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De kunstsmaak
van jonge ogen

Trailwalker column

Door André Klomp
100 km wandelen binnen 30 uur?
“Je bent gek”, riep mijn dochter, “jij met je knie?” Het begon
eigenlijk vorig jaar: groot evenement op Edes grondgebied een
teamwandeling van 100 km
start bij Hoekelum. Goh wat
had ik graag meegedaan, maar
goed er waren ook in die tijd
verkiezingen dus toch al druk
daarmee. Ook ontbrak het aan
andere gekken om me heen, dus
het werd niets. Dit jaar opeens
een oproep dat er aanvulling
werd gezocht in het team van
gemeenteraadsleden. Aangezien ik 1,5 jaar als fractieas-

sistent bij GroenLinks/Progressief
Ede rondloop voelde ik me wel een
klein beetje betrokken bij deze groep.
Dus toepasselijke stoute schoenen
aangetrokken en maar eens een
mailtje gestuurd. Tja, en omdat de
andere leden van de gemeenteraad
geen tijd, zin, conditie of ander
geldig excuses hadden werd ik met
open armen ontvangen. Een dag
later was ik ingeschreven en liep ik
het eerste trainingsrondje van 20 km
mee. Maar ik hoor u vragen: hoe
komt het dat je dit leuk vindt? Ach
de meeste mensen die mij kennen,
weten dat ik altijd van sport heb ge-

houden en duidelijk teleurgesteld
was toen doktoren mij vanwege
een versleten knie alle spring,
hol en draaisporten ten sterkste
afraadden. Maar het bleek dat
ik nog wel goed kon wandelen,
dus Pieterpad, Trekvogelpad
ging allemaal goed. Tja en dan
wil je weer iets anders en dat is
de trailwalk zeker: 100 km met
anderen die uit naam van de
burgerij van Ede over allerlei
zaken mogen beslissen: wie zijn
zij hoe denken zij. Een dubbele
uitdaging dus. U wordt op de
hoogte gehouden.

Het merendeel van jongeren
van 14 tot 20 jaar kiest
voor traditionele, figuratieve
Nederlandse kunst uit de
19e eeuw. Slechts 35% kiest
voor moderne kunst, de kunst
van de 20e eeuw. Dit is het
resultaat van een pilot die Simonis & Buunk Kunsthandel
de afgelopen maanden deed.
Deze uitslag is opmerkelijk,
aangezien bij muziek de
waardering juist andersom is:
het merendeel kiest voor hedendaagse muziek en weinig
voor klassiek.

U Ede

CDA-kandidaten gaan op campagne in Ede
Ede

Het CDA Gelderland houdt
zaterdag 19 februari een bustour langs vijf Gelderse steden.
Als een groene brigade zullen
de kandidaten dwars door Gelderland rijden en de plaatselijke afdelingen ondersteunen bij
het canvassen. En dit alles in

een schitterende oude Amerikaanse schoolbus. De bustour
begint op de carpoolplek bij
de kruising A50/A12, bij het
Postillon hotel/Mercure. Vervolgens is de bus in Ede van
13.00 - 14.00 uur. In de bus
zitten de eerste achttien kandidaten van de lijst, waaronder

GEBRUIKTE
BOUWMATERIALEN

de lijsttrekker Jan Jacob van
Dijk. In Ede staan de Edese
kandidaten op de Markt bij de
Oude Kerk. Albert Schol en
Wilke Dekker zullen gesteund
door CDA leden uit Ede met
burgers in gesprek gaan over
lokale thema’s.

Eind vorig jaar schreef de Edese
kunsthandel de kunstverkiezing
uit door 45 schilderijen in alle
stijlen op het web te plaatsen.
Jongeren gaven in de lengte van
een Twitterbericht antwoord op
de vraag welk schilderij zij graag
een tijdje thuis zouden hebben
hangen. Uit de 816 stemmen die
binnenkwamen, blijkt dat 65%
kiest voor redelijk conservatieve

kunst: figuratieve kunst uit voornamelijk de 19e eeuw. Dit tegenover 35% van de jongeren die
kiest voor de modernen van de
20e eeuw, de expressionistische
en abstracte kunst uit de periode
1910 – 1980. Het romantische
werk Figuren en vee in een berglandschap van Barend Cornelis
Koekkoek (1803-1862) scoorde
het hoogst. Deze uitslag is opmerkelijk in de 21e eeuw, omdat in muziek klassieke muziek
meestal ‘verplichte kost’ is door
ouders en school, terwijl jongeren bij voorkeur luisteren naar
eigentijdse muziek. Het jeugdig
oor luistert steeds abstracter, het
jonge oog kijkt bij voorkeur naar
figuratie, en dan ook nog fijn uitgewerkt. De uitslag is deze week
gepresenteerd op www.simonisbuunk.nl/jongeogen.

Het Kröller-Müller Museum
De verkiezing van de Edese
kunsthandel liep, per toeval,
parallel aan de verkiezing die
het nabijgelegen Kröller-Müller
Museum organiseerde voor jongere kinderen (tot 12 jaar). Zij
kozen uit 50 landschappen hun

eigen favoriet, waarvan in Otterlo de expositie Mijn Mooiste
Landschap samengesteld is, nog
t/m 6 maart te zien op twaalf minuten rijafstand van Simonis &
Buunk.

De ‘kleine’ schaakgrootmeester Anish Giri kiest kunst
De laatste stem voor de verkiezing kwam vorige week nog van
Anish Giri, de 16-jarige Nederlands-Russische grootmeester,
die net 100% had gescoord in
een simultaan tegen politici en
journalisten en met Tata Steel
Chess Tournament menig voorpagina heeft gehaald. Hij stemt,
eveneens, voor Romantiek.

Het werk Figuren en vee
in een berglandschap van
Barend Cornelis Koekkoek
(1803-1862) scoorde het
hoogst.
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Nude 54N - Wageningen - Tel. 0317-452365

Beijer & Zn bv
Cuneraweg 411
Rhenen
Tel. 0318 - 512086
www.beijer-rhenen.nl

Aanbieding van alle topmerken wand- en vloertegels
die wij speciaal groot hebben ingekocht.
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Rijnhal Arnhem
26 & 27 februari
10.00 - 17.00 uur

Cr a
dagen
• Meer dan 150 standhouders en kunstenaars
• Grote diversiteit hobbymaterialen
• Amateurkunstenaars en hobbyisten
B
• Vele workshops en demonstraties

Kortingsactie
Tegen inlevering van deze advertentie 2 euro
korting op de toegangsprijs van 7 euro.
(dus niet geldig voor 65+)

www.creadagen.nl

Aan-/verkoop o.g.

Taxaties

Advisering

Senioren

GRATIS WOZ-BEZWAAR
Heeft u twijfels over de hoogte van uw WOZ-waarde?
Wij controleren uw gemeentelijke aanslag en maken eventueel
GRATIS WOZ-BEZWAAR INCL. JURIDISCHE BEGELEIDING.
Welkom op ons INLOOPSPREEKUUR:
WOENSDAG 23 FEBRUARI A.S. van 14.00-20.00 uur
ZATERDAG 5 MAART A.S. van 11.00-14.00 uur
of een ander moment op afspraak.
Zie voor meer informatie www.jacobsenede.nl

