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deelt zijn visie op de KBL epb
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Kees van Stokkum aan het woord over
het Italiaanse Abarth. Meester in het
maken van goed klinkende uitlaten.

Sterk in beelden met Marijke Aerden
Modefotograaf Marijke Aerden is al
bijna dertig jaar in het vak. Beeld met
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“Lessen voor een rijker leven”-podcasts

Voorwoord

Rijker leven
Heeft u ze al beluisterd, onze “Lessen voor een rijker leven”-podcasts? Markante
Nederlanders zoals actrice Monique van de Ven, schrijver Adriaan van Dis en
oud-profvoetballer Glenn Helder bespreken de levenslessen die ze - met de wijsheid
van nu - aan hun jongere ik zouden geven. Levenslessen voor het leiden van een
rijker leven, in de figuurlijke zin van het woord.
Dit sluit aan bij de essentie van waarom wij er voor u willen zijn. Enerzijds zit ’m
dat in de ervaring die we u willen bieden. Of dat nou gaat om de persoonlijke band
met uw banker, het relevante advies dat u krijgt, een bijzondere bijeenkomst of de
ontvangst op een van onze vestigingen. Anderzijds heeft het met ontzorgen te
maken. Wij willen u op zo’n manier van dienst zijn dat u en uw naasten zich vooral
kunnen richten op ervaringen die het leven mooi, kleurrijk en dus ‘rijk’ maken.
Waarbij uw vermogen kan worden ingezet ten dienste daarvan.
Natuurlijk blijft er werk aan de winkel bij InsingerGilissen. Dat begint met onze
kerntaak: beleggen. Beurzen zijn grillig en solide rendement bieden, is in die context
een hele uitdaging. Het is en blijft een dagtaak voor ons, helemaal nu de signalen
van economische tegenwind sterker worden.
Ook zien wij dat te veel relaties nog steeds onbekend zijn met onze diensten en
producten, anders dan beleggen. Neem het voorbeeld van onze kredietmogelijkheden.
Vaak zijn er relaties voor wie dit als verrassing komt. Lees er verderop meer over.
Of een op uw situatie toegesneden Private Plan, opgesteld door een externe,
onafhankelijke financieel planner. Ook hiervoor aandacht in dit magazine. En wat
te denken van de ondersteuning die wij kunnen bieden op charitatief vlak?
Een team van specialisten staat klaar om u wegwijs te maken in de wereld van
goede doelen en het op verstandige wijze doen van giften. Stuur ze gerust een e-mail
via filantropie@insingergilissen.nl.
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Met de recente introductie van onze vernieuwde “Mijn InsingerGilissen”-app
hebben heel wat een relaties een betere digitale ervaring gekregen. Voor relaties
die dit jaar zijn overgegaan op onze nieuwe vorm van vermogensbeheer, kwam
er bovendien een aantrekkelijker online omgeving, met laagdrempelig inzicht in
beleggingen, rendement en kosten. “Digitaal” blijft niettemin een aandachtsgebied,
ook al is het ons vooral te doen om het persoonlijke contact. Voor 2020 is het
een prioriteit.
In 2020 staat er ook het nodige te gebeuren binnen het netwerk van private banks
waar wij onderdeel van uitmaken: KBL European Private Bankers (KBL epb).
De in de zomer aangetreden KBL topman, Jürg Zeltner, laat in deze editie zijn
licht schijnen over zijn plannen, ambitie en overtuiging
waarom private banks zoals InsingerGilissen het
verschil maken.
Veel leesplezier, dank voor uw vertrouwen,

Peter Sieradzki
ceo
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Foto: Mark de Blok
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Marijke Aerden werkt al bijna dertig jaar als modefotograaf.
De concurrentie is nu veel groter dan in de begintijd, onder
meer door de komst van de digitale camera.

Sinds jaren verzorgen wij educatieve programma’s
rondom het hebben of verwerven van vermogen
voor onze relaties.

Foto: Marijke Aerden
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Kleurrijke Levens

Tijd voor
reflectie
Sinds dit najaar is Thijs Lindhout te horen als interviewer in een serie gesprekken over lessen voor
een rijker leven. Een belangrijke les die hij zelf leerde, is dat het leven geen zoektocht is naar geluk
of succes. ‘Het streven moet zijn dat je jezelf bent en de verbinding met jezelf vindt.’

‘Ik ben honderdvijftig
verhalen en zienswijzen
op geluk rijker’

‘Podcasts zijn vooraf opgenomen radio-uitzendingen die je op elk gewenst moment kunt
terugluisteren’, legt Thijs uit over het medium
waaraan hij sinds enkele jaren zijn hart heeft
verpand. ‘Het mooie vind ik dat je in een podcast
echt de tijd kunt nemen. Een interview kan
bijvoorbeeld gerust een uur duren, of langer.
Je hebt zo de tijd voor een intiem gesprek waar je
je luisteraars in kunt laten delen.’

Thijs begint klein en verwacht snel voor grote,
uitverkochte zalen te spelen. ‘Ik dacht dat de
impresariaten in de rij zouden staan om me te
boeken na één geslaagde avond voor vrienden en
familie. Dat liep anders. Ik besefte dat ik moest
gaan werken aan mijn naamsbekendheid. Zo
kwam ik op dit medium terecht.’ Maar, vervolgt
hij, de podcasts zijn veel meer dan een instrument
voor naamsbekendheid. ‘Ik ben honderdvijftig
verhalen en zienswijzen op geluk rijker.’

Voor onze bank nam Thijs podcasts op met onder
anderen schrijver Adriaan van Dis en zangeres
Frédérique Spigt. Zelf spreekt hij elke week iemand
die hem inspireert voor een podcast. De teller staat
inmiddels op honderdvijftig afleveringen, met
als gasten onder anderen oud-zwemmer Pieter van
den Hoogenband en astronaut André Kuipers.

Eye-opener
Tien jaar geleden ziet Thijs’ leven er heel anders
uit. Hij is 21, net afgestudeerd als technisch
bedrijfskundige aan Hogeschool Utrecht en werkt
als milieuadviseur bij een ingenieursbureau. Een
loopbaan volgens het boekje ligt in het verschiet,
met perspectief op promotie en een leidinggevende
functie. Althans, een loopbaan volgens een
traditioneel pad. Als Thijs van zijn werkgever een
seminar mag volgen van Remco Claassen ontdekt
hij dat dit voor hem het verkeerde pad is. ‘Dat
was een leiderschapscursus waar ik als 21-jarige
tussen managers en bestuurders van veertig
jaar en ouder zat.

Het maken van podcasts is maar één van de
activiteiten van Thijs. Hij heeft een eigen
adviesbureau voor duurzaamheid, spreekt voor
bedrijven en deelt in het theater in de 100%
Inspiratieshow op luchtige wijze inzichten over
geluk en succes. De theatershows zijn de reden dat
hij drie jaar geleden is gestart met de podcasts.
Foto: Kristel van Herpt
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Open uw camera, scan de QR-code en
beluister alle “Lessen voor een rijker leven”.

Ik besefte daar dat ik nog nooit had nagedacht
over wat ik wil met mijn leven. Remco liet me zien
hoe je dat wél kunt doen en dat je daar ontzettend
veel energie van krijgt. Een eyeopener.’

Tot zover de vloek. De zegen is dat Thijs inziet dat
hij het verkeerde heeft nagejaagd. ‘Ik was bezig
met het succes van mijn onderneming, zonder me
af te vragen waarom. Er is helemaal niets mis mee
als je je plezier haalt uit wat je doet voor je bedrijf,
maar het wordt een probleem als je je plezier
en geluk alleen uit de resultaten haalt. Ik gunde
mezelf de tijd niet om verbinding te maken met
mezelf en van daaruit keuzes te maken.’ De les
die hij hieruit trekt is dat het leven geen zoektocht
is naar geluk en succes. ‘Het streven moet zijn
dat je jezelf bent en de verbinding met jezelf

Inspiratiebron
Het is het startsein voor een zoektocht naar geluk
en succes. Die voert Thijs langs cursussen en
seminars voor persoonlijke ontwikkeling over de
hele wereld, van zakelijk tot zweverig en alles wat
daar tussenin zit. Hij zegt zijn baan op en begint
met het adviesbureau. Daarnaast zet Thijs de eerste

‘Een vloek en zegen ineen’
stappen naar de theatershows, met onder anderen
de Amerikaan Tony Robbins als inspiratiebron.
‘Tony geeft seminars voor duizenden mensen die
zich na afloop bijna allemaal herboren voelen en
inzichten hebben opgedaan over hun eigen leven.
Wat hij doet, bestond niet. Hij heeft dat helemaal
zelf op poten gezet. Dat vind ik heel inspirerend.’

vindt.’ Een andere les: het leven is niet maakbaar,
wel stuurbaar. ‘Je kunt de omstandigheden niet
controleren; je kunt domweg pech hebben.’
Reflectie
Thijs is de eerste om toe te geven hoe lastig het is
in verbinding te komen met jezelf, zo te ontdekken
wat je kernwaarden zijn en daarnaar te leven.
‘Dat is de grote vraag waar alle geluksexperts mee
worstelen. Ik noem mezelf overigens geen expert,
wel een geluksonderzoeker die inzichten kan
delen, van mezelf en van alle mensen die ik heb
gesproken voor de podcasts.’

Vloek en zegen
Terugkijkend noemt Thijs de start van zijn eigen
adviesbureau “een vloek en zegen ineen”. ‘Ik
wilde mijn bedrijf in een paar jaar zo groot laten
groeien dat ik financieel vrij was om me volledig
te focussen op de theatershows.’ Dat gaat goed
totdat Thijs denkt zijn bedrijf te kunnen loslaten
en de leiding te kunnen overdragen aan een
compagnon. ‘Toen ging alles fout. Ik zag mijn
bedrijf achteruit gaan, moest afscheid nemen
van de compagnon, in een vervelende juridische
procedure, mijn toenmalige vriendin verbrak de
relatie en ik belandde in een burn-out. Ik bleef wel
werken om mijn bedrijf te redden, maar vaak was
ik na twee uur vergaderen helemaal op. Dat is
nu ruim twee jaar geleden, maar ik ben nog steeds
aan het herstellen en op zoek naar de balans
tussen hollen en stilstaan.’

Een concrete tip: ‘Plan momenten in met jezelf.
Je kunt elke dag tien minuten gaan wandelen of
voor je uit gaan staren. Zonder partner, zonder
telefoon, zonder hond. Maar je kunt ook eens in
de maand vier uur op een boomstam gaan zitten
in de natuur, met een notitieblokje en een pen.
Voel je maar eens eenzaam, verveel je maar eens,
laat gedachten komen en gaan en schrijf
belangrijke dingen op. Ik denk dat je die momenten
van complete stilte nodig hebt om antwoorden te
vinden over jezelf en je diepste drijfveren.’
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De podcastserie

Monique van de Ven
Als u terug zou kunnen gaan in de tijd,
welk advies geeft u uw jongere zelf
voor een rijker leven? Luister dit najaar
naar ‘Lessen voor een rijker leven’, de
podcastserie met bijzondere gasten:
Hedy d’Ancona - voormalig minister
Adriaan van Dis - schrijver
Zarayda Groenhart - entrepreneur
Glenn Helder - drummer / voetballer
Wilco van Rooijen - bergbeklimmer
Frédérique Spigt - zangeres
Monique van de Ven - actrice

U luistert ‘Lessen voor een rijker leven’
op:
www.insingergilissen.nl/podcast
Ook te beluisteren op:
The iTunes Store
SoundCloud
Spotify
BNR.nl/brandstories
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Sterk
in beelden

Portret Marijke Aerden
Foto: Hans de Kort

Marijke Aerden werkt al bijna dertig jaar als
modefotograaf. De concurrentie is veel
groter dan in de begintijd, onder meer door
de komst van de digitale camera. Beeld met
een herkenbare signatuur is daarom des te
belangrijker, vertelt ze.
Marijke ontvangt ons in het centrum van
Amsterdam, in de fotostudio die ze deelt met
een collega. Hoge plafonds, spierwitte wanden,
grote ramen. Een prima plek om mooie foto’s te
maken, beaamt Marijke, al fotografeert ze veel
vaker op locatie dan in haar eigen studio. ‘Hier
doe ik alleen kleine producties. Meestal werk ik
ergens op een industrieterrein in een grote loods.’
Althans: dat geldt voor opdrachten in Nederland.
Maar Marijke werkt voor opdrachtgevers als
modeduo Viktor & Rolf, ontwerper Ronald van
der Kemp, reclamebureaus en tijdschriften over
de hele wereld, waaronder Harper’s Bazaar.
Zo geeft ze in haar werk nog steeds invulling aan
een wens die leeft sinds haar tienerjaren:
reizen en de wijde wereld verkennen.

Secretaresse
Over reizen en ontdekken: het liefst was Marijke
direct vertrokken na het halen van haar havodiploma, maar haar ouders steken daar een stokje
voor. ‘Ik moest van hen eerst een opleiding doen,
zodat ik nooit afhankelijk zou zijn van wie dan ook.’
Ze volgt een secretaresseopleiding, waar ze zich
naar eigen zeggen ‘doorheen worstelt’.
Met een diploma van Schoevers op zak begint het
buitenlandse avontuur alsnog, om te beginnen als au
pair. In Monaco leert Marijke een muzikant kennen,
volgt hem naar New York en komt zo in aanraking
met andere artiesten en kunstenaars. ‘Daar voelde ik
me thuis.’
Die ontmoetingen bevestigen voor Marijke dat een
carrière als secretaresse niets voor haar is. Toevallig
zit in de straat waar ze woont een kunstacademie,
de Parsons School of Design. Daar volgt ze een
cursus fotografie. In die tijd, eind jaren tachtig,
is alles nog analoog met filmrolletjes, negatieven
ontwikkelen, en afdrukken maken in de doka;
de donkere kamer. ‘Ik vond het heerlijk om me op te
sluiten in de doka en me helemaal te kunnen concentreren op een beeld. Ik heb een camera gekocht en
begon te fotograferen.’

Foto: Marijke Aerden, klant: Chesterfield / Philip Morris
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Foto: Marijke Aerden
Klant: AXE / UNILEVER
Reclamebureau 72andSunny

Toevalstreffer
Met een tweejarige opleiding aan het Fashion
Institute of Technology bekwaamt Marijke zich
verder in haar vak. Intussen loopt haar relatie spaak
en verhuist ze naar een appartement elders in
New York. Daar doet ze een bijzondere ontdekking
wanneer ze op een mooie dag wil gaan genieten van
het weer op een van de kenmerkende brandtrappen
van New Yorkse woongebouwen. ‘Achter de
ijskast, zo’n groot Amerikaans model, zat een deur.
Ik verwachtte daarachter de brandtrap, maar ik
kwam in een donkere ruimte. Ik had een doka in
mijn appartement, compleet met inrichting!’
Die vondst sterkt Marijke in haar gevoel dat haar
keuze voor fotografie de juiste is.
Familie
Hoewel New York goed bevalt en ze daar inmiddels
een behoorlijk netwerk heeft opgebouwd, besluit
Marijke terug te gaan naar Nederland. ‘Ik wilde
naar mijn familie.’ De nieuwe standplaats is
Amsterdam, waar niemand haar kent en ze een
nieuw netwerk moet opbouwen. ‘Er werd me veel
gegund. Er waren in die tijd, begin jaren negentig,
weinig vrouwen die fotografeerden. En ik had een
streepje voor, omdat ik uit New York kwam.’
Net als in New York richt Marijke zich op modefotografie. Overigens merkt Marijke in de eerste
tijd in Amsterdam dat ze de ervaring mist om
producties in goede banen te leiden. ‘Bij mijn
allereerste opdracht voor het tijdschrift VIVA
bakte ik er echt helemaal niets van. Ik moest een
locatie zoeken, maar had niet gelet op de lichtinval
en ook niet gekeken naar de weersvooruitzichten.
De hoofdredacteur zei dat ik heel mooie foto’s
maakte, maar eerst meer ervaring moest opdoen.
Dan mocht ik terugkomen.’

Foto: Marijke Aerden, klant: RIKA

Foto: Marijke Aerden, klant: Ronald van der Kemp / Wardrobe 5
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Kader
Een kleine dertig jaar later hoeft Marijke zich niet
meer te bewijzen. Ze heeft de opdrachtgevers voor

het uitkiezen. ‘Als ik het gevoel heb dat er geen
ruimte is om het beeld te maken dat ik wil, dan
zeg ik nee. Ik heb er wel lang over gedaan om
“nee” te leren zeggen. Als vroeger iemand belde
om te vragen of ik beschikbaar was, dan zei ik
eerst “wanneer”, nu zeg ik eerst “waarvoor”? Het
moet bij me passen en ik moet de juiste elementen
hebben om een goede shoot te doen. Ik bewaak de
kwaliteit van mijn eigen werk.’
Bij vrij werk zou dat nog veel beter mogelijk zijn, geeft
Marijke toe. ‘Mensen sporen me soms aan om vrij
werk te maken, maar dit bevalt me prima. Ik vind het
fijn in een kader te werken. Binnen dat kader wil ik
dan wel alles zoveel mogelijk naar mijn hand zetten.’
Het accent in haar werk ligt, net als toen ze begon
in New York, bij modefotografie. Dat is een goede
match: voor mode is sterk beeld van buitengewoon
belang en daar zit Marijkes kracht. ‘Ik ben niet
vernieuwend of vooruitstrevend, maar wel sterk in
het maken van beeld. Dat doe ik sinds een paar jaar
ook voor bewegend beeld: ik regisseer. Er ligt voor

‘Er werd me
veel gegund’
mij een leuke uitdaging om me daar de komende
jaren verder in te ontwikkelen.’
Arbeidsintensief
Toen Marijke de fotografie ontdekte, waren
camera’s analoog. Tegenwoordig gebruikt praktisch
iedereen een digitale camera. Ontwikkelen van
filmrolletjes en selecteren op basis van negatieven
of dia’s hoeft niet meer.
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Voor het afdrukken is geen doka meer nodig.
Ondanks deze veranderingen is het creëren van een
goede modefoto arbeidsintensief. Een dag fotograferen levert gemiddeld acht tot tien campagnefoto’s
op, een selectie uit de honderden die Marijke op zo’n
dag schiet. Daarna volgt de beeldbewerking,
‘gemiddeld twee uur per foto voor campagnebeelden’.
De techniek laat het tegenwoordig toe letterlijk
alles aan een foto te veranderen. Een tatoeage
die te veel in het oog springt, een plooi in de
kleding die net verkeerd valt, een voet die iets
te scheef staat.

Foto: Marijke Aerden, klant: Ronald van der Kemp / Wardrobe 6

Foto: Marijke Aerden, klant: Ronald van der Kemp / Wardrobe 2

Foto: Marijke Aerden, klant: Viktor&Rolf Couture

‘Ik ben niet vernieuwend
of vooruitstrevend, maar wel
sterk in het maken van beeld’
Handtekening
Hoe belangrijk is het moment van afdrukken dan
nog voor een foto? Voor Marijke is dat vooral een
kwestie van gevoel. Het plaatje moet kloppen. ‘Het
blijft toch een momentopname. Op het moment dat
je een foto maakt voel ik of het werkt. Zo niet, dan
verander ik de setting. Met beeldbewerking kun je
dat niet creëren.’
Maar, zegt ze, er zijn tegenwoordig ontzettend veel
fotografen. ‘Het is daarom des te belangrijker dat
een foto iets van mijn signature heeft. Ik houd van
echtheid met een twist, met een rauw randje. Ik wil
met een goed team beelden maken waar ik blij van
word. Soms vergeet ik op de set waar de knop van
de camera zit, omdat ik alleen bezig ben met het
verhaal dat ik wil vertellen.’

Foto: Marijke Aerden, klant: Viktor&Rolf Mariage

Contact
Marijke Aerden
marijke@marijkeaerden.com
www.marijkeaerden.com

Foto: Marijke Aerden, klant: Viktor&Rolf Mariage
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‘Een waardig
opvolger van
Soldaat van Oranje’

Foto: Mark de Blok

In Litouwen, België en Zeeland wordt op dit moment hard gewerkt
aan De Slag om de Schelde, de grootste Nederlandse oorlogsfilm van
de afgelopen tien jaar. De première komend jaar wordt een waardige
afsluiting van de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.
Het wordt wel “de vergeten veldslag” genoemd: De Slag om de Schelde in
oktober en november 1944. Toch was het de grootste slag op Nederlands
grondgebied in de Tweede Wereldoorlog, waarbij naar schatting een
kleine tienduizend doden vielen. De geallieerden begonnen de operatie
om de beide oevers van de Westerschelde in handen te krijgen, waardoor
ze de haven van Antwerpen konden gaan gebruiken. Broodnodig voor
de bevoorrading van de troepen, omdat de geallieerden na Normandië in
Noordwest-Europa nog geen intacte havens in handen hadden gekregen.
Slag om de Sloedam
Het hoogtepunt van de slag speelde zich af rond Walcheren, dat door
geallieerde bombardementen sinds begin oktober 1944 goeddeels onder
water stond. Desondanks konden de Duitsers met hun kustbatterijen
elk schip op weg naar Antwerpen blijven beschieten. In de laatste
dagen van de slag werd er vooral keihard gevochten rond de Sloedam,
de veertig meter brede verbinding tussen Zuid-Beveland en het – toen
nog – eiland Walcheren. Vooral de Canadezen – de beroemde Calgary
Highlanders – leden hier zware verliezen.
Die Sloedam is afgelopen jaar nagebouwd in Litouwen, waar
de Slag om de Sloedam dit najaar nog eens is overgedaan. Inclusief
kanongebulder, bominslagen en overscherende vliegtuigen. Alleen stonden
er deze keer camera’s te draaien.
Iconisch
‘De Slag om de Schelde wordt een film die qua beleving weinig
onderdoet voor Dunkirk, de kaskraker uit 2017 over de evacuatie van
het Britse leger bij Duinkerken in 1940’, vertelt Mark van Eeuwen
van Levitate Film, het productiehuis dat verantwoordelijk is voor de
productie van deze film. ‘Visueel wordt de film heel spectaculair.’
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Producent Alain de Levita, foto: Mark de Blok

‘In Litouwen is de Slag
om de Sloedam dit najaar
nog eens overgedaan’

Foto: Mark de Blok

Net als bij Dunkirk, dat ook een belevingsfilm is,
is het verhaal van De Slag om de Schelde volgens
hem eveneens ijzersterk. Het scenario is dan ook
van Paula van der Oest, één van Nederlands meest
gerenommeerde regisseurs en scenaristen.

dat internationaal een bescheiden bedrag als je het
vergelijkt met bijvoorbeeld Dunkirk; die film heeft
ruim honderd miljoen gekost.’

De Slag om de Schelde moet wat Van Eeuwen
betreft de derde iconische Nederlandse oorlogsfilm
worden, naast Soldaat van Oranje en Zwartboek.
Aan het budget zal het niet liggen; met 14 miljoen
euro wordt het de grootste Nederlandse oorlogsfilm
van de afgelopen tien jaar. Van Eeuwen: ‘Al blijft

75 jaar vrijheid
Een deel van het geld voor De Slag om de Schelde
komt van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg (vfonds). Dat zocht twee jaar geleden
contact met het productiehuis Levitate Film van Alain
de Levita (producent van onder meer Zwartboek,
Bankier van het Verzet en tientallen andere films en
series), Paula van der Oest en Van Eeuwen. Of zij een
film wilden maken die een waardige afsluiter vormt
van de onlangs begonnen viering van 75 jaar vrijheid.
Die viering loopt door tot eind 2020. De première
van De Slag om de Schelde staat al vast: 23 november
2020, waarna hij gaat draaien in de Nederlandse
bioscopen. De regisseur: Matthijs van Heijningen jr.
Het is voor Van Eeuwen overigens wel even wennen,
zelf niet meespelen in de film. De in Utrecht opgeleide
econoom is vooral bekend als acteur. Hij speelde
onder meer in Rendez-vous, De eetclub, zeven jaar in
Goede Tijden, Slechte Tijden en in Flikken Rotterdam.
‘Acteren is mijn passie, maar ik vond dat na al die
jaren te uitvoerend.’ Voor De Slag om de Schelde
houdt hij zich bezig met de zakelijke kant van de
productie en is hij verantwoordelijk voor de financiën.

Gevaar van populisme
Zowel het vfonds als de producenten willen met
name jongeren bereiken met de film. De Tweede
Wereldoorlog is voor hen ver weg, zelfs hun ouders
kennen ’m alleen van horen zeggen. Naast het
visuele spektakel, helpt de jeugdigheid van de drie
hoofdrolspelers hier ongetwijfeld bij.
Het verhaal speelt zich af in november 1944. Op het
onder water gelopen Walcheren vechten tienduizenden
geallieerden en Duitsers tegen elkaar. De wegen van
een Nederlandse jongen, een Engelse gliderpiloot en

‘De film is – naast wat
Engels en Duits – primair
Nederlandstalig’

gevaar van populisme. Uiteindelijk is bijna iedereen
slachtoffer in een oorlog.’
Ondanks de internationale belangstelling hebben de
producenten geen concessies gedaan aan het typisch
Nederlandse karakter van de film. De film is - naast
wat Engels en Duits – dan ook primair Nederlandstalig.
Eén ding betreurt Van Eeuwen: dat zijn idool
Rutger Hauer, hoofdrolspeler in Soldaat van
Oranje, de film niet meer kan zien. Hauer overleed
afgelopen zomer, tamelijk
onverwacht. ‘We doen
ontzettend ons best om
van De Slag om de Schelde
een waardig opvolger
van Soldaat van Oranje
te maken.’
Mark van Eeuwen
Foto: Mark de Blok

een Zeeuws verzetsmeisje kruisen elkaar. Ze worden
geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over
hun eigen en andermans vrijheid.
‘Hoe verschrikkelijk oorlog is en hoe belangrijk
het is om vrede en vrijheid te verdedigen’, is de
boodschap die de film jongeren wil meegeven, aldus
Van Eeuwen. ‘En jongeren bewust maken van het

Foto: Mark de Blok

38

39

Kleurrijke Levens

Christiaan graaf van Rechteren Limpurg (rechts)

Drie jaar geleden erfde Christiaan graaf van Rechteren Limpurg van zijn tante het familielandgoed
met kasteel in Dalfsen. Sindsdien is hij bezig het gereed te maken voor de volgende generaties; zijn
vier zoons en hun nazaten. ‘Het moet een baken worden voor de familie, waar we gemeenschappelijk
trots op kunnen zijn.’

eeuwse in Overijssel dat bewaard is gebleven.
En, ook bijzonder, het is privébezit. Het nabijgelegen Nijenhuis, een kleine vijftien kilometer
verderop, is in gebruik als museum. De deuren
van kasteel Rechteren zijn gesloten voor het
publiek. Meerdere initiatieven van lokale politieke
partijen om het open te stellen vonden in het
verleden geen weerklank bij Christiaans tante.

Op zijn achttiende hoort Christiaan dat zijn
tante Elisabeth gravin van Rechteren Limpurg,
hem heeft aangewezen als erfgenaam. Sindsdien
is voor hem duidelijk dat hij op enig moment zal
verhuizen naar Rechteren, het familielandgoed
in de gelijknamige buurtschap in Dalfsen. ‘Mijn
tante was kinderloos. Bij mijn geboorte dacht ze:
dat is mijn opvolger. Mijn vader heeft gevraagd
of ze wilde wachten tot mijn achttiende voordat
ze het mij zou vertellen.’

Christiaan heeft geen plannen hier verandering
in te brengen, al zou het mogelijk zijn om
een deel in te richten als museum. ‘Ik zou het
doodzonde vinden. Dan moet je toch allerlei

Het landgoed is bezit van de familie sinds de
veertiende eeuw. Het kasteel is het enige middel-

Kasteel Rechteren
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Christiaan en zijn vrouw en vier zonen, de
jongste is dan twee en de oudste negen, nemen
hun intrek in een boerderij op het landgoed waar
ze nog steeds wonen. Het is duidelijk dat zijn tante
de regie voert over het landgoed zolang ze leeft.
‘Ze wilde niet dat er over en weer bemoeienis was
over hoe de dingen werden geregeld. Ik heb wel
alvast de ruimte genomen voor gesprekken met
de rentmeester over wat we zouden moeten doen
wanneer tante er niet meer zou zijn.’

Binnen valt meer werk te verzetten. ‘Sommige
kamers vind ik prima zoals ze zijn. Maar er zijn
kamers die echt zijn verwaarloosd.’ Voor een
deel valt dat te verklaren uit het gebruik. ‘Mijn
tante had voor zichzelf een eigen appartementje
ingericht. De rest was zoals haar ouders het
hebben achtergelaten. Haar moeder is begin
jaren tachtig overleden, haar vader al eind jaren
vijftig. Dit huis was een soort tijdscapsule.’

De brug naar kasteel Rechteren

faciliteiten gaan aanleggen en het is maar de
vraag in hoeverre je daar rendement uit zou
kunnen halen.’ Als voorbeeld van de faciliteiten
noemt hij de lichtgevende bordjes die de
vluchtroute aanwijzen in geval van nood.

landgoed woonde toen zijn tante nog leefde.
‘Zes jaar geleden woonden we in Amsterdam.
Het huis werd te klein. We stonden voor de
keuze om of te verhuizen in Amsterdam of

‘Het moet een baken worden voor
de familie, waar we gemeenschappelijk
trots op kunnen zijn’
Van Amsterdam naar Dalfsen
Geen museum dus, of hoogstens een museum
voor de familie waar, zoals Christiaan het
verwoordt, ‘je overal mag zitten en alles mag
gebruiken’. Dit past in het plan dat hij voor
kasteel, het bijbehorende park en het landgoed
heeft uitgestippeld. Dit plan ontstond in de
jaren die Christiaan met zijn gezin al op het

de stap te nemen naar Dalfsen. We besloten
voor Dalfsen te kiezen, ook omdat het toen
al niet geweldig ging met de gezondheid van
mijn tante. Voor haar was het belangrijk dat
er opvolging was. Volgens mij was ze heel erg
opgelucht dat wij hier naar toe zijn gekomen.
We zijn met open armen ontvangen.’

Volgens Christiaan had zijn tante de regie stevig
in handen. Tekenend vindt hij de strikte verdeling
van taken: ‘Er was altijd maar één persoon die
zilver mocht poetsen. Iemand anders mocht het
damast wassen en strijken. Als er iets niet klopte
of als mijn tante niet tevreden, dan was duidelijk
wie ze kon aanspreken.’
Tijdscapsule
De regie komt in handen van Christiaan nadat
de gravin in oktober 2016 op 78-jarige leeftijd
overlijdt. Dan kan hij beginnen met wat voor
zichzelf een vijfjarenplan noemt: een huis creëren
waar het hele gezin, inclusief aanhang en eventuele kleinkinderen, kan verblijven bij bijzondere
gelegenheden als kerstmis of een huwelijk, maar
ook in bijvoorbeeld zomervakanties.
Aan de buitenkant van het kasteel hoeft eigenlijk
niets te gebeuren. ‘Buiten was alles perfect. Mijn
tante heeft een paar enorme klussen geklaard.
Zij heeft het dak helemaal laten renoveren, het
bordes opnieuw moeten aanleggen en ze heeft
ook de hele kelder aangepakt. Daar waren
problemen met vocht dat optrok.’
Interieur van kasteel Rechteren
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Sequoia’s en tulpenbomen
Naast het kasteel zijn een park en 1.200 hectare grond deel van het familielandgoed. De opbrengsten uit de grond gebruikt Christiaan voor beheer en onderhoud. ‘Dit soort kastelen kun je
alleen in particulier bezit houden als er genoeg grond omheen is om de lasten te kunnen dragen.’
Het landgoed is een redelijk aaneengesloten blok, maar als het kan wil Christiaan ontbrekende
stukjes bij kopen. ‘Hoe minder versnippering, des te eenvoudiger is het beheer.’
Parallel aan de herinrichting van het kasteel gaat ook het park op de schop. ‘Het park dateert uit
het einde van de negentiende eeuw en is toen niet aangeplant als landschapspark met bijzondere
bomen. Daarvoor was hier te vaak hoog water, zo eens in de drie à vier jaar. Exotische bomen
zouden dan het loodje leggen. Hier staan hoofdzakelijk eiken en beuken van ongeveer honderdvijftig jaar oud. Die hebben niet het eeuwige leven. Elk jaar gingen er twee of drie om. Een paar
jaar terug heb ik besloten het park compleet nieuw in te richten.’

Bij het restaureren van het interieur heeft
Christiaan veel profijt van zijn werkervaring bij
veilinghuis Christie’s. ‘Ik heb daar achttien jaar
gewerkt op de meubelafdeling. Dat was heel
breed. Op het laatst viel daaronder alles wat
nodig is om een huis in te richten, waaronder
zilver en porselein. Dat is natuurlijk een heerlijke
achtergrond bij zo’n huis.’

Nu hoog water op het landgoed verleden tijd is dankzij de buitendijk die veertig jaar geleden is
aangelegd, kunnen exotische bomen wél een plek krijgen. ‘Ik vind dat bij uitstek passen bij zo’n
huis. Er komen onder andere sequoia’s en tulpenbomen. Het zorgt er voor dat je het huis het
park wat spannender beleeft.’

Bewoond karakter
Christiaan wil dat het kasteel het karakter
krijgt van een bewoond huis, ook al woont er
voorlopig niemand in en gebeurt dat mogelijk in
de toekomst evenmin. Zolang de kinderen naar
school gaan en thuis wonen ziet hij zichzelf in
elk geval niet naar het kasteel verkassen. ‘Je kan
niet gemakkelijk een woongedeelte afsplitsen
dat groot genoeg is om ons gezin te herbergen.’

Interieur kasteel Rechteren

Kasteel Rechteren aan het water

Als één van zijn zoons later wel belangstelling
heeft om het huis te bewonen, dan kan dat.
Mits de andere drie zoons daar geen bezwaren
tegen hebben. ‘Ik ga niemand voortrekken. Het
is een familiebezit, het wordt van hen allemaal.
Ik hoop dat het geen splijtzwam wordt voor
mijn zoons en hun nazaten, maar een cultuurhistorisch bezit van de familie Van Rechteren
dat hen verbindt. Het moet een baken worden
voor de familie, waar we gemeenschappelijk
trots op kunnen zijn.’

Christiaan ziet het als zijn verantwoordelijkheid
het familielandgoed goed achter te laten voor
de volgende generaties. ‘Hier zit toch 650 jaar
familiegeschiedenis. Ik heb in mijn hele werkende
leven bij Christie’s altijd in het achterhoofd
gehad, dat ik kan worden weggeroepen. Ik moet
zeggen dat ik het min of meer als een opluchting
heb gevoeld toen het zo ver was. Dan kan je
eindelijk gaan doen wat je moet doen.’
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Lees hier meer over het schilderij KLEX

Kijk en luister hier naar een interview met Thomas Raat en Nick Hackworth (Director Modern Forms, London), 2019

Bij InsingerGilissen

KLEX
Thomas Raat
Plakplastics, tape op papier (2008)
162 x 256,5 cm
KLEX van beeldend kunstenaar
Thomas Raat (1979, Leiderdorp, NL).
Het werk Narcissus van Caravaggio
(1571-1610) diende als voorbeeld.
We zien een gespiegelde jongen in het
water. Door de afbeelding heen staat
KLEX, een term uit de psychologie,
refererend aan de ‘rorschach’
inktvlekken. De titel verwijst naar
de dubbele spiegeling die ook in dit
schilderij is terug te vinden.
KLEX hangt in ons
hoofdkantoor in Amsterdam.
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UITLATEN DIE LEKKER

IN HET GEHOOR LIGGEN
Aan het woord is Kees van Stokkum, oprichter en
jarenlang het gezicht van Italauto in Achterveld,
gespecialiseerd in onderhoud en restauratie van
Italiaanse auto’s. Hij is tegenwoordig vooral
actief met onderzoek naar en taxatie van
klassieke auto’s en daarnaast een wandelende
encyclopedie voor de historie van Italiaanse
merken, waaronder Abarth.

Het Italiaanse Abarth was meester in het
maken van uitlaten die lekker in het gehoor
liggen. De fabriek kende zijn hoogtijdagen
in de jaren vijftig en zestig toen het uitlaten
produceerde voor tientallen automerken.
Nog altijd vinden originele exemplaren uit
die tijd hun weg naar liefhebbers.
‘De uitlaat is onderdeel van de beleving van
het geluid van een auto. De ene auto vinden
we mooier klinken dan de ander, net zoals de
één een viool prachtig vindt en de ander daar
alleen gekrijs in hoort. Ik heb in de jaren zestig
de opleiding aan de Autotechnische School in
Apeldoorn gevolgd en daar gold dat onder een
ultieme auto – of dat nou een Volkswagen Kever,
een Fiat, een Renault of een Ford Anglia was –
een uitlaat van Abarth hoorde. Het ging vooral
om het geluid, om de mooiere ronk, al claimde
Abarth dat hun uitlaten ook voor iets meer
vermogen zorgden. In Italië droomde elke jongen
met een Fiat 500 over het moment dat hij genoeg
geld had voor een Abarth-uitlaat.’

SCHORPIOEN
Abarth is het geesteskind van Carlo Abarth,
geboren op 15 november 1908 in Oostenrijk
en in de jaren dertig verhuisd naar Italië. Daar
begint hij in 1949 zijn eigen bedrijf. Als logo
kiest hij voor zijn sterrenbeeld, de schorpioen.
Dit is ook zeventig jaar later nog het beeldmerk,
zij het gestileerder. Tegenwoordig worden onder
de naam Abarth geen uitlaten meer geproduceerd, ook maakt de fabriek geen eigen auto’s
meer zoals in de begintijd en evenmin is het merk
met de schorpioen nog verbonden aan racesuccessen. De naam staat alleen nog op sportieve
versies van de Fiat 500 en de Fiat 124 Spider.

Abarth advertentie
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Liefhebbers van het karakteristieke geluid van
een echte Abarth-uitlaat kunnen wel met een
klein beetje moeite in deze tijd een origineel
exemplaar uit de hoogtijdagen, de jaren vijftig en
zestig, op de kop tikken. De fabriek maakte die
toen voor tientallen merken.

enorm bedrag, zeker voor een onderdeel dat al
standaard onder een auto zit.
‘Het is kunstzinnig in elkaar gezet’, merkt Kees
bewonderend op over de brochure. ‘Hier zijn
duidelijk ontwerpers bij betrokken geweest. Een
gewoon fabriekje van uitlaten maakt niet zulke
boekjes.’ Het tekent de passie en gedrevenheid
van Abarth, vindt hij. Die hebben als keerzijde
dat Carlo Abarth moeilijk kon delegeren,
moeilijker dan bijvoorbeeld Enzo Ferrari.

V12
‘Abarth was een zeer veelzijdig man’, zegt Kees.
‘Veelzijdiger dan Ferrari of Maserati. Hij had
een beetje de pech in hetzelfde land actief te
zijn als Ferrari. Verschillende veelbelovende
medewerkers van hem, technici en coureurs, zijn
overgestapt naar Ferrari.’
Een andere domper was dat de 6 liter V12-motor
die hij in de jaren zestig ontwierp voor de autosport, nooit in een race is gebruikt. Er was ook
een prototype, de Abarth T140 waar de motor
een plekje zou krijgen. ‘Achter de schermen is
toen wat gerommeld met de reglementen. Op het
moment van introductie viel de motor daardoor
buiten alle reglementen. Helaas, want het was
een prachtige motor.’

Liefhebbers van een uitlaat die lekker in het
gehoor ligt, moeten het steeds meer hebben
van elektronica. ‘Mijn schoonzoon heeft een
Audi met diesel en twee turbo’s. De motor is
niet helemaal muisstil, er zit een kleine ronk in.
Maar je kunt met een knopje een elektronisch
aangestuurd uitlaatgeluid aanzetten. In en
buiten de auto hoor je dan bij het optrekken het
geluid van een twaalfcilinder racemotor. Mijn
schoonzoon heeft de auto gebruikt gekocht,
inclusief het uitlaatgeluid. Bij een nieuwe auto is
het een accessoire die zo een paar duizend euro
kost. Een hoop geld, maar een mooi geluid mag
blijkbaar nog steeds wat kosten.’

‘Hij bemoeide zich bij het team dat met Abarths
racete tot op het circuit met alle details. Er zijn
foto’s dat hij als een soort dirigent langs de baan
staat en de coureurs maant rustig aan te doen
of juist aanspoort gas te geven. Als hij van de
regiestoel in zijn bedrijf af had kunnen stappen,
dan had hij mogelijk nog meer kunnen bereiken.
Maar misschien ambieerde hij dat wel niet.’

ELEKTRONICA
Uitlaten waren economisch de kurk waar Abarth
op dreef, aldus Kees. Ook na de overname door
Fiat in 1971 bleef de fabriek aparte uitlaten
fabriceren, onder meer voor de eerste Volkswagen Golf die in 1974 op de markt kwam. Voor
moderne auto’s is het bijna onmogelijk om die te
voorzien van een uitlaatsysteem dat beter klinkt.
‘Bij een verbrandingsmotor zijn de toevoer van
brandstof, de verbranding zelf en de afvoer één
proces. Alles is uitgekiend. Dat gold vroeger
al, maar bij de huidige techniek kan één kleine
wijziging in de componenten er al toe leiden dat
de motor een stuk minder goed draait.’

KUNSTZINNIG DRUKWERK
Behalve over veel parate kennis, beschikt
Kees over een schat aan archiefmateriaal:
advertenties, brochures, informatiekranten. In
een brochure uit midden jaren vijftig staan de
racesuccessen van auto’s met een Abarth-uitlaat,
gevolgd door een overzicht van de verschillende
types, inclusief prijzen. De hoogste prijs staat
bij een complete uitlaat voor een Alfa Romeo
1900 Super Sprint: 63.000 lire, in die tijd een

Abarth-brochure uit midden jaren vijftig
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