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Beste leden van de tafel Kunst & Cultuur 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, 

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 
In een oud stadje, langs de watergracht - 

In huis was 't donker, maar de stille straat 
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat 
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn 

Over de gevels in mijn raamkozijn. 
 

Dan blies een jongen als een orgelpijp, 
De klanken schudden in de lucht zoo rijp 

Als jonge kersen, wen een lentewind 
In 't boschje opgaat en zijn reis begint. 

(uit Mei, Herman Gorter, 1889) 

 

Wat zijn we daar aan toe! Een nieuw begin. Voorjaar, langer licht, weer wat warmer. 

Vrolijkheid. Genieten van het zingen van de vogels. Je verbazen over de ijver waarmee 

nesten gebouwd worden. Pasen, eieren. 

Logische thema’s voor een nieuwsbrief aan het begin van een nieuwe lente. 

 

We beginnen met een lustrumbijdrage van de 10-lentes jonge groep Levenskunst. Daarna 

passeren in allerlei gedaantes vogels, nesten, eieren, paastradities en lente-taferelen de 

revue. Ingebjorg Chavannes onthult de achtergrond van haar schilderij ‘Ballet van de Kuikens 

in hun Eierschalen’. En traditiegetrouw: de aanbevolen boeken van Aukje de Voogd. 

 

We hopen natuurlijk dat deze lente ook het begin inluidt van het einde van corona. 

Hou nog even vol en blijf gezond. 

 

 
Presidium tafel Kunst & Cultuur 

(Agatha, Aukje, Hanneke, Hans, Harriët en Ingebjorg) 
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(*) In de nieuwsbrief vindt u soms  kleine stukjes onderstreepte blauwe tekst. Als u hierop 
klikt, krijgt u achterliggende tekst, een doorverwijzing naar een website, een YouTube-
filmpje, etc. 
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Agenda tafel K&C 

Algemeen K&C-programma 
In afwachting van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn de algemene activiteiten in 
de wacht gezet. 
 

Bijeenkomsten K&C-groepen 
Gezien de huidige coronamaatregelen kunnen ook de K&C-groepen voorlopig nog niet bij 
elkaar komen.  

 

Levenskunst 10 jaar jong! 
 
Een koffieochtend bij de NES in Villa Vijvervreugd in 
de nazomer van 2010. Wij, Janny, Nera en Wilma, 
luisteren naar de geanimeerde gesprekken om ons 
heen en komen tot de conclusie dat veel mensen, 
al zijn ze gepensioneerd, nog zo bezig zijn met hun 
beroepsleven. Zich er a.h.w. nog steeds mee 
identificeren. Alsof ze dat “uniform” nog steeds 
nodig hebben om zich in deze nieuwe periode van 
hun leven, te profileren. Kortom, meer bezig met het verleden dan het hier en nu. Jammer! 
Eigenlijk zou je jezelf weer opnieuw moeten uitvinden om zo deze nieuwe levensfase echt 
gestalte te kunnen geven. 
Dit gesprek blijft door onze hoofden spelen. Bij Janny, die in dit opzicht al de nodige ervaring 
heeft, resulteert dat in het voorstel om binnen de NES een gespreksgroep “Levenskunst” op 
te zetten. Hoofdmotto: Wakker en Alert Ouder worden. In dit kader zouden we door elkaar 
te bevragen, onder mandaat feedback te geven, elkaar stimuleren in een individueel 
leerproces om, ook in deze nieuwe levensfase de verantwoordelijkheid te nemen voor ons 
eigen leven; bewust, volgens eigen normen en waarden, volhardend maar ook plooibaar 
t.a.v. alle veranderingen die ongetwijfeld op ons pad komen.                                                     
We zijn alle drie enthousiast! 
De aftrap vindt plaats op 4 maart 2011 door mevr. Prof. Dr. Ir. Iteke Weeda.  Alle NES-leden 
ontvangen een uitnodiging voor haar lezing “Liefde, Vriendschap en Levensinspiratie”.                                                                                                                                 
Van de enthousiaste mensen die zich n.a.v. deze avond opgeven voor “Levenskunst” blijft 
een kerngroep van 12 (+3) mensen over. Later komen er nog eens 5 bij. Er is nauwelijks 
verloop.  De groep wordt door de leden ervaren als “warm en veilig” de veelzijdige 
onderwerpen  en  daaruit voortkomende gedachtenuitwisseling als bijzonder inspirerend.   
De bron van al die onderwerpen, alles wat betrekking heeft op deze periode van ons leven, 
blijkt in de loop der jaren schier onuitputtelijk.                                     
En dan, voorjaar 2020, slaat Corona toe. We kunnen niet meer op de gebruikelijk manier bij 
elkaar komen. Gezien de leeftijd van onze leden zijn  we bovendien extra voorzichtig.        
Gelukkig worden we verblijd met een prachtige zomer. Enkele van ons stellen gastvrij hun 
tuin ter beschikking voor een “corona-proof” treffen. En al is een échte thema-bijeenkomst 
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met uitgebreide gedachten wisseling niet mogelijk, zo houden we wel contact. En ook door 
onze Levenskunst-app blijven we van elkaars wel-en-wee op de hoogte. Leven we met elkaar 
mee.  
Tja, en dan verder?                                                                                                                                
Dit 10e levensjaar van Levenskunst vormt voor onze leeftijdsgroep ook een enorme 
uitdaging. “De regie in eigen hand nemen” kreeg een heel andere dimensie. Nog nooit in de 
naoorlogse jaren werd onze vrijheid zo beknot. Het vraagt dan ook de nodige creativiteit om 
in deze periode de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven te behouden, bewust, 
volhardend maar (en nu meer dan ooit) ook plooibaar te zijn.                                             
Wanneer onze gesprekken gedurende de afgelopen jaren over al die onderwerpen die nu 
actueel zijn, ertoe hebben geleid dat we ook nu positief in het leven staan, wakker en alert, 
dan mag Levenskunst met trots haar 10e verjaardag vieren en tegelijkertijd halsreikend 
uitkijken naar nog vele jaren waarin er weer  gelegenheid zal zijn elkaar tijdens vele 
bijeenkomsten te inspireren tot “Wakker en Alert Ouder worden”. 
 
WDS, Epe, 25 februari 2021 
 
 

Ab ovo 
 

Herkomst 
Ab ovo (vanaf het ei) is een Latijnse uitdrukking die zoveel betekent als "van het begin af 
aan". De dichter Horatius gebruikte ab ovo in twee verschillende contexten. 
In de Satiren heeft Horatius het over ab ovo usque ad mala ("vanaf het ei tot de appels"). Hij 
gebruikt hier de Romeinse gewoonte een banket met eieren te 
beginnen en met fruit te beëindigen als metafoor om te zeggen 
"van begin tot eind". Vaak wordt alleen het eerste deel gebezigd. 
Zijn tweede gebruik, dat een letterkundig begrip werd, komt voor 
in de Ars poetica, waar Horatius instemmend beschrijft hoe 
Griekse heldendichten aanvangen in het midden van de actie, en 
niet strikt chronologisch zijn opgebouwd. Hij geeft daarbij het 
voorbeeld van de Trojaanse Oorlog (lees: Homeros' Ilias), die niet 
begint met het uitbroeden van het ei waaruit Helena voortkwam, 
maar direct met de wrok van Achilles. 
 

Literaire betekenis 
Naar het voorbeeld van de Ars poetica wordt de uitdrukking veel gebruikt 
in verhaalanalyses om uit te drukken dat het verhaal vanaf het begin begint, en dus niet in 
medias res (in het midden van de handeling, zonder inleiding). De lezer krijgt een inleiding 
op het verhaal, maakt kennis met de personages en hun omstandigheden en ook met de 
toestand (fysiek en psychologisch) waarin deze personages zich bevinden. 
Een tot parodie doorgevoerde toepassing van ab ovo is te vinden in The Life and Opinions of 
Tristram Shandy, Gentleman van Laurence Sterne (1759-1767). Hij beschrijft alle 

© Xinstalker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_(dier)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarurae&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ilias
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omstandigheden zo uitvoerig dat hij pas in het vijfde hoofdstuk toekomt aan de geboorte 
van de protagonist. 
 

Muzikale vorm? 
Joep Beving heeft een minimal music achtig stuk gecomponeerd dat Ab Ovo heet. Het begint 
heel rustig en eindigt levendig. Klik hier voor een uitvoering door de componist zelf. 

 
Hebban olla vogala 
(De Nederlandse taal in ontwikkeling) 
 

‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu. Wat 
unbidan we nu?’ 

Één van de bekendste zinnen uit de Nederlandse taal- en 
literatuurgeschiedenis. Het betekent: 'Alle vogels zijn al aan het 
nestelen, behalve ik en jij. Waar wachten we nog op?' Het zijn 
regels uit een middeleeuws liefdesliedje.  
Deze dertien woorden zijn beroemd, maar ze zijn met raadsels 
omgeven. We weten dat ze rond 1075 zijn opgeschreven, maar 
het is niet zeker wie de schrijver is en welk dialect hij gebruikt. 
 

Het meest waarschijnlijk is dat het om een monnik uit Vlaanderen gaat. Hij woont en werkt 
dan al geruime tijd in een klooster in Kent, in het zuiden van Engeland. Een groot deel van 
zijn werkdag vult hij met het kopiëren van Latijnse teksten. Dat gebeurt in het scriptorium: 
een zaal met schrijftafels en alle materialen die nodig zijn om te kunnen schrijven, zoals 
perkament, inkt en ganzenveren. Af en toe moet de ganzenveer waarmee de monnik schrijft 
aangescherpt worden. Voordat hij verder werkt probeert hij op een apart vel of zijn pen 
weer goed schrijft. Als je je pen probeert, schrijf je vaak iets wat je toevallig te binnen schiet. 
Bij de monnik is dat een versje dat hij misschien nog uit zijn jeugd in Vlaanderen kent: 
‘Hebban olla vogala…’ 
 

Oudnederlands 

De Nederlandse taal is dan al eeuwen in ontwikkeling. De oudste bekende woorden en 
tekstjes uit de Lage Landen dateren al uit de zesde eeuw. Het Nederlands is in die tijd vooral 
een spreektaal, geen schrijftaal. Geschreven woorden in het Nederlands duiken maar heel 
soms op. Vaak zijn het losse woorden in een verder Latijnse tekst. Of het is een 
Oudnederlandse vertaling van een Bijbeltekst, zoals ‘Thie wingardon bluoyent anda thie 
bluom macot suoten stank’ (‘De wijngaarden bloeien en de bloem verspreidt een zoete 
geur’). 

Het is nog niet zo gemakkelijk om in het oude zinnetje ‘Hebban olla vogala’ Nederlands te 
herkennen. Misschien is het wel een mengvorm van Oudnederlands, Noordzee-Germaans en 
Kents. In die tijd liggen Germaanse talen zoals Duits, Fries, Engels en Nederlands dichter bij 

https://youtu.be/BPa4cmffnb0
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elkaar dan nu. De Nederlandse taal en literatuur ontwikkelen zich vanaf het begin in een 
voortdurend contact met de buurvolken. 
 

Invloed 

In de afgelopen eeuwen zijn het vooral het Frans en Latijn en in mindere mate het Duits die 
het Nederlands beïnvloeden. Tegenwoordig komen nieuwe woorden en zegswijzen vaak uit 
het Engels en de talen van immigranten, zoals het Surinaams, Marokkaans-Arabisch, Turks 
en Berbers. 
 
Mary Heylema heeft in het boek ‘Ik wou dat ik een vogel was. Een natuurgedicht voor elke 
dag van het jaar’ de strekking van de dertien woorden verwerkt in het volgende gedicht: 
 
 

Hebban olla vogala 
 

Alle vogels poetsen hun veren, 
Fatsoeneren hun staart. 

Sjouwen met stokjes, 
Met touwtjes, met klei. 

 
Alle vogels fluiten een loklied, 

Bouwen een nest. 
Leggen een wonder 

In de vorm van een ei. 
 

Alle vogels, maar zonder jou 
en zonder mij. 

Wanneer worden jij en ik 
eens wij? 

 
© Mary Heylema 

 
 
 

Ei-Tempera 
 
Tempera is een verfsoort bestaande uit een emulsie met kleurpigment.  
Men denkt dat tempera in de Romeinse tijd is uitgevonden in Egypte, 
omdat sommige mummieportretten met tempera zijn geschilderd. Vóór 
de uitvinding van olieverf werd tempera veel gebruikt voor schilderijen en 
het verluchten van manuscripten. Iconen worden traditiegetrouw nog 
steeds met tempera geschilderd. De meest gebruikte tempera is de 
eitempera. 
 
 

Christusicoon, toegeschreven aan Andrej Roebljov (ca. 1360-70 - ca. 1430), 
geschilderd met tempera 
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Techniek 
Het woord tempera komt van het Latijnse temperare dat mengen betekent.  
Het wordt gemaakt door het met de hand of met een stamper in een vijzel samenwrijven 
van droge, poedervormige pigmenten, vermengd met eidooier en water. In West-Europa is 
dit tempera-recept voor het eerst rond 1390 opgeschreven door Cennino Cennini in zijn 
boek Il Libro del l'Arte. Eigeel is van zichzelf een emulsie van olieachtige stoffen en water, 
waarin eiwitten zijn opgelost. Daarbij bevat het de emulgator lecithine. Als de tempera 
droogt, verdampt eerst het water, waarna de eiwitten denatureren en niet meer in water 
oplosbaar zijn. De olie verandert chemisch niet bij het droogproces, maar houdt de verflaag 
soepel. Schilderijen gemaakt met tempera hebben de eeuwen doorstaan. 
 
Sinds de uitvinding van olieverf heeft tempera vanaf de late middeleeuwen veel terrein 
verloren. Het werd tijdens de Renaissance nog wel vaak voor de onderschildering gebruikt. 
Temperaverf is vrij dof, en verkrijgt pas glans door er een waslaag of vernis op aan te 
brengen. Tempera wordt aangebracht op een witte ondergrond van krijt of gips. De Vlaamse 
Primitieven gebruikten als eersten olieverf. Botticelli (1445 – 1510) was de laatste grote 
schilder die volledig met tempera schilderde en nooit olieverf heeft gebruikt.  
Een schilder als Rafael (1483 – 1520) gebruikte in deze overgangsperiode zowel tempera als 
olieverf. 
 
Sinds de jaren 90 wordt eitempera weer vaker gebruikt. Het is vooral geliefd vanwege de 
matte verfhuid en de krijtachtige toon. 
 

 
Paastradities 
 

Sommige paastradities zijn heel specifiek voor een bepaald Nederlands dorp, zoals het 

eierkuul’n in Hellendoorn, het vlöggeln in Ootmarsum en het paasstaakslepen in Denekamp. 

 

Het eierkuul’n 

 
Vanaf een heuvel van een aantal meters hoog wordt een 
spoor getrokken. De kinderen brengen een door hen 
geschilderd en hard gekookt ei mee. De bedoeling is het 
ei boven aan de heuvel lost te laten en naar beneden te 
laten rollen. De eigenaar van het ei die het verste komt, 
die is de winnaar. Een variant hierop is het spel waarbij 
men moest proberen om een eerder gerold ei te raken. 
Lukte dit, dan kreeg de werper van het laatste ei het 
eerder gerolde ei. 
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Vlöggeln en Paasstaakslepen 

Het Vlöggeln is een optocht door het dorp die wordt 

aangevoerd door acht zogenaamde “paaskerels” 

(Poaskearls) die oude paasliederen zingen.  

 

 

Bij het “Paasstaakslepen” gaat een groepje 

bewoners het bos in om een boom om te hakken 

die vervolgens naar het dorp wordt gesleept. Daar 

wordt hij rechtop gezet met een brandende teerton 

in de kruin. Zowel het Vlöggeln als het 

Paasstaakslepen eindigen traditioneel met een 

groot paasvuur. 

 

Fabergé-eieren 

Fabergé-eieren zijn juwelen in de vorm van paaseieren die Peter Carl 
Fabergé en zijn werknemers tussen 1885 en 1917 maakten. Er zouden er 
69 gecreëerd zijn waarvan er nog 57 bestaan. De meeste van de Fabergé-
eieren zijn keizerlijke eieren, gemaakt in opdracht van de Russische tsaren 
om te dienen als paasgeschenk. Kenmerkend voor de 52 gemaakte 
keizerlijke eieren is dat ze stuk voor stuk uniek zijn en dat ze gemaakt zijn 
van kostbare materialen zoals goud, platina en edelstenen. Na de 
Russische Revolutie zijn de eieren verspreid geraakt over de hele wereld: 

zes keizerlijke eieren zijn verdwenen, tien in de collectie van het Arsenaal van het Kremlin. 
Fabergé-eieren zijn heden zeer kostbaar en sommige zijn miljoenen waard.  

Oorsprong 
Pasen was (en is) een belangrijke feestdag in Rusland waarbij het de 
gewoonte was om elkaar cadeaus te geven. Vaak waren dit mooi 
versierde eieren, omdat die symbool stonden voor vruchtbaarheid. In 
1885 gaf tsaar Alexander III zijn juwelier Fabergé opdracht een paasei te 
maken voor zijn vrouw, de tsarina Maria Fjodorovna. Zo werd het eerste 
Fabergé-ei geboren: het Eerste keizerlijke paasei. De tsarina was zó 
opgetogen over het geschenk dat de tsaar Fabergé benoemde tot 
hofjuwelier met de opdracht ieder jaar een nieuw paasei te maken. De 
voorwaarden waren dat ieder ei uniek moest zijn en bij voorkeur een bepaald thema moest 
hebben. Verder kreeg Fabergé de vrije hand en wist zelfs de tsaar niet hoe het volgende ei 
eruit zou zien. Als hij er al eens naar informeerde was het antwoord steevast: "Uwe 
Majesteit zal tevreden zijn". Na de dood van Alexander III in 1894 zette de nieuwe tsaar 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FBestand%3AEquestrian_Egg.jpg&data=04%7C01%7C%7Cc081ba826f2c410f6fe808d8eeb39fa3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637521802530289362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SC71lODSJO2FJOjKVFbpsUDGjJFIkiCZMgRdu%2BG%2BpzU%3D&reserved=0
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Nicolaas II de traditie voort, maar vanaf dat jaar werden er twee eieren per jaar besteld; een 
voor zijn vrouw, de tsarina Alexandra Fjodorovna en een voor zijn moeder de keizerin-
weduwe. In 1904 en 1905 werd er geen ei gemaakt, vanwege de Russisch-Japanse Oorlog.  

 
Veiling van een ei 

Sinds 28 november 2007 zit Rothschild niet meer met een 
Fabergé-ei. Het werd op die datum voor bijna 9 miljoen pond (ca. 
12,5 miljoen euro) geveild bij Christie's te Londen. Het bestaan 
van dit ei was tot voor kort enkel bekend aan zijn eigenaar.[1] 
Hiermee is het oude record van 2 miljoen pond gebroken.[2] 

Begin 2014 werd een kort daarvoor teruggevonden Fabergé-ei 
verkocht voor 20 miljoen dollar (ongeveer 14,5 miljoen euro). Het 
was bekend dat het ei gemaakt was, maar het was tot kort 
daarvoor verloren gewaand. Op een antiekbeurs verruilde het 
voor 14.000 dollar van eigenaar.[3]  

 

‘Ballet van de Kuikens in hun Eierschalen’ door Ingebjorg Chavannes 
 

Modest Moessorgski (1839-1881) heeft zich voor zijn muziekstuk 
‘Schilderijententoonstelling’ laten inspireren door een bezoek aan een tentoonstelling van 
het werk van zijn vriend Viktor Hartmann (1834–1873). Deze tentoonstelling was door diens 
vrienden ingericht ter nagedachtenis aan diens overlijden. De vriendengroep streefde naar 
pure Russische kunst, kunst zonder Westerse invloeden.  
Tien van de 16 stukken zijn gebaseerd op schilderijen van Hartmann. 
 
In 2015 heeft een aantal schilders uit Epe en omgeving zich laten uitdagen om een schilderij 
te maken dat vooral de sfeer tot uitdrukking brengt van de muziek. Deze groepstentoon-
stelling vond plaats in Kulturhus Epe. 

 
Ik had mij gestort op deel 9 van 
deze schilderijententoonstelling: 
‘Ballet van de Kuikens in hun 
Eierschalen’.  
Het lichte en vrolijke van de 
muziek moest er in terugkomen. 
Herkent u dit ook in déze 
uitvoering waarin Karen 
Bloemen gedichten voordraagt 
van Bette Westera? 
Klik hier voor de opname. 

Viktor Hartmann: Schetsen voor 
een balletuitvoering van Trilby met 
kuikenkostuums, 1871. 

Ingebjorg Chavannes: ‘Ballet van de 
Kuikens in hun Eierschalen’, 2015 

https://youtu.be/T2tcGizXCx4
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Het avontuur van Iks en Ei 
(Remco Campert) 
 
 

Iks en Ei hadden natuurlijk evengoed X en Y kunnen heten. De twee 
hoofdpersonages gedragen zich namelijk even kleurloos als die onbekende 
grootheden uit de wiskunde. Maar dat ze niettemin Iks en Ei heten geeft ze 
wel iets koddigs. Dit zorgt ervoor dat die twee basale figuren desondanks al 
van begin af aan sympathie opwekken. 

Hun onnozele voorkomen moedigt dat ook aan. Bij gebrek aan een vaste 
relatie delen ze samen een uitermate klein, efficiënt ingedeeld kamertje. Ze 
verdienen de kost met een sullig baantje (de een bedient de 

papierversnipperaar op een administratiekantoor, de ander is beginnend ondernemer met 
een chronisch gebrek aan startkapitaal) en vullen hun vrije tijd met vaste ritueeltjes: het 
eten van kant-en-klaarmaaltijden voor de televisie, de afwas die om beurten wordt gedaan, 
het wekelijkse brave avondje uit met de eeneiige tweeling Zus en Zo waarvan ze al gewend 
zijn dat dat nooit op meer uitloopt. Maar op een dag besluiten Iks en Ei te breken met hun 
routinematige leventje, en besluiten ze op avontuur te gaan. 

Dat blijkt niet makkelijk. De twee weten niet eens hoe ze dat moeten definiëren, avontuur, 
en waar ze het kunnen vinden of wat ze moeten doen om erdoor meegevoerd te worden. Ze 
wandelen dan maar wat rond op hun speciaal voor het avontuur vrij genomen dag, ze kopen 
broodjes bij de bakker, rusten uit in een park, en drinken thee in een café. Die onbenullige 
dwaling door de stad levert soms komische momenten op, bijvoorbeeld wanneer de twee op 
de opening van een kunsthandel terechtkomen en met de moderne kunst die er hangt, 
evenmin als met het kunstminnende publiek dat er rondloopt en waarvan iedereen elkaar 
lijkt te kennen, geen raad weten. 

Dat soort situaties danken hun geestigheid aan de onopgesmukte manier waarop ze zijn 
beschreven. Het beperkt zich tot de essentie, vertelt op korte en bondige wijze wat de 
hoofdpersonen doen, zien en vooral bespreken. Dialogen vol simpele formuleringen, 
tekenend voor de knullige denkwijze van de heren, zijn schering en inslag en verzandt vaak 
in absurdisme. Wellicht vormt het een parodie op de alledaagse communicatie tussen 
mensen, die vaak ook clichés en dooddoeners bevat.  
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Reuzen Ei 

Aan de rand van het Haringvliet ligt een bijzonder 
vogelobservatorium. Het heeft de vorm van een ei van de 
grote stern. Maar dan 8 meter hoog en 11 meter lang! En je 
hebt een 360 graden-uitzicht over een kolonie van die grote 
sterns, maar ook het weidse Haringvliet en de 
Haringvlietsluizen.  
 
Vogelobservatorium Tij ligt aan de rand van natuurgebied 
Scheelhoek bij Stellendam. Vorig jaar 

werd het genomineerd voor de Building of the Year Award van 
ArchDaily, de grootste architectuursite van de wereld! 
 
Deze bijzondere kijkplek is in april 2019 geopend in het kader van het 
Droomfonds Haringvliet. Vogelbescherming Nederland en 
Natuurmonumenten hebben dit reuzenei 'gelegd' aan de rand van 
vogelreservaat Scheelhoek. Via een pad met doorkijkjes, vlonders en 
sporen van ree en bever kom je in vogelobservatorium Tij uit.  
 
 

Stream Nest 

Het kunstwerk "Stream Nest" is gemaakt voor de 
Olympische Spelen van Lillehammer in 1994 door de 
Japanse kunstenaar Takamasa Kuniayasu (°1957). Het 
is een vogelnest van 6 meter hoog, 27 meter lang en 17 
meter breed, gemaakt van drieduizend houtblokken en 
drieëntwintigduizend stenen.Luidsprekers die in de 
sculptuur zijn verborgen, verspreiden muziek voor 
solo-tuba die speciaal voor dit werk is gecomponeerd 
door Geir Løvold. Het beeld werd tijdens de Spelen 
gebouwd in een natuurgebied nabij Lillehammer; na de 

Spelen werd het ontmanteld. De boomstammen werden weggegooid, maar de stenen 
werden hergebruikt voor de wederopbouw in Osa. 
"Als een herrezen Phoenix steeg Stream Nest weer 
op op een plek die Takamasa beschreef als de beste 
locatie die hij ooit had gezien. Dit enorme vogelnest 
staat nu op vaste aarde met 1200-meter hoge 
bergen als galeriewanden, een steeds 
veranderende hemel als plafond, en het gebrul van 
watervallen die muzikale begeleiding en harmonie 
toevoegen aan Geirs diepe, ondoorgrondelijke tuba 
deuntjes. 
Klik hier voor de klanken van ‘Stream Nest’. 

https://youtu.be/3G2RhxtDuDU
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De mooiste lenteschilderijen 

Dartelende lammetjes, velden vol narcissen, zonder jas naar buiten. De lente is een feestelijk 
seizoen. En dat vinden deze kunstenaars ook!  

Lentefeest 

Dit mythologische lentetafereel van Sandro 
Botticelli (1445-1510) telt maar liefst 200 
verschillende bloemsoorten! Botticelli heeft 
wel een beetje vals gespeeld, want sommige 
van die bloemen groeien eigenlijk niet in de 
lente.  

Lente in je bol 

Ook bij dit bijzondere portret van 
Guiseppe Arcimboldo (1526-1593) zijn 
heel veel bloemen te zien. Op dezelfde 
manier schilderde de Italiaanse 
maniërist ook de andere seizoenen.  

 

 
Groene vingers 

Voor iedereen met groene vingers beginnen 
de handen te jeuken zodra de winter op zijn 
einde is. Ook op dit werk van Pieter de 
Breughel de Jonge (1564-1636) wordt er druk 
gezaaid in de tuin.  

 
Lammetjes kijken 

Dit schilderij van Ford Madox Brown (1821-
1893) is wel erg zoetsappig, maar wie wordt 
er nou niet blij van lammetjes in de lente?  

 
 

Sandro Botticelli, La Primavera, 1478 

Guiseppe Arcimboldo, Lente, 1573 

Pieter Breughel de Jonge, Lente, ca. 1630 

Ford Madox Brown, The Pretty Baa-Lambs, 1851 
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Bomen in bloei 

Groen gras, geurige bloesem en volop zon. Het is 
lente pur sang op dit heerlijke schilderij van 
Claude Monet (1840-1926)! 

 
 

 
Amandelbloesem 

Dit wereldberoemde schilderij van 
Vincent van Gogh (1853-1890) mag 
natuurlijk niet ontbreken in dit 
lenterijtje! Van Gogh maakte het werk 
ter ere van zijn pasgeboren neefje. 
Bloesem als symbool voor nieuw leven.  

 
 

 
 
De lanen op, de velden in 

Wie krijgt er geen zin in een zonnige 
wandeling bij het zien van dit schilderij? 
Dame Laura Knight (1877-1970) wordt 
gezien als één van de meest 
talentvolle Britse kunstschilders van haar 
tijd.  

 
 

Bloemen en bloesem 

Je hoeft het niet meer van de boemen in 
huis te hebben. Dit werk van Magritte 
(1898-1967) lokt je naar buiten! De eitjes 
maken het lentegevoel af.  

 

 
 
 

Claude Monet, Lente (fruitbomen in bloei), 1873 

Vincent van Gogh, Amandelbloesem, 1890 

Laura Knight, Spring, 1916-1920 

René Magritte, Le plagiat, 1940 
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Kip- en/of Ei- Gedichten 
 

Een Kip 
 

Eerst was ik een ei 
Nu ben ik een kip 

En kip zijn vind ik mooier 
Er zit wel leven 

In een ei 
Maar toch is het wat dooier 

 
© Toon Hermans 

 

Op een kip 

Een kip sprak peinzend tot een ei: 
‘Wie was er eerder: ik of jij? 

De wijsbegeerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien, 
maar ik heb, wat men ook mag zeggen, 
nog nooit een ei een kip zien leggen.’ 

© Kees Stip 

 

 
Aanbevolen boeken door Aukje de Voogd 

 

Jachthuis (Oscar van den Boogaard) 

 
Jim is beroepsmilitair en overgeplaatst naar Suriname. Zijn zoon, de 
vijftienjarige Maxwell en zijn vrouw Elsie hebben hem al een paar jaar 
niet gezien als ze besluiten bij hem op bezoek te gaan. Niet lang na hun 
aankomst verdwijnt Elsie in het tropisch regenwoud. Na een paar dagen 
is er nog geen enkel levensteken en de kans dat ze gevonden wordt, 
wordt daarom steeds kleiner. Ondertussen worstelt Maxwell steeds 
meer met de relatie die zijn moeder met hem heeft, maar ook met haar 
liefdesleven. 
 

In zijn vorige roman Kindsoldaat beweert Van den Boogaard dat hij de onwettige zoon van 
Prins Bernhard is en beschrijft hij tevens de familiegeschiedenis van zijn moeder. Het is 
daarom eigenlijk ook een vanzelfsprekendheid dat in Jachthuis enkele personages 
voorkomen die in het voorgaande boek ook hun opwachting maakten. Zijn laatste roman is 
echter geen vervolg, het verhaal staat op zichzelf en nergens is een verwijzing naar het 
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vorige te bespeuren. De enige reden om Kindsoldaat eerder te gaan lezen, is om te weten te 
komen hoe Elsie’s familie in elkaar steekt. Niets meer, niets minder. 
 
Jachthuis heeft in ieder geval een drietal delen en twee verhaallijnen. De eerste begin in 
1979 wanneer Maxwell en Elsie weer in Suriname zijn om Jim te bezoeken. De andere begint 
met een flashback naar 1968, Maxwell is dan vier jaar oud, wanneer het gezin op last van 
Prins Bernhard terug naar Nederland wordt gestuurd. Vanaf dat moment lijkt dit subplot in 
chronologie en geleidelijk in jaren op te lopen. In een prettige schrijfstijl weet de auteur de 
lezer van begin tot eind te boeien en door de verdwijning van Elsie creëert hij ook nog eens 
de nodige spanning. 
 

Kinderen van Apate (Alicja Gescinska) 

 
Over leugens en waarachtigheid. 
Toen Pandora haar beruchte doos opende en de godin Apate 
ontsnapte, kwamen de misleiding en het bedrog in de wereld, 
zo vertelt de Griekse mythe. En Apate is nog steeds onder ons: 
we zijn allemaal haar nazaten, stelt Alicja Gescinska in dit essay. 
Maar we kunnen wel revolteren tegen de verlokkingen van de 
leugen. Nooit was dat zo nodig als nu, in dit tijdperk van 
‘posttruth’, alternatieve feiten en nepnieuws. 
 
Gescinska legt onder het verval van de waarheid in onze tijd een 
diepere crisis bloot. Niet het verspreiden van onjuiste 
informatie op zichzelf is het grootste probleem, maar de 
malafide intenties waarmee dat gepaard gaat. De echte malaise 
van onze tijd is volgens haar een gebrek aan waarachtigheid, aan oprechtheid tegenover 
anderen. 
Meer factchecken is daarom niet genoeg in de strijd tegen de oprukkende leugens. Zonder 
een hernieuwde toewijding aan de waarachtigheid komt de democratie onder steeds 
grotere druk te staan. Daarbij dreigen we, zo betoogt Gescinska, misschien wel ons 
kostbaarste goed te verliezen: de vrijheid. 
 

 

Interesse om deel te nemen aan een K&C-groep? 
Als u geïnteresseerd bent 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).  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind april 
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. 

mailto:kunst.cultuur@nesepe.nl
mailto:kunst.cultuur@nesepe.nl

