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TENTOONSTELLING DEURNE

Ziedses des Plantes zoekt verbinding
De Deurnese
kunstenaar René
Ziedses des
Plantes opent
zondag in zijn atelier
een tentoonstelling
met nieuwe
schilderijen.
Daphne Broers
d.broers@ed.nl
Deurne

ijn hamer en waterpas
zijn nog warm van de
laatste voorbereidingen. René Ziedses des
Plantes (72) heeft nét
het laatste schilderij opgehangen
voor zijn nieuwe tentoonstelling.
Zondag is de opening. Een feestelijke opening, maar zonder lange
speeches, zegt hij. ,,We gaan muziek maken!” Muziek spelen – klarinet om precies te zijn – is naast
schilderen een tweede grote passie
van de Deurnese kunstenaar.
De expo in het atelier van Ziedses is inmiddels een traditie. Eens
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René Ziedses des Plantes uit Deurne opent zondag een nieuwe expositie. FOTO RENÉ MANDERS/FOTOMEULENHOF

in de twee jaar zet hij zijn deuren
open voor mensen om, zoals hij
het zelf samenvat, ‘te komen kijken naar wat ik heb gevonden’.
Ziedses is een beroepszoeker.
,,Schilderen is voor mij een avon-

tuur, net als een paar dagen in de
bergen lopen met bepakking. Je
zoekt, ontdekt en uiteindelijk
wordt het een schilderij.”
Voor deze tentoonstelling
maakte hij voornamelijk tweelui-

Harm Savenije: belezen
man die musicals maakte
Hij was docent Nederlands
op het Carolus Borromeus
College, schreef musicals
en gedichten. Zo prijkt er
van de maandag overleden
Harm Savenije een vers
op de gevel van een pand
in de Ameidestraat.
,,Harm was een heel nuchtere, relativerende man”, zegt Bert Kuijpers. De twee waren vrienden
sinds Kuijpers in 1965 in het onderwijs begon. ,,Harm was de
eerste collega met wie ik kennismaakte. We zijn al die jaren bevriend gebleven.”
Kuijpers noemt Savenije een
‘zeer belezen man die bevlogen
was door de literatuur’. En dat
overbracht op zijn leerlingen.
,,Hij charterde allerlei ouders en
dan gingen we naar de schouwburg in Eindhoven met auto’s vol
leerlingen.”
Drie keer schreven Savenije en
Kuijpers samen een musical.
,,Het is begonnen met het docentencabaret op het Carolus dat we
jarenlang hebben gedaan. Vervolgens werden we uitgenodigd een
musical te schrijven voor de opening van ’t Speelhuis. Dat werd
‘Neem Helmond bijvoorbeeld’.
Vijf jaar later volgde de tweede:
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‘Aan en uit’. Die is liefst 22 keer
opgevoerd, een ongekend succes.
En voor een jubileum van St. Genesius maakten we ‘Drie maal koper.’ En we hebben in het informele circuit tussendoor nog van
alles gedaan.”
Savenije was ook betrokken bij
de Keijologische Hogeskool van
de Keiebijters. Zo vervulde hij de
functie van D’n Booi. ,,In het oude
galapak van Frans-Jozef van Thiel.
Hij was de enige die erin paste.”
En Savenije was één van de eerste
perbeerders en promoventje. ,,Hij
had een proefschrift gemaakt in

de geest van Asterix. Met een heel
hoofdstuk over Jan Bungerix
(raadslid Jan Bungeners op z’n
Asterix). Het was net gedrukt,
toen Bungeners overleed. Hij
heeft het hele proefschrift opnieuw moeten laten drukken.”
Savenije zorgde er met Kuijpers
en met bedenker Nol van Roessel
voor dat de Hogeskool de huidige
vorm kreeg. ,,Harm was een ontzettend gezellige, bourgondische
man. Je kon met hem urenlang
kletsen over duizend onderwerpen.”
Harm Savenije, die sinds enkele
maanden bij zijn zoon in Mierlo
woonde, werd 81 jaar. De uitvaart
is maandag 5 november om 15.30
uur in crematorium Berkendonk
in Helmond.

ken met een grote rol voor de natuur en het thema ‘verbinding’. In
ieder dubbelwerk zocht hij de verbinding tussen twee op het eerste
gezicht tegenstrijdige sferen of
stijlen.

Tussen ruw en glad, woest en
stil, impressionistisch en realistisch, gestructureerd en organisch.
Hij wijst naar een paneel met
een boom. ,,Ik maak vaak heel
drukke schilderijen. Dat komt omdat er voor mij al snel iets ontbreekt. De tweeluiken zijn een
manier voor mij om meer in een
werk te stoppen. Kijk, één boom
was gewoon te weinig. Er moest
nog iets geels bij. De ziel van de
boom, die miste ik.” De ziel van de
boom schilderde Ziedses daarom
op het tweede paneel. ,,Eerst zijn
het twee losse schilderijen, er zit
spanning tussen. Maar vervolgens
werk ik er aan door tot ze elkaars
kracht versterken.”
Glimlachend: ,,Evenwicht zoeken tussen tegenstellingen, dat
vind ik een sport. In het dagelijks
leven proberen de meeste mensen
dat ook, bijvoorbeeld in een relatie. Twee mensen die samen leven
zijn alle twee heel verschillend. Je
moet werken aan harmonie, blijven leren van de spiegel die je
partner je voorhoudt.”
Expo René Ziedses des Plantes,
Oude Liesselse weg 31 in Deurne.
10 t/m 18 november. Openingstijden: za. en zo. 13.30-17.00 uur
Opening: 4 november om 15.00
uur.

