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Nieuwsbrief Onclin-Chabrion Stichting 2023
We kunnen terugkijken op een succesvol 2022. Twee prachtige exposities in Friesland sprongen er zeker boven uit. Zo’n 2000 bezoe-
kers hebben de exposities bezocht! Voor niet-museale presentaties is dit uitzonderlijk hoog. Ook kunnen we met plezier terugkijken 
op diverse andere activiteiten om het werk van Kor Onclin onder de aandacht te brengen. 
2023 is een jaar van nieuwe uitdagingen. Opnieuw gaat de Onclin-Chabrion Stichting aan de slag met educatieve kunstprojecten op 
basisscholen in Nederland en in Frankrijk. De Stichting ontwikkelt ook een nieuw project in de maatschappelijke opvang. Daarnaast 
gaan we onze activiteiten in de sociale media intensiveren. Heel spannend wordt de toekomst van het atelier en de opslag van de 
kunstcollectie. Deze nieuwsbrief laat zien wat er in 2022 gebeurde en wat er in 2023 op het programma staat.

Activiteiten 2022
Galerie Bax Kunst
In het najaar zijn enkele tientallen Onclins - zijn meer ‘geometrische 
werk’ - tentoongesteld in Galerie Bax Kunst in Sneek. Tijdens de 
opening van de expositie droeg de Friese dichter Syds Wiersma een 
speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt gedicht voor. Het heet 
Onclin-Blauw en is geïnspireerd door het schilderij Beyond the Blue 
Horizon. Op de achterpagina van de nieuwsbrief staan enkele 
fragmenten van dit gedicht. 
De volledige tekst is te zien op www.koronclin.com.

Nog een keertje terug naar Leeuwarden
In de terugblik op 2022 kan de schitterende expositie in 
Paviljoen Obe niet ontbreken. We hebben er in juli een speciale 
nieuwsbrief over gemaakt, die nog op de website te zien is.  
Behalve de prachtige schilderijen waren ook de zo typerende 
objecten van Kor Onclin te zien, zoals drie Totemgroepen en 
beschilderde wieldoppen.
Een fantastische toevoeging was de presentatie op twee 
megagrote LED-schermen met prachtig beeldmateriaal (oude 
super-8 films van Kor en Marleen) van de schilder en zijn 
werk, met o.a. de wording van een schilderij. Maar ook hun 
woonomgeving, hun tuin en land, en Franse exposities. 
En dan de gedichten! Gedichten van de schilder zelf én poëzie 
van Friese dichters, die zich door de kleurrijke en sterke 
visuele indrukken en thema’s van Kor’s werk hebben laten 
inspireren. Deze multimediale top-expositie heeft zo’n 1600 
bezoekers getrokken!  

TenTuinstelling
Maassluis
In Maassluis vindt jaarlijks de 
‘TenTuinstelling’ plaats. Een 
zomers evenement met muziek 
en kunst, een fietsroute langs 
allerlei tuinen. Daar was in 
augustus ook werk van Kor 
Onclin te zien bij René en 
Annelies Eysink Smeets 
(donateurs van de Stichting)

Nieuwe aanwinsten van de stichting
De collectie van de Onclin-Chabrion Stichting is in 2022 dankzij 
schenkingen uitgebreid met elf kunstwerken. Daarmee bestaat de 
eigen collectie Onclins van de Stichting nu uit 57 werken. Met de 
ANBI-regeling kunnen schenkingen op een fiscaal aantrekkelijke 
manier worden gerealiseerd
Zie info: www.koronclin.com/de-stichting                               
Indien u zelf een schenking overweegt, neem dan contact op met 
het bestuur via bestuur@koronclin.com.

De expositie in Galerie Bax KunstBeyond the blue horizon

Marleen Onclin geeft een rondleiding Enkele aanwinsten

Het volledige gedicht staat op www.koronclin.com

Fragmenten uit het 
gedicht Onclin-blauw van 

Syds Wiersma bij de 
opening van de expositie 

in Galerie Bax Kunst

het blauw
achter de horizon vandaan
ik loop er graag in
het staat je goed, zegt ze
komt door je ogen en je huid
die zeggen meer dan wat wij gewoonlijk zien
loop maar verder, zegt ze
diep het spectrum maar uit”

in de Ardèche woont Jean-Marc, hij heeft een artisanaal fabriekje 
waar hij prachtige acrylverven maakt, hij houdt van diep pigment 
en een rijk spectrum, Kor vraagt hem, kun je dit ultramarijn nog 
wat dieper maken? Hij zegt, bedoel je van achter de horizon? Ja 
zegt Kor, van overzee, en Jean-Marc bereidt het en doopt het
 tot Onclin-blauw”

“

“



Kunst in de maatschappelijke opvang    
Kunst kijken en kunst maken. Dat kan helpen als het even tegenzit. In Rotterdam hebben veel mensen geen thuis, of kunnen ze 
niet zelfstandig thuis wonen. Ze krijgen daarbij hulp of wonen tijdelijk in de maatschappelijke opvang of in een voorziening voor 
beschermd wonen. Het Centrum voor Dienstverlening (www.cvd.nl) heeft een aantal van dit soort voorzieningen in Rotterdam. Het 
CVD ontwikkelt samen met de Onclin-Chabrion Stichting een project om de bewoners te laten werken met de kunst van Onclin. Dat 
organiseren we in drie locaties. Een beetje als ‘kunst in de klas’, maar dan in de huiskamer.
Kor Onclin heeft vroeger als therapeut in de geestelijke gezondheidszorg en de reclassering gewerkt. Daar gaat hij nu - op een heel 
andere manier - dus mee door.

Op zoek naar een nieuwe locatie 
voor het atelier 
en de kunstcollectie
De Onclin-Chabrion Stichting is op zoek naar een 
nieuw onderkomen. Al vele jaren is het Franse 
atelier, de collectie schilderijen, totemgroepen, 
archief en allerlei documentatie ondergebracht 
in de Tullekensmolen. Een monumentaal pand in 
Beekbergen waar het A-Ford Museum is geves-
tigd. Helaas gaat dit stoppen en moeten we dit jaar 
verhuizen. Suggesties zijn zeer welkom!

Kor Onclin in de digitale wereld
We willen het werk van Kor Onclin onder een zo breed mogelijk publiek bekend maken. Dat gebeurt via exposities, 
publicaties en de website www.koronclin.com. De exposities en de website trekken elk jaar honderden en soms duizenden 
bezoekers. 
We gaan op verschillende manieren verder in deze digitale wereld. In 2023 wordt het mogelijk om via de website kunst of 
unieke Onclin-cadeaus te kopen. En we gaan korte filmpjes opnemen om die via sociale media, zoals Instagram, te ver-
spreiden.

Uit het OCS-bestuur: Arno Brok
Helaas moest Arno Brok terugtreden uit het bestuur. Arno is zeer lang bij de Stichting  
als bestuurslid betrokken geweest. Dat begon in zijn tijd als wethouder cultuur in  
Leeuwarden, toen Kor Onclin schitterde op de manifestatie Simmer 2000. En dat bleef 
doorgaan tot en met zijn huidige functie als Commissaris van de Koning in Friesland.
Het bestuur is Arno zeer dankbaar voor zijn trouwe, creatieve en zeer betrokken inzet 
voor de stichting. Hij is tot erelid benoemd. Met een passend cadeau hebben we hem 
uitgezwaaid.

Donateurs en ANBI-regeling
Zonder donateurs is er geen Onclin-Chabrion Stichting. Zo simpel is het. Het bestuur is dan ook alle donateurs zeer erkentelijk voor hun 
financiële bijdragen. De stichting draait met een zeer beperkt budget op vrijwilligers. Heel soms lukt het om voor een speciaal project 
(zoals enkele jaren geleden het eeuwfeest-boek) subsidie te krijgen. Helaas moeten we elk jaar donateurs blijven vragen om een bijdrage. 
De afgelopen jaren zien we een toenemend gebruik van de ANBI-regeling. Daarmee kunnen schenkingen (in geld of in natura) onder 
bepaalde voorwaarden voor de Belastingdienst van het inkomen worden afgetrokken. De overheid heeft deze regeling opgesteld om het 
culturele leven te stimuleren.
Als u overweegt om de Onclin-Chabrion Stichting een schenking te doen, neemt u dan contact op met het bestuur. We informeren u dan  
graag over de mogelijkheid om dit op een fiscaal aantrekkelijke manier vorm te geven.

het Onclin-atelier in Beekbergen

Jaap Dijkstra

Arno Brok

Activiteiten 2023

Kunst in de klas
Het kan weer! Na enkele jaren corona-pauze mogen we door-
gaan met het project Kunst in de Klas. In dit project maken 
kinderen van basisscholen kennis met het werk van Kor 
Onclin en gaan ze vervolgens zelf aan de slag met een schil-
deractiviteit. Dat levert heel enthousiaste en geïnspireerde 
kinderen op en fraaie resultaten!
We treffen de voorbereidingen voor dit project in Oldenzaal, 
Maassluis en Sneek.
Dit project is ooit in Privas begonnen. In samenwerking met 
de Onclin-Chabrion Stichting verzorgt het Franse ministerie 
van Onderwijs-afdeling Ardèche, dit project al jaren. 
In 2023 gaan we daar mee door.

Nieuw in het OCS-bestuur: Jaap Dijkstra
“Het is een eer om Arno te mogen opvolgen als bestuurslid van de 
Onclin Stichting”, aldus het nieuwe bestuurslid Jaap Dijkstra (52). 
“Samen met Hieke woon ik heerlijk aan het water in het rustige 
Friese dorpje De Wilgen. Samen hebben we vier kinderen. Ik heb 
een achtergrond in Biologie en Levensmiddelentechnologie en ik 
werk als Factory Manager bij een productielocatie in Joure”.

Al op jonge leeftijd kwam ik 
in aanraking met de werken 
van Kor omdat deze bij zowel 
mijn ouders alsook bij mijn 
oma aan de muur hingen. 
Mijn oma is de halfzus van 
Kor. Het bestuur wordt dus 
uitgebreid met een ver 
familielid.
Lange tijd was Kor die verre 
oom waarvan ik de schilderij- 
en niet erg interessant vond. 
Dat veranderde toen mijn 
(bonus)dochter Hester zich 
voor kunst ging interesseren. 

Ik heb toen een aantal werken van Kor gekocht en ik ben naar een 
expositie van Kor in Sneek geweest.
Van Marleen hoorde ik veel achtergrondverhalen over de bete-
kenis van de werken, opbouw van schilderijen en de verschillende 
periodes van Kor. Gaandeweg werd ik steeds meer geïnteresseerd.  
Van het een kwam het ander en voordat ik het wist had ik een aar-
dige collectie Onclins in huis hangen, omdat zijn werk me steeds 
meer gingen boeien.
Mijn ambitie voor de stichting is groot. Wat ik graag zou willen 
bereiken is dat het werk van Kor de aandacht krijgt die het verdient.
Om dit te bereiken zou ik graag willen dat de collectie van de 
stichting uitgebreid wordt. Dat we de aanwezige werken onder de 
mensen brengen middels exposities of uitleen. 
Dat we nieuwe groepen geïnteresseerden bereiken via social 
media. De door Marleen, Kor en de Stichting geliefde educatieve 
projecten kunnen uitbreiden. De ultieme droom zou een perma-
nente expositieruimte zijn.
Of we dit allemaal gaan bereiken, gaan we wel zien maar tot die 
tijd verheug ik mij erop om met het bestuur de collectie van Kor 
te mogen beheren.’

Kom met ideeën!
U bent als lezer van deze nieuwsbrief een liefhebber van het werk van Kor Onclin. Misschien heeft u wensen of ideeën om het werk 
onder de aandacht van het publiek te brengen. Schroom niet en laat dit weten aan het bestuur van de Stichting via e-mail: 
secretariaat@koronclin.com
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