NIEUWSBRIEF – april 2022
Beste PUG leden,
Graag was ik deze eerste nieuwsbrief van 2022 vol positiviteit gestart. Immers, de beperkende
maatregelen in verband met Covid 19 liggen zo goed als achter ons en dat betekent ook voor het PUG
dat we weer activiteiten kunnen gaan organiseren. We kijken ernaar uit om u weer te kunnen
ontmoeten. Maar helaas, de wereld ziet er op dit moment helemaal niet zo positief uit en de
afschuwelijke gebeurtenissen in Oekraïene werpen een schaduw op het leven van velen.
Toch gaan we wel door met de activiteiten die we gepland hebben. Juist op die momenten kunnen we
ons nog eens extra realiseren hoe rijk we zijn in Nederland dat we in vrijheid kennis kunnen nemen
van de “Kunsten en Wetenschappen”.
Wij hopen u binnenkort te kunnen begroeten,
namens de PUG Directie, Maaike Wijnen
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Voorjaarslezing Helene Besanꞔon - 8 juni 2022. 20.00 uur, Faculty Club
Tijdens de ALV van 2021 brachten we een bezoek aan de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum
in Leerdam. We zijn zeer verheugd dat Hélène Besançon, conservator van het Nationaal
Glasmuseum, op woensdag 8 juni 2022 een lezing verzorgt voor het PUG.
De Sint Nicolaaskerk te IJsselstein is gesticht in 1310 door Gijsbrecht van Amstel, een neef van dé
Gijsbrecht van Vondel. De kerktoren uit 1535 is het vroegste voorbeeld van de noordelijke
renaissance-bouwkunst. Maar de torenspits kent weinig geluk, hij wordt eerst verwoest door een
blikseminslag in 1568, en in 1911 woedt er brand. Men besluit om er een hedendaagse spits,
ontworpen door Amsterdamse school architect Michel de Klerk, op te zetten. Het voorportaal van de
toren wordt ontworpen door architect Baanders De voorportaaldeuren worden voorzien van glazen
tegels van beeldhouwer Hildo Krop. En op die tegels gaat deze lezing dieper in. Lang is aangenomen
dat de tegels geperst waren in een gietijzeren mal in de Glasfabriek Leerdam. Maar daar zijn twee
argumenten tegen, een economische en een technische. Door het namaken van een van de tegels in
de glasblazerij van het Glasmuseum is er duidelijkheid gekomen over hoe deze tegels zijn gemaakt.
Door onderzoek in pas ontdekte correspondentie van fabrieksdirecteur Cochius met Krop weten we
meer over de intenties met de tegels na het opleveren van de kerkdeuren.

Algemene Leden Vergadering, 17 september 2022
Op zaterdag 17 september vindt de ALV 2022 plaats in Het Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat in
Utrecht. Dit pand maakte deel uit van het Diergeneeskundig complex van de UU rondom de
Biltstraat. Enkele jaren geleden is het schitterend verbouwd en geschikt gemaakt voor
bijeenkomsten. Tijdens deze middag krijgt u meer te horen over de geschiedenis van het pand.
Na afloop van de vergadering is er zoals gebruikelijk gelegenheid om te blijven dineren. U krijgt ruim
van tevoren de vergaderstukken toegestuurd, met de mogelijkheid om u aan te melden.

Jubileum in 2023
Het 250-jarig bestaan van ons Genootschap komt nu echt dichterbij. De Directie en
jubileumcommissie zijn druk bezig met de voorbereidingen van enkele bescheiden maar feestelijke
activiteiten voor leden en relaties. U krijgt op 17 september tijdens de ALV meer details te horen,
maar noteert u al wel vast de datum van 9 november 2023 in uw agenda. U kunt dan aanwezig zijn
bij de feestavond voor leden, die geheel in het teken staat van verleden, heden en toekomst van het
PUG. We verheugen ons op uw komst!
Voor al onze activiteiten geldt: deelname is gratis na opgave, niet-leden betalen € 10,- per activiteit.

Overlijden Theo van de Vathorst (bedank penning)
Op 21 januari overleed kunstenaar Theo van de Vathorst (1934). Hij werkte voornamelijk als
beeldhouwer en penningenmaker. Theo van de Vathorst werkte in brons, steen en keramiek.
Bekende Utrechtse werken van hem zijn de Marktvrouw op de Vismarkt en het portret van Anton
Geesink voor de Jacobikerk.
Voor het PUG ontwierp hij 2 penningen: de PUG-prijs penning en de "kleine" penning die we als
bedankje gaven voor speciale verdiensten. Theo was 40 jaar lang lid van ons genootschap. Zijn
penningen blijven een mooie herinnering.

Informatie over gesteunde projecten:
Speciaal aanbod voor PUG-leden!
In december bracht Luuk Huiskes zijn boek
‘Utrechtse kunstenaars’ uit.
Ruim drie jaar werk, een prachtige vormgeving
en druk met portretten van 68 kunstenaars
en hun verhaal, 160 pagina’s dik.
Het boek kost € 40,- maar voor PUG-leden
is het beschikbaar voor € 30,- 25% korting dus!

Meldt u zich hiervoor met een reply op deze
Nieuwsbrief.

Andere door ons gesteunde projecten

Kaarten kopen voor Opera Trijn
Het PUG ondersteunt De stadsopera Trijn van
Leemput met een bijdrage. Inmiddels is de
kaartverkoop voor de opera van start gegaan.
U kunt kaarten kopen via
www.stadsoperatrijn.nl

Kinderboek Utrecht 900

Het kinderboek van Kiwanis dat t.g.v. Utrecht
900 wordt uitgebracht, wordt door ons
ondersteund. Het boek is bedoeld voor
kinderen van acht tot twaalf jaar. Uitgaande
van 112 basisscholen in Utrecht levert dit een
potentiële doelgroep van circa 10.000
kinderen op. Het is de bedoeling dat naast het
boek een App ontwikkeld wordt om te
gebruiken bij een wandeling of fietstocht door
de stad met je ouders of opa en oma.
https://utrecht.kiwanis.nl/nieuws/kinderboe
k-utrecht-900-jaar

Het wonder van Sint-Maarten
Tijdens dit feest staat de band van de bewoners van Utrecht met de middeleeuwse patroonheilige
centraal. Het wonder van Sint-Maarten houdt nog altijd stand: ook in hedendaagse multicultureel
Utrecht is de stadspatroon nog altijd een verbindende factor. Met een divers en interactief
programma, geconcentreerd op 3 en 4 juli 2022 maar uitlopend in de zomermaanden juni, juli en
augustus wordt nieuw licht op Utrechts geworpen op oude en altijd weer verrassend jonge
stadspatroon, Sint-Maarten. zie ook:
https://hetwondervansintmaarten.nl/

Steunt u het PUG met een extra donatie?
Met Uw bijdrage steunt u onze activiteiten! Bij voorbaat dank.
Bankrekening: IBAN NL49INGB0000030275 t.n.v. PUG Utrecht

Nieuwe leden
Het lidmaatschap van ons Genootschap verkrijgt u al voor € 35,- per jaar
Opgeven als lid kan via: https://www.pugutrecht.nl/contact/lid-worden

