en het verlangen ernaar. Het losse lied ’Im Frühling’ (‘In de Lente’) D882 is een late 

Schubert, evenals ‘Frühlingstraum’ (‘Lentedroom’, uit ‘Die Winterreise’ D911) en 

‘Frühlingssehnsucht’ (‘Lenteverlangen’, uit ‘Schwanengesang’ D957) componeerde hij kort 

voor zijn dood. 

 

Eerste vrije componist 

Schubert was een groot bewonderaar van 

Beethoven en ook nog plaatsgenoot (Wenen) van 

zijn beroemde oudere collega, maar toch hebben 

ze elkaar nooit ontmoet. Beethoven moet wel 

(van) Schubert’s muziek gehoord hebben, want 

hij schatte Schubert hoog in.  
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Beethoven was de eerste autonome ‘vrije’ componist, dus van meet af aan niet in dienst van 

de adel. Beethoven schreef ook als eerste negen symfonieën, een aantal dat door (vooral 

Duits-Oostenrijkse) componisten na hem soms als een dwangmatig gekoesterd ‘heilig’ aantal 

werd aangehouden. Na Beethoven schreven ook Louis (Ludwig) Spohr en Franz Schubert 

‘officieel’ negen symfonieën. 

 

Scherts 

 

 

Hoewel Beethoven tot de drie grote Weense klassiekers hoort, was hij wel de eerste (vroeg) 

romantische componist, die de muziek moderniseerde en de eerste programmasymfonie (Nr. 

6, ‘Pastorale’) en de eerste symfonie met slotkoor (Nr. 9, ‘Ode an die Freude’) schreef. Ook 

verving hij het nog uit de barok/rococo stammende Menuet door het Scherzo als derde deel 

van de symfonie c.q. sonate c.q. het strijkkwartet (als compositie). Scherzo betekent scherts 

en is meestal het luchtigste dan wel vrolijkste deel van de symfonie/sonate/strijkkwartet 

tussen het adagio/andante/largo (veelal deel 2) en het bruisende slotdeel in. De hele verdere 

negentiende eeuw hebben latere componisten zich grotendeels aan dit stramien gehouden. 
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Symfonie 

 

                                                                                                                                      “Prima Vera” Claude Monet 
 

De eerste symfonie van de Duitse romanticus Robert Schumann (1810-1856) is ook wel 

‘Frühlingssinfonie’ (‘Lentesymfonie’) getiteld, en wel meteen al door de componist zelf. Het 

werk ontstond in 1841, in de gelukkigste periode van zijn leven. En dat weerklinkt duidelijk 

in zijn symfonische eersteling, die Schumann ‘Frühlingssinfonie’ noemde omdat zij werd 

ingegeven door een gedicht van Böttger dat eindigt met “Im Thale blüht der Frühling auf” (“In 

het dal bloeit de Lente op”). De vier delen van de symfonie kregen ook nog subtitels mee die 

hij later achterwege liet: ‘Frühlingsbeginn’ (‘Begin van de Lente’), ‘Abend’ (‘Avond’), ‘Frohe 

Gespielen’ (‘Vrolijke spelletjes’), ‘Voller Frühling’ (‘Volle Lente’). 
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Nummering 

Een opmerkelijk terzijde in het geval van Schumann is 

de nummering van zijn vier symfonieën: na de eerste 

(Lente)symfonie volgt symfonie nr. 2 (eigenlijk de 

derde) en nr. 3 (‘Rheinische’ ofwel ‘Rijnse’, feitelijk de 

vierde en laatste) en ‘tenslotte’ nr. 4 (in werkelijkheid 

de tweede, maar later omgewerkt en derhalve de 

‘laatste’ van de vier). Dat zit ‘m vast in dat 

tijdsgewricht, want bij de collega-tijdgenoten van 

Schumann klopt de nummering van de symfonieën 

“Bloesem” van Gogh                                  van Mendelssohn en de pianoconcerten van Chopin  

                                                           ook niet met de werkelijke volgorde van ontstaan. 

 

 Dit is zo’n beetje wat de eerste helft van de 

negentiende eeuw, de periode van de vroeg- en 

midden-Romantiek, aan Lentemuziek te bieden heeft; 

toevallig allemaal uit het Duitstalige gebied. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw (en later) werden 

veel meer componisten door de Lente geïnspireerd.  

                                             Claude Monet 

Daaronder met name Debussy en Delius, maar daarop ga ik in de volgende aflevering (‘Lente 

2’) nader in. We zitten dan al in de impressionistische periode, waarin de muziek met rijke 

schakeringen in subtiele pasteltinten de Lente wordt verbeeldt en vooral ook verklankt. 

     Rob Witteveen - Leerdam, maart 2017 
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“ Vrienden/vriendinnen van het Leerdams Kunstenaars Collectief “                                                 

 

 

Stichting Leerdams Kunstenaars Collectief krijgt geen subsidie.  

Daarom is uw steun voor ons van levensbelang.  

 

 

 

Voor 10 euro per jaar bent u onze vriend of vriendin. 

Uw bijdrage stelt ons in staat om ook in de toekomst                                                       

kunstprojecten te organiseren. 

 

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op:  

Bankrekeningnummer : NL82 RABO 0167 1774 00  

Ten name van : St. Leerdams Kunstenaars Collectief  

Onder vermelding van : Vriend/vriendin 2017 LKC 

 

 

   KUNSTstof-magazine 7.3                     

 

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 juni 2017  
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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 juni. 

                                                                        

                                                                      Sylvia Bosch, Ton Swiderski  en Jan Kuiper  

http://www.leerdamskunstenaarscollectief.nl/

