EXPRIMAREA REGRETELOR ŞI SINCERE CONDOLEANŢE FAMILIEI
DOMNULUI ANTOINE VAN RIJEN.
Consiliului local şi instituţia primăriei comunei Axente Sever, judeţul
Sibiu, Domnul primar Marius Grecu personal, împărtăşeşte durerea şi îşi
exprimă regretele pentru pierderea grea suferită şi transmite familiei
îndurerate sincere condoleanţe pentru trecerea la cele veşnice a domnului
ANTOINE VAN RIJEN, cetăţean de onoare al comunei care a decedat
săptămâna trecută (12 mai 2016).

Vă prezentăm câteva aspecte relevante despre un adevărat prieten al
comunei Axente Sever, judeţul Sibiu, „Cetăţean de onoare” din 25 septembrie
2013; care a contribuit la dezvoltarea şi creşterea prestigiului acesteia în mod
direct. Domnului ANTOINE VAN RIJEN, cunoscut de către foarte mulţi dintre noi
drept domnul Ton – „olandezul îndrăgostit de România”:
- Antoine/Ton van Rijen, născut în 1934, olandez, inginer chimist, dar cu reale înclinaţii
artistice şi pasionat de istorie, realmente îndrăgostit de meleagurile noastre, întreaga sa activitate
reliefând acest aspect. Ne cunoaşte ţara încă din 1970, căsătorit cu doamna Gabi Teodorescu,
româncă de origini desigur, domnul Ton van Rijen, a avut o implicare continuă în a ajuta
România, începând cu organizarea de ajutoare umanitare, pentru case de copii, spitale, şcoli şi
grădiniţe, urmată de multe alte proiecte închegate (acţiunea declanşată de el la televiziunea
olandeză pentru renovarea şi redotarea unei şcoli speciale, organizarea Zilelor Olandeze la
Craiova) şi colaborări pe termen îndelungat în mai multe judeţe din ţară în decursul anilor.
- Ton van Rijen organizează în 2004, primul colocviu ştiinţific consacrat moştenirii
culturale a saşilor, cu rădăcini în ţinuturile de Jos din Evul Mediu; colocviu găzduit de Muzeul
Brukenthal din Sibiu şi s-a bucurat de colaborarea generoasă a revistei “Transilvania” sub
conducerea de atunci a Prof. Dr. C. Lupu, a Universităţii “Lucian Blaga”, a profesorului belgian
E. van Itterbeek, precum şi a Ambasadei Olandei la Bucureşti.
- Domnul Ton van Rijen, a scris în numărul imediat următor al revistei “Transilvania”,
dedicat în întregime legăturilor peste timp dintre Olanda şi Transilvania, despre punerea în
valoare a moştenirii culturale săseşti şi a pledat pentru înfiinţarea la Axente Sever/Frauendorf a
unui muzeu al zbuciumatei istorii transilvănene. concretizat în următorii câţiva ani. Ideea iniţială

a fost de a realiza o restaurare exemplară a cetăţii de la Axente Sever şi de a găsi noi funcţii
pentru a-i reda vitalitatea: un muzeu de istorie a bisericilor fortificate, posibilităţi de cazare
sobre, dar primitoare, pentru turişti şi un punct de informaţii turistice.
Pornind de aici Ton van Rijen a urmărit cu asiduitate câteva obiective:
- restaurarea acestui monument istoric, impresionant, dar căzut în uitare;
- răspândirea cunoştinţelor despre fascinanta istorie a Transilvaniei;
- păstrarea a ceea ce a mai rămas din cultura minorităţii săseşti pe cale de dispariţie;
- realizarea unei noi atracţii turistice în zonă.
- Domnul Ton van Rijen – ca iniţiator şi promotor - a conceput, finanţat şi amenajat
muzeul din cetatea de la Axente Sever/Frauendorf în spiritul tematicii propuse şi al respectului
faţă de istorie, realizând inclusiv panourile explicative.
- în 2005, prin colaborarea strânsă a fundaţiei domnului Ton van Rijen cu fonduri
internaţionale din Germania (ProDenkmal, DBU), Elveţia (SSS), Marea Britanie
(Eminescu Trust) şi Olanda (NCDO). Lucrările de restaurare au fost conduse de doi
cunoscuţi arhitecţi, în prima fază de domnul H. Fabini şi reluate cu succes de domnul J.
Hülsemann. Pe toată perioada restaurării Ton van Rijen a participat, de departe şi de la
faţa locului, prin consultări intense cu conducătorii lucrărilor, aducând idei, sugestii şi
planuri conforme cu viziunea lui despre regăsirea sufletului cetăţii de la Axente
Sever/Frauendorf şi preluarea sa de comunitate.
- mai 2009 prin munca neobosită şi implicarea directă a domnului Ton van Rijen
inaugurarea spaţiilor destinate muzeului şi a camerelor de oaspeţi în partea de nord a zidului de
apărare al cetăţii a avut loc în.
- 2010 domnul Ton van Rijen, Maarten Ruiters şi Tudor Şeulean au scris, ilustrat şi
publicat în regie proprie volumul cu titlul “Moştenirea săsească”/ “The Saxon Legacy”, în cinci
limbi de circulaţie internaţională, un adevărat omagiu adus frumuseţii şi importanţei bisericilor
fortificate din Transilvania.
- Familia van Rijen s-a ocupat în continuare de muzeu, de extinderea şi îmbogăţirea lui
cu noi exponate, de mici lucări de restaurare şi de realizarea unei reţele turistice care să includă
şi Muzeul – cetate de la Axente Sever/Frauendorf.

- prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2013, în 25 septembrie 2013 i s-a
acordat titlul de „Cetăţean de onoare” al comunei Axente Sever, judeţul Sibiu
şi în 06 octombrie 2013, în Biserica Evanghelică din Muzeul cetate i s-a
înmânat Diploma de excelenţă domnului ANTOINE VAN RIJEN.
Axente Sever, la 16 mai 2016.

