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 ‘t Holthuus  •  Erik Vos



Stilletjes werkt fotograaf Rens Plaschek aan een eregalerij van de Arnhemse

literatuur. Bij gelegenheid van het eerste Arnhemse Boekenbal maakte hij

indringende portretten in zwart en wit van auteurs met een binding met de

Gelderse hoofdstad. Van Jan Siebelink bijvoorbeeld die voor zijn schitterende

Knielen op een bed violen de AKO-literatuurprijs won. Hij fotografeerde ook

toneelschrijver Thomas Verbogt en dichter Arnold Jansen op de Haar, beide

tevens columnist van de Gelderlander. Met meester-striptekenaar Hanco Kolk,

thrillerauteur en scenarioschrijver Henk Apotheker en schrijfster Miriam

Guensberg completeerde hij in 2006 zijn eerste reeks.

Er kwam een tweede Arnhems Boekenbal dat in 2007 Literatuur aan de Rijn

heet. Het Arnhems zestal werd een tiental. Met Jiskefet-coryfee Herman Koch,

Gouden-Stropwinnaar Jac. Toes en lichtvoetig dichteres Patty Scholten. En met

Koos van Zomeren die al veertig jaar prachtige boeken uitbrengt. Hij publiceerde

thrillers en romans, maar het mooist schreef hij over bomen en koeien. 

Plaschek fotografeert zijn portretten op ouderwets analoge wijze. De chemische

baden geven zijn foto´s meer diepte en leven, vindt hij, dan de elektronica kan.

Het vierkant is zijn favoriete kader. 

Van 5 tot en met 25 maart is Plascheks schrijversparade te zien in Café Brasserie Dudok.

Daarna zullen ze in wisselende samenstelling geëxposeerd worden in de etalage van de

vernieuwde winkel van Boekhandel Hijman & Arends in Arnhem. 
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‘Eigenlijk is het begonnen met het zoeken naar 

een beeld voor het affiche van de jubileumvoor-

stelling’ vertelt Erik Vos, ontwerper bij Het Lab 

en zelf cursist bij Poehaa’s volwassenencursus. 

‘Ik had een kleurige handafdruk gebruikt op het 

jubileumboekje van Poehaa en ben de handen 

van mijn gezin met plakaatverf gaan stempelen 

op papier. De handen werden echter mooier dan 

de afdrukken. Dus ben ik daar foto’s van gaan 

maken. Al doende onstond een vrolijke portret-

tenreeks die ik met bekende Arnhemmers wilde 

gaan uitvoeren. Iedereen heeft namelijk wel iets 

met circus. Het appelleert aan de fantasie en 

roept herinneringen op aan vrolijke tijden.’

Het levert een caleidoscoop aan  portretten op. 

Elke deelnemer maakte met die rare geverfde 

hand bewust of onbewust een karakteristiek 

portret. De serie was aanleiding tot een nieuw 

logo voor de Circusschool.

Vanaf 28 maart hangt de serie aan de wand van 

Dudok, samen met de handafdrukken die iedere 

artiest zelf maakte.

‘De wereld van Circus Poehaa’ speelt op 28 en 29 

april en 1 en 2 mei 2007 op Bouwspeelplaats Thialf. 

Kaarten en info op www.circuspoehaa.nl

Met dank aan Forty Five Reclame uit Velp 
die geheel belangeloos de portretten op 
groot formaat printte.

Ideeën en hersenspinsels kwamen op papier, 

bouwtekeningen tot leven en de school veran-

derde in één groot atelier. Tijdens het Leonardo 

da Vinci-project hebben de leerlingen van basis-

school ’t Holthuus zich verdiept in het leven 

en werk van de veelzijdige kunstenaar. Zijn 

talenten en kunstwerken bleken zowel jong als 

oud te inspireren. Het gonsde van de creativi-

teit binnen de schoolmuren.

Eén van de uitgangspunten van ‘t Holthuus is 

dat kinderen vele manieren hebben om te com-

municeren, vele “talen” kennen waarin zij zich 

kunnen uitdrukken. Tijdens het project werd er 

dan ook geschilderd, geboetseerd, gebouwd, 

kinderen schreven gedichten en bedachten 

ontwerpen voor nieuwe uitvindingen.

We lieten het werk van Leonardo door kinder-

ogen bekijken. Het waren kinderhanden die 

vorm gaven aan nieuwe kunst. De resultaten 

van drie weken verdieping en inspanning willen 

we graag met iedereen delen. We wensen u veel 

plezier bij onze tentoonstelling in Dudok!

Basisschool ‘t Holthuus Ot en Sienpad 9

6852 EG Huissen T 026 - 325 29 33

www.holthuus.nl


