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INGEZONDEN BRIEF

KUNST IN BEELD

Bosbranden Australië

In de rubriek ‘Kunst in Beeld’ van Yvonne Huijgen
(Art Studio 11) en kunsthistorica Henny Goedegebuure is het podium dit keer voor fotografe Ellen
Heijnen-Koelewijn.

In de Bunschoter van vorige week stond naar aanleiding van mijn vorige aflevering van Wereldreiziger
een ingezonden brief van Henny Jarratt-van de Geest.
Graag wil ik hierop reageren.
Hallo Henny,
Dat Sydney 4.000 kilometer
verder ligt dan Perth weet ik als
geen ander. Wij hebben Australie en Sydney al velen malen
bezocht en hebben er in 2018
zelfs een tijdje gewoond. Ook
weet ik dat de trein van Perth
naar Sydney er geen drie, maar
vier dagen over doet en dat
dit via de boomloze vlakte ‘nularbor plain’ gaat. Wij hebben
deze schitterende boomloze
vlakte al een aantal keer op verschillende manieren doorkruist
en het was geweldig.
Het was zeker niet de bedoeling je te kwetsen, maar mijn
mening is zeker niet gebaseerd
op één vakantie. Op zaterdag
7 februari 2009 waren wij in
de staat Victoria en hebben wij
de bosbranden van dichtbij
meegemaakt. Wij zijn ongedeerd gebleven, maar het was
verschrikkelijk om te zien wat
het met de mensen en de natuur deed. Ook dit jaar was het
weer verschrikkelijk om te zien
wat er gebeurde en was het
ook zeker bijzonder om te zien
hoe iedereen elkaar probeerde
te helpen en stonden de mensen zeker schouder aan schouder, zoals jij in je ingezonden
brief terecht hebt vermeld.

Eenmaal thuis ben ik het
nieuws wat betreft de bosbranden blijven volgen en werd ik
bijna dagelijks op de hoogte
gehouden door de vele, lieve
kennissen en vrienden die in
Australie wonen.
Het was dan ook goed om te
vernemen dat het nu beter
gaat en dat de regering heeft
toegegeven dat de klimaatverandering ten minste een rol
heeft gespeeld bij de verwoestende bosbranden van de laatste maanden en dat de kennis
van de aboriginals als waardevol word gezien bij het maken
van brandgangen.
Wat ik ook heel bijzonder
vond, was het Bushfire Relief
Concert, waar intussen miljoenen dollars zijn opgehaald.
Zoals je al aangeeft, zijn de
bosbranden in Australie zeer
complex en niet in één artikel
te vangen.
Ik neem bij deze dan ook je uitnodiging om een bakkie koffie
te komen doen van harte aan.
Hartelijke groet,
Marcel Ruizendaal
P.S. Ik draag geen helm als ik
wakeboard.

Celstraf geëist
tegen cocaïnedealer
Tegen een 55-jarige man die vorig jaar november in Bunschoten werd betrapt met elf bolletjes cocaïne in zijn onderbroek
is vijftien maanden celstraf
geëist. Volgens de officier van
justitie staat vast dat de man al
acht maanden cocaïne verkocht
aan gebruikers in Bunschoten
en in zijn woonplaats Amersfoort.
De politie begon vorig jaar een
onderzoek naar de man na twee
tips uit het criminele milieu.
Volgens een informant dealde
hij ,,al vijf jaar en was hij nog
nooit gepakt’’. De andere tipgever
beweerde dat de verdachte elke
maand € 50.000,- zou verdienen
met de verkoop van cocaïne. Ook
waren er tussen 2015 en 2018 al
25 anonieme meldingen over de
man binnengekomen bij Meld
Misdaad Anoniem.
De Amersfoorter ontkende in de
rechtszaal dat hij een drugsdealer was. De elf bolletjes cocaïne
die hij bij zijn aanhouding op 22
november bij zich had, had hij
gekocht om met een aantal vrienden uit Bunschoten te delen ter
ere van zijn verjaardag, vertelde
hij. ,,We zouden er een feestje
van maken”, aldus de verdachte.
,,Eentje zorgde voor het bier, een
ander voor eten en ik voor drugs.”
De officier van justitie noemde

het bewijs voor het dealen echter
,,overweldigend’’. Op advies van
zijn advocaat beriep de man zich
op zijn zwijgrecht.
Daarnaast hadden ook zeven
klanten uit Bunschoten en
Amersfoort belastende verklaringen afgelegd, benadrukte de
officier van justitie. Ze herkenden hem op een politiefoto. In
zijn woning was bovendien een
weegschaal met cocaïne-sporen
aangetroffen, maar volgens de
verdachte had hij de weegschaal
uit de kliko van een overleden,
bejaarde buurman gevist.
Mede omdat de Amersfoorter
al een fors strafblad had, met
ook oude veroordelingen voor
het bezit en dealen van drugs,
vond de officier van justitie een
hogere straf op zijn plaats dan de
twaalf maanden gevangenisstraf
die hij volgens de richtlijn moest
eisen. Bovendien moest de straf
ook andere mensen ‘afschrikken’.
De aanklager benadrukte dat de
drugshandel met veel geweld
gepaard gaat, waar ook onschuldige mensen het slachtoffer van
worden.
De rechtbank doet 18 maart uitspraak. De advocaat van de man
pleitte voor vrijspraak, omdat het
politieonderzoek niet volgens de
regels zou zijn begonnen en uitgevoerd.

Schot in de roos

Een 9 kreeg ze. Het
hoogst haalbare cijfer
voor een opdracht.
In het laatste jaar van
haar opleiding aan
de Fotovakschool in
Apeldoorn maakte
Ellen de serie ‘Klederdracht’. Vijf foto’s
die barsten van de
verbeeldingskracht en
kunstzinnige klasse.
Ruim twee jaar geleden gaf ze gehoor
aan het stemmetje
in haar hart dat al zo
lang zei: ‘Ga iets anders doen, het is tijd
om verder te trekken’.
En dat is wat ze deed,
geholpen door een
lief duwtje van haar
man. Na twintig jaar
liet ze haar werk in de
reis- en recruitmentwereld achter zich en
ging ze terug naar de
schoolbanken om uit
te vinden of er in haar
een fotograaf schuilt.
Het creatieve vak dat
altijd al aan haar trok,
maar waar ze behalve
wat cursussen, nog
nooit echt professioneel gehoor aan had
gegeven.
Het bleek een schot in Ellen Heijnen-Koelewijn, Uit de serie ‘Klederdracht’, foto, nummer 2: Het
de roos.
jak, 2020.

Hedendaags
fashion-item

Voor de serie ‘Klederdracht’
schreef Ellen als eerste een gedegen plan van aanpak. Het
idee was om aan de traditionele klederdracht zoals we die in
onze dorpen kennen een nieuwe betekenis toe te voegen:
die van hedendaags fashionitem. Een originele invalshoek,
waarbij klederdracht niet alleen
wordt gezien als een relikwie,
maar ook als een kunstzinnige
component om eigentijdse
beelden mee te creëren.
Model werd Sabine Koelewijn,
die vroeger op haar kinderen
paste en nu als salesmanager
voor een modemerk werkt. Het
hebben van een schoonmoeder met een schat aan klederdrachterfstukken was ook niet
verkeerd.
Als decor koos ze voor het
Amersfoortse Eemhuis. De strakke lijnen van dit gebouw on-

dersteunen de nieuwe invulling
die Ellen aan ons erfgoed geeft.
Dat het jak in bovenstaande
foto is getransformeerd tot een
stuk dat je zo in je kast wilt hebben, komt ook door de mix met
andere kleding. Broek, riem,
oorbellen en schoenen met
zilveren punt dragen allemaal
bij aan het pakkende beeld. Dat
ook visueel lekker spannend en
complex is. Want kijk je goed
naar de foto, dan zie je een
intrigerende gelaagdheid. Om
dat effect te bereiken, koos ze
uit de vele gemaakte opnamen
de twee beste uit om die vervolgens op de computer in elkaar
te monteren.

Laatste loodjes

Voor Ellen zijn de laatste loodjes aangebroken met een
afstudeerproject ter afronding
van haar studie. Het resultaat
mag ze vanaf 28 juni tentoonstellen in het Kloosterhotel in
Amersfoort samen met dat van
haar medestudenten. Daarbij

Afstudeerexpositie: ‘The Corridor’
Leerhotel ‘Het Klooster’
Daam Fockemalaan 10, Amersfoort
Vanaf 28 juni

zit ze ook in het team dat de
expositie gaat inrichten. Een
leuke klus waar ze superveel zin
in heeft. En daarna? Haar werk
als ZZP-er verder uitbreiden. De
voorbereidingen daarvoor zijn
al in volle gang. Portretten in
combinatie met fashion, daarin
ligt voor haar de uitdaging.
Aan talent geen gebrek. Bovenstaande foto toont hoe zij een
eigen artistieke betekenis heeft
toegevoegd aan het begrip Art
& Fashion, dat ook het thema is
van de Kunstroute voor dit jaar.
Mode fungeert als spiegel van
de maatschappij net als de
kunst dat doet. Dat Ellen in
haar werk als fotografe deze
twee met elkaar verbindt en
daarbij ook ons culturele erfgoed de 21ste eeuw intrekt,
doet smaken naar meer. Ik kijk
nu al uit naar haar nieuwe
website.
Henny Goedegebuure

Cultureel Café: Lezing Art & Fashion,
Henny Goedegebuure
Donderdag 19 maart, 20.00 uur
Restaurant ‘De Mandemaaker’

