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Beste lezer, 
Dit is de 40e nieuwsbrief die wij verzenden en daar 
zijn we trots op, maar ook dankbaar voor. Zonder 
de belangstelling en steun van u als lezer of als 
bezoeker van onze concerten, hadden we het in de 
afgelopen 5 jaar niet kunnen realiseren. En er is 
meer: het concert op 9 juni is het 50e concert dat we 
mogen organiseren sinds we begonnen! 
Op onze site staat een overzicht van het 5-jarig 
lustrum en waarschijnlijk zult u, net als wij, 
versteld staan van wat we hebben kunnen bieden. 
Alle bezoekers, donateurs, musici, kunstenaars en 
medewerkers: dank! Duizendmaal. 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh organiseert het vijftigste concert. Een mooie gelegenheid om uit te gaan en iets bijzonders mee te maken!  
Geniet van de fijne sfeer en gastvrije ontvangst. Uit in d’ Engelenburgh is uit in stijl.  
 

zondag 9 juni, 14.30 uur, kaarten  € 12,50 

Jazz met Pinksteren Jazz met Pinksteren 
Voor de vijfde maal organiseert Stichting 
d’Engelenburgh het Jazz met Pinksteren. Op 
zondagmiddag 9 juni treedt Bram Wijnands op. Een 
buitenkans om te luisteren naar een authentieke 
jazzpianist die in Kansas City zijn eigen dag heeft. 
 
Eens per jaar komt de in Amerika gevierde artiest 
naar zijn geboortestreek in Brabant. Bram speelt piano 
in de stijl van Erroll Garner. Het is niet de eerste de 
beste die naar Fijnaart komt: in 1998 trad Bram 
Wijnands al op in de Carnegie Hall in New York.. 
 
De in Tilburg geboren Bram Wijnands begon met 
pianolessen op driejarige leeftijd. Zijn voorkeur 
ontwikkelde naar barrelhouse blues piano en 
dientengevolge jazz en dan vooral stride-piano. In 
1989 formeerde hij zijn eerste trio om deel te nemen 
aan het Heineken Jazzfestival in Rotterdam. Hij 
studeerde af aan het Hilversums Conservatorium in 
1991 en vestigde zich in de V.S. 
 
Hij werkte met o.a. Deborah Brown, Slide Hampton, 
Gene Connors, Richard Ross, Hal Melia, Bob Kindred, 
Warren Vache, Jimmy Slide, Jon Hendricks en een 
bekende groep van de ‘eastcoast’: ‘Dukes Boys’. 
Bram is sinds 2000 verbonden aan de universiteit in 
Kansas City onder artistiek directeur en saxofonist 
Bobby Watson. Burgemeester Emanuel Cleaver II riep 
6 April uit tot ‘Bram Wijnands Day’. 
De afgelopen 25 jaar trad Bram in Nederland op tijdens het Jazz In Duketown Festival in hotel Central in Den Bosch. 
 
‘s Avonds is er een authentieke indische rijsttafel voor de Vrienden. Bram blijft ook, feestelijke stemming gegarandeerd.  
Reserveer bijtijds - er is beperkt plaats -  via 06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl 
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5 jaar d’Engelenburgh - 50 concerten - 40 nieuwsbrieven - 13 exposities - 137 persberichten  
58 affiches - 14 Open Podia - 5 Monumentenweekenden - 11 YPMS-concerten - 4000 bezoekers 

Kijk op www.villa-engelenburgh.com  

Het eerstvolgende Open Podium is op vrijdag 31 mei. Van harte welkom! 
Vrijdagavond 31 mei is er weer Open Podium met ruimte voor vocalisten, 
pianisten, violisten, fluitisten, harpisten etc. 
Het evenement biedt kansen voor goede amateurs tot professionele zangers/musici. 
Ook luisteraars zijn van harte welkom, want publiek is natuurlijk onmisbaar. 
Een professionele pianist is aanwezig ter begeleiding: Caecilia Boschman uit 
Dordrecht. Voor harpspelers staat een echte Camac-harp klaar.  
Afhankelijk van de opkomst wordt getracht ieder tweemaal aan bod te laten komen 
(breng je muziek mee!). De entree is 6,- per persoon (ook voor deelnemers).  
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. 

 

‘GEHOOR’ CENTRAAL IN EEUWENOUD WANDKLEED  
In één van de kamers van d’ Engelenburgh hangt een 
wandkleed met een leeuw, een eenhoorn en twee dames aan 
een orgel. Deze reproductie is het vijfde tapijt uit de 
middeleeuwse serie van zes van ‘De dame en de eenhoorn’. 
De originelen zijn ongeveer 3,7 meter hoog en variëren in 
breedte van 2,9 tot 4,6 meter en zijn te bezichtigen in het 
Musée de Cluny in Parijs. 
 

Het was de schrijfster George Sand (wier naam verbonden is 
met Frédéric Chopin door haar relatie met hem) die de 
tapijten na eeuwen uit de vergetelheid rukte. In haar dagboek 
beschreef ze haar fascinatie voor de tapijten, die ze tussen 
1835 en 1840 regelmatig bestudeerde in het kasteel van 
Boussac. Ten onrechte zag ze er een oosters verhaal in, op 
basis van de maansikkels op de blazoenen. 
 

Haar vluchtige minnaar Prosper Mérimée liet de reeks, die in 
slechte staat was, in 1841 beschermen. Zes jaar voordien had 
de erfgename van het kasteel van Boussac ze aan de 
gemeente verkocht. Na een bod van de Rothschilds in 1878, 
verkocht de gemeente Boussac de zes wandtapijten 
uiteindelijk aan het Museum van Cluny (1882). 
 

Vijf tapijten vormen een allegorische voorstelling van de 
zintuigen. Het tapijt in d’ Engelenburgh symboliseert het 
gehoor en dat is alleszins toepasselijk in een omgeving waar 
zoveel muziek kan worden beluisterd. 
 

De dame en de eenhoorn duikt regelmatig op in de kunst en in de populaire cultuur. Zo schreef Rainer Maria Rilke erover 
in zijn roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), maar bekender zijn ze uit de Harry Potterfilms. Daar 
hangen de tapijten in de Common Room van Gryffindor. 

 

Koninklijk Onderscheiden 
Het is een voorrecht om eens te mogen horen ‘dat het Zijne 
Majesteit behaagd heeft…..’ . Op 26 april spelde burgemees-
ter Klijs de versierselen op welke horen bij de koninklijke 
onderscheiding die Marcel Deelen mocht ontvangen.  
Heel wat Vrienden van d’Engelenburgh waren getuige van 
het moment - Ellen had het allemaal perfect voorbereid en 
blijkbaar was iedereen behalve de decorandus op de 
hoogte– en uiteraard ontbrak de feesttaart niet. 
Marcel kreeg de onderscheiding mede voor het organiseren 
van het culturele aanbod van d‘ Engelenburgh. Daarnaast 
voor zijn bestuursfuncties bij het Natuurhistorisch en 
Volkenkundig Museum Oudenbosch, de St. Open Monu-
mentendag Roosendaal en in het verleden voor de 
Historische Vereniging Zwijndrecht/ Oudheidkamer De 
Vergulde Swaen. 
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