
die over het werk van zijn zoon vertelt, 
dokter Holtrop, die een toelichting geeft 
bij het werk van zijn broer en de heer 
en mevrouw Thomas die meer vertel
den over de etsen van hun vriend Kees 
Kortlang.
De leden van de commissie zijn in dat 
jaar: Jan Verdonk (vz.), Wanda Dries- 
sen (secr.), Jaap Bos, Jeannette Klaas- 
sen, Toss Klaasen, Henk Klein-Bussink 
en Jittie Klein Bussink-van Beek, Gert 
van der Nol, Jan van Nijendaal, Joke 
Passchier, mevrouw N. Thomas-van 
Hoogevest en de heer H. van der Wel.

ïn het voorjaar van 1975 organiseert de 
commissie ‘Kunstexposties’ een over
zichtstentoonstelling van het werk van 
dokter E.M. Thomas uit Ermelo. Hij 
maakte heel veel prachtige ikonen. Het 
was voor het eerst dat hij zijn werk zo 
openlijk tentoonstelde.

Van 8 tot en met 12 juli 1975 wordt 
de zesde Kunstmanifestatie gehouden. 
Tien oude en jonge talenten krijgen een 
kans hun werk een week lang tentoon 
te stellen in de Dorpshal. Zo zijn er 
wandkleden van drie inzenders te zien, 
te weten van de dames: Els van Jeve- 
ren-Booij, Liesbeth de Haas en Tineke 
de Boer-Loggers. Er zijn ook schilde
rijen te zien van mevrouw Görtemuller- 
Wildeboer, mevrouw Jannie Boer- van 
Assen, Anton Boerssen en Ruud Hirsch. 
Rien van Leeuwen maakt veel gebruik 
van plexiglas en metaal, terwijl Marinus

Bil dieren in sombere kleuren van klei 
maakt en versiert met spijkers en gla
zuur. Henk de Boer is grafisch ontwer
per en werkt in zijn zwart-wit foto’s het 
spel van licht en schaduw uit tot puur 
grafische beelden.
Met deze laatste tentoonstelling hoopte 
men nog meer mensen te interesseren 
en te activeren. Al met al kwamen er 
telkens zo’n 600 - 700 mensen af op 
deze door ‘Club 16’ gestarte activiteit.

In 1977 wordt de commissie Kunstma
nifestaties omgevormd tot de stichting 
‘Kunstkommissie Ermelo’ . In een brief 
aan de donateurs staat: “Thans wenst 
de commissie door herstructurering 
vanuit een vaste kern tot een organisa
tie te geraken, waarbij beoogd wordt bij 
de voortduur ingezetenen van Ermelo 
in aanraking te brengen met vormen 
van Kunst.”

Van de stichting maakten de volgende 
mensen deel uit: Hugo van der Wel, 
Tieneke de Boer, Jitty Klein-Bussink, 
Henk Klein Bussink, Gert van de Nol, 
Marinus Bil, Geeranne Wallet en Henk 
Slim. Hoelang deze stichting heeft be
staan en wat er door hen is ontwikkeld 
is bij mij niet bekend. Maar zoals met 
veel initiatieven, zodra de gangmakers 
door studie, werk of verhuizing andere 
activiteiten gaan ontplooien, bloedt zo
iets moois als deze kunstmanifestaties 
toch een stille dood.

26



DE HISTORIE VAN DE SCHÜLK

door de Dialect werkgroep

Ik geleuf niet dat onze kiender weten 
wat un schulk is. Gt veurnaamste ge- 
bruuk van Opoe’s schulk was om heur 
jurken te bescharmen omdat ze doar 
mer een poar van had. Mer het was oek 
makkeleker um un schulk te wassen 
dan een jurk.
Ze gebruukte de schulk oek as panne- 
lap um ut warme eten van de kachel 
te pakken. Ze kon 
d’r oek de troanen 
en snotneuzen 
van de kiender 
mee ofvegen. As 
ze de eieren uut 
ut kiepenhok ging 
hoalen was de 
schulk handig um 
de eieren d’r in te 
doen. As d’r visite 
kwam konden de 
kiender onder de 
schulk schulen.

Mit koud weer 
dreide ze d’r armen in de schulk um ze 
warm te houen. Het hout veur de kachel 
werd d’r oek in ‘ehoald en as ze mit ko
ken veur de kachel stond werd ut zweet 
d’r mee van’t veurheufd ‘eveegdja 
zelfs um snel een poar kommen of te 
dreugen werd ze gebruukt. Gut de tuin 
dreug ze de greunte d’r mee noar huus. 
De basten van de gedopte arten, de 
appels die onder de boom lagen, alles 
ging in de schulk.
As Opoe visite an zag kommen kon ze 
in een poar seconden nog gauw wat

meubeltjes of stoffen.
As’t eten kloar was ging ze buten met 
de schulk stoan zwaaien en kwam ie
dereen van’t land um te eten. Het zal 
nog lang duren veur da’j weten veur 
hoeveul dingen je een schulk kunnen 
gebruken.
Mer we zullen nooit weten hoeveul 
bacterieën d’r in zo’n schulk hen ‘eze- 
ten. Toch he’k d’r nooit wat van over 
‘ehouen. De schulk die ik noen ge- 
bruuk is een nieuewetse, want vrogger 
leek het wel een jurk zonder mouwen.
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