
Galerie O-68  
op de bres voor jong talent

Haar passie voor kunst bestaat al meer dan 
veertig jaar. Samen met haar echtgenoot 
bezocht ze musea, veilingen, beurzen en gale
ries in Nederland, maar vooral ook daarbuiten. 
Zo realiseerde zij zich dat kunstenaar zijn zo 
mogelijk nog moeilijker is dan wetenschapper 
zijn. Emons zet zich in voor de kunstenaar met 
exposities in haar galerie en op beurzen, aan
bevelingsbrieven voor jonge kunstenaars om 
aangenomen te worden bij prestigieuze master

periode waarin ze zich veelal op een kantelpunt 
bevinden. Behalve naar kwaliteit van het werk 
kijken we ook naar hoe de kunstenaars de prijs 
willen inzetten voor de ontwikkeling van hun 
carrière.’ 
De eerste keer werd de award uitgereikt ter 
gelegenheid van het driejarig bestaan van O68 
in 2014. Mariska de Groot was met haar perfor
mance Cinechine de gelukkige winnaar van de 
prijs ter waarde van €10.000. De andere twee 
finalisten Heidi Linck en Casper Verborg 
ontvingen elk €1000. 
Eind dit jaar wordt de award voor de tweede 
keer uitgereikt. Gegadigden kunnen zich tot  
1 augustus aanmelden. ‘Een internationale jury 
stelt in september een shortlist samen van drie 
finalisten, waarna mijn man en ik de ateliers 
bezoeken en samen met de juryleden bepalen 
wie de winnaar wordt. Tijdens de feestelijke 
opening van de expositie van de drie finalisten 
maken we de winnaar bekend. Het was in 2014 
heel spannend. TV Gelderland was erbij.’

Uitbreiding en lezingen
Emons heeft de smaak te pakken. Onlangs is 
O68 uitgebreid met ArtinLife in de naast
gelegen villa op Oranjestraat 70, eigendom van 
het echtpaar. Daar is alle ruimte om werk te 
laten zien van kunstenaars die al eerder in O68 
hebben geëxposeerd. In totaal zijn er negen 
stijlvolle kamers, verdeeld over drie verdiepin
gen, die op afspraak zijn te bezoeken. ‘ArtinLife 
is voor meerdere doeleinden geschikt. Naast de 
verkoop van moderne en hedendaagse kunst 
gaan we er ook Artist Talks organiseren, een 
lezingencyclus door kunstenaars met als onder
werp hun kijk op de hedendaagse kunst. Deze 
bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de ‘Epona
kamer’. Epona was een vruchtbaar heidsgodin in 
Gallia Belgica. Als beschermster van reizigers 
had ze ook een diepere spirituele betekenis, 
want ze werd ook geassocieerd met de reis van 
de ziel naar de onderwereld. Nu geven we de 
naam aan een kunstpraatgroep die zesmaal per 
jaar bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen.’

Meer informatie
Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten 
van de galerie kan zich via de website opgeven 
voor de nieuwsbrief en ontvangt dan uitnodigin
gen voor vernissages en finissages, feestelijke 
openingen en afsluitingen van exposities. U 
ontvangt ook uitnodigingen voor beurzen, vaak 
met gratis toegangskaarten of kaarten met 
korting.

Na haar pensioen als hoogleraar 
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opleidingen, opdrachten om werk te maken en 
grote, maar ook kleine prijzen.

O68 toont per jaar gemiddeld zes exposities 
van vier tot zes weken. Ook is de galerie 
vertegenwoordigd op beurzen zoals de KunstRai 
Amsterdam, Art The Hague en Rotterdam 
Contemporary Art Fair. De exposities en 
beurzen plant Emons een jaar vooruit. ‘Het 
aanbod van kunstenaars is groot. Het gaat 
erom daaruit juist de kwalitatief goede te 
kiezen. Het spectrum van beeldende kunst 
waaruit ik selecteer is breed: schilderijen, 
tekeningen, grafisch werk, beelden, sculpturen, 
collages, foto’s en gemengde technieken. 
Sommige kunstenaars komen terug, bijvoor
beeld na twee jaar in een nieuwe expositie of ze 
gaan mee naar een beurs.’ Bij de beoordeling 
op kwaliteit bekijkt Emons of een kunstwerk 
kritisch reflecteert op vraagstukken van mens
zijn in het algemeen en op vraagstukken van 
deze tijd in het bijzonder. Daarnaast beoordeelt 
zij ook de afwerking van een werk. Het gaat 
haar niet om de techniek, maar om het concept. 
Niet om het “hoe”, maar om het “wat”. Niet om 
de verpakking, maar om de inhoud.

Combinaties
Emons kiest zowel gevestigde kunstenaars als 
aanstormend talent. Soms combineert ze deze 
bewust, zoals de Arnhemmer Carel Lanters met 
sculpturen en de pas afgestudeerde Aracelly 
Scheper met videokunst. Kunstenaars komen 
uit Nederland maar zeker ook uit het buiten
land: België, Duitsland, Engeland, Israël, 
Oosten rijk, Rusland en de Verenigde Staten.  
De huidige expositie tot en met 2 april is van 
Maureen Bachaus met bewerkte foto’s en 
Christina de Vos met schilderijen met gemeng
de techniek. Daarna komt van 9 april tot en met 
7 mei een expositie van gevestigd kunstenaar 
Eugène Terwindt uit Rozendaal samen met de 
vorig jaar aan ArtEZ Arnhem afgestudeerde 
Joyce Burghout. 

Nederlands-Duits-Belgisch Award
Bijzonder is de O68 Nederlandse/Duitse/
Belgische Prijs voor Beeldend Kunstenaars die 
Emons en echtgenoot De Jong eens in de drie 
jaar uitreiken. ‘Het is een stimuleringsprijs voor 
beeldend kunstenaars uit de Nederlandse 
grensprovincies, Rheinland Westfahlen en 
Vlaanderen die tussen zeven en veertien jaar 
geleden zijn afgestudeerd. De prijs is bedoeld 
als steun in de rug voor kunstenaars in een 

Event, nr 1 van finalist 068 prijs 2014, Casper Verborg.

Art Gallery O68 
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Boven: De galerie. Midden: Anne Mie Emons tijdens 
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Mariska de Groot en Heidi Linck
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Boeken

De eeuw van Heveadorp – 
100 jaar wonen en werken in 
een bijzonder dorp
Dominique van Ee, Anneke 
Leenhouts, Sjef Jansen en Kevin 
van Guilik, Uitgeverij Kontrast, 
ISBN 9789492411181, € 19,95
 
Omdat rond 100 jaar Heveadorp 
al veel geschreven was over de 
geschiedenis van het dorp en 
voormalige Heveafabriek, kozen 
de redactieleden voor een 
jubileum boek dat een beeld 
geeft ‘van binnenuit’. Aan de 
hand van memoires en inter
views vertellen (oud)bewoners 
en oudmedewerkers van de 
fabriek over hun tijd in Hevea
dorp. Over het fluitsignaal rond 
vijf uur dat niet alleen de Hevea
bussen maar ook het avondeten 
aankondigde; over het zwemmen 
in de beek in de zomer, het 
sleetje rijden van de Dunolaan 
omlaag in de winter; over ‘het 
gele zand’, skelterwedstrijden en 
kattenkwaad. Behalve hoe het 
was om in het gemoedelijke dorp 
op te groeien, komen vanzelf
sprekend ook de oorlog, de 
verwoestingen, de wederopbouw 
en de sluiting van de fabriek aan 
bod. Dat laatste leidde tot grote 
veranderingen in het dorp. Toch 
bleven zowel bewoners als oud
bewoners trots op hun dorp. Dat 
manifesteerde zich in een actief 
bewonerscomité en in de 
activiteiten van het afgelopen 
jaar ter gelegenheid van 100 jaar 
Heveadorp.

Van Kloostergoed tot 
Herengoed – Acht eeuwen 
landschaps- en landbouw-
geschiedenis van de 
gemeente Nunspeet
Peter Veen et al., uitgave Heem
kundige Vereniging Nuwenspete, 
ISBN 9789072791177, 
€ 24,90, bestel len via 
nuwenspete@gmail.com

Hoe komen boerderijen aan hun 
naam? Onder aanvoering van 
Peter Veen is een viertal auteurs 
teruggegaan naar de landbouw
geschiedenis van de kerspels 
Nunspeet en Elspeet. 
Kloostergoederen verwijzen naar 
de elfde eeuw, waarin grond ge
bie den nog toebehoorden aan de 
Geestelijk heid. Twee eeuwen 
later, nadat hij van de bisschop 
de volmacht kreeg om alle woeste 
gronden in het gebied te ontgin
nen, was het de graaf en de 
hertog van Gelre die op de voor
grond trad. Het Herengoed vorm
de het begin van een snelle ont
wikkeling van de NoordVeluwe. 
Van Kloostergoed tot Herengoed 
bevat veel plattegronden met 
alle historische boerderijen van 
Nunspeet. Aan de hand van 
docu men ten vanaf het jaar 1300 
konden bewoners van de boerde
rijen worden opgespoord. De 
meeste kenden in de loop der 
tijden meerdere namen. Voor de 
tabellen met veldnamen werd 
gebruik gemaakt van notariële 
archieven. Dat maakt dat er veel 
te bekijken valt in dit groot 
formaat boek met leeslint. 

Atlas van de Nederlandse 
zoogdieren – herkenning, 
verspreiding & leefwijze
Onder redactie van Sim 
Broekhuizen et al., uitgave 
Naturalis Biodiversity Centre en 
Zoogdiervereniging, ISBN 
9789050115346, € 49,95, bestellen 
via www.zoogdierwinkel.nl en  
www.knnvuitgeverij.nl

In ons land en onze wateren leven 
106 soorten wilde zoogdieren, 
waaronder insecteneters, vleer
muizen, haasachtigen, knaag
dieren, roofdieren en hoefdieren. 
Ze staan beschreven in de nieuwe 
en tevens meest complete en 
omvangrijke Atlas van de Neder
land se zoogdieren. Nieuw opgeno
men zijn de zeezoogdieren. 
De monumentale uitgave bundelt 
de actuele kennis van talloze 
Neder landse waarnemers en 
experts. Per soort wordt informatie 
gegeven over onder andere ver
spreiding, leefwijze en ecologie, 
trends, archeologische gegevens, 
beleid, beheer en bescherming. 
Zoogdieren behoren tot de meest 
aansprekende en aaibare dier
soorten van ons land. Veel soorten 
zijn echter nachtactief en daardoor 
weinig bekend. Uit de recente Rode 
Lijst van Zoogdieren van Nederland 
blijkt dat het gelukkig goed gaat 
met de meeste zoogdieren.

Koekoek – Beeld van een 
onverwachte gast 
Oldrich Mikulica et al. met 
voorwoord Nico de Haan, KNNV 
Uitgeverij i.s.m. Vogel
bescherming Nederland, ISBN 
9789050115872, € 24,95

Het is een even wonderlijk als 
fascinerend fenomeen: het 
koekoeksjong dat uit het ei 
kruipt in andermans nest. 
Vervolgens verdringt het honge
rige en veel te grote kuiken de 
andere kuikens, en drijft hij zijn 
gastouders tot uitputting. Vier 
Europese koekoekexperts heb
ben hier over een boeiend boek 
gemaakt, vol verhalen, achter
gronden en nieuwe feiten. Het 
boek beschrijft ecologie, biologie 
en gedrag, maar ook folklore en 
cultuur, broedparasi tisme bij 
andere dieren, onder zoek, be
scher ming en bedrei gingen. 
Maar het meest op vallend is het 
foto werk van de prijswinnende 
fotograaf Oldrich Mikulica. Veel 
foto’s laten bijzonder koekoeken
gedrag zien dat nooit eerder is 
getoond. Daarmee wordt de 
wereld van de koekoek in al zijn 
facetten getoond, van bijzonder 
mooi tot uitgesproken bizar. 
‘Het zal je kind maar wezen!’, 
schrijft Nico de Haan in zijn voor  
woord over het uitgekiende ge
drag en bedrog van de koekoek, 
die soms zelfs zijn concurrentie 
opeet. Desondanks vindt hij het 
volkomen terecht dat aan deze 
vogel nu een heel boek is gewijd.

 Trage Tocht

Hoog Soeren
De wandeling begint in Hoog 
Soeren, een idyllisch gehucht dat 
niet voor niets een beschermd 
dorpsgezicht is. Er wonen niet 
meer dan 250 mensen. Tot aan 
het eind van de 19e eeuw was 
Hoog Soeren een agrarische 
gemeenschap. Door de crisis  

jaren toentertijd moesten veel 
Soerenaren hun boerderij en 
grond verkopen. Vanaf die 
periode ontstond langzamerhand 
een dorp met burgerwoningen. 
Het dorp kent drie asfaltwegen 
met een eigen naam. De onver  
harde wegen hebben geen naam. 
Een adres wordt gewoonweg 
aangeduid met de dorpsnaam en 
het huisnummer. 

Kroondomein
Tot het eind van de 19e eeuw 
waren de meeste bossen en 
heidevelden op de Veluwe 
gemeenschappelijk bezit, 
de zogenaamde marken. De 
Marken wet van 1886 maakte 
daar een eind aan en zorgde 
ervoor dat veel markengronden 
verkocht konden worden, zo ook 
rond Hoog Soeren. In de jaren 
19001915 kochten koningin 
Wilhelmina en Prins Hendrik hier 
een groot bos en heidegebied. 
In 1959 schonk Wilhelmina het 
bezit aan de staat. Het gebruik 
blijft echter aan de kroondrager 
en sindsdien was het gebied 
‘kroondomein’. De koninklijke 
bospercelen hebben prachtige 
veldnamen als Pomphul, 
Dikke Gat, De Veentjes, Hoge 
Kamp, Asselsveld, Tribune, 
Branddeeling, Kruisjesdal, 
Aardschoten en Hertendal. 
De Koninklijke Houtvesterij is 
vermaard om het wild; hier 
leven edelherten, reeën en wilde 
zwijnen. Het is altijd jachtgebied 
geweest van verschillende stad
houders en koningen uit het Huis 
OranjeNassau. 

Een wandeling van 11 km met 95% zandpadgarantie in Kroondomein Het Loo. We lopen over brede paden door de licht 
glooiende bossen en langs de uitgestrekte Asselse heidevelden van het Kroondomein. Wie rust en stilte zoekt, moet hier wezen. 
Alleen niet tussen 15 september en 25 december. Dan is een deel van de bossen afgesloten voor wandelaars en staat het ter 
beschikking van de jacht. 

tekst en foto’s Rob Wolfs

Asselse Heide
In het Kroondomein zijn grote 
heidevelden als de Asselse Heide. 
Het beheer is erop gericht om dit 
cultuurhistorische landschap in 
stand te houden. De grootste 
biologische diversiteit wordt 
gevonden op de gedeeltes waar 
de heide altijd nat is en op 
plekken waar de ondergrond 
leem bevat. Die soortendiversi

teit kan zich handhaven door 
periodiek heide af te plaggen.  
Dit afplaggen imiteert het verar 
mingsproces van vroeger, waar
door er een goed leefmilieu 
ontstaat voor bijzondere planten 
en dieren. De heide is oorspron  
ke lijk ontstaan als gevolg van 
houtkap voor ijzersmelterijen en 
de ontginning voor de landbouw.

Rob Wolfs publiceert zijn Trage Tochten op www.wandelzoekpagina.nl. Deze tocht 
met gratis routebeschrijving en gpx-track kan gedownload worden op 
/www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tocht-hoog-soeren/12778/.
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