
OUD-BEIJERLAND - Voor 
vormgever en beeldkunste-
naar Rien Olijslagers is de 
expositie in het gemeen-
tehuis van Oud-Beijerland 
zijn eerste expositie.

Werk verkocht hij al wel aan 
belangstellenden vanuit klei-
nere evenementen als atelier-
route en via internet. ,,Maar 
zo groots als nu is mijn werk 
nooit eerder tentoongesteld. 
Leuk is het vooral ook omdat 
het in het gemeentehuis van 
mijn woonplaats is. Ik woon 
aan het Spui, ik werk aan het 
Spui en ik haal er mijn mate-
riaal vandaan’’, vertelt Rien 
Olijslagers.
In het gemeentehuis han-
gen veertien werken van de 
vormgever. De officiële ope-
ning vindt plaats op 8 maart 
gelijktijdig met de opening 
van de gemeentewinkel.

De basis van de werkstuk-
ken die Rien Olijslagers nu 
vervaardigd is gelegd in de 
volkstuin die hij vroeger 
had. ,,Er lag oud hout en dat 
heb ik in elkaar gespijkerd. 
Ik wilde er wat mee gaan 
doen, maar dat lukte niet. 
Het hing aan de muur van 
mijn ateliertje en  heb ik het 
paneel roze geschilderd. Dat 
werd zo leuk en de structuur 
kwam zo goed naar voren, 
dat ik vanaf dat moment met 
afvalhout ben gaan werken. 
Toen de voorraad in mijn 
schuurtje op was ben ik naar 
het Spui gegaan om materi-
aal te verzamelen.’’
Het hout haalt Rien veelal 

vanuit de Staart. ,,Het wordt 
wat lastiger omdat er koeien 
lopen. Ik ben ook wel eens 
weggegaan. De koeien had-
den toen een jong. Pa en moe 
stonden boven aan de dijk 
en het jong onderaan. Daar 
moest ik tussen door. Ik was 
bovendien met de hond, toen 
ben ik terug gegaan.’’

In het voorjaar gaat Olijsla-
gers weer naar de locatie. 
,,Als het zomer is ben ik te 
laat want dan gebruike-
ren jongeren het hout voor 
kampvuurtjes. Dan gaat 
mijn materiaal in rook op’’, 
lacht Rien. Hij werkt ook 
met ruwhout van een tuin-
centrum. ,,Het contrast met 
dit tuinhout en verweerde 
hout is erg leuk.’’ Het hout 
‘siert’ hij met ijzer- of staal-
draad, bouten, moeren, spij-

kers en schroeven. 

Rien heeft er veel plezier in 
om met afvalhout te wer-
ken. ,,Het verrast me altijd 
weer. Je hebt een idee om 
met bepaalde houtstukken 
te werken. Soms klopt het 
niet. Dan blijf je zoeken tot 
je de juiste stukken gevon-
den hebt. Dan pas ga ik met 
de kleuren aan de slag. Veel 
blauw en groen, want dat 
zijn de kleuren als je door de 
polder loopt. Ik vind dat een 
prachtige combinatie.’’ Fa-
voriet bij hem zijn rood met 
witte balkjes. ,,Ik doe dat al 
dertig jaar en het vormt al-
tijd een mooi contrast met 
de achtergrond.’’ Zwart vindt 
Rien ook prachtig, maar wel 
altijd in combinatie met fel-
lere kleuren. ,,Het mag nooit 
somber worden.’’

Zingen

OUD-BEIJERLAND - Op het ein-
de van de 16e eeuw werden 
Joden uit Spanje en Portugal 
verdreven en vestigden zich 
o.a. in Nederland. 
De meesten van deze Sefar-
dische Joden behoorden tot 
de elite van de bevolking: 
artsen, zakenlieden, hoge 
regeringsfunctionarissen. 
De uit Oost-Europa afkom-
stige Askenazische Joden 
kwamen later, als het ware 
op een slof en een schoen 
naar Nederland.
In Nederland kregen de Jo-
den betrekkelijk snel vrij-
heid van godsdienst en ge-
legenheid zich te ontplooien 
waardoor er culturele ont-
moetingen ontstonden met 
de christelijke bevolking.
Lody van de Kamp behoort 
tot de naoorlogse generatie. 
Hij werd in 1948 te Ensche-
de geboren en studeerde aan 
de Talmoed Hogeschool in 
Montreux (Zwitserland) en 
Londen. 
In 1978 kreeg hij rabbinale 

bevoegdheid en vestigde 
zich in Londen. 
In 1981 keerde hij terug naar 
Nederland en was hij als 
rabbijn verbonden aan de 
Joodse Gemeenten van Den 
Haag, Amsterdam en Rot-
terdam. 
Sinds 1996 is Van de Kamp 
directeur van de reisorga-
nisatie Jehoeda Services; 
voorts is hij fractievoorzitter 
van het CDA te Amsterdam, 
stadsdeel Zuideramstel. Hij 
publiceert regelmatig in 
tijdschriften en weekbladen, 
geeft spreekbeurten over 
Israël en het Jodendom en 
heeft inmiddels een drietal 
boeken geschreven. Begin 
mei van dit jaar zal zijn ro-
man  ‘Oorlogstranen’ ver-
schijnen. 
De bijeenkomst in de Tho-
maskerk begint om 20.00 
uur; einde ca. 22.00 uur. In 
de pauze wordt thee en kof-
fie aangeboden waarna er 
gelegenheid is vragen te stel-
len. De toegang is vrij.

Romantisch realisme en abstract
NIEUW-BEIJERLAND - De zus-
sen Ria Dijke uit Piershil 
en Joke van der Schee uit 
Rhoon exposeren in biblio-
theek Nieuw-Beijerland. Ge-
zamenlijk heeft het tweetal 
al diverse malen in de Hoek-
sche Waard, Rotterdam en 

Poortugaal werken tentoon-
gesteld.
Ria maakt abstracte werken 
die krachtig van kleur zijn. 
Ook maakt zij etsen en li-
nosneden. Joke maakt rea-
listisch werk met een vleugje 
romantiek. Natuur en bloe-

men spreken haar het meest 
aan. De laatste jaren heeft 
zij vooral  de natuur van de 
Rhoonse Grienden en Klein 
Profijt aan het doek toever-
trouwd. De expositie in de 
bibliotheek duurt tot 1 tot 
april.

Geschiedenis Joodse 
gemeenschappen

‘Ikoon’ resultaat van zoektocht
OUD-BEIJERLAND - Beeldend 
kunstenaar Martijn Duif-
huizen exposeert met een 
overzichtstentoonstelling 
in Architectenburo Roos en 
Ros aan de L.J. Costerstraat 
2. Zaterdag 23 februari is er 
van 10.30 tot 15.30 uur een 
open dag voor belangstel-
lenden waarbij ook Martijn 
Duijfhuizen aanwezig is. 

In zijn werk probeert  Mar-
tijn met een minimum aan 
middelen een zo groot moge-
lijke spanning op te roepen. 
Zijn werk is nooit schreeu-
werig, de aandacht gaat 
uit naar het hele schilderij. 
Hij beperkt zijn kleuren en 
werkt op grote formaten.

In december 2007 exposeer-
de hij tijdens het symposium 
‘Het trekken van de lijn’ bij 
het Architectenburo. Hier 
spraken oud-minister Cees 
Veerman, burgemeester 
Antoin Scholten van Zwijn-
drecht en burgemeester 
Klaas Tigelaar van Oud-Be-
ijerland tegen een decor van 
zijn kunstwerken.

,,Mijn werk ‘ikoon’ is het re-
sultaat van een zoektocht 
naar de diepste essentie van 
een ikoon. De achtergrond is 
egaal zwart, donker maakt je 
als kijker stil. De gouden au-
reool licht op uit het doek en 
vormt zo een spannend con-
trast. De binnenvorm laat 

een heilige zien, het hoofd 
iets schuin, voor de één de 
lijdende Christus, voor de 
ander Maria of een andere 
heilige,’ aldus Martijn.

,,Momenteel werk ik aan een 
doek in opdracht. De eisen 
zijn dat ik alleen gebruik mag 
maken van witte verf, hori-
zontaal en verticaal. Op dit 
moment ben ik nog aan het 
experimenteren, maar het is 
ongelooflijk wat je met één 
kleur kunt bereiken. Licht 
is van grote invloed op het 
beeld. Door dik en dun naast 
elkaar te gebruiken ontstaan 
schaduwlijnen. Met dat spel 
van licht en schaduw houd ik 
me graag bezig.’’

Rabbijn Lody van de Kamp uit Amsterdam behandelt op 
uitnodiging van de Commissie Kerk en Israël van de Pro-
testantse Gemeente in Oud-Beijerland de geschiedenis 
van de Joodse gemeenschappen in  Nederland. De bijeen-
komst is op woensdag 20 februari in de Thomaskerk aan 
de Margrietstraat.

OUD-BEIJERLAND - Milou Kraaijenbrink, leerling uit klas 4 VWO van de RSG in Oud-
Beijerland, is één van de genomineerden voor de Prijs van de High School Music Com-
petition Gedichtenwedstrijd. Het genomineerde gedicht voor deze wedstrijd is geti-
teld ‘Littekens’ en gaat over wat geestelijke en lichamelijke mishandeling met iemand 
doet. Het winnende gedicht wordt bewerkt tot zes verschillende popsongs. Deze zul-
len tijdens de finale van de High School Music Competition voor het eerst ten gehore 
worden gebracht. Uiteindelijk wordt het winnende gedicht vastgelegd op een CD.

Vrolijkheid op
Parkdagen
OUD-BEIJERLAND - Stichting 
Vrolijkheid treedt met tien-
tallen basisschoolkinderen 
op tijdens de Parkdagen in 
Oud-Beijerland. Zij sluiten 
het project ‘Anders is leuk’ 
van Stichting Vrolijkheid 
af door zaterdag 7 juni een 
lied op bijzondere wijze ten 
gehore te brengen. Samen 
met kinderen uit het AZC ‘s-
Gravendeel zingen zij onder 
begeleiding van artiest Just 
Franky het nummer Rood 
van Marco Borsato. ,,Door 
kinderen uit diverse groepen 
samen te laten werken kun-
nen kinderen op positieve 
manier met elkaar kennis 
maken’’, aldus de organisa-
tie. Wil je ook optreden tij-
dens de Parkdagen meld je 
dan aan. Informatie: www.
parkdagen.info, parkda-
gen2008@gmaill.com en 
0186-622141.

Black Gospel
OUD-BEIJERLAND - In de Tho-
maskerk wordt zaterdag 1 
maart weer een workshop 
Black Gospel gehouden. Ie-
dereen die een beetje kan 
zingen is welkom. Noten-
kennis is niet nodig. Opzet is 
dat het ‘projectkoor’’ de gos-
pels in de ochtenddienst van 
2 maart uitvoert. Informatie 
en aanmelding: Roel Kruit, 
0186-620126 of roelkruit@
orange.nl.

STRIJEN    Het werk van de 75 jarige Henri Frederiksz uit Nieuw-Beijerland trekt we-
reldwijd de aandacht. Ook in de eigen regio wordt zijn werk gewaardeerd. Tot eind maart 
exposeert Frederiksz in het gemeentehuis van Strijen en is tijdens de openingsuren voor 
iedereen vri j toegankelijk. De expositie van Frederiksz is zeer divers.

Een geslaagde metamorfose van jutmateriaal tot fraai ob-
ject.

Lezing rabbijn Lody

maasstad De Schakel/wijk&streek
weekbladen

Nominatie Gedichtenwedstrijd

Van oud hout tot kunstwerk

‘Rood met witte balkjes is mooi contrast’

donderdag 14 februari 2008 - XP83
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