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Inschrijfformulier en machtiging 2021
Ondergetekende schrijft zich in voor de volgende cursus(sen).
Voor iedere deelnemer een apart formulier invullen.
Datum

Tijd

Cursus

Locatie

Prijs

Ma 16/8

14.00

Wim Kan - cabaretier in oorlogstijd

Mariaoord

7.50 

Di 17/8

10.00

Biodiversiteit in achtertuin

IDEA

7.50 

Di 17/8

14.00

Excursie Heidestein

Heidestein

7.50 

Wo 18/8

14.00

“Het boek van de oorlog is
nooit uit”

IDEA

7.50 

Wo 18/8

19.30

Bach in het Slottuintheater

Walkartkerk

7.50 

Do 19/8

10.00

Austerlitz en De Beaufort

Austerlitz

7.50 

Do 19/8

19.30

De Trojaanse oorlog

Walkartkerk

7,50 

Ma 23/8

14.00

Modern Delfts Blauw

Mariaoord

7.50 

Wo 25/8

14.00

Letland

Mariaoord

7.50 

Do 26/8

14.00

Liefde en dood in de middeleeuwen

Mariaoord

7.50 

Totaalbedrag

 Ik heb de Voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord
 Ik geef de Stichting ’t Gilde Zeist een eenmalige machtiging om het
totaalbedrag af te schrijven van mijn IBAN bankrekening
Aanhef (dhr of mevr)

.............................................................................................

Naam

.............................................................................................

Adres

.............................................................................................

Postcode en Woonplaats

.............................................................................................

Telefoonnummer

.............................................................................................

E-mailadres

.............................................................................................

Bankrekeningnummer (IBAN)

.............................................................................................

Handtekening

.............................................................................................

Volledig ingevulde formulier per email naar zomerschool@gildezeist.nl
of per post aan Zomerschool, Ln v.Cattenbroeck 14, 3703 BM Zeist

Voorwoord

Met groot genoegen presenteren wij hierbij het programma voor de Zomerschool van het Gilde Zeist voor 2021. Door de versoepelingen rond
corona hebben we een programma kunnen opzetten. Niet in juli maar
dit jaar eind augustus. Wij zijn trots u ook dit jaar weer een zeer gevarieerd programma te kunnen bieden.
De werkgroep Zomerschool Gilde Zeist bestaat dit jaar uit Piet Bel, Anita Bootsman, Peter Cornelissen, Carin de Jonge, Truus Kortenhorst en
Hugo Albers.
We houden bij alle lezingen rekening met de basisregels rond corona.
We wensen u een plezierige en leerzame Zomerschool,
Namens de werkgroep Zomerschool Gilde Zeist
Hugo Albers, projectleider

Inschrijven en voorwaarden

• Inschrijven voor een of programma-onderdelen van de Zomerschool
Gilde Zeist kan alleen door gebruik te maken van het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u ook digitaal invullen door het te downloaden
van www.gildezeist.nl/zomerschool.
• Stuur het formulier aan: zomerschool@gildezeist.nl. Eventueel kunt
het ook in de bus doen op het adres: Laan van Cattenbroeck 14,
3703 BM Zeist. Dus niet op het gemeentehuis (bureau is nog dicht).
• Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot eenmalige automatische incasso van het totale cursus- of lezingbedrag. U
hoeft zelf geen betaling te doen! Gilde Zeist zal het verschuldigde bedrag begin september 2021 af laten boeken.
• Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige bedrag aan inschrijvingen voor
de door u uitgekozen cursussen en/of lezingen en verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Digitale formulieren hoeft u
niet te ondertekenen.
• Alle lezingen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Vervallen lezingen worden uiteraard niet in rekening gebracht.
• Op het inschrijfformulier kan slechts één persoon worden ingeschreven. U kunt het lege formulier kopiëren en dat door ander(en) laten
invullen.
• Voor iedere cursus of lezing geldt een minimum en een maximum aan
deelnemers. Volgorde van inschrijven is bepalend voor deelname.
• Deelname aan de activiteiten van Zomerschool Gilde Zeist geschiedt
voor eigen risico. Zomerschool Gilde Zeist is niet aansprakelijk voor
eventuele schade en/of letsel.
• Tijdens cursusdagen in augustus is de cursusleiding van de Zomerschool Gilde Zeist te bereiken op 06 8350 2482 .
Op andere dagen is dit telefoonnummer niet in gebruik.

Maandag 16 augustus 14.00 uur - Mariaoord

Wim Kan: Cabaretier in oorlogstijd
Peter Schröder
Tijdens de Duitse bezetting van Nederland verbleven
Wim Kan en zijn vrouw Corry Vonk met hun ABC-cabaret in het voormalige Nederlands-Indië. Toen Japan
in 1942 de kolonie veroverde werden alle Nederlanders en ook veel Indische Nederlanders, mannen,
vrouwen en kinderen opgesloten in concentratiekampen. Gedurende hun gevangenschap traden zowel
Wim Kan als Corry Vonk in de kampen waarin zij verbleven als cabaretiers op voor hun medegevangenen.
In de jaren dat Wim Kan in Indië en in Birma gevangen zat, hield hij in
het geheim een dagboek bij. Aan de hand van deze dagboeken wordt
het leven van de krijgsgevangenen besproken onder andere bij de aanleg van de Birma-Thailand Railroad, de beruchte ‘spoorlijn des doods’.
In deze lezing, ondersteund met veel beeldmateriaal, schets Peter
Schröder verder ook de ontwikkeling van Japan tot een modern geïndustrialiseerd land en een economische grootmacht in Azië met een
expansieve politiek die leidde tot agressieve militaire interventies en
oorlogen met China, Rusland en Korea. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië bracht niet alleen veel leed voor de geïnterneerde Nederlanders maar ook voor de ‘bevrijde’
Indonesische bevolking. Op 15 augustus 1945 kwam
er plotseling een einde aan de Tweede Wereldoorlog, Japan gaf zich onvoorwaardelijk over nadat twee
atoombommen de steden Hiroshima en Nagasaki hadden vernietigd.

Peter Schröder was fotograaf, cameraman en regisseur.
Dinsdag 17 augustus 10.00 uur - IDEA

Hoe rijk is ‘onze achtertuin’
Frans van Bussel

De Heuvelrug en het Kromme Rijngebied kent nog
een rijke variatie aan planten en dieren, vogels, vissen en vlinders. Maar de biodiversiteit in onze regio
staat onder druk.
Hoe belangrijk is die biodiversiteit voor ons en hoe
kunnen we die behouden in onze regio. In deze cur-

sus gaan we op ontdekkingstocht in de fascinerende wereld van onderlinge relaties, strijd en samenhang tussen planten en dieren, insecten
en bloemen, vogels, bomen en struiken. U maakt kennis met verrassende technieken en lokmiddelen van de planten om insecten te lokken. We laten zien hoe alles met alles samenhangt en wat er gebeurt
als er één schakel wegvalt. We moeten die biodiversiteit en ecologisch
evenwicht koesteren en dat kan zelfs in uw eigen achtertuin.
‘s Middags gaan we naar Heidestein voor een rondwandeling op zoek
naar de rijke biodiversiteit in bos en hei en ven. We verzamelen om
14.00 uur bij de ingang aan de Prinses Margrietlaan
/ hoek Hoog Kanje.
Frans van Bussel is zijn hele leven al bezig met natuur- en milieueducatie. Hij was ondermeer jarenlang werkzaam bij het Natuurmuseum Groningen,
NMC Zeist, Regionaal Centrum voor Natuur en Milieucommunicatie en als docent natuuronderwijs op
de Pabo.

Woensdag 18 augustus 14.00 uur - IDEA

“Het boek van de oorlog is nooit uit”.
Dick van de Kamp

Dat is de titel van de biografie van de Zeister verzetsstrijder Catharinus (Carie) Stomp die leefde
van 1916-1945. Carie was één van de drie mannen
uit één gezin die hun verzet tegen de Duitsers met
de dood moesten bekopen. Hij overleed op 22 mei
1945 in Duitsland.
In de lezing zal aan de hand van het boek het leven
van Carie worden geschetst en zal worden besproken
wat zijn rol was in het verzet. Hij stond aan de wieg
van de LO ( landelijke onderduikorganisatie), de grootste verzetsorganisatie van ons land. Op 19 oktober 1943 werd hij gearresteerd en hij
kreeg 8 jaar tuchthuisstraf. Ook wordt ingegaan op zijn gang langs de
Duitse tuchthuizen. Gebruik is gemaakt van de brieven die Carie aan
zijn vrouw Hanna schreef en van niet eerder bekende documenten uit
Duitse archieven.
De spreker zal ook een beeld geven van Zeist in de jaren 1939 en
1940, van een Zeister ondernemersfamiie ( Stomp, woninginrichting)
en van het gereformeerde leven uit de eerste helft van de 20e eeuw.

Dick van de Kamp is geboren in Zeist (1944). Hij
studeerde rechten in Utrecht en heeft vrijwel zijn gehele werkzame leven bij het CNV gewerkt. Zijn laatste functie was voorzitter van de Hout- en Bouwbond
CNV. Na zijn pensioen heeft hij zich beziggehouden
met de Zeister geschiedenis. De jaren 1940-1945
hebben zijn speciale belangstelling. Hij is betrokken
bij het ZHG en het Geheugen van Zeist.

Woensdag 18 augustus 19.30 uur - Walkartkerk

Bach in het Slottuintheater anno 1729
Wim Faas

Net zoals er zomers concerten plaatsvinden in
het Slottuintheater hield Bach openluchtconcerten in Zimmerman´s Kaffeegarten, net buiten de
stadspoort van Leipzig. De bezoekers maakten dan
een heel andere Bach mee dan zondags in de Thomaskirche. In deze lezing gaan we kennismaken met
deze zomerse Bach: zonnig met soms een stevige
koele bries.
Toen Slot Zeist in 1686 gereed kwam, was Bach één jaar oud. Zoals
Bachs muziek barok is, is het Slot een echt barokpaleis. Bach werkte
tweemaal in een dergelijk slot. Stel dat Bach werkzaam was geweest
in Zeist, welke muziek zal er dan geklonken hebben in de balzaal of tijdens een zomers buitenconcert? In deze Zomerschool haalt Wim Faas
Bach naar Zeist en leren we hem kennen als een componist wiens composities altijd aansloten bij zijn werkomgeving. Tegelijk zullen we horen
hoe belangrijk invloeden uit Frankrijk en Italië voor hem waren. Een
zomercollege met geluid- en beeldfragmenten, interessant voor zowel
Bachliefhebbers als Bachmijders die deze zomer niet op vakantie gaan
naar Frankrijk of Italie.
Wim Faas is verpleegkundige bij Altrecht. In zijn vrije
tijd loopt hij hard en is hij vooral met Bach bezig
waarbij hij naast zijn muziek gefascineerd is in zijn
persoon en de context waarin zijn muziek gecomponeerd werd. Dit resulteerde in drie boeken.

Donderdag 19 augustus 10.00 uur - Dorpshuis Austerlitz

Austerlitz en de familie De Beaufort
Fleur de Beaufort en Hans Nijman

Austerlitz heeft een bijzondere band met de familie
De Beaufort, de gronden om Austerlitz zijn 100 jaar
eigendom geweest van de familie. In 1939 heeft de
familie deze gronden verkocht aan het Staatsbosbeheer. Joachim Ferdinand de Beaufort stelde in 1887
Het Lokaal ter beschikking aan een vereniging met
als nobel doel ‘de bevordering van zondagsheiliging
door bestrijding van drankgebruik te Austerlitz’.
Vooral de kleindochter van Arnoud Jan de Beaufort, Anna Wilhelmina
Margaretha de Beaufort (1880-1971), juffer Annie heeft veel betekend
voor de inwoners van Austerlitz. Zij woonde op het Molenbosch in Zeist
en heeft zeer veel sociale activiteiten ontplooid. Zij ging rond met een
pannetje soep bij zieken en bij ondervoede kinderen, die ook werden
uitgenodigd bij haar op het Molenbosch. Ook was zij beschermvrouwe
van veel verenigingen in Austerlitz.
Jonkvrouw Fleur de Beaufort, de 7e generatie, gaat een presentatie
geven over de relatie van haar familie en Austerlitz. Tevens gaat Fleur
uitgebreid vertellen over de familie de Beaufort en het landgoed Den
Treek Henschoten, dat 2200 ha groot is.
Aansluitend is een korte wandeling door het dorp
Austerlitz. Het programma duurt tot ongeveer 12.30
uur.
Het LocaaL der Vereeniging ter BeVordering Van
ZondagsHeiLiging door Bestrijding Van
drankgeBruik te austerLitZ. opgericHt 14 den
augustus 1887 en in BruikLeen afgestaan door den
WeLedeLgestrengen Heer Mr. i.f. de Beaufort.

Fleur de Beaufort is nu beschermvrouwe van de
Stichting Lokaal Austerlitz, dit om de relatie weer te
versterken.
Hans Nijman is voorzitter van de Stichting Lokaal
Austerlitz.

Donderdag 19 augustus 19.30 uur - Walkartkerk

De Trojaanse Oorlog in woord en
beeld
Christiaan Caspers

De Griekse strijd om Troje is niet alleen het onderwerp van de Ilias en de Odyssee van Homerus - de
twee epische gedichten die helemaal aan het begin
van de Europese literatuurgeschiedenis staan - maar

speelt ook een belangrijke rol in de lyrische en tragische poëzie van
de Oudheid en in de Griekse beeldende kunst. In dit college wordt het
verhaal van de Trojaanse oorlog verteld aan de hand van bekende én
onbekende tekstfragmenten en afbeeldingen. En passant zullen recente
wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de historiciteit van en
de beeldvorming rondom de oorlog aan bod komen.

Dr C.L. (Christiaan) Caspers promoveerde in Leiden
op een proefschrift over de tragedies van Euripides.
Hij doceert sinds 2010 klassieke talen op het Murmellius Gymnasium in Alkmaar en verzorgt colleges
Griekse taal en literatuur aan de Universiteit van
Amsterdam.

Maandag 23 augustus 14.00 uur - Mariaoord

Modern Delfts Blauw. ‘Kunst en/of ‘Kitsch’

dewerk. Met name in Delft; waar in de 17• en 18• eeuw een honderdtal
aardewerkfabrieken in bedrijf waren.
Tijdens mijn lezing vertel ik over het ontstaan van Delfts Blauw, bespreek ik de verschillende ‘decors’ en invloeden op de afbeeldingen.
Delfts Blauw is in de loop van de tijd natuurlijk ook met de mode meegegaan. Ik bespreek de teloorgang van de fabrieken en de redenen van
deze teloorgang. Daarna laat ik veel eigentijds werk zien. Ik bespreek
de opdrachtgevers, de verschillende kunstenaars. Een boeiende vraag
is: waarom is Delfts Blauw opeens in de ‘mode’. Misschien de vraag:
waarom zijn we de laatste tijd zo bezig met de Gouden Eeuw? Wat zit
daarachter?
Ik bespreek het fenomeen ‘stijlcitaten’, ‘postmodernisme’ en waarom.
Tot slot: ik heb een kleine collectie Delfts Blauw, zowel ‘kunst’ als ‘kitsch’. Die neem ik mee.
Margot Veerkamp heeft handvaardigheid gestudeerd aan de ‘Akademie voor Beeldende Vorming’ in
Amersfoort. Zij heeft 43 jaar handvaardigheid, CKV
en kunstgeschiedenis gegeven. De Gouden Eeuw en
Delfts Blauw zijn twee van haar vele interessegebieden.

Margot Veerkamp

Als je ‘The Netherlands’ zegt in het buitenland, dan
denken de meeste mensen aan klompen, kaas en
onze Delfts Blauwe souvenirs. Deze souvenirs worden eigenlijk beschouwd als ‘kitsch’ en meestal zijn
ze dat ook. Boeiend is om te bespreken waarom
sommige souvenirs kitsch zijn en waarom sommige
souvenirs niet. Een ander boeiend fenomeen: Delfts
Blauw is de laatste decennia herontdekt door kunstenaars en daardoor door het Nederlandse publiek. De
fabrieken, die nu nog Delfts Blauw producten maken, zoals ‘De Porceleyne Fles’ in Delft en de ‘Koninklijke Tichelaar’ in Makkum hebben de
afgelopen jaren verschillende kunstenaars gevraagd om met eigentijdse ontwerpen te komen. Ook bedrijven, zoals de KLM; gemeenten en
andere bedrijven hebben opdrachten gegeven om Delfts Blauw in gebouwen, objecten enzovoort te verwerken. Waarom Delfts Blauw? Waar
komt het vandaan en wat maakt dat het nog steeds overal opduikt.
Delfts Blauw is verbonden met onze Gouden Eeuw. Door de VOC handel
kwam in Nederland Chinees porselein op de markt. Dat was erg kostbaar en je liet daardoor zien dat je rijk was. De rijke burgers kochten
het en pronkten ermee. Daarom werd het al gauw nagemaakt in ons
land. Porselein maken was niet mogelijk in Nederland, omdat daar speciale klei voor nodig was, dus werd het nagemaakt in geglazuurd aar-

Woensdag 25 augustus 14.00 uur - Mariaoord

Letland: buﬀer, brug of nieuwe frontlijn?
Robin Sterk

De geschiedenis van de “Baltische Benelux” is curieus en boeiend tegelijk. Tot aan de Eerste Wereldoorlog maakte het Balticum deel uit van het immense Russische rijk, tijdens het interbellum waren de
drie landen onafhankelijk en vervolgens kenden ze
twee dramatische bezettingsperioden, eerst van de
Duitsers, daarna van de Sovjets. In 1991 (her)kregen Estland, Letland en Litouwen hun onafhankelijkheid en richtten ze zich meer en meer op het Westen
(NAVO, EU). Aan de hand van een interactieve presentatie zal de heer
Sterk de (moderne) geschiedenis, het heden en de toekomst van Letland onder de loep nemen. Aan bod komen o.a. geografie, taal, cultuur
en de geopolitieke situatie. Speciale aandacht krijgt de complexe relatie
met de machtige buurman en voormalige bezetter Rusland. Een vraag
die daarbij aan bod komt, is in hoeverre de diepgewortelde Letse angst
voor de Russische beer terecht is.

Robin Sterk, “founding father” en oud-teamleider van de HBO-opleiding
European Studies in Maastricht, stelt zich voor:
“Na mijn studie Frans aan de UU moest ik in militaire dienst. Dat was
ten tijde van de Koude Oorlog en ik kreeg de kans om een intensieve
opleiding Russisch te volgen bij de Inlichtingendienst. In die periode is mijn belangstelling voor
de complexe relatie tussen Oost en West ontstaan.
Later heb ik binnen het hoger onderwijs een afstudeertraject Central and Eastern Europe ontwikkeld,
met daarin veel aandacht voor allerlei aspecten van
voormalige Sovjetstaten, zoals de Baltische landen
Estland, Letland en Litouwen”.

Donderdag 26 augustus 14.00 uur - Mariaoord

Liefde en dood in de Middeleeuwen
Ad van der Lee

In het middelpunt van deze lezing staat de Minnezang , een poëzievorm waarbij de ridderdichter op
geheel eigen wijze zijn ( platonische) liefde voor een
(meestal) getrouwde adellijke dame tracht vorm te
geven. Ook onderwerpen als de Ronde Tafel van koning Arthur, de zoektocht naar de Heilige Graal, de
betekenis van de kruistochten, de verhouding tussen
Islam en Christendom en de achtergronden van de
Middeleeuwse maatschappij komen aan bod.
Aan de hand van een power-point-presentatie
neemt de docent u mee op deze reis door een interessant historisch
tijdvak.
Kennis van het Duits is wel handig, maar niet vereist.

Ad van der Lee studeerde Duitse Taal-en Letterkunde
aan de Rijksuniversiteit van Groningen en behaalde
in 1974 zijn doctoraal. Daarna was hij 39 jaar werkzaam in het onderwijs.. Graag wil hij zijn kennis en
ervaring met u delen, ook om er zelf wijzer van te
worden.

