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WOORD VOORAF
Route 4, de Jan van Anrooij kunstroute, Symfonie van de Betuwe is een
feit. In ons projectplan Wegwijs in de Betuwe, is dit de 4e route die we
publiceren. Na Route 1, de Piet Mulder kunstroute in 2019 en de eerste in
het drieluik van de drie Betuwse schilders van de vorige eeuw, is nu de
tweede schilder aan de beurt in dit drieluik: Jan van Anrooij in 2021. In
2022 gaan wij de derde schilder belichten: Reijer Murman.
Verder verschenen Route 2, de route langs de openbare kunstwerken in
de 26 kernen van West Betuwe en Route 3, de route langs de
vloedschuren in West Betuwe. Bij alle routes zijn ook bordjes geplaatst
met een QR code die verwijst naar een landingspagina bij Bureau
Toerisme Rivierenland. Op deze manier brengen wij het cultureel,
historisch erfgoed in kaart, dat voor de eigen inwoners, maar zeker ook
voor het bevorderen van het toerisme en daarbij mede helpt aan de
economie in deze streek. Ook zijn filmpjes bij beide routes gemaakt: zie
www.skcwb.nl onder Wegwijs in de Betuwe.
Route 4, is evenals Route 1 een route die maar eenmalig wordt
georganiseerd en dus ook alleen maar in de gestelde periode bezocht kan
worden. Maar liefst 15 locaties besteden tegelijkertijd aandacht aan de
schilder Jan van Anrooij. Verder organiseren wij lezingen, is het boek van
Jef de Jager te koop, hebben wij ansichtkaarten en zijn er ook schilderijen,
tekeningen en aquarellen te koop. Veel plezier op deze route! Voor meer
informatie: www.skcwb.nl of mail ons: info@skcwb.nl of bel met een van
de bestuursleden.
Joke van Vrouwerff
voorzitter 06 20 548482
Gerd Buyserd-van Doorslaer
penningmeester 0345 572224
Karin Janssens, secretaris

Inleiding door schrijver Jef de Jager
Bij Mr. Rumpt himself ontdekte ik jaren geleden een schilderij dat mij een
‘intense opdonder’ bezorgde, om met de maker ervan, Jan van Anrooy, te
spreken. Het ging om een lentetafereel van slechts 25 bij 35 cm. Op de
achtergrond was de Boutensteinse Sluis bij Beesd afgebeeld, op de
voorgrond twee wilgenstompen en een appelboom in vroege bloei. De stijl
deed mij denken aan Van Gogh, maar dan weerbarstiger, minder lieftallig
en toch lieflijker van kleur.

Aan de hand van Jan van Anrooy zou ik de Betuwe opnieuw gaan
verkennen. Zijn creaties lenen zich daartoe, want je ziet eerst wat erop
staat en dan pas dat hij ze heeft vervaardigd. Dankzij hem onderkende ik
de esthetische waarde van kale boomkruinen in een winters landschap;
van geknotte wilgen die als stille wachters langs zompige weiden staan.
Zijn werkgebied: de negen dorpen tussen Geldermalsen en Leerdam, bleek
zoveel eenheid te vertonen dat het verbazingwekkend mag heten dat er

geen speciale naam voor is bedacht. Niet zozeer de Linge bepaalt het
aanzien ervan, maar de bochtige dijken, waartegen oude huizen leunen.
Mr. Rumpt bemerkte mijn enthousiasme en begon erop aan te dringen dat
ik een tentoonstelling over Van Anrooy zou organiseren. Makkelijk praten
tegen iemand die slechts toetsen beroert. Gelukkig verwees hij mij naar
Joke van Vrouwerff van de stichting Kunst en Cultuur West Betuwe, die
met haar medebestuursleden Gerd Buyserd en Karin Janssens al op een
manifestatie rond de schilder broedde. Zelden heb ik zoveel
voortvarendheid kunnen aanschouwen. In een mum van tijd lag een
omvangrijk programma op tafel, waarbij het Streek- en Flipjemuseum in
Tiel zich uit eigener beweging zou aansluiten. Mocht elke gemeente over
een dergelijke stichting beschikken, dan zit het wel snor met de kunst en
cultuur in Nederland. Mijn innige dank gaat uit naar de stichting en naar
alle betrokkenen bij het project (alsmede Mr. Rumpt).
Jef de Jager
Geboren: 07-01-1949, Mierlo
Sinds 2002 woonachtig in de Betuwe: Beusichem.
Opleiding: culturele antropologie Universiteit van
Amsterdam, 1976.
Getrouwd met Astrid van Hellenberg- Hubar en
heeft twee kinderen.
Heeft tot op heden ruim 25 publicaties op zijn
naam staan.

Biografische schets Jan van Anrooy

(foto Chris van Koeverden)

Jan van Anrooy ( 1901 Zaltbommel – 1988 Tricht) heeft nooit een ideale
zoon kunnen zijn. Als peuter verzeilde hij in een vechtscheiding tussen zijn
vader en moeder die tien jaar in beslag nam. Zijn grootvader van
vaderszijde kreeg de voogdij over hem en vanaf de lagere school verbleef
hij doordeweeks in kosthuizen. Een normaal leven met ouders heeft hij
niet gekend.
De jonge Jan zocht al vroeg afleiding in tekenen en schilderen. De iets
oudere Jan vond extra afleiding in alcohol; hij zou zich tot een geduchte
kwartaaldrinker ontwikkelen.
Na de hbs volgde hij een klassieke opleiding aan de Koninklijke School voor
Kunst, Techniek en Ambacht in ’s-Hertogenbosch. Aansluitend werd hij
assistent van prof. Löffler aan de Kunstgewerbeschule in Wenen,
toentertijd een centrum van moderniteit. Als tamelijk klassiek schilder
richtte hij zich nadien op ’s-Hertogenbosch, waar hij enig succes oogstte,
totdat de crisisjaren aanbraken.

Inmiddels getrouwd en met twee kinderen om voor te zorgen, zocht hij
zijn heil buiten Brabant; tevergeefs. Uit armoede trad hij in 1936 in dienst
van het Nederlandse leger. Tijdens de meidagen van 1940 fungeerde hij
als kapitein van de Luchtdoelartillerie.
Een misrekening: hoe ‘fout’ hij ook geweest mag zijn, hij kende zichzelf
niet. In februari 1941 ging hij als referendaris werken op het Departement
voor Volksvoorlichting en Kunsten, waar hij leiding gaf aan het Bureau
Organisatie. Al in september 1942 werd hij daar ontslagen wegens zijn
oude kwaal, dronkenschap. Na de oorlog zou de tuchtrechter hem
vanwege ‘onvaderlandslievend gedrag’ tot drie jaar internering in een
kamp veroordelen, maar de minister stelde hem voordien ‘buiten
vervolging’.
De Betuwe werd zijn toevluchtsoord en muze. Vanaf eind 1943 in Deil,
vanaf eind 1945 in Rumpt schilderde hij als een bezetene. Wellicht zou hij
daarmee zijn doorgegaan als zijn vrouw niet in 1952 was overleden. Vier
jaar later, vereenzaamd en berooid, begon hij aan een zwerftocht, die hem
uiteindelijk naar Zuid-Afrika voerde, waar hij naast een nieuwe echtgenote
een bestaan opbouwde in het bibliotheekwezen. In 1973 kwam hij terug
naar Nederland, eerst in Hoorn en vervolgens in Tricht. Daar omarmde hij
zijn muze weer, die hem tot zijn dood in 1988 bleef bekoren. Hij ligt
toepasselijk begraven op het protestantse kerkhof in Rumpt.

Inleiding door de wethouder
Een forse penseelstreek en een landschap was geboren. Zo begon Jan van
Anrooij vaak aan de werken van Betuwse landschappen. Hij heeft overal
gewoond, maar keerde altijd terug naar zijn geliefde dorpen in West
Betuwe. Duizenden schilderijen heeft hij van onze omgeving gemaakt. En
daarom kan zijn werk niet ontbreken in de tweede kunstroute uit het
drieluik van Betuwse schilders.

Ik heb bewondering voor de manier waarop Jan van Anrooij de Betuwe
illustreerde. Hij trok vaak de dorpen van West Betuwe in om daar te
schilderen. De Linge bracht inspiratie en werd vaak afgebeeld in zijn
kunstwerken. Veel van zijn schilderijen hebben die typisch Betuwse
landschapskenmerken, zoals boomgaarden, bloesem en knotwilgen.
Geschilderd bij een sluis of een boerenerf. Voor inwoners zijn het
herkenbare beelden die nostalgie oproepen. Jan van Anrooij is in dat
opzicht een belangrijk onderdeel van onze prachtige omgeving en
geschiedenis.
Het initiatief voor de kunstroute is genomen door Stichting Kunst en
Cultuur West Betuwe. Ik wil hen heel graag bedanken en ben oprecht trots
op dit tweede deel van het drieluik. Het illustreert prachtig ons
cultuurbeleid. Waarbij wij zelforganisatie van initiatieven sterk

bevorderen. Met deze kunstroute brengt de stichting vanaf het
schilderspalet cultuur en kunst over op het doek met inwoners en andere
geïnteresseerden. Het is laagdrempelig, toegankelijk en bevat een
Betuwse kleurenmelange. Ik wens iedereen veel plezier tijdens de
kunstroute.
Geniet van de kunst!
Rutger van Stappershoef
Wethouder Cultuur en Kunst gemeente West Betuwe
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Zaterdag 19 juni 2021
Vernissage Jan van Anrooy Kunstroute
Symfonie van de Betuwe
vanaf 14.00 uur in de Pieterskerk te Tricht
Programma ochtend : speciaal programma voor deelnemers
aan crowdfundingsarrangement met o.a. preview
tentoonstelling in Tiel en Tricht.
Programma middag: vernissage Route en boek
14.00 – 14.30 uur feestelijke ontvangst in Pieterskerk, Kerkstraat te Tricht
met muziek van Sax4Sax Saxofoonkwartet
14.30 – 14.45 uur welkomstwoord door voorzitter Stichting Kunst en
Cultuur West Betuwe (sKCWB) Joke van Vrouwerff
14.45 - 15.00 uur ds. Henk Fonteyn, gastheer Pieterskerk

15.00 – 15.15 uur Jef de Jager, schrijver monografie Jan van Anrooy 19011988 Symfonie van de Betuwe
15.15 – 15.30 uur Presentatie film “Jan van Anrooy schilder vd West
Betuwe” van Bout Smit
15.30 – 15.45 uur Openingshandeling door wethouder Gemeente West
Betuwe, Rutger van Stappershoef
15.45 – 16.00 uur Kort dankwoord namens familie aan organisatie door
Jody Kaldenberg
16.00 – 17.00 uur Feestelijke receptie met muzikale omlijsting door
Sax4Sax Saxofoonkwartet, hapje en drankje en ophalen c.q. verkoop van
boeken en kaarten
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1. Flipje en Streekmuseum, Tiel
Thema: werk uit diverse particuliere collecties en
RAR (regionaal archief rivierenland), die nooit
eerder aan het publiek getoond zijn.

Het Flipje & Streekmuseum is een museum in Tiel. Het is gewijd aan de
geschiedenis van Tiel en omgeving, waaronder de industriële geschiedenis
en Flipje, het reclamemannetje van de fabriek De Betuwe. Het museum is
gelegen aan het Plein in de voormalige herensociëteit.
Adres: Plein 48, 4001 LJ Tiel
Openingstijden:
Di t/m vrij: 13.30 – 17.00 uur
Za en zo: 13.30 – 16.30 uur
Telefoon: 0344 614 416
www.streekmuseumtiel.nl
Afhankelijk van de dan eventuele geldende corona restricties; bezoek op
afspraak.

2. De Gelderlandfabriek, Culemborg

Thema: Collectie Jur van Zanten
De Gelderlandfabriek
Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg, Algemeen tel. +31 (0)345 227 227
E-mail: info@degelderlandfabriek.nl Restaurant una Volta tel. +31 (0)345 227 228
Evenementen/verhuur: info@degelderlandfabriek.nl, Monica van den Enden, tel.
+31 (0)6 58075105

De expositie
Het terrein van de Gelderlandfabriek is een unieke plek in Culemborg, met
een rijke historie. Begonnen in 1868 als locomotiefloods voor het spoor
tussen Maastricht en Utrecht is de locatie vervolgens in gebruik genomen
als meubelfabriek en later nog diverse malen uitgebreid. Na het vertrek
van meubelindustrie de Gelderland is het complex de afgelopen jaren een
broedplaats geworden voor zelfstandige ondernemers in de kunst- en
cultuursector en evenementenlocatie. De Gelderlandfabriek is 7 dagen in
de week open vanaf 11.00 tot 20.30 uur. Meer info:
www.degelderlandfabriek.nl

3. Elisabeth Weeshuis
Thema: - kinderen
Herenstraat 29 4101 BR Culemborg Tel.nr.: 0345-513912

Museum in een bijzonder monument. Het eerste nieuwgebouwde
weeshuis van Nederland (1560) is een bijzonder monument in het
historische centrum van Culemborg. De meisjesvleugel is in gebruik als
museum. Wie over de eeuwenoude vloeren langs de kinderbedjes loopt,
waant zich terug in de tijd. Met beeld, geluid en authentieke voorwerpen
vertelt het museum over vier eeuwen Elisabeth Weeshuis. Ook is er
aandacht voor weeskinderen van nu en de stadsgeschiedenis. In het
weeshuis wordt een kleine presentatie ingericht, deze is tijdens
openingstijden van het pand gratis toegankelijk.
Openingstijden: zie www.weeshuismuseum.nl

4. Stadskasteel Zaltbommel
Thema: - o.a. Zicht op Zaltbommel

Het Stadskasteel Zaltbommel is een streekmuseum in Zaltbommel,
gevestigd in het Maarten van Rossumhuis. Hier is de geschiedenis van
Zaltbommel en de Bommelerwaard en een permanente Fiep Westendorp
tentoonstelling te zien.
Adres: Nonnenstraat 5-7, 5301 BE Zaltbommel
Openingstijden: Dinsdag t/m zondag: 13.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten
Telefoon: 0418 512 617; www.stadskasteelzaltbommel.nl
Voor actuele openingstijden, raadpleeg de website.
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Kaartje Gemeente West Betuwe, met de 26 kernen die hieronder vallen.
Met de Waaldorpen onder en de Linge dorpen boven.

Spijk ♦

♦ Zennewijnen

Locaties in Gemeente West Betuwe:
5. Sint Pieterskerk, Kerkstraat, Tricht
Thema: Betuwe/Tricht
Kerkstraat 6, 4196 AB Tricht; Zie voor historie kerkgebouw:
www.hervormdegemeentetricht.nl

Na de vernissage op zaterdag 19 juni om 14.00 uur is de expositie in het
koor van de kerk te bezichtigen op de volgende dagen en tijden:
Elke dinsdag-en woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, en elke
vrijdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.30 uur, wanneer de
paarse banner met de mededeling ‘Kerk is open’ aan het hek hangt. (Zo
niet, dan is de kerk op dat moment in gebruik voor andere doeleinden).
Zaterdag 11 september ivm Monumentendag, open van 10.00 tot 17.00
Voor groepen tevens op afspraak. Neemt u daarvoor contact op met ds.
Henk Fonteijn, 0614230579.
Lezing: Jan van Anrooy, door de schrijver van het boek Jef de Jager,
woensdag 23 juni 2021, aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Vrije entree.

6. Voormalig Gemeentehuis Buurmalsen-Tricht
1926 - 1978
Thema: Groot deels particuliere collectie

Van 1982 tot 2013 voerde Dokter Buyserd op het gelijkvloerse gedeelte
zijn huisartsenpraktijk. De familie Buyserd woont nog steeds in dit
gemeentelijk monument.
Adres: Kerkstraat 2, 4196 AB TRICHT, Tel.nr 0345 572224
Openingstijden:
dinsdag-en woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, en elke
vrijdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.30 uur.
Zaterdag 11 september 2021, open monumentendag, van 10.00 – 17.00
uur

7. De Pluk, het MFC, Geldermalsen
Thema: Buiten Betuwe (BB)
Jan van Anrooij heeft niet alleen in de Betuwe gewerkt. Hier laten we
kunstwerken zien gemaakt in Zuid-Afrika, Wenen en andere plaatsen in
Nederland. Tentoonstelling Jan van Anrooij in de Pluk is
tot 1 september 2021.
De Pluk
Rijksstraatweg 64
4191 SG
GELDERMALSEN
tel.nr.
0345 - 745478
email:
info@depluk.nl
website:
www.depluk.nl
Geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur en tijdens activiteiten.

8. Kerken Deil-Enspijk
Thema: Betuwe/boerenleven
Locatie: Deil, Gebouw Kerkestein, naast de kerk

Van 19 juni tot 12 september exposeert de kerk van Deil werken van Jan
van Anrooij in de grote zaal van:
Gebouw Kerkesteijn: Deilsedijk 27 Deil
Naast de Sint Nicolaaskerk
Sint Michaelskerk : Deilsedijk 25 Deil
www.kerkdeilenenspijk.nl
Openstellingen:
elke dinsdag- en woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00,
elke vrijdag- en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.30.
Zaterdag 11 september 2021, open monumentendag, van 10.00 – 17.00
uur. We houden dezelfde tijden aan als die van de expositieruimten in
Tricht, zodat er hier aan de Linge een mooie wandel- of fiets-kunstroute
ontstaat. Voor groepen tevens op afspraak.
Lezing: Jan van Anrooy, door de schrijver van het boek monografie Jan
van Anrooy 1901-1988 Symfonie van de Betuwe, Jef de Jager.
Zondag 5 september 2021, aanvang 15.00 uur. Kerkestein te Deil.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Vrije entree.

9. Dorpshuis Albertine te Rumpt
Thema: Betuwe/boerenleven
Adres
Telefoon

RM van Gellicumstraat 3
4156 AJ Rumpt
0345-682264
www.dorpshuisalbertine.nl

Geopend: Elke zaterdag in de periode tussen 19 juni t/m zondag
12 september van 11.00 tot 16.00 uur.

10. Stroomhuis Neerijnen
Thema: portretten

Van Pallandtweg 1, Neerijnen
www.stroomhuisneerijnen.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Maandag gesloten.
Voor actuele openingstijden raadpleeg altijd eerst onze website.
In het trappengat, leidend naar de tentoonstellingsruimte, zullen
gedurende de hele periode van 19 juni t/m 12 september, portretten van
Van Anrooy hangen.

11. Het Veerhuis Varik
Thema: Water en zon

We zijn open van woensdag t/m zondag van 11 – 17 uur voor bezoekers.
Waalbandijk 8 | 4064 CB Varik | Tel 0344-605640 www.veerhuis.nl
Het Veerhuis Varik ligt prachtig aan de dijk. U kunt er genieten op het
terras van het uitzicht over de Waal onder het genot van een drankje.
Henry Mentink organiseert verschillende exposities en workshops. Henry
Mentink is de oprichter van het Veerhuis, een centrum voor de nieuwe
economie. Hij is ondernemend en idealistisch en weet mensen enthousiast
te maken en hen na te denken over een andere maatschappij. Al vele
jaren is hij aan het experimenten op het gebied van nieuwe economieën
en maatschappijvormen.

12. Wijngaard De Kruifhof Ophemert
Thema: boerenleven
Wijngaard De Kruithof is een lieflijke wijngaard in het Gelderse Ophemert
(Betuwe).

Wijngaard De Kruithof
Pippertsestraat 12
4061 BK Ophemert

website: www.wijngaarddekruithof.nl
email: info@wijngaarddekruithof.nl
tel.nr. 06 – 44 46 82 35 (Marion)

De wijngaard ligt op het grondgebied van de Heerlijckheid Ophemert
vlakbij het kasteel. In de wijngaard wordt zo duurzaam mogelijk en op
ambachtelijke wijze gewerkt, met respect voor de omgeving, de planten
en het bodemleven. De planten in de wijngaard worden met liefde en
aandacht verzorgd. Al onze wijnen zijn kwaliteitswijnen met Beschermde
Geografische Gebiedsaanduiding en zijn tijdens de Wijnkeuring van de
Lage Landen bekroond met medailles.
Kees & Marion Kruitwagen, wijngaardeniers met passie!
Combineer uw bezoek aan de tentoongestelde werken met het genieten
van een mooi glas wijn en een rijk gevulde tapasplank in ons proeflokaal of
op het terras met uitzicht op de wijngaard.
Openingstijden:
Elke vrijdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 12.00 – 18.00 uur
en op feestdagen tussen 12.00 – 18.00 uur (zie website)
Voor groepen ook op afspraak.

13. Lijstenmakerij Melchior te Meteren
Thema: eigen en particuliere collecties

Melchior Lijsten
Rijksstraatweg 63A
4194 SK Meteren
Tel.: 0345 572716
Email: info@melchiorlijsten.nl

Lijstenmakerij Melchior is al decennia lang een begrip in de Betuwe.
Het is het adres om kunstwerken op professionele wijze te laten
inlijsten.
Bezoektijden:
Ma t/m vrijdag 09.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

14. Museum Watersnood in Ouwerkerk, Zeeland
Thema: watersnood/Zeeland

Weg van de Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk
0111 - 644 382 info@watersnoodmuseum.nl

Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
zoveel meer dan een museum

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, vertelt het verhaal van de
watersnood van 1 februari 1953 in de Zuidwestelijke delta. Het is
gevestigd in vier Phoenix caissons die in november 1953 zijn gebruikt om
het laatste dijkgat bij Ouwerkerk te sluiten. In elk caisson staat een
thema centraal: in caisson 1 de feiten (hoe kon het gebeuren en wat
gebeurde er), in caisson 2 de verhalen over de slachtoffers en de
herinnering aan hen, in caisson 3 de wederopbouw met machines en
zelfs een geschenkwoning en in caisson 4 hoe water ook anno nu nog
van grote invloed is wereldwijd door klimaatverandering en
zeespiegelstijging. Een museum interessant voor jong en oud!
Naast het museum staat Museumbrasserie Het Vijfde Caisson, waar ook
het kenniscentrum overstromingen een plaats heeft gekregen. De
museumbrasserie is te bezoeken door gasten van het museum, maar ook
door passanten. Op een fraai gelegen terras valt te genieten van een keur
aan Zeeuwse gerechten met lokale producten, maar ook voor een koffie
met Zeeuwse Bolus kan men er terecht.
Het omliggende Krekengebied is een prachtige omgeving voor fiets- en
wandeltochten. In de museumwinkel en ook in de brasserie zijn diverse
routes te verkrijgen en wat te denken van de fiets- en wandelapp van het
museum. Zo is er ook na een bezoek aan het museum nog genoeg over de
watersnoodramp van 1953 in de regio te ontdekken.
Het museum is (gewoonlijk) van 1 april tot 1 november dagelijks geopend
tussen 10.00 en 17.00 uur.
Wie een goed beeld wil krijgen van hetgeen Nederland heeft doorstaan op
het gebied van overstromingen en hoe het zich sindsdien heeft ontwikkeld
tot DE Waternatie van de wereld, kan niet anders dan een bezoek brengen
aan het Watersnoodmuseum. Voor een digitale opwarming, kijk op:
www.watersnoodmuseum.nl

15 . Vereniging Oud-Hoorn, Oost-Indisch Pakhuis
te Hoorn
Thema: Hoorn en Jan van Anrooij
In het jaar 1606 is in opdracht van
de plaatstelijke kamer van de VOC
het Oost-Indisch Pakhuis gebouwd.
Vanwege het grote profijt dat de
handel in peper, foelie, nootmuskaat
en andere materialen had is het
gebouw uitgebreid en een tweede
pakhuis gebouwd.
Na de bloeiperiode heeft het talloze
andere functies gehad en sinds 1996
het onderkomen van de vereniging.
In de Kerkmeijerzaal zal gedurende
de periode werken uit de Hoornse
periode van Jan van Anrooy te zien
zijn. Een bezoek aan Hoorn is zowiezo zeer de moeite waard!
Vereniging Oud Hoorn
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Tel.: 0229 - 27 35 70
E-mail: info@oudhoorn.nl
Openingstijden:
Dinsdag en donderdag: 10.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur

Regatta Hoorn

Het boek behandelt leven en
werken van de schilder. Het
telt 120 blz. (25.000 woorden)
en plus minus 80 illustraties.
Hard cover.
Om zeker te zijn van een exemplaar
van het boek, kunt u nu met € 5,00
korting al intekenen op de monografie
van Jan van Anrooy, zodat u zeker
bent van een exemplaar. Bij
voorinschrijving ontvangt u dus een
flinke korting op het boek (normaal
€ 29,95) nu voor € 24,95 per stuk.

Jan van Anrooy is een van de drie belangrijkste schilders van de Betuwe uit
de 20ste eeuw. Kwantitatief klopt dat zonder enige twijfel. Hoewel ook
elders actief geweest, heeft hij in vijfentwintig jaar circa drieduizend
tekeningen en schilderijen van de streek gemaakt. Rumpt, waar hij
begraven ligt, was zijn vertrekpunt en van daaruit exploreerde hij het
Lingegebied, toen nog gekenmerkt door rommelige boerenerven en
kleinschalige landbouw. Desondanks doen zijn voorstellingen niet
gedateerd aan. Dat heeft zeker met zijn stijl te maken, al hield hij niet van
-ismen en nog minder van scholen. Begonnen als postimpressionist werd
hij steeds expressiever, totdat hij bij een zuiver expressionisme belandde,
zonder ooit het kleurenpalet van de Betuwe te verlaten. Wie van de
Betuwe houdt, houdt van het werk van Jan van Anrooy.
Chris van Esterik heeft het voorwoord voor deze monografie geschreven:
‘…het adagium van zijn leven lijkt het anti-burgerlijke te zijn. Antiburgerlijk niet in nihilistische zin, maar in vitalistische zin, vol van een
diversiteit aan kleuren.’
Het nawoord is geschreven door Peter Schipper: ‘Het werk van Jan van
Anrooy behoort tot het beste van onze streek en naar landelijke
maatstaven tot de top.’
Auteur Jef de Jager (1949) is cultureel-antropoloog en bijna twintig jaar
woonachtig in de Betuwe.

Bestelling van een of meerdere boeken:
Ondergetekende:
Naam: ------------------------------------------------------------------------------------------

Adresgegevens: -----------------------------------------------------------------------------

Woonplaats en postcode: -----------------------------------------------------------------

Email: -------------------------------------------------------------------------------------------

Tel.nr.-------------------------------------------------------------------------------------------

Maakt per omgaande : € -------------- (invullen wat van toepassing is), voor ----- (aantal) stuks boeken over

IBAN-nummer: NL27RABO0330229958, t.n.v.
Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe sKCWB,
ovv uw naam en voorintekening Monografie Jan
van Anrooy
op:

Rondje aankruisen indien u het boek thuisgestuurd wilt hebben
0 graag het boek opsturen aan bovengenoemd adres; hiervoor
maak ik € 7,50 extra aan u over.

Dit formulier kunt u per email sturen aan: info@skcwb.nl

Word vriend van de

Stichting

U kunt ons steunen als
donateur/vriend van de Stichting

sKCWB.

Wij, als bestuur, zijn zeer enthousiast gestart met het realiseren van
onze vele plannen en ideeën als stichting skcwb en wij brengen dit
samen onder het project : “Wegwijs in de Betuwe”. Zie voor meer
informatie onze website: www.skcwb.nl
Echter, wij kunnen dit niet alleen en zoeken verbindingen,
samenwerking en hulp van u allen. Met name gaat het ons ook om
financiële middelen.
Voor een gering bedrag kunt u al vriend/donateur worden van onze
Stichting.
Voor particulieren:
Vriend

€ 5,00

Dikke vriend

€ 25,00

Voor bedrijven:
Vriend

€ 25,00

Dikke vriend

€ 100,00

Bedragen gelden voor een jaar. Zie voor aanmelding en betaling
onze website: www.skcwb.nl of neem contact op met onze
penningmeester@skcwb.nl

Tgv de Jan van Anrooy kunstroute, zijn 15 verschillende
ansichtkaarten ontwikkeld door sKCWB. Deze kaarten zijn los
verkrijgbaar ad € 1,00 per stuk, maar ook per 5, 10 en 15 stuks.
Prijs van de kaarten in willekeurige samenstelling:
Set van 10 kaarten in mooie enveloppe
€ 8,50
Set van 5 kaarten in mooie enveloppe

€ 4,50

Kaarten los verkrijgbaar

€ 1,00 per stuk

Jubileumuitgave, set van 15

€ 12,50

Voor meer informatie en/of bestellen van kaarten:
Email: info@skcwb.nl of bel met Gerd Buyserd: 0345 572224
Facebookpagina:
www.facebook.com/skcwb
Website: www.skcwb.nl

Verder nog verkrijgbaar bij de Stichting:
Oeuvre boek Piet Mulder - schilder van het Betuws landschap
Piet Mulder 1919 – 2019, Route 1.
Bevat 160 pagina's en
200 afbeeldingen. Prijs
€ 29,95

Ansichtkaarten Piet Mulder
Nog verkrijgbaar bij de Stichting van Piet Mulder, Route 1, serie kaarten
winterlandschappen en een serie van 32 prachtige kaarten van werken
van Piet Mulder ad € 19,50. Zie www.skcwb.nl

Advertenties:

Poppenbouwing 26c-3
4191 NZ Geldermalsen
T 0345 74 59 59
M 06 22 11 13 35
W www.pvkv.nl

Herman Kuijkstraat 62
4191 AL GELDERMALSEN
Tel.nr. 0345 588090

Mede mogelijk gemaakt door en met samenwerking van:

Cultuurfonds Rumpt

Stichting Jan Nieuwenhuyzen

W: www.skcwb.nl
F: www.facebook.com/skcwb
E: info@skcwb.nl
De Jan van Anrooij kunstroute is een uitgave van
Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB)

