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Beste leden van de tafel Kunst & Cultuur, 

 

Heerlijk die versoepeling! Het lijkt ineens vakantie met terrassen waar je relaxed tussen de tafeltjes 

door kunt lopen en met musea die er alleen voor jou lijken te zijn. Bijna jammer als dat straks voorbij 

is …. 

Maar nu gaan we nog een heerlijke zomer tegemoet, waarin we weer wat meer bewegingsruimte 

krijgen en er ook weer (sociaal) op uit kunnen trekken. 

 

Samen in de tuin 

de zon speelt met de schaduw 

heerlijk gezelschap 

© Hans Verberne 

In deze nieuwsbrief treft u weer veel tips en ideeën aan om de maand juli door te komen. Geniet van 

de mogelijkheden die er zijn, maar blijf voorzichtig en gezond! 

 

Presidium Tafel Kunst & Cultuur 

 

 

Hoe verder vanaf 1 september? 

Na de versoepeling kwam het presidium van de tafel Kunst & Cultuur begin juni weer voor het eerst 

(na 3 maanden) bij elkaar: in de tuin van één van de presidiumleden en op ‘corona-afstand’. Het was 

prachtig weer. Agatha van Eijsden verraste de andere leden met haar huisvlijt in de vorm van 

kleurrijke mondkapjes. 

 

Hoofdonderwerp was natuurlijk: hoe verder na 1 september als de versoepeling zich doorzet? Het 

Kulturhus heeft alles netjes volgens de corona-regels geregeld. Maar natuurlijk blijven de volgende 

vragen: durven onze tafelleden het aan om naar een lezing te komen?; is het nog gezellig genoeg als 

we in de ds. Prinszaal met nog maar 20 personen aanwezig mogen zijn vanwege de anderhalve 

meter? willen onze sprekers nog hun lezing geven, ook al is het voor een beperkte groep? 

Besloten is om te proberen minimaal het ons voorgenomen programma vanaf 1 september ten 

uitvoer te brengen. De contacten worden weer opgestart en we houden u natuurlijk op de hoogte 

zodra een en ander definitief wordt. 
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Aanbevolen boek (door Ingebjorg Chavannes) 

Het boek Beminde (Beloved) van Toni Morrison (geschreven in 1987) is zeer 

toepasselijk om te lezen in deze tijd van protesten tegen rassendiscriminatie.  

Amerika, tweede helft van de negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe 

vermoordt uit wanhoop haar dochtertje Beminde om haar te behoeden voor de 

slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en terroriseert het leven van 

haar moeder. Het is uiteindelijk Denver, de tweede dochter van Sethe, die het gezin 

van de beklemmende vloek weet te verlossen. 

Beminde, is een schitterende en aangrijpende roman over het beladen verleden van de Verenigde 

Staten. Het boek is geïnspireerd op het verhaal van een Afrikaans-Amerikaanse slaaf, Margaret 

Garner, die tijdelijk aan slavernij ontsnapte door in 1856 in Kentucky te vluchten naar de vrije 

staat Ohio. 

Met deze roman won Morrison in 1988 de Pulitzerprijs voor Fictie. In 1998 

kwam er een verfilming met dezelfde naam, waarin Oprah Winfrey de hoofdrol 

speelde. In 2006 werd het in een door de New York Times gepubliceerde 

enquête van schrijvers en literaire critici gerangschikt als het beste Amerikaanse 

fictiewerk van de afgelopen 25 jaar.  

In 2012 ontving zij de hoogste civiele Amerikaanse onderscheiding: de 

Presidential Medal of Freedom.  

Een groots meesterwerk van de winnares van de Nobelprijs voor de literatuur (1993). 

 

Bladvulling 

In dit land is het fijn 

Dat men eerlijk kan zijn 

In een vers, een gesprek of een grapje. 

Maar blijf je gezond 

Neem dan voor je mond 

Geen blad maar bij voorkeur een kapje. 

 
© Leonard Schutte 28-3-2020 

in Coronades 

Kroniek van een intelligente quarantainer 

met een tijdelijk lockdownsyndroom  
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Welke kunst in de openbare ruimte van de gemeente Epe spreekt u aan?  

Epe heeft een aantal kunstwerken in de openbare ruimte staan. Heeft u daar wel eens even bij stil 

gestaan en goed naar gekeken? Waarom is dat hier geplaatst, wat spreekt u aan en wilt u dat delen 

met de andere tafelleden? Mag in proza en in poëzie. 

 

‘Vrede en Gerechtigheid’ 

Op de Markt in Epe staat het monument ‘Vrede en Gerechtigheid’ (1995). Dit 

beeld is een bronzen wereldbol waarop in reliëf afbeeldingen zijn aangebracht 

en is tevens een fontein. Ontwerpster Péta Vlieger maakte het monument in 

samenwerking met honderd scholieren van de scholengemeenschap Epe. De 

scholieren hebben elk een afbeelding in was gemaakt met het thema  ‘vrede 

en gerechtigheid’, zoals bijvoorbeeld vredestekens en -duiven en de woorden 

‘freedom’ en ‘pax’. Vlieger heeft vervolgens deze afbeeldingen op de bol 

geplaatst, die daarna in brons is gegoten.  

NES/K&C-lid Marianne Lookman heeft hier het volgende gedicht bij gemaakt. Het staat ook, helaas 

niet goed leesbaar meer, op het plakkaat vóór de bol 

 

bol van vrede 

met magische symbolen 

tegen onrecht en agressie 

als pokken op je bronzen huid 

 

machteloze tranen trekken sporen 

langs de tekenen van vrede 

oorlog en geweld steeds 

nog wereldwijd 

 

maar hoopvol blijf jij bol 

van vrede staan 

 

© Marianne Lookman 

 

Ook aangestoken door het haiku-virus?  

Bent u aangestoken door het haiku-virus naar aanleiding van het item ‘haiku’s schrijven’ in de vorige 

nieuwsbrief? Een tweetal presidiumleden in ieder geval wel. Hier volgen er een paar van hun hand:  
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eenzaam op de hei 

wijzend omhoog naar de lucht 

meer sculptuur dan boom 

oude zomereik 

mijn oor tegen de stam 

hoor ik het hartje? 

een ree in mijn tuin 

hij eet het liefst viooltjes 

nou, vooruit dan maar 

© Ingebjorg Chavannes (inclusief schets) 

 

ik neem de dingen 

die zich voordoen om mij heen 

als inspiratie 

En NOOIT! doorslikken 

als je geen boom wil worden 

van één kersenpit 

ook de vierdaagse 

wordt dit jaar een jaar verplaatst 

afgelast zeg maar 

© Hanneke Weijman 

 

Op pad met Agatha en Gerard Regeer 

 

Wandelen over de eindeloze Veluwe, Veluwe Zwerfpad, Streekpad 16, ISBN 9789491142079 

 

Het Veluwe Zwerfpad is een streekpad van 375 km. Het pad bestrijkt een gebied 

lopend van Arnhem via de Veluwezoom West langs Lunteren, Kootwijk, Garderen, 

Putten, Vierhouten, Vaassen, Apeldoorn, Hoenderloo, Eerbeek, Dieren en via 

Veluwezoom Oost komen we weer bij Arnhem. Binnen deze kring van plaatsen zijn er 

ook kleinere rondjes uitgezet. Het boekje telt 70 kaartjes en 140 (heen en terug) 

bijbehorende routebeschrijvingen. In het echt zijn streekpaden te herkennen aan de 

geelrode signalen op delen van de route, meestal bij veranderingen van de koers.  

 

Half maart werden we opgeschrikt door de ernst van het corona virus en werden we geacht vooral 

binnen te blijven. De noodzaak daarvan laat zich gemakkelijk raden in stedelijk gebied. We kwamen 

er echter al gauw achter dat wandelingen in onze prachtige omgeving geen gevaar kon opleveren. 

Soms liepen we drie à vier uur en kwamen we hooguit vier mensen tegen. Nadat we de eigen directe 

omgeving uitputtend hadden verkend, verplaatsten wij onze wandelschoenen naar het Veluwe 

Zwerfpad. 

 

De vergezichten, de uitgebreide heidevelden, de zandverstuivingen, het zwijn dat soms een stukje 

met je meeloopt, de wolf die je vanuit de verte aangrijnst, waarbij je blij bent dat je je roodkapje 

thuis hebt laten liggen, deed je de Corona maatregelen vergeten. 

 

Hoe gaan we praktisch te werk? Op grond van de informatie uit de gids parkeren we de auto, lopen 

een aantal kilometers, genieten en rusten op een bankje en lopen dezelfde route, soms met een 

omweggetje als dat mogelijk is, terug. Dat levert weer heel andere beelden op. 

 

 

http://www.veluwe-zwerfpad.nl/
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Tolstoj in Quarantaine 

 

Net als alle andere lezingen na 12 maart ging ook de lezing van Sieuwert Haverhoek over de latere 

Tolstoj op donderdag 16 april niet door. Sieuwert heeft echter niet stil gezeten en bericht ons het 

volgende: 

“Beste vrienden, 

In deze tijd van corona wil ik via deze aardige legende van Tolstoj toch wat contact met jullie 

onderhouden.  

Ik heb vanwege het relatieve isolement weer een aantal boeken op stapel staan, waarvan ik jullie in 

de hopelijk nabije toekomst graag deelgenoot wil maken. 

Een goede en gezonde zomer toegewenst” 

Sieuwert Haverhoek 

 

 

Filosofiegroep 2 

 

Filosofiegroep 2 kwam op donderdag 18 juni voor de eerste keer ná de corona-stop bijeen in de NES-

sociéteitsruimte. Op gepaste afstand en zich houdend aan de hygiëne maatregelen. Het Kulturhus 

kwam dat via Alex ook nog even controleren… 

De bijeenkomst stond in het teken van de rechtsstaat. Dit thema bleek uiterst actueel te zijn in 

verband met de voorgenomen wettelijke maatregelen op het gebied van de corona bestrijding. Op 

basis van vooraf toegezonden materiaal had iedereen zich goed voorbereid en werden soepel de vier 

lagen van het begrip rechtsstaat behandeld:  

 
 

Nadat de vier lagen uitgebreid behandeld waren, was de groep niet meer te houden en stortte zich 

op de voorgenomen corona maatregelen. Als kersverse rechtskundigen waren er nogal wat bezwaren 

tegen de dreigende ingreep in de door ons gekoesterde rechten van de mens, alsmede de 

grondwettelijke beginselen van democratisch Nederland. Deze filosofen van de NES staan gelukkig 

niet alleen met de zorgen voor de aantasting van onze rechtsstaat. Zie hier een artikel van hoogleraar 

staatsrecht Wim Voermans.  

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/06/arbeid-dood-ziekte.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/06/wat-is-er-mis-met-het-ontwerp-tijdelijke-wet-maatregelen-covid.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/06/wat-is-er-mis-met-het-ontwerp-tijdelijke-wet-maatregelen-covid.pdf
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De laatste berichten luiden dat de behandeling van de wet pas na de zomervakantie door de kamers 

zal plaatsvinden, dus er is voldoende tijd voor bezinning. 

 

Het voornemen is om dit jaar ook in de maanden juli en augustus bij elkaar te komen. Dat is dan op 

16 juli (Marx en Engels) en 20 augustus (Hanna Arendt). 

 

 

Kunst & Cultuur tips 

 

Land Art of Landschapskunst 

 

Omschrijving: 

Landschapskunst of ‘Land Art’ is een stroming in de beeldende kunst waarbij het landschap lokaal 

verbouwd of omgevormd wordt met de bedoeling er een kunstzinnig symbolische betekenis aan te 

geven. 

Ontstaan en functie 

De oorsprong van Landart ligt duidelijk in Amerika waarbij de natuur de bron is van inspiratie. De 

stroming is ontstaan in de jaren zestig van de vorige eeuw. Een van de bekendste Land Art 

kunstwerken in Utah is de ‘Spiral jetty’ van Robert Smithson, maar Nederland  behoort met Land Art 

tot de koplopers in Europa. 

Ontdek het zelf 

De landschapskunstwerken in Flevoland zijn uniek in de wereld, want nergens ter wereld vind je 

zoveel landschapskunstwerken bij elkaar als in Flevoland. Ga zelf op pad met de auto (of met de 

fiets), of laat je meenemen op een georganiseerde trip. Ontdek de kunstvorm die tot je verbeelding 

spreekt. Weer of geen weer, de kunstwerken zijn altijd te bezoeken. Elk seizoen geeft zijn eigen 

charme aan de kunstwerken. Om geen genoeg van te krijgen!  

 

 

  

https://landartflevoland.nl/
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Museum De Wieger te Deurne (aanbevolen door Aukje de Voogd) 

https://www.dewieger.nl/ 

 

Apart gebouw dat in 1922 is gebouwd als woonhuis voor de huisarts 

Hendrik Wiegersma (een sfeervol gebouw, zie foto) 

Legendarische figuur die o.a. zijn patiënten bezocht te paard! 

Hij staat model voor de arts in “Dorp aan de rivier” van Anton Coolen. 

 

Wiegersma was tevens kunstenaar en kunstliefhebber. Verzamelde 

belangrijke kunstenaars om zich heen in zijn riante huis dat later dus 

Museum de Wieger werd. 

Zadkine was één van de vaste bezoekers. 

Zijn zoon Friso Wiegersma, partner van Wim Sonneveld, vertaalde het mooie 

lied “Het dorp”. 

Dit staat op een bord aan de ingang van het park  dat bij het museum hoort 

(zie foto). 

Aardige collectie kunst en ook werk van Wiegersma zelf. 

 

Galerie de Aventurijn met de expositie 'De Vier Zussen' 

 

De gezusters Van Eijsden (waaronder onze eigen Agatha) exposeren in de periode 

van 2-8- t/m 20-9-2020 met diverse kunstvormen w.o. vilt, hoeden, waaiers. 

Galerie De Aventurijn is geopend alleen tijdens de tentoonstellingen: elke 

donderdag t/m zaterdag van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak. 

 

Magische meetkunde in Hengelo 

 

Stationspleinen nodigen zelden uit tot ‘aangenaam verpozen’ en tot voor kort vormde het 

langwerpige plein voor Station Hengelo daarop geen uitzondering. Nu staan er echter acht 

intrigerende beelden van de hand van Rinus Roelofs. Monumentale sculpturen die stuk voor stuk 

uitnodigen tot verwonderen en bewonderen, juist omdat je niet precies weet wat je ziet. 

 

Rinus Roelofs (1954) is een bijzondere kunstenaar. Voordat hij naar de kunstacademie 

ging, studeerde hij toegepaste wiskunde. Alhoewel hij daarin destijds niet afstudeerde, bleef zijn 

fascinatie voor dit vakgebied bestaan. De concepten en beelden die hij als kunstenaar ontwikkelde – 

op basis van ingewikkelde mathematische principes – trokken wereldwijd de aandacht van 

wiskundigen en architecten. Tot nu toe exposeerde hij vooral in wetenschapsmusea over de hele 

wereld, maar ook in het Eschermuseum Het Paleis in Den Haag. Dat laatste is niet verwonderlijk, 

want zijn beelden laten zich voor de leek het best omschrijven als ‘Escher in 3D’.  

 

https://www.dewieger.nl/
https://www.aventurijnglasgalerie.nl/


                                            nr. 20-06  
    

Pagina 8 van 8 
 

 

 

 

 

 

 

Tell me your story (Kunsthalkade Amersfoort) 

 

Voor het eerst in Europa: 100 jaar Afrikaans-Amerikaanse kunst in een 

tentoonstelling over storytelling. Tot en met 30 augustus 2020 tonen 

50 kunstenaars de visueel overweldigende rijkdom van de zwarte 

cultuur. Rond 140 bruiklenen, voornamelijk uit Amerika, komen naar 

Amersfoort. Het werk van een groot deel van de kunstenaars was niet 

eerder in Nederland te zien. Maak kennis met de kernfiguren van de 

Afrikaans-Amerikaanse kunst en ontdek hun verhaal. 

Tell Me Your Story start bij de Harlem Renaissance. In de jaren twintig maakten Afrikaans-

Amerikaanse schrijvers, muzikanten en theatermakers 

furore in Harlem, wat zich vertaalde in de beeldende 

kunst. Vandaag beleeft de rijkdom van de zwarte 

cultuur opnieuw een renaissance. In de Verenigde 

Staten zijn Afrikaans-Amerikaanse kunstenaars 

zichtbaarder dan ooit. De tentoonstelling plaatst de 

hedendaagse kunstenaars in de context van hun voorgangers. 

De tentoonstelling is chronologisch ingedeeld in vijf tijdvakken: Harlem Renaissance, Post Harlem 

Renaissance, Civil Rights, Black Renaissance en Bloom Generation. De gemeenschappelijke deler van 

de verschillende kunstenaars is de noodzaak om zich uit te drukken en daarmee een belangrijke 

Afrikaanse traditie in leven houden. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juli 

 

Heeft u inspiratie opgedaan bij het lezen van deze nieuwsbrief en wilt u een bijdrage leveren voor de 

volgende? Stuur dan uw tips of kopij naar kunst.cultuur@nesepe.nl. 

 

https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/tell-me-your-story?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnyYL_BLBUOqaJA3egl4RzPK3qM97aHgfigfeS17ABidVvud3GYYGPp8aAtmdEALw_wcB
mailto:kunst.cultuur@nesepe.nl

