
  Culturele Nieuwsbrief DECEMBER 2021 

Het is mogelijk dat niet alle tips i.v.m. de 17.00 sluiting deze maand 
gebruikt kunnen worden. Hopelijk weer in 2022! 

Tip van de maand:  

Het nieuwste boek van Annejet van der Zijl, “Fortuna’s kinderen” met daarin 
verwerkt haar succesvolle Boekenweekgeschenk Leon & Juliette, is misschien wel 
haar meest ambitieuze ooit. Dit waargebeurde verhaal begint bij avonturier Leon 
Herckenrath die in 1818 zijn hart verloor aan de jonge slavin Juliette en volgt hun 
oudste dochter en haar Hollandse man tijdens hun avonturen in Californië ten tijde 
van de Goldrush. En hoe verging het hun nazaten, met hun ongebruikelijke erfenis 
van enorme weelde en een zwarte bloedlijn? 

 

 
Kunst: 
Tot en met 9 januari  presenteert Museum Prinsenhof Delft “Jingdezhen. 1000 

jaar porselein”. Voor het eerst staat dé porseleinstad van China, Jingdezhen, 

centraal in een tentoonstelling. Al 1000 jaar wordt in de stad Jingdezhen porselein 

van de allerhoogste kwaliteit gemaakt: ‘zo dun als papier en zo wit als jade’. Al 

tien eeuwen wordt er porselein gedraaid, geglazuurd, beschilderd en gebakken 

zowel voor de keizer als voor een eenvoudige boer. Ondanks de turbulente 

geschiedenis van China, met periodes van grote bloei en verval, is de 

porseleinproductie altijd door gegaan. 

www.prinsenhof-delft.nl 
 



 
 
Tot en met 27 maart 2022 is in Museum Gouda de tentoonstelling “Kaarslicht” te 

zien. Laat je verwonderen en maak kennis met de wijze waarop kunstenaars uit de 

Lage Landen, vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw, met behulp van 

kaars- en toortslicht een bijzondere sfeer in hun werk weten te suggereren. Er zijn 

maar weinig Nederlandse kunstenaars die het spel van licht en donker zo 

overtuigend beheersen als Rembrandt van Rijn, Gerard van Honthorst en 

Godefridus Schalcken. www.museumgouda.nl 

 

 
 

Op de zondagen 16 januari en 6 februari 2022 is kunstfotograaf Frank van Driel van 

13.00 tot 17.00 uur in Museum Slager in ’s Hertogenbosch aanwezig voor 

ontmoetingen met bezoekers van zijn expositie ‘The Art of Perception’. De werken 

van Frank van Driel dagen uit om heel goed te kijken. Met zijn lichtgebruik en 

symboliek refereert hij aan de grote Hollandse en Vlaamse schilders uit de 17e 

eeuw. Hij fotografeert antieke objecten van glas, zilver, aardewerk en tin in een 

intrigerend samenspel met mensen, wild, vissen, bloemen en vruchten en verbindt 

zo verleden, heden en toekomst. De tentoonstelling is te zien t/m 20 februari. 

www.museumslager.com  



 

 

De Textiel Biënnale 2021 is een internationale tentoonstelling van 

hedendaagse beeldende kunst waarin textiel als materiaal de hoofdrol 

speelt. Van circa 25 kunstenaars wordt t/m 16 januari werk getoond. Niet 

eerder had de Textiel Biënnale een geëngageerd thema zoals 

nu “Voedsel”. In de afgelopen 25 jaar lag de nadruk op ambachtelijkheid 

en techniek die kunstenaars toepasten om bijzondere kunstwerken van 

textiel te maken. We leven nu in een heftige tijd en dat heeft ons ertoe 

gebracht een inhoudelijke dimensie en maatschappelijke betrokkenheid 

van kunstenaars aan de Textiel Biënnale toe te voegen. 

www.museumrijswijk.nl  

 

“Als je 10 problemen tegelijk wilt oplossen, heb je er 11” 

Eberhard van der Laan 



Concerten  

In de Kapel Op ’t Rijsselt in Eefde wordt op zondag 19 december een 

concert met warme kerstmuziek uit IJsland, Rusland en Duitsland 

gegeven. Het Olga vocaal ensemble bestaat uit vijf professionele zangers 

uit Nederland, Ijsland en Rusland. Opgericht in 2012 maakte het 

ensemble al een viertal CD’s en meerdere concertreizen door Europa. 

Aanvang: 11.30 uur. www.kapeloprijsselt.nl 

 

De Franse organist en componist Olivier Messiaen verbond kleuren aan klanken 

wanneer hij zijn stukken componeerde. In ‘Dromen als Messiaen’ duik je voor even 

in deze bijzondere wereld waar klank en kleur samengaan. Stel je voor: een 

intense audiovisuele performance met verglijdende beelden en kleuren op het 

orgel zelf. Op 2e Kerstdag, 26 december 2021, speelt Gijs van Schoonhoven de 

cyclus La Nativité du Seigneur van Olivier Messiaen: uitsluitend op het Walcker-

orgel in de Grote of Martinuskerk in Doesburg.  Aanvang: 15.00 uur. 

www.stidomu.nl 



 

Theater:  

De voorstelling “Lichter dan ik” is het aangrijpende verhaal van een jonge vrouw 

die de standenmaatschappij van Indonesië wil ontvluchten en haar eigen pad kiest. 

Wanneer de vrouw als njai, oftewel huishoudster en minnares van een Hollander, 

een dochter op de wereld zet, blijkt de vader hun relatie noch de dochter te willen 

erkennen. Noodgedwongen geeft zij haar moederrol op om een betere toekomst te 

bieden aan haar dochter, die door haar gemengde bloed en daardoor ook lichtere 

huidskleur de kans heeft meer status te verwerven. Deze onvrijwillige, ingrijpende 

keuze zal haar de rest van haar leven achtervolgen. De voorstelling is te zien t/m 

13 januari in diverse theaters. Veel theaters hebben het tijdstip van de voorstelling 

vervroegd. Kijk op www.korthalsstuurman.nl  

 

 

 

De voorstelling “Hans en Griet” door de Toneelmakerij is tot en met 9 januari te 

zien in verschillende theaters. Een bitterzoete mix van opera, spel,  zang, hiphop 



en dans maken dit grimmige sprookje tot een onvergetelijke ervaring voor de hele 

familie. Dit keer verdwalen Hans en Griet niet in het bos. Door hun ouders op 

straat gezet, zwerven ze ’s nachts door de verlaten straten van de grote stad 

Onderweg ontmoeten ze allerlei wonderlijke figuren.. www.toneelmakerij.nl 

 

 

 
“Koopkracht: De kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt” 

Loesje 

 

Boeken:  

Het meisje ligt op de achterbank van de auto. Ze lijkt te slapen, maar er is iets 
vreemds aan haar houding. Iets onnatuurlijks. Het portier staat open. Er gaat een 
schok door Ella heen als ze ziet dat de polsen van het meisje vastgebonden zijn. Ze 
weet wie dit kind is: Demi Hulshof, vijf jaar oud. Het terugvinden van de vermiste 
Demi vormt het startschot van een adembenemend kat-en-muisspel tussen een 
bende ontvoerders, de politie en een jonge vrouw die worstelt met haar verleden. 
Ze heeft gebroken met de Jehova’s getuigen en daardoor met al haar vrienden en 
familieleden. Het nieuwste boek van Simone van der Vlugt heet “De zonde waard”. 

 



In “De voormoeders” werpt historicus Suze Zijlstra nieuw licht op de sociale, 
economische en culturele sleutelrol die Europees-Aziatische vrouwen speelden in 
de 300-jarige Nederlandse overheersing van Nederlands-Indië. Hiervoor 
reconstrueerde ze de levens van de voormoeders in haar eigen familie: van de 
bewoners van de achttiende-eeuwse voc-vestiging Makassar op het eiland Sulawesi, 
via de opzichtersgezinnen op de suikerplantages van Oost-Java tot en met haar 
oma, die na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland emigreerde. Aan de 
hand van familieverhalen en op basis van archief- en literatuuronderzoek plaatst 
Zijlstra hun levens in een bredere, kritische en actuele historische context. 

 

Film:  

Een warm welkom verwacht Irina niet, als ze vanuit Kopenhagen terugkeert naar 

haar geboortedorp in Jutland. Ze is zojuist doorgebroken als schrijver met een 

autobiografische aanklacht tegen de dorpsgenoten die haar in haar jeugd gepest 

hebben. Bij aankomst blijkt echter niemand haar j’accuse te hebben gelezen, druk 

als ze het hadden met het aanstaande huwelijk van haar broer en de opstandige 

koeien van haar vader. Haar moeder maakt zich vooral druk over het korte kapsel 

van dochterlief. En over het feit dat ze haar geboortenaam Laura heeft ingeruild 

voor Irina. De film “Persona non grata is geregisseerd door Lisa Jespersen. 

 

 



Documentaire “The Rescue” gaat over de redding van de Thaise voetbalploeg die 

vast kwam te zitten in een kilometers diepe grot. In 2018 is de wereld twee weken 

lang in de ban van dit verhaal. Het toegesnelde leger, de Navy Seals en de 

ingevlogen Amerikaans Special Forces staan machteloos. Niemand blijkt de juiste 

training en apparatuur te hebben om de jonge voetballers te bevrijden uit deze 

kilometers lange, nauwe grotten, waar het water zo hard kan stromen als een rivier 

en pikzwart kan zijn door de vele modder. Behalve twee zachtaardige, introverte 

Engelse mannen van middelbare leeftijd. Rick Stanton en John Volanthen 

beoefenen als een van de weinige mensen op de wereld de sport van het grot-

duiken. 

 

 

 
 

Twee bij rivaliserende gangs betrokken jongeren worden verliefd: het verhaal van "West 

Side Story" is bekend, maar Steven Spielberg weet er met zijn versie volgens recensenten 

toch weer iets nieuws van te maken. De regisseur, die nooit eerder een musical maakte, 

heeft het origineel uit 1961 gerespecteerd, maar er wel zijn eigen draai aan gegeven. 

 



 
 

Diversen:  

 
Geniet op de dagen tussen Kerst en Oud-en-Nieuw van de Winter-Popp-en-Route, 
een winters familie-uitje voor iedereen vanaf 8 jaar oud! Ontdek de luisterroute 
door het centrum van Meppel en laat je onderweg verrassen door drie prachtige 
voorstellingen. In de luisterroute neemt Aaltje je mee naar het Meppel van begin 
20e eeuw. Het jonge meisje liep voor het eerst alleen naar Meppel om medicijnen 
te kopen voor haar zieke oma. Al wandelend vertelt ze je wat ze ziet. Het was een 
avontuur in het Meppel van toen! Onderweg kijkt ze haar ogen uit en op drie 
plekken komt ze iets heel bijzonders tegen… bekijk hieronder het programma! 
www.puppetinternationaal.nl  
 

 
 
 
Op 2e Kerstdag wordt op Schokland een kerstwandeling georganiseerd. Ga voordat u 
begint aan het kerstdiner nog even heerlijk naar buiten voor een boeiende en 
gezonde wandeling. Maak samen met een gids een wandeling over het eiland 
Schokland. De gids vertelt een verhaal dat zich nog op Schokland heeft 
afgespeeld.. Vertrek om 13.30 bij Bezoekerscentrum De Gesteentetuin in het 
Schokkerbos. www.flevo-natuur.nl  
 



 
 
Wandel door de sfeervol aangeklede binnenstad van Deventer  en omarm het 
warme gevoel van de feestdagen die in aantocht zijn. Bewonder de bijzondere 
lichtobjecten en verken de spectaculair aangeklede en verlichte winkelstraten en 
pleinen. Bewonder de enorme lichtobjecten die je leiden langs verschillende mooie 
plekjes in de stad. www.deventer.info  
 

 
 
Voor de 22e keer is het Kerst op de Kranenburg in het Heiligenbeeldenmuseum in 
Kranenburg bij Vorden.  In de periode na het Sinterklaasfeest tot en met het 
weekeinde van Driekoningen is er een unieke tentoonstelling opgezet met 
honderden kerstgroepen, alsmede enkele nieuwe aanwinsten uit de eigen 
museumcollectie. Het museum is voor deze Kerstgroepententoonstelling iedere dag 
open van 11.00 tot 17.00 uur vanaf maandag 6 december 2021 tot en met zondag 9 
januari 2022. Het museum is op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl  
 

 
 
 
“Als we handelen in harmonie met de dingen, ontmoeten we de 
minste weerstand” 

 

Recept: 



Kerst toetje:  Toblerone mousse 
200 gr slagroom stijfkloppen. 100 gr. Toblerone met 20 gr. pure chocolade 
laten smelten (au bain marie). Laten afkoelen en dan vermengen met de 
stijfgeklopte slagroom.  

Vervolgens laten opstijven. 

Sinaasappelmarmelade met een beetje water verwarmen en dit over de mousse 
gieten. 

 

 

Ondanks alle beperkingen, toch fijne Kerstdagen. Er is nog heel veel 

mogelijk.  

 

 
 


