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Voor de fabeldieren die hij tekent, 
gebruikt hij zijn fantasie maar hij 
doet ook brononderzoek naar het 
bestaan en de mythische verha-
len over bepaalde diersoorten. 
Het katholicisme had ook al een 
tijdje zijn aandacht. Bij zijn ouders 
in Oosterhout vond hij in een fo-
toalbum een prachtige foto van 
zijn oma. De foto was genomen 
in de tuin van het Catharinadal 
en oma straalde op de foto. Eén 
zuster herkende de oma van 
Ludwig. “Dat is toch die aardige 
mevrouw die altijd schuimkoek-
jes voor ons meenam als ze de 
dienst bezocht.” De korte retraite 
bracht hem naar een eiland van 
rust. “Een fi jne plek waar ik asso-
ciatieve tekeningen heb gemaakt. 
Ik heb gefotografeerd, gewandeld 
en de geluiden van de klokken 
opgenomen. Met dit alles ga ik nu 
thuis aan het werk. Hoe het ver-
haal zich zal ontwikkelen weet ik 
nog niet. Ik heb kleine tekeningen, 

teksten en die vloeien dan tijdens 
het maakproces in elkaar. Dat is 
de manier waarop ik werk”

Toekomst
Werken doet hij sinds kort in zijn 
nieuwe atelier in Amsterdam. Hij 
woont samen met zijn vriend in een 
appartement van 39m2. Hij werkte 
altijd al vanuit huis, maar doordat 
zijn vriend door Corona ook veel 
thuis is, ging hij op zoek naar een 
eigen plek. “Dat is voor mij eigenlijk 
de grootste verandering sinds het 
begin van de pandemie. Mijn leven 
zag er altijd al uit zoals dat nu in de 
lockdown is. Ik snak niet naar een 
terras of een voorstelling. Ik ben 
niet zo goed in grote groepen. Ik 
wil gaan beginnen aan mijn eigen 
prentenboek. De roep van de stad 
als er versoepelingen komen, zal mij 
daarvan niet weerhouden.” Wij ho-
pen het van harte en zijn benieuwd 
naar het resultaat van deze bijzon-
dere verhalen verteller. 

 Simone Leijten

Illustrator, 
kunstenaar of fi losoof?
Vervolg van voorpagina

HANS VAN DER PRIJT

De lente is pas een paar dagen aan 
de gang, maar de eerste kunst-
werken van de Tweede Biënnale 
Kunst(10 juli tot en met 15 augus-
tus) in de Heilige Driehoek gaan de 
grond in. Maarten Baas ziet hoe 
zijn project ’Growing goals’ gere-
aliseerd wordt. De bemodderde 

stuiter waar iedereen achteloos 
aan voorbij liep, wordt opgepoetst 
tot een blinkende parel. Een poë-
tisch beeld voor hoop en ambitie 
die naar de hemel mogen reiken.

Dom Bellot
In plaats van die verrotte doel-
palen achter de Paulusabdij 
komen er nieuwe boompjes. 

Vanmorgen heeft Pim Buwalda de doelpalen nog bewaterd. Als 
in juli het bezoek komt, moeten de doelpalen in bloei staan. Pim 
is vrijwilligerscoördinator van de Tweede Biënnale van de Heilige 
Driehoek. Hij kent zijn verantwoordlijkheden. De kok van het res-
taurant van de Norbertinessen zit duimendraaiend thuis. Als je 
reserveert, mag je in sommige winkels in je eentje twintig minuten 
winkelen. Maar in juli gaat het evenement open, dat staat vast. 

Voetbalveldje op Biënnale

Aftrap van Growing Goals.  Vrijwilligers vervangen de verrotte 
doelpaaltjes achter de Paulusabdij door veelbelovende 

Amerikaanse Ambers. (Foto: Casper van Aggelen)

Vier Liquidambar styraciflua’s. 
In de volksmond: Amerikaanse 
Amberbomen. En alles gebeurt 
onder het toeziend oog van die 
prachtige abdijkerk van Dom Bel-
lot. De beroemde architect die 
bewondering oogstte van de Am-
sterdamse-Schoolarchitecten. De 
abdijkerk uit 1907 die helaas niet 
opgenomen is in de kunstroute.

Weesgegroetje
In de herfst worden de blaadjes 
van de nieuwe doelpalen prachtig 
rood. Dus helaas na de Biënnale. 
Op je iPadje kun je vast zien hoe 
mooi die Liquidambar styracifl u-
a’s dan zijn. Vrijwilligers graven de 
kuilen. Directeur Biënnale Kunst 
in de Heilige Driehoek Monique 
Verhulst, Pim, coördinator van 
zo’n 150 vrijwilligers, curatoren 
Hendrik Driessen en Rebecca Ne-
lemans zagen dat het goed was. 
Of die boompjes er blijven staan 
beslist Chemin Neuf! Een extra 
Weesgegroetje moet helpen. Drie 
kloosters in de buurt!!

Trapveldje 
Het trapveldje zelf was er al, maar 
lag er verwaarloosd bij met twee 
gammele doelen. Studio Maar-
ten Baas was de herschepper. Hij 
maakte er iets moois van. Omdat 
de afmetingen niet die van een 
officieel voetvalveld zijn, paste 
hij de afstand tussen de nieuwe 
doelpalen aan: 7 meter 32 werd 4 
meter. Zoiets als wij vroeger deden 
met de afstand tussen onze jassen: 
dit – is – mijn – doel. En dan ging 
je ervanuit dat je passen van één 
meter maakte. Net als die van ons 
vroeger, hebben deze doelen geen 
doellat. Maar Maarten heeft onze 
jassen vervangen door die prach-

tige boompjes. Hij heeft bij een 
boomkweker advies ingewonnen. 
Het zal zijn vanwege de vorm (ke-
gelvormig) en dat de boom een 
snelle groeier is. En in de herfst 
heeft ie dus een mooi rood blad. 
We zijn er nog niet, maar de lij-
nentrekkers van V.V. Oosterhout 
gaan er straks met echte witkalk 
overheen om de echte schoon-
heid van het lijnenspel van een 
voetbalveld aan te geven. Geheel 
in verhouding.

Maarten Baas
Om niet uit de toon van de Biën-
nale te vallen, werd er wel een 
kunstenaar op het ontwerp los-
gelaten. Maarten Baas wordt vaak 
omschreven als een zogenaamde 
auteur-designer. Iemand wiens 
werk zich ergens tussen kunst en 
design beweegt. Zijn afstudeer-
project Smoke (2002) voor de 
Design Academy Eindhoven werd 
opgenomen in de internationaal 
bekende Moooi collectie. In 2009 
werd Maarten uitgeroepen tot De-
signer of the Year. In 2016 won hij 
met Real Time de Art Prize van het 
Grand Rapid Art Museum (GRAM) 
in Michigan. 

Growing Goals
Hij mocht zijn creativiteit en fanta-
sie loslaten op het ‘trapveldje’. Een 
kwajongensvoetbalveldje waar ie-
dereen zijn neus voor ophaalde. 
Maarten leefde zich uit. Hij maakte 
er een pareltje van. Zijn werk staat 
bekend als rebels, humoristisch, 
intellectueel, theatraal en artistiek. 
Zijn werkterrein is breed en divers: 
limited editions, productie, instal-
laties, publieke ruimte, architec-
tuur, interieur, decors en perfor-
mances. De Biënnale nodigde hem 
uit om zijn talenten los te laten op 
het verwaarloosde trapveldje bij 
de Paulusabdij. ‘Growing Goals’. 

Shane van Neerden (1999) 
is een gepassioneerde, 
toegewijde pianist die veel 
recitals in Europa en de VS 
geeft. 

Shane speelt vooral soloreper-
toire maar ook kamermuziek en 
liedbegeleiding. Hij heeft een pi-
ano kwintet en een piano trio met 
musici van het Conservatorium 
van Amsterdam.
Shane’s repertoire is zeer gevari-
eerd: van Johann Sebastian Bach 
tot Arnold Schönberg en ook wer-

ken van Marc-André Hamelin. Re-
center begon hij privé lessen met 
Ralph van Raat te hebben richting 
hedendaagse muziek. Hij verkent 
en speelt ook graag stukken van 
non-mainstream componisten 
zoals Nikolai Medtner en Samuel 
Feinberg.
In de afgelopen jaren nam Shane 
deel aan vele festivals met prach-
tige resultaten en masterclasses 
bij gerenommeerde masters. Hij 
kreeg voor zijn eindejaarsexamen 
het hoogst haalbare cijfer, een 
10! Shane van Neerden vertolkt 

Buitengewoon klassiek met Amerikaans talent
werken van Mozart, Schönberg, 
Granados, Chopin, Ravel en  Liszt 
De aanvang van het recital 
op zondag 4 april is 15.00 uur. 

Kaartjes voor de live stream zijn te 
reserveren via: 
www.theaterdebussel.nl en 
www.geertruidenberg-klassiek.nl

Moet in letselschadezaken 
worden geprocedeerd?

In letselschadezaken hoeft zeker 
niet altijd te worden geproce-
deerd. Neemt u een letselscha-
deadvocaat in de arm, dan wordt 
u niet alleen kundig bijgestaan, 
maar is het de andere partij ook 
duidelijk dat u wel kunt gaan pro-
cederen. En dat zal uw onderhan-
delingspositie ten goede komen. 

Komt u er met de verzekeraar 
minnelijk niet uit, dan hoeft niet 
de gehele zaak aan de rechter te 
worden voorgelegd. De punten 
waarover reeds overeenstemming 
bestaat, kunnen onaangetast blij-
ven staan. Een rechter kan worden 
verzocht een beslissing te nemen 
over slechts het gedeelte waar-
over partijen het niet eens worden 
(bijv. over slechts één schadepost 
indien ten aanzien van de andere 
posten consensus bestaat). Een 
dergelijke gerechtelijke procedure 
wordt vrij snel behandeld, zodat 
het schaderegelingstraject weer 
spoedig kan worden hervat. Er 
wordt dus gericht gehandeld. En 
wordt het verzoek van het slacht-
offer toegewezen, dan krijgt hij/zij 
de in redelijkheid gemaakte pro-
ceskosten ook nog eens volledig 
vergoed.

Aansprakelijkheid
Op onze website van Buro Letsel-
schade hebben wij de diverse aan-
sprakelijkheidsgronden uiteenge-
zet. Gedacht kan o.a. worden aan 
verkeersongevallen, bedrijfsonge-
vallen, beroepsziekten, medische 
fouten en misdrijven.

U hebt pas recht op een scha-
devergoeding indien de vergoe-
dingsplicht vaststaat. Vaak wordt 
de aansprakelijkheid door (de ver-
zekeraar van) de veroorzaker er-
kend. Een erkenning is in beginsel 
bindend.

Wordt de aansprakelijkheid niet 
erkend, dan kan ervoor gekozen 
worden om een procedure bij de 
rechtbank te starten. In uitzonder-
lijke gevallen wordt gestart met 
een getuigenverhoor. Meestal 
kan echter direct een kortduren-
de deelgeschilprocedure worden 
gevoerd. Soms is het starten van 
een reguliere bodemprocedure 
evenwel raadzamer, omdat tijdens 
zo’n procedure nog aanvullend be-
wijs kan worden geleverd indien de 
rechter daarom vraagt. Per zaak 
wordt zodoende bekeken wat het 
beste is voor een slachtoffer. 

Omvang van de schade
Staat de aansprakelijkheid vast, 
dan kan de omvang van de te ver-
goeden schade inzichtelijk worden 
gemaakt.

Omdat het bij letselschade mees-
tel niet direct duidelijk is wanneer 
en in welke mate iemand zal gaan 
herstellen, wordt vaak begonnen 
met het periodiek begroten van de 
verschenen schade. Een achter-
liggende periode kan dan (steeds) 

worden afgewikkeld. Dit moet in 
goede harmonie gedaan kunnen 
worden.

Is er op een gegeven moment 
sprake van een medische eindsi-
tuatie en is het bekend welke risi-
co’s een slachtoffer wat betreft de 
toekomst loopt, dan kan een bena-
deelde partij de keuze gaan maken 
om zijn/haar schade periodiek af 
te blijven wikkelen dan wel om de 
toekomstige schade bij voorbaat 
te laten vergoeden (waarbij ook 
medische voorbehouden kunnen 
worden gemaakt voor het geval 
dat een medisch risico zich later 
verwezenlijkt).

Bij het begroten van de toekomsti-
ge schade wordt uiteraard reke-
ning gehouden met de inflatie, de 
mogelijk af te dragen vermogens-
belasting en overige fiscale gevol-
gen. De schade ter zake dient ook 
vergoed te worden. 

In veruit de meeste letselscha-
dezaken - uit onderzoek blijkt dat 
het om 95% gaat – wordt buiten-
gerechtelijk tot een aanvaardbare 
regeling gekomen. Soms is de we-
derpartij echter niet bereid mee 
te gaan in de uitgangspunten en/
of de vordering van het slachtof-
fer. Gedacht kan worden aan dis-
cussies omtrent het verlies van 
verdienvermogen, de kosten van 
derden of het smartengeld. En dan 
is het voor een slachtoffer natuur-
lijk prettig indien hij/zij door een 
gespecialiseerde advocaat goed 
kan worden geadviseerd over zijn/
haar positie én dat - indien nodig 
en gewenst - een gerichte proce-
dure kan worden gestart. Het gaat 
er namelijk om dat een slachtof-
fer uiteindelijk krijgt waarop hij/zij 
recht heeft.  

Tot slot
Wij zetten ons met volle overgave 
in voor slachtoffers. Kan minne-
lijk een goede en rechtvaardige 
regeling worden getroffen voor 
onze cliënten, dan heeft dat de 
voorkeur. Maar mocht het nodig 
zijn, dan kunnen onze advocaten 
de rechtbank verzoeken een be-
slissing te nemen die recht doet 
aan de belangen van het slachtof-
fer. De kosten van zo’n procedure 
komen vaak voor volledige vergoe-
ding in aanmerking. 

Voor ons kantoor 
zie www.rijppaert-peeters.nl
Voor specifiek onze letselschade-
tak zie www.buroletselschade.nl

Alvast fijne Paasdagen
toegewenst!

MR. M.J.J.F. VAN RAAK  -  ADVOCAAT LETSELSCHADE
INFO@RIJPPAERT-PEETERS.NL  •  +31 162 453 811

WWW.RIJPPAERT-PEETERS.NL/
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