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Een reis door Spanje,  
een presentatie door Jan Sleumer 

 
Reizen voor hun plezier is wat veel mensen graag doen. Kunstenaars niet. Zij reizen voor hun werk en 
maken er zo mogelijk plezier bij.  
Net als de in zijn tijd beroemde Groningse/Haagse/Joodse schilder Jozef Israëls.  
Hij maakte in 1894 een rondreis door Spanje en publiceerde daarover een aanstekelijk reisverslag, 
met tekeningen. 

Jan Sleumer schrijft ons: “In 2016 besloot ik zijn reis na te doen en mijn bevindingen, foto’s en 
filmfragmentjes, samen met citaten en tekeningen uit Israëls’ reisverslag, in een powerpoint 
presentatie te gieten. Over Jozef Israëls, zijn werk, zijn inspiratiebronnen, zijn successen, zijn 
rondreis en mijn nareis door Spanje wil ik u graag vertellen, beelden laten zien en 
geluidsfragmenten laten horen.”  
 

Jozef Israels                 Jan Sleumer 

 

Un viaje por España, 19 de enero 2018 

Una presentación de Jan Sleumer 

Jan Sleumer vendrá a hablarnos sobre un interesante viaje que realizó por España en 

2016. Jan decidió seguir la ruta que en 1894 realizara el famoso pintor holandés 

Jozef Israëls, cuyas impresiones dejó plasmadas en un libro a través de bellos 

dibujos y textos. Nos hablará también de sus propia experiencia por estos lugares y 

veremos imágenes y audios que Jan trajo consigo.  

 

Jan Sleumer nació y creció en Uithuizen (Groningen). Estudios en Amsterdam, historia 

social-económica, con la asignatura extra de historia española. 

Después ha hecho muchas cosas: traductor, publicista, productor de programas de 

música, cantante y profesor en las lenguas de Groningen. 

En 2014 tradujo dos “Nijntjes” (libros infantiles llamados “Nijntje/Miffy” por el 

personaje principal) en la lengua de Groningen. 

 
Oproep 

El Bosco zoekt versterking van het bestuur. We zoeken contact met belangstellenden die affiniteit 

hebben met Spanje en/of Zuid Amerika, het Spaans redelijk spreken, kunnen omgaan met de 

computer, kennis hebben van Facebook en flexibel en beschikbaar zijn. In het bestuur werken we in 

een prettige sfeer, we vullen elkaar aan en niemand hoeft alles te kunnen. De tijdsinvestering houdt 

in: zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens acht bestuursvergaderingen en acht bijeenkomsten per jaar. 

In de zomerperiode ligt het bestuurswerk ongeveer drie maanden stil. 

Voel je er iets voor of heb je behoefte aan nog wat meer informatie zoek dan vrijblijvend contact met 

Johan Wierenga (tel. 06 37 39 26 15) of stuur een mailtje naar: elboscodenbosch@gmail.com 
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