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Beste Leden van de tafel Kunst & Cultuur 
 
Weer een maand verder en het aantal corona-besmettingen is helaas verder toegenomen.  
Dit betekent dat het nog wel even zal duren voor er weer sprake zal kunnen zijn van enige 
ruimte om grotere activiteiten te organiseren. 
 
Gelukkig blijft het K&C-aanbod nog groot genoeg. Of het nu gaat om het lezen van een goed 
boek, het beleven van kunst & cultuur in een nieuwsbrief of zelfs een theater, museum- en 
bioscoopbezoek. De laatste drie mogelijkheden kunnen nog steeds op een zeer veilige 
manier plaatsvinden. De theaters, musea en bioscopen hebben het allemaal goed op orde. 
 
Deze nieuwsbrief heeft weer een aantal rubrieken met onderwerpen die herkenbaar zullen 
zijn: kunst langs de A50 van Arnhem naar Epe, het beeldje van Willem van Tongeren in 
Vaassen met een dichterlijke ode aan deze karakteristieke marskramer en het vervallen(!) 
culturele erfgoed Het Waeghuys aan de St Antonieweg in Epe. 
 
Lekker naar buiten en ‘Te voet door oud-Epe’. Dat kan aan de hand van het gelijknamige 
boekje uitgegeven door Ampt Epe, dat bij de boekhandel en het VVV te verkrijgen is. 
 
Wees voorzichtig en blijf gezond! 
 
Presidium Tafel Kunst & Cultuur 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Agenda tafel K&C  
2. Filosofiegroep 1: 21 lessen voor de 21ste eeuw 
3. Filosofiegroep 2: nogmaals Corona en de Rechtstaat 
4. Kunst onderweg (3): ‘Bijna in Apeldoorn’ 
5. Kunst in de openbare ruimte van Epe (5): ‘Willem van Tongeren’ 
6. Cultureel erfgoed Epe (3): Het Waeghuys, van sieraad tot schandvlek 
7. Kunst en Cultuur Tips 

a. Topstuk uit de collectie van ..Het Noord-Veluws Museum: ‘Suusje kleden’  
b. Anton Pieck … ‘Als ik kan tekenen ben ik gelukkig’ 
c. Nieuwe kaders – Schilderkunst, Fotografie en Film 1920-1940  

8. Zelf-excursie: Te voet door oud-Epe 
9. Interesse om deel te nemen aan een van de K&C-groepen? 
10. Volgende Nieuwsbrief 

In de nieuwsbrief vindt u kleine stukjes schuingedrukte blauwe tekst. Als u hierop klikt, 
krijgt u achterliggende tekst, een doorverwijzing naar een website of komt u in een ander 
deel van de nieuwsbrief terecht. 
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Agenda tafel K&C 

Algemeen K&C-programma vanaf 1 oktober 2020 
Afgelast ivm het grote aantal corona-besmettingen. 

 
 
 
 
 

 

Bijeenkomsten K&C-groepen november 2020 De 
verschillende groepen binnen de tafel Kunst en Cultuur kunnen, in onderling overleg en met 
inachtneming van de corona-richtlijnen, besluiten bij elkaar te (blijven) komen. 
- Donderdagmiddag 5 november: Filosofiegroep-1, societeitsruimte 13.30-15.00 uur (lees 

meer); 
- Donderdagmiddag 19 november: Filosofiegroep-2, societeitsruimte 13:30-15:00 uur; 

Leesgroep 2 societeitsruimte 15:30-17:00 uur (lees meer); 
- Donderdagmiddag 26 november: Leesgroep-1, societeitsruimte 13:00-14:30 uur. 

 
Terug naar Inhoudsopgave 

Filosofiegroep 1: 21 lessen voor de 21ste eeuw van Harari 

 
Nog nauwelijks bekomen van de coronaschrik - en inmiddels weer indringend 
geconfronteerd met het virus – hebben we ons op donderdag 1 oktober gestort 
op de door Yuval Noah Harari geformuleerde levensbedreigingen samengevat in 
21 lessen voor de 21ste eeuw.  

 
Een greep uit die lessen met uitdagingen/bedreigingen: 

• De combinatie van biotechniek en informatietechniek 
• De eigenaren van de data hebben de macht 
• De manipulatie van algoritmes op de vrije wil (voor zover we die hebben) 
• De verdringing van intellectuele kwaliteiten door kunstmatige intelligentie 
• De klimaatproblematiek en de ongelijkheid in de wereld, allebei met 

immigratiegevolgen 
• De groeiende onzekerheid van de mensen als gevolg van de voorgaande 

ontwikkelingen en de mogelijke paniekreacties daarop 
Waar zijn de antwoorden op deze mondiale vraagstukken? Nog niet bij de leden van filosofie 
1 van de NES te Epe. 
Dus werk aan de winkel. Op 5 november vervolgen we onze speurtocht met nader 
onderzoek naar zingeving (hoofdstuk 20). Verder bekijken we welke bestuursvormen 
gewenst zijn voor de aanpak van de vraagstukken.  
 
Gerard Regeer  
 
Terug naar Inhoudsopgave 
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Filosofiegroep 2: De tweeling crisis van Openbare Gezondheid en Rechtstaat 

In Nederland hebben we gezien dat de in eerste instantie voorgestelde corona-wet de 
principes van de rechtstaat dreigde aan te tasten. We mogen ons gelukkig prijzen dat ons 
parlement, mede door signalen vanuit de samenleving, dit heeft weten te voorkomen. 
We zien dat maatregelen rond deze epidemie/pandemie ook op andere plekken in de wereld 
de rechtstaat onder druk zet. Wereldwijd nam de rechtstaat-index (de mate waarin landen 
voldoen aan de principes van de rechtstaat) al af (kijkend naar landen als Polen, Hongarije, 
Venezuela, Verenigde Staten etc.). De Corona-crises geeft sommige landen onder het mom 
van snel/daadkrachtig kunnen ingrijpen, de gelegenheid deze principes verder af te breken. 
 
Het World Justice Project geeft aanbevelingen hoe je crisis tijdens een openbare 
gezondheidcrisis toch de rechtstaat in ere kan houden en zelfs kan versterken. Voor de 
liefhebbers hierbij de verschillende aanbevelingen (vooralsnog in het engels): 
A) The twin-crises of public health and the rule of law, B) Corruption, C) Fundamental rights, 
D) Global justice gap, E) Accountable governance. 
 
Terug naar Inhoudsopgave 

 

Kunst onderweg (3): ‘Bijna in Apeldoorn’ 

Het kunstwerk Halve Bollen ligt weer langs snelweg A50, 
tussen Arnhem en Apeldoorn. Voor veel mensen is het 

werk van Joos Clijsen (1942-2005) een herkenningspunt. 
Wie het ziet denkt al snel: ‘Bijna in Apeldoorn’, zo bleek 

uit onderzoek van de gemeente Apeldoorn.   
Ze doen denken aan de bovenkant van een radar. In 
december werden de bollen weggehaald. Vanwege 
houtrot was renovatie hard nodig. 

 
Clijsen (1942-2005) legde de bollen in 1990 in de oostelijke berm van de A50 neer. Zij had ze 
in 1988 gemaakt voor een expositie. De gemeenten Apeldoorn, Brummen en Voorst 
bedachten het kunstwerk te kopen voor 50.000 gulden. Met het in hout en zink uitgevoerde 
werk wilden ze de verantwoordelijke staatssecretaris bedanken voor de aanleg van de 
nieuwe snelweg, die de Arnhemseweg als hoofdroute verving.  
 
Brummen en Voorst zagen later van het project af. Apeldoorn besloot in haar eentje door te 
zetten. In de zomer van 2010 tot september 2011 kregen ze ook een opknapbeurt. Bij de 
vorige restauratie werden alleen de slechte delen hout vervangen. Nu ligt er een compleet 
nieuwe versie uitgevoerd in de duurzame houtsoort red cedar. 
 
De bollen hebben beide een doorsnede van 4,5 meter. 
 

Terug naar Inhoudsopgave 

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/10/a-twin-crisis-introduction.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/10/b-corruption-10.20.20.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/10/c-fundamental-rights-10.20.20.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/10/d-global-justice-gap-10.20.20.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/10/e-accountable-governance-10.20.20.pdf
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Aanbevolen boek: ‘Charlotte’ van David Foenkinos 

Het verhaal van David Foenkinos begint op het kerkhof waar de jonge Charlotte Salomon 
zich aan het graf bevindt van haar tante, ook Charlotte genaamd. Wat het kleine meisje dan 
nog niet weet, is dat de dood haar de rest van haar leven zal blijven achtervolgen. 
Charlotte groeit op in een welvarend joods gezin in Berlijn. Als ze negen jaar oud is, overlijdt 
haar moeder. Lange tijd wacht het meisje tevergeefs op een brief van haar uit de hemel. 
Vader Albert hertrouwt met de beroemde zangeres Paula Lindberg. Het is Paula die de 
schilderkunst en zangpedagoog Alfred op Charlottes pad brengt. Beide zullen de liefde van 
haar leven worden. 
 

Wanneer het in Duitsland (in 1939) niet meer veilig is, vinden Paula en 
Albert het beter dat Charlotte naar haar grootouders in Frankrijk vertrekt. 
Als haar grootmoeder overlijdt, onthult haar opa een groot familiegeheim: 
haar tante, moeder, oma en vele andere familieleden hebben zichzelf van 
het leven beroofd. Na deze boodschap stort Charlotte zich op haar werk 
en schildert ze haar complete levensverhaal.  Het schilderen is een goede 
afleiding en therapie voor Charlotte. Ze beleeft haar hele jeugd opnieuw.  

 
Om in die roerige tijd haar schilderijen veilig te kunnen stellen geeft ze haar 
levenswerk Leven? Of Theater? af aan haar behandelend arts, dokter Moridis. 
Auschwitz maakt een einde aan Charlottes liefde, leven en lijden, maar dankzij haar 
schilderijen leeft ze nog altijd voort. Na de oorlog overhandigt Moridis Charlottes levenswerk 
aan Paula en Albert. Zij schenken het in 1971 aan het Joods Historisch Museum in 
Amsterdam. 
 
De roman heeft een bijzondere typografische vorm:  
Elke zin begint op een nieuwe regel. 
De auteur legt heel expliciet uit hoe hij tot die keuze is gekomen, na al tien jaar met het 
project om over Charlotte Salomon te schrijven, te hebben rondgelopen:  

Zo vaak heb ik getracht dit boek te schrijven. 
Maar hoe? 

(…) 
Ik begon, ik probeerde, dan gaf ik het op. 

Het lukte me niet twee zinnen achter elkaar te zetten. 
(…) 

Onmogelijk om verder te gaan. 
Het was een fysieke gewaarwording, een beklemming. 

Ik merkte dat het nodig was steeds op een nieuwe regel te beginnen. 
Om lucht te krijgen. 

 
Terug naar Inhoudsopgave 
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Kunst in de openbare ruimte van de gemeente Epe (5): ‘Willem van Tongeren’ 

Midden in de Dorpstraat van Vaassen, links naast de kerk staat het beeld 
Willem van Tongeren van Paul Akkerman. Dit beeld dateert uit 1985 en is 
gemaakt van brons.  
Willem van Tongeren is in de jaren dertig en veertig een heel bekende 
marskramer in buurtschap 't Loar en omgeving. Volgens verhalen vent hij 
met lucifers langs de deur steevast christelijke 
liederen zingend uit de bundel van Johannes de 
Heer.  

Willem van Tongeren placht 
op zijn marskramerstrommeltje te gaan staan, verzocht om stilte, deed 
de pet eerbiedig onder de arm en dan ging het zo: ‘Juich aarde, juich 
alom den Heer, hallo! Dient God met blijdschap, geef Hem eer, hallo!”, 
enzovoorts. En dit was zijn lijflied: ‘God is zo oneindig goed, dat men 
Hem beminnen moet. ‘t Leven geeft Hij mij, eten, drinken nog daarbij’. 
Over Willem van Tongeren, de ‘flierefluiter Gods’, doen vele anekdotes 
de ronde. Bijvoorbeeld dat hij, wanneer hij ergens op zijn dagelijkse 
tochten een proper wasje aan de lijn zag, er een schone lange 
onderbroek afhaalde en er zijn eigen vuile exemplaar voor in de plaats 
hing. 

Zie ook Willem van Tongeren, marskramer op de Veluwe, deel 1 en deel2. 
De actieve buurtverening 't Loar' heeft het initiatief genomen om een standbeeld voor hem 
op te richten. Met dank aan de gemeente Epe, die 1983 een flinke duit in het zakje deed ter 
gelegenheid van de eerste lustrumviering van de buurtvereniging. Het beeld van Willem van 
Tongeren is een geschenk voor de hele dorpsgemeenschap.  
Even verder op, links Hoofdstraat 73 in het museum Vaassen Historie is een schilderij van 
Willem van Tongeren te zien met het daarbij behorende verhaal.  
 

Willem van Tongeren 

Dit kleine keerltien 
liep langs Gods äkkers 

met zien nerink 
Goarne, band en striekzweavels 

ko'j van um kopen 
Simpel van geest 

Een hätte van gòld 
Symbool van ut verleden 

Dit kleine kereltje 
liep langs Gods akkers 

met zijn nering 
Garen, band en lucifers 
kon je van hem kopen 

Simpel van geest 
Een hart van goud 

Symbool van het verleden 
© Marleen Klokman 

In dialect vertaald door Bé Kooiman 
 
Terug naar Inhoudsopgave 

 

Willem van Tongeren 
bronzen beeld gemaakt door 

Paul Akkerman, 

https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/10/1-willem-van-tongeren-marskramer-op-de-veluwe-deel-1-de-veluwenaar.pdf
https://neskunstencultuur.files.wordpress.com/2020/10/2-willem-van-tongeren-marskramer-op-de-veluwe-deel-2-slot-de-veluwenaar.pdf
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Cultureel erfgoed Epe (3): Het Waeghuys, van sieraad naar schandvlek 

Van één van de vele prachtige panden tot één van 
de schandvlekken van Epe. Ziedaar de historie in 
een notendop van dit gebouw. Oude Epenaren 
kunnen zich misschien nog het pand herinneren dat 
er eerst stond: hotel De Veluwe. En heel Epe kent 
wat er nu staat: het sterk verpauperde Waeghuys. 

De komst van een spoorlijn die Epe met de 
buitenwereld verbond, leidde tot een reeks 

activiteiten. Eén was de bouw van hotel De Veluwe in 1887 dat in handen kwam van 
G.M.Geerligs, die het vele jaren geëxploiteerd heeft. Er vonden ook allerlei dorpse 
activiteiten plaats. Zo waren er kegelbanen waarop clubs uit Epe de strijd met elkaar en 
clubs uit de regio aanbonden en werden er allerlei uitvoeringen gegeven en 
tentoonstellingen, beurzen en vergaderingen gehouden. Onder meer de 
oprichtingsvergadering van de Boerenbond vond er plaats, op 19 april 1911. Eén van de 
belangrijkste besluiten die op deze avond genomen werden, was de oprichting van een 
Boerenleenbank, onder voorzitterschap van G. Zevenbergen, waarvan meteen veertig 
boeren lid werden. 

In 1937 was het einde verhaal. In Het Wapen van Epe werd hotel Veluwe inclusief twee 
bouwpercelen op 20 december door notaris Verheul geveild.  
De nieuwe eigenaar werd uiteindelijk J.J. Gude, die aan de Dellenweg op de plek waar nu het 
Princess hotel staat al Hotel Gude had. Hij liet hotel Veluwe slopen en er een nieuwe 
horecazaak bouwen, het huidige Waeghuys, toen ‘Herberghe In ’t Waeghuys’ genoemd. Het 
werd in oud-Hollandse stijl gebouwd, een ‘sieraad’ voor het dorp genoemd en in september 
1941 geopend.  

Gude had ook zalen waar Eper verenigingen gebruik van konden maken. Maar Epenaren 
zorgden niet voor voldoende inkomsten en toen eind jaren 40 een eind kwam aan 
personenvervoer per spoor en daar alleen nog goederen over getransporteerd werden, ging 
het snel bergafwaarts. Gude besloot om ’t Waeghuys te verkopen. De Gist- en Spiritusfabriek 
in Delft werd de nieuwe eigenaar; het bedrijf gebruikte ’t Waeghuys als vakantieverblijf voor 
het personeel, maar het bleef tegelijkertijd een ‘alom bekend hotel in de 17e eeuwse stijl’. In 
1955, toen het een clubhotel van de KNAC, ANWB en KNVvL was, werd het bedrijf wederom 
verkocht. Tijdens een ‘vrijwillige verkoping bij toeslag’ van ‘het zeer bekende en 
gerenommeerde hotel-café-restaurant Herberghe In ’t Waeghuys’ werd het eigendom van 
de Confectie Centrale van de familie Slebos uit Elburg en daarmee kwam een eind aan de 
horecabestemming.  



                                         nr. 20-10/1 
   

Pagina 7 van 9 
 

In 1978 werd het 
pand eigendom van 
Noberkom, een 
combinatie van de 
bouwbedrijven Van 
Norel uit Epe en 
Berkhof uit Oene en 
momenteel is het 

van bouwbedrijf Van Norel. De gemeente wees het gebouw aan als gemeentelijk monument, 
een status die het moest beschermen. Vergelijk de foto die aan het begin van het artikel 
staat met de foto’s die hier staan en zie het resultaat. 

Terug naar Inhoudsopgave 

Kunst & Cultuur tips 

Topstuk uit de collectie van… het Noord-Veluws Museum: Suusje kleden 
 

‘Suusje kleden’ is het eerste schilderij dat de 
initiatiefnemer van het Noord-Veluws 
Museum, Herman van Ree, in 2014 aankocht 
speciaal voor de opening. Het werk is rond 
1910 gemaakt door Arthur Briët (1867-1939), 
een van de belangrijkste kunstenaars uit 
Nunspeet en schilder van vele Noord-Veluwse 
boerenbinnenhuizen en landschappen.   
 

‘Suusje kleden’ hoort tot de parels van het 
Noord-Veluws Museum. Briët legde het 

moment vast dat het haar van zijn dochter Suzanna werd gevlochten door een huishoudster. 
Lange tijd werd gedacht dat zij de vrouw van Briët was, maar die was op dat moment nog 
maar rond de 35 jaar. De afgebeelde vrouw is ouder. Daarbij, de vrouw draagt een 
eenvoudige jurk en geen sieraden, geheel in contrast met het meisje dat zij helpt. Suusje is 
rijk gekleed: lint in het haar en fraaie oorhangers. Een meisje uit de gegoede klasse. Met de 
weloverwogen lichtval (het oor!), de fraaie compositie, de wijze van penseelvoering en 
geslaagde stofuitdrukking vormt dit doek een meesterwerk binnen het oeuvre van Briët.  

Hoofdbeeld: Arthur Briët, ‘Suusje kleden’, ca. 1910, olieverf op doek, 68 x 79 cm, collectie 
Noord-Veluws Museum, Nunspeet  

Terug naar Inhoudsopgave 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fepe%2Fnieuwe-toekomst-lonkt-voor-t-waeghuys-in-epe~af17716d%2F130653821%2F&data=04%7C01%7C%7C219b1d22422544815e7008d878b445f5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637392062940715468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BqIc5Wy%2FelnZFEPiUObqLXGVPGNGUl1FHh7mx8IQ%2Fvo%3D&reserved=0


                                         nr. 20-10/1 
   

Pagina 8 van 9 
 

Anton Pieck 125 jaar – Als ik kan tekenen ben ik gelukkig; Anton Pieck Museum, Hattem 

 
Het jaar 2020 staat in het teken van de 125e geboortedag van Anton Pieck. Twee hele 
verdiepingen zijn opnieuw ingericht om de 
bezoeker mee te nemen door het werk én het 
leven van Anton Pieck. 
 
Anton Pieck, bescheiden en geliefd, werd op 
19 april 1895 geboren in Den Helder, samen 
met zijn tweelingbroer Henri. Hij volgde onder 
meer tekencursussen aan de Koninklijke 
Haagse Academie voor Beeldende kunsten. 
Om een in financieel opzicht vastere basis te 
krijgen, werd hij in 1920 docent tekenen aan 
het Kennemer Lyceum in Overveen. Anton heeft er veertig jaar gewerkt.  
 
Zijn artistieke werkzaamheden, waarbij hij gebruik maakte van een groot aantal technieken, 
omvatten een breed scala. In binnen- en buitenland is hij bij het grote publiek vooral bekend 
geworden om zijn ‘gebruiksgrafiek’, zoals illustraties, kalenders, geboorte- en 
nieuwjaarskaarten en ex-libris. Daarnaast vervaardigde hij echter ook olieverfschilderijen, 
reistekeningen, litho’s, droge naalden, etsen, houtsneden. Bovendien mag hij ontwerper en 
restaurateur genoemd worden: hij heeft diverse exterieur- en interieurverzorgingen op zijn 
naam staan, waaronder De Efteling en het automuseum Autotron.  
 
Tot op zijn laatste dag heeft Anton getekend. Nog op zijn 92e vroeg hij zich af: “…wat is er 
mooier dan een enkele bloem”. Hij stierf op 92-jarige leeftijd in zijn slaap, op 24 november 
1987.  
 
Terug naar Inhoudsopgave 
 
 

Nieuwe Kaders – Schilderkunst, fotografie en film 1920-1940; Museum More Gorssel 
 

Voor het eerst in Nederland ontmoeten neorealistische schilderkunst, 
Nieuwe Fotografie en interbellumfilm elkaar in één tentoonstelling. 
Deze unieke tentoonstelling laat zien dat deze drie kunstvormen in 
Nederland veel verwantschap hadden. Abrupte afsnijdingen, extreme 
perspectieven en close-ups: kunstenaars in deze disciplines 
experimenteerden met allerlei spannende technieken. Met werk van 
grootheden uit de schilderkunst, fotografie en film zoals Erwin 
Blumenfeld, Eva Besnyö, Paul Citroen, Piet Zwart, Pyke Koch, Charley 
Toorop, Joris Ivens en Carel Willink. 

 
Terug naar Inhoudsopgave 
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Zelf-excursie: Te voet door oud-Epe 
 

Het boekje is op verzoek van Ampt Epe door Jan Paasman gemaakt in 

samenwerking met een redactieteam (Aline van Dam, Gert van den 

Esschert en Hannie Tijman). Met dit boekje kan men een route lopen 

langs plekken van historisch belang. Het boekje is voorzien van vele 

fraaie foto’s met uitleg over historische gebouwen - vele verdwenen, 

sommige nog bestaand. Op de door Niels Heij gemaakte routekaart staan 

referentiepunten ingetekend, waar men de beschrijving van interessante 

panden of situaties kan lezen. Een knappe fotomontage laat zien waar 

ooit de Quickborn in het Sweerts de Landaspark stond.  

Het boekje is te koop bij The Readshop in Epe en de VVV voor de prijs van € 7,50. 

 

Terug naar Inhoudsopgave  
 
 
Interesse om deel te nemen aan een van de K&C-groepen? 

Alle groepen van de Tafel Kunst & Cultuur zijn op de een of andere manier weer opgestart. 
Men heeft er weer zin in elkaar te zien en te spreken en dat kan gelukkig op een veilige 
manier. 

Als u geïnteresseerd in deelname aan een van de K&C-groepen, dan kunt u een mail sturen 
naar kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp de naam van de groep (Literatuur, 
Filosofie, Levenskunst of Zingeving & Inspiratie).  

Terug naar Inhoudsopgave 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november 
 
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 
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