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10. Volgende Nieuwsbrief 

In de nieuwsbrief vindt u kleine stukjes schuingedrukte blauwe tekst. Als u hierop klikt met 
de linker muisknop (*), krijgt u achterliggende tekst of een doorverwijzing naar een website. 
Soms verschijnt er een waarschuwing, deze kunt u, in dit geval, negeren; u kunt de link met 
een gerust hart openen. 
 
(*) Als er niets gebeurt als u er met de linker muisknop op klikt, doe dat dan met de rechter 
muisknop en selecteer in het menuutje dat verschijnt: Hyperlink/Koppeling openen. 
 
 
Agenda tafel K&C 

Algemeen K&C-programma vanaf 1 september 2020 
(let op: gewijzigde data t.o.v. vorige nieuwsbrief!) 
 
- Vrijdagavond 18 september 20:00 uur, ds Prinszaal: Lezing van Klaas Driebergen over 

Marten Toonder en Ierland (zie aankondiging). 
Klaas heeft Nederlands gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is 
afgestudeerd op de scriptie Bommel en Bijbel. Daarna is hij in deeltijd aan het werk 
geweest als schrijver met als specialisme het werk van Marten Toonder; 
 

- Vrijdagavond 16 oktober 20:00 uur, ds Prinszaal: Lezing van Jelte van Koperen over 
moderne architectuur met bijzondere aandacht voor de Nederlandse architecte Francine 
Houben.  
Jelte is in Nederland geboren, maar in Frankrijk opgegroeid. Hij heeft opleidingen 
gestapeld: van timmerman naar bouwkunde tot architectuurgeschiedenis. Hij geeft 

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/08/2020-09-18-lezing-van-klaas-driebergen-over-het-ierland-van-marten-toonder-vs-2.pdf
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rondleidingen in oude binnensteden als ook rond nieuwbouwprojecten. Daarnaast geeft 
hij lezingen over stedenbouw en architectuur. 
 

- Zaterdagavond 31 oktober 20:00 uur, toneel-muziekproductie ‘La Noble’ Rabo-zaal 
Kulturhus.  
Een lichtvoetige en muzikale toneelbewerking naar de novelle "Le Noble" van de 
feministe avant-la-lettre Belle van Zuylen. Eigentijdse voorstelling met live muziek, zang 
en filmbeelden op Slot Zuylen. Gespeeld door professionele acteurs: Joop Keesmaat, 
Carlijn van Ramshorst, Linda Moller en Max Douw. 

Bijeenkomsten K&C-groepen september 2020 
- Donderdagmiddag 3 september: Filosofiegroep-1 societeitsruimte 13.30-15.00 uur; 
- Donderdagmiddag 3 september: Leesgroep-2 societeitsruimte 16:00-17:30 uur; 
- Donderdagmiddag 17 september: Filosofiegroep-2 societeitsruimte 13:30-15:00 uur (lees 

meer); 
- Donderdagmiddag 24 september: Leesgroep-1 societeitsruimte 13:00-14:30 uur. 
 
Overleggen september 2020 
(als u iets wilt inbrengen voor het betreffende overleg, vernemen wij dat graag) 
- Vrijdagmiddag 4 september: Overleg Presidium K&C 
- Vrijdagochtend 25 september: Tafelvoorzittersoverleg 

 
Terug naar Inhoudsopgave 

 

Interesse in deelname aan een leesgroep? 

Zoals u weet, kent de tafel Kunst & Cultuur twee leesgroepen. Waarom twee? Om de 
eenvoudige reden dat we maximaal tien leden per groep willen hebben. Nu doet zich de 
uitgelezen kans voor om toe te treden tot een leesgroep. Want er zijn maar liefst vier 
vacatures. Drie voor leesgroep-1 en een voor leesgroep-2. Is er een zware 
sollicitatieprocedure? Dat valt alleszins mee. Er zijn drie voorwaarden. U moet lid 
zijn/worden van de Tafel Kunst & Cultuur, u moet een liefhebber zijn van lezen en het leuk 
vinden om met andere lezers van gedachten te wisselen over het gelezen boek. Het gaat in 
beide leesgroepen uiterst democratisch toe. Iedereen kan haar/zijn voorkeur uitspreken 
over de te lezen literatuur. En alle leden hebben gelijke rechten bij de bespreking van de 
werken. Er doen geen leesprofessoren mee. Leesgroep-1 komt op negen donderdagen in 
een jaar bij elkaar van 12.45-14.00 uur. Leesgroep-2 komt ook op negen donderdagen bij 
elkaar en wel van 16.00-17.30 uur. Voor de rest van dit jaar zijn de data voor leesgroep-1: 
24/09; 22/10 en 26/11. Voor leesgroep-2 zijn de data: 03/09; 15/10 en 03/12.  
U kunt verder informatie krijgen bij Gerard Regeer.  
g.regeer@upcmail.nl; 06-27334500; 0578 612945. 
 

Terug naar Inhoudsopgave 

https://www.premiereparterre.nl/la-noble.html
mailto:g.regeer@upcmail.nl
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Filosofiegroep 2: Deugen de meeste mensen? 

 
Filosofiegroep 2 kwam op donderdag 20 augustus voor de derde keer 
ná de corona-stop bijeen in de NES-sociéteitsruimte.  
En wat was het weer een inspirerende filosofenmiddag! 
 
Als we het er over eens zijn dat de meeste mensen deugen en we de 10 
leefregels van Rutger Bregman volgen, hoe zou dan ons 
opvoed/onderwijs/(staats)politieke systeem eruit moeten zien? 
We moeten toch nog een stap verder gaan om niet beschuldigd te 
worden van mooi gefilosofeer zonder veranderplan. 
 

Kunnen we tot een synthese komen, niet alleen door de horizontale spanning tussen de 
leefregels en de realiteit op te heffen, maar ook die van de verticale spanning tussen het 
individuele deugen en de afspraken die we met elkaar maken in een samenleving? 
We gaan daarom de volgende keer (17 september) hiermee verder en kijken per leefregel 
wat andere filosofen hierover horizontaal en verticaal te zeggen hebben. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 

 

Het woordje kunst (Ted van Lieshout) 

 
Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, 

die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en, 

maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand. 
 

Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, 
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 

Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 
Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond! 

 
Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, 

die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 
Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen 

en vind er soms een streling in als ik een streling zoek. 
 

Wat is kunst voor u? 
Stuur uw reactie naar kunst.cultuur@nesepe.nl 

 
Terug naar Inhoudsopgave 

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/08/de-10-leefregels-van-rutger-bregman.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/08/de-10-leefregels-van-rutger-bregman.pdf
mailto:kunst.cultuur@nesepe.nl
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Corona-afstanden in de kunst: phi en royaal 

Als variant op de anderhalvemetermaatregel introduceerde Galerie Bos Fine Art in Den Haag 
het getal phi, dat de verhouding weergeeft van de gulden snede, namelijk 1,618.. In de ogen 
van de eigenaren van de galerie is dit getal een meer natuurlijke eenheid en bovendien een 
verhouding die veel voorkomt in de kunst. 

Paleis Het Loo hanteert de term ‘Royale Afstand’. Dit is 
zeker mogelijk als je wandelt door de 17-de eeuwse 
Hollandse Baroktuin (open t/m 27 september) met zijn 
symmetrie, de indrukwekende fonteinen en de 
historische beplanting. Bijzonder zijn de vier abstracte 
sculpturen van architect en kunstenaar Daniel 
Libeskind. Zijn moderne blikvangers vormen een mooi 
contrast met alle pracht en praal van de barokke 
paleistuin. 

Terug naar Inhoudsopgave 

 

Kunst onderweg (1) 

Mysterieuze balanceerkunst langs de A28 bij Harderwijk (bron: Museumtijdschrift) 

Wie is toch die balancerende man langs de A28? Menig automobilist zal zich dit regelmatig 
afvragen tijdens zijn rit over de snelweg bij Harderwijk. Ook Anneke Hogeweg is onder de 

indruk van dit kunstwerk: “Dit beeld raakt mij telkens 
als wij vanuit onze woonplaats Amsterdam naar ons 
familiehuisje op de Veluwe rijden. Balans zoeken en 
vinden: dat lijkt onder de huidige omstandigheden 
wezenlijker dan ooit.” 
Het coronavirus waaraan Anneke refereert was nog 
niet onder ons in 2005, toen de Duitse kunstenaar 
Hubertus von der Goltz (1941, Gross Bestendorf) de 

sculptuur maakte. De gemeente Harderwijk gaf hem de opdracht om een kunstwerk te 
maken als symbool voor de destijds nieuwe woonwijk Drielanden. De mensfiguur balanceert 
op het dertien meter hoge gevaarte, hij probeert zijn evenwicht te bewaren terwijl hij zich 
nog moet bezinnen op zijn nieuwe plek. 
 
Balans is een terugkerend thema van Hubertus von der Goltz. Op zijn website schrijft hij 
daarover: “In mijn werk houd ik me bezig met het individu en zijn balans tussen denken, 
handelen en zijn. Diegene die balanceert moet zich op zichzelf en zijn weg concentreren. Dat 
is een principiële menselijke ervaring, maar iedereen heeft daarbij eigen associaties.” 
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Het werk van Von der Goltz is wereldwijd te bewonderen: op idyllische plekken als een 
beeldentuin in Seoul of het Zuid-Franse Vence, maar ook bij een tankstation en boven op 
typische DDR-Plattenbau in Berlijn-Hellersdorf. 

Terug naar Inhoudsopgave 

 

Kunst in de openbare ruimte van de gemeente Epe (3)  

‘Leuk idee: Kubussen als dragers voor Kunst’ 

Op de hoek van de Emmastraat en de Hoofdstraat staat een grote kubus met binnenin 
het abstracte roestvrij stalen kunstwerk van Martha Waijop. Dit kunstwerk is in 1994 
onthuld door de toenmalige commissaris van de koningin Jan Terlouw tijdens het 10-
jarig bestaan van KEK. 
Het idee van de kubussen is een initiatief van de ondernemersvereniging uit de 
negentiger jaren van de vorige eeuw ter gelegenheid van de herinrichting van het 
centrum van Epe. Volgens dit idee worden er 3 grote en een reeks kleinere kubussen 
geplaatst bij de invalshoeken van het centrum van Epe. De kubussen zijn zelf geen 
kunstwerk, maar bedoeld als ‘dragers’ voor kunst.  
Op de Markt stond een grote kubus, die niet meer herplaatst is na de herinrichting 
van de Markt. Deze kubus is nooit gevuld geweest met een kunstwerk. 
De derde grote kubus en de kleinere kubussen zijn nooit geplaatst. 
Het project is om onduidelijke redenen gestagneerd. Jammer! 

 
Kubus 

 
denk niet 

het is maar een kubus 
kijk naar mij en neem de tijd 

pas dan ziet u wat ik ben 
een regelmatig lichaam 

twaalf ribben 
een ribbenkast 

met weinig inhoud 
niets te verbergen 

zo openhartig en doorzichtig 
doorzichtiger nog dan 

de tule van een danseres 
mijn tule is de heldere lucht 

waarin ik mij verhef 
moeiteloos zwevend op één teen 

 
© Lenny Stelwagen 

Terug naar Inhoudsopgave 
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Cultureel erfgoed Epe (1): De Eper Gemeente Woning 
 
De Eper Gemeente Woning is gemeentemonument sinds 1979 en rijksmonument sinds 2011 
en is gesticht door dominee Jan Andries Prins. Op 21 oktober 1912 vond de officiële opening 
plaats van dit prachtige gebouw met de prominente trapgeveltjes. 
Dominee Prins hield indertijd een toespraak waarin hij benadrukte dat ‘jong en oud, van alle 
rangen en standen, konden deelnemen aan de activiteiten in 
dit gemeentelijk tehuis om er gevoed te worden naar de 
geest’. 
Toen al, vonden er vele activiteiten in de EGW plaats zoals 
lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, muziekuitvoeringen, 
tentoonstellingen en voordrachten. Ook waren hier een 
leeszaal en een uitleenbibliotheek gevestigd. 
In 1960 nam het toenmalige bestuur het besluit om 
ontmoetingsavonden voor alle rangen, standen en gezindten 
te houden. Dit om scheidslijnen weg te nemen en bindende elementen te versterken. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden zalen verhuurd aan clubs, verenigingen en instellingen. 
Uit gesprekken met diverse Epenaren blijkt dat ze nog steeds met veel dankbaarheid 
terugdenken aan de algemene ontwikkeling die ze hebben opgedaan en de ontspanning die 
ze in de Eper Gemeentewoning hebben genoten. Het monument de Eper Gemeentewoning 
wordt nog altijd als ‘een sieraad van de gemeenschap’ beschouwd. 
(bron: website Kulturhus-EGW) 
 
Terug naar Inhoudsopgave 

 

Kunst & Cultuur tips 

Vermoorde kunst 
(Dubbeltentoonstelling in Museum Sjoel Elburg en Noord-Veluws Museum Nunspeet 
t/m 29 november) 

In Museum Sjoel Elburg is het werk van Else Berg (1877-1942) en 
Mommie Schwarz (1876-1942) te zien. Het bekende joodse 
kunstenaarsechtpaar weigerde een jodenster te dragen. Eind 1942 
werden beiden opgepakt en in Auschwitz gedood. Tijdens de 
bezetting door nazi-Duitsland zijn veel meer joodse kunstenaars die 
in Nederland woonden uitsluitend vanwege hun joodszijn 
omgebracht. Hen werd de gelegenheid ontnomen om verder kunst 
te creëren, waarmee uiteindelijk ook de kunst werd vermoord. 

In het Noord-Veluws Museum wordt werk gepresenteerd van 25 joodse Nederlandse 
beeldende kunstenaars die in de Tweede Wereldooorlog om het leven werden gebracht. 
  

Terug naar Inhoudsopgave 

https://sjoelelburg.nl/tentoonstelling/vermoorde-kunst/
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Beeldenpark Landgoed Anningahof 2020 (t/m 25 oktober) 

Beeldenpark Landgoed Anningahof ligt aan de rand van 
Zwolle. Na de transformatie van weiland tot officieel 
landgoed worden er sinds 2004 jaarlijks wisselende 
tentoonstellingen georganiseerd. 
De filosofie van het park is het tonen van de ontwikkeling van 
de Nederlandse hedendaagse beeldhouwkunst; werk van 
1960 tot nu. Naast enkele ‘oude’ meesters zoals André 

Volten, Shinkichi Tajiri en Cornelius Rogge tonen kunstenaars met gevestigde namen zowel 
binnen- als buitenbeelden. Jaarlijks terugkerende namen zijn onder andere Hans van 
Bentem, Sjoerd Buisman, Tom Claassen, Rob Voerman en Henk Visch. Ook is er ruimte voor 
jong talent; denk hierbij aan Levi van Veluw en Maartje Korstanje. Het park zelf, met wilde 
bloemen, vijvers, graslanden en prachtige bomen, is een bijzonder mooie plek voor 
eigentijdse beeldhouwkunst. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
 

Jan Mankes: De werkelijkheid niet 
(Museum More Gorssel  t/m 25 oktober) 
 

Omdat het dit jaar een eeuw geleden is dat Jan Mankes overleed toont 
Museum MORE in de Tuinzaal alle Mankes-schilderijen uit de eigen 
collectie, aangevuld met prachtige bruiklenen. U kunt dan zo’n 35 
topstukken bewonderen van ‘Hollands meest verstilde schilder’. Om 
Mankes’ persoon hing de zweem van een geniale kluizenaar met een 
‘afkeer van luidruchtigheid’.  
Hij stierf jong aan tuberculose, iets wat bij heeft gedragen aan de 
mythevorming rondom zijn kunstenaarschap. 

Dromerig en haast sprookjesachtig 
Tot aan zijn huwelijk met Annie Zernike, de eerste vrouwelijke dominee in 
Nederland, woonde Mankes bij zijn ouders. Zij waren inmiddels verhuisd 
naar het Friese platteland. Daar kon hij opgaan in zijn grote liefde voor de 
natuur. Hij schilderde buiten, maakte vogelstudies en stillevens. Dieren 
tekende hij net zo vaak ‘tot hij ze vanbinnen kon dromen’. 
De uil uit het beroemde schilderij ‘Grote uil op scherm’ uit 1913 woonde 
bij de familie Mankes in huis. De vogel was opgestuurd door de mecenas 
van de kunstenaar. Mankes schreef later: “Het is net een verschijning uit 
een sprookje, iets koninklijk teers, iets waar je nooit aan zou willen raken, 
ja hij is voor mij door die zilveren borst totaal volmaakt geworden”. 
Sprookjesachtig en teer zijn inderdaad rake typeringen voor Mankes magnifieke oeuvre. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 

https://www.anningahof.nl/beelden-2020/
https://www.museummore.nl/jan-mankes
https://www.museummore.nl/jan-mankes
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Leo Kok: Westerbork op papier 
(Museum Nairac in Barneveld t/m 12 september) 
 

In het herdenkingsjaar 2020 toont Museum Nairac tekeningen van 
Leo Kok (1923- 1945) in de tentoonstelling ‘Leo Kok | Westerbork op 
papier’. De jonge kunstenaar Leo Kok legde tijdens zijn internering in 
Kamp Westerbork in prachtige tekeningen het dagelijks leven in 
gevangenschap vast. Zijn tekeningen geven een indringend beeld 
van het leven in een kamp, waar het wankele bestaan werd bepaald 
door inkomende en uitgaande transporten. 
Wij kennen de beelden van de oorlog vooral in zwart-wit, maar Leo 
zag de oorlog in kleur. Leo Kok beschikte over het talent om met 
beperkte middelen en tijd, vaak in moeilijke omstandigheden, de 

essentie van het kamp te vangen in snelle schetsen en wat meer uitgewerkte tekeningen in 
potlood, houtskool, Oost-Indische inkt en aquarel. Een van de tekeningen die bewaard zijn 
gebleven toont een impressie van de barak waar Leo in verbleef.  Een kleine, volle ruimte, 
die met velen gedeeld moest worden en noodgedwongen hun ‘thuis’ werd. 
In kamp Westerbork trouwde Leo in 1943 met Kitty de Wijze, maar in 1944 worden beiden 
met een van de laatste transporten afgevoerd naar Theresiënstadt. Leo en Kitty worden hier 
van elkaar gescheiden. Kitty blijft achter terwijl Leo verder wordt gedeporteerd. Eerst naar 
Auschwitz en dan verder naar Mauthausen en tenslotte Ebensee. Daar wordt hij op 6 mei 
1945 bevrijd door Amerikaanse troepen maar hij is dan al te ziek en verzwakt om te kunnen 
overleven en zes dagen later sterft hij. 
Veel tekeningen van Leo ‘overleven’ de oorlog omdat een bevriende marechaussee ze uit 
Westerbork weet te smokkelen. Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal worden deze 
tekeningen niet vaak getoond, wat deze tentoonstelling uniek maakt. Nu, 75 jaar na de 
bevrijding, tonen zij ons het leven tijdens een van de zwartste bladzijden uit onze 
geschiedenis. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind september 
 
Reacties zijn van harte welkom! Heeft u inspiratie opgedaan bij het lezen van deze 
nieuwsbrief en wilt u een bijdrage leveren voor de volgende? Stuur uw reacties, tips of kopij 
naar kunst.cultuur@nesepe.nl. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 

 

https://nairac.nl/in-ons-museum/leo-kok-westerbork-op-papier-verlengd-tm-12-september-2020
mailto:kunst.cultuur@nesepe.nl

