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Voorwoord

Het is al weer 15 jaar geleden dat in Doorwerth de kunstclub Blikvanger als 

onderdeel van de Bewonersvereniging Kievitsdel werd opgericht.

Na een dergelijke periode is het interessant om wat aan geschiedschrijving te 

gaan doen. Er is veel gedaan door een groot aantal leden. Waarschijnlijk de 
moeite waard om vast te leggen voor degenen die ooit na ons komen.

In 15 bijdragen, geschreven door meer dan 16 verschillende leden en een door 

de dorpsdichter, worden een groot aantal aspecten, ervaringen en anekdotes 

van de kunstclub weergegeven.

Wij hopen dat allen die dit lezen er plezier aan zullen beleven en dat dit mede 
zal leiden tot voortzetting en bloei van onze kunstclub.

Tenslotte wil ik alle leden die een bijdrage geleverd hebben aan de inhoud 
hartelijk bedanken. Voor de uiteindelijke lay-out en het aanbrengen van de 

foto`s met de rode draad bijzondere dank voor Sep Troelstra.

Evert van Ravenzwaaij, voorzitter

Mei 2016
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Over de oprichting van Blikvanger in 2001
Door de medeoprichter van de kunstclub Coby Konijnenberg

Het begon zomaar ergens op een receptie in  Kievitsdel, in Oktober 2000.  Ik ontmoette daar Pim Kwak en raakte  in gesprek 
over zijn schilderijenverzameling. We werden uitgenodigd bij Pim en Riny om het een en ander te komen bekijken en waren 

enthousiast. Over elk detail van zijn schilderijen wist Pim wel iets te vertellen, daarnaast was zijn kennis over de schilders van 
de Oosterbeekse School  groot, wat hen bewoog om juist hier te komen schilderen in onze directe omgeving, welke stromingen 

er waren enz.enz.                         
Op ons verzoek voelde Pim er wel voor zijn kennis met anderen te delen onder voorwaarden, een vorm van ballotage hield hij 
achter de hand. (Zo'n verzameling binnen handbereik !)

We  besloten de belangstelling onder BVK-leden te peilen onder het motto “De BVK gaat in de kunst”. Daartoe organiseerden 
we een informatiebijeenkomst bij ons thuis. We hadden op ongeveer vijftien mensen gerekend, maar achtendertig mensen 

gaven zich op. Een viel er af, de rest ging door en al snel waren we met ruim veertig mensen.

Waarom  zo'n club?

Omdat het gaat om schilders uit onze eigen streek, omdat het gaat om onze eigen bossen, om onze heide, om onze heuvels, 
om onze vergezichten, maar vooral omdat we in Pim Kwak niet alleen een groot kenner, maar ook een groot verzamelaar van 

Veluwezoomschilders hebben.
Ik herinner me hoe hij, in een korte inleiding tijdens de oriëntatiebijeenkomst op 16-01-01, de eerste stap op weg naar zijn 
verzameling uitlegde: Zijn bewondering voor  de schoonheid van onze eigen omgeving.

En in zijn voetsporen zijn velen van ons hem gevolgd. Niet dat we opeens allemaal verwoede verzamelaars werden (alhoewel, 
de Ferwerda veiling wees anders uit), maar we kregen een grote belangstelling voor de Haagse en Oosterbeekse School.

De Oosterbeekse School hield ons ruim een jaar in de ban. De diverse activiteiten bestonden o.a. uit: lezingen, bezoeken bij 
Pim en Riny om de verzameling te bekijken, wandelingen naar de plekken waar werd geschilderd door de Veluwezoomschilders 

(met  picknick), een bezoek aan het veilinghuis Sotheby, een veiling bij ons thuis uit de nalatenschap van Ferwerda, enz.
Vanaf het begin was duidelijk dat we ook andere ambities hadden. Zo wilden wij, en velen met ons, ons ook verdiepen in de 

moderne schilderkunst en andere kunstuitingen, zoals toneel en muziek.
En zo is het ook gegaan.

Hoewel we met z'n drieën begonnen zijn, Pim als inhoudelijk deskundige, Hans als secretaris en ik als voorzitter, hadden we al 
gauw de behoefte aan uitbreiding. Na enig aandringen was George Noest bereid de taak van penningmeester op zich te 

nemen, met verve heeft hij zijn taak uitgevoerd.
Daarnaast kregen we de onmisbare steun van Koos en Jan en Wous en Ries bij het voorbereiden, opruimen, bakken, enz.  Pas 
later kwam er een activiteitencommissie.

En hoe kwamen we aan de naam Blikvanger? Die werd bedacht door Bob Hoevers: BVK leden in de kunst.

Tenslotte onze verwachtingen.
Die zijn uitgekomen, dit versje van Hans uit het eerste lustrum boekje, is ook het derde lustrum nog steeds van toepassing

een lustrum.

fraaie deuren, geopend.
we keken naar binnen en verder.
we luisterden,

we praatten,
we dronken,

we lieten ons raken,
en werden wijzer.



Over de besturen tot nu toe
Door Janny van Wieringen 

Al weer vijftien jaar bestaat kunstclub De Blikvanger en als je dan kijkt naar de besturen in die tijdspanne dan valt in elk 
geval op dat er vrij weinig wisselingen van bestuurs- en activiteiten commissie leden zijn geweest.  Natuurlijk heeft elke 

voorzitter wel haar of zijn stempel op het geheel gezet, daarover later meer.

Het begon allemaal op 16 januari 2001 met een oriënterende bijeenkomst bij Hans en Coby Konijnenberg thuis met 
Coby en Pim Kwak als initiatiefnemers om te kijken of een aantal leden van de B.V.K. inderdaad belangstelling hadden 
“in de kunst” te gaan. De deskundigheid op het gebied van schilders van de Oosterbeekse school  zou geleverd worden 

door Pim Kwak, die een grote verzameling schilderijen van schilders van de Veluwezoom in huis heeft. De belangstelling 
hiervoor was groter dan gedacht en dus boden Coby en Pim zich aan een jaar de voortrekkersrol te vervullen. George 

Noest wilde wel penningmeester zijn voor een jaar. Na een jaar besloten zij nog een jaar eraan vast te plakken en 
intussen waren Hans Konijnenberg  en vele anderen onmisbaar geworden.  Een opmerking uit het verslag in 2002: 
“vervolgens is er nog meer koffie en nog meer cake van Koos”. Bob Hoevers had de naam Blikvanger bedacht . Het 

werd steeds duidelijker dat er meer taken kwamen en dat uitbreiding van het bestuur nodig was; dat werd de 
activiteitencommissie.

Voorzitter waren: Secretaris en redactie:
2001-2006 Coby Konijnenberg Hans Konijnenberg en Bob Hoevers

2006-2007 Raymond den Burger
2007-2009 Hans Bennebroek (interim) Hans Konijnenberg

2009-2015 Raymond den Burger Janny Van Wieringen en Erik Priebee
2015-nu Evert van Ravenzwaaij

Penningmeester:
2001-2003 George Noest

2003-2008 Ries Snijder
2008-2015 Jack Kraijkamp
2015-nu Marijke Wessels

Activiteitencommissie:
vanaf het begin in 2002 Coby tot 2003 ,Ineke tot 2008 en Koosje  tot 2004 ; Koosje zorgde ook voor de culinaire kant 
b.v. bij het vorige lustrumen met het uitgebreide netwerk van Ineke hebben we vele mooie plekken kunnen bezichtigen. 
Verder:

2004-2008 Jack Kraijkamp
2006-2011 Evelyn Taminiau

2008-2012 Ben Willems
2008-nu Judith  van Genderen
2011-nu Marlies Bennebroek 2011-nu

2012-2015 Evert van Ravenzwaaij
2015-nu Sep Troelstra

Behalve door de activiteitencommissie kwamen ideeën voor excursies, lezingen, bijzondere tentoonstellingen, 
architectuur, toneel, muziek, enz. ook van het bestuur en de leden van onze club.

De voorzitters. In feite hebben we deze vijftien jaar te maken gehad met maar vier voorzitters. Ieder van hen gaf/geeft 

duidelijk haar/zijn eigenkleur aan het geheel. Coby als eerste voorzitter: een uitmuntende  voortrekker, die samen met 
haar Hans en op kunst-inhoudelijk gebied met Pim Kwak gestart is. Zij schiep de voorwaarden om te slagen met een 
nieuwe club van de BVK die “in de kunst” ging. Hun huis stelden zij steeds beschikbaar en het eerste lustrum bij hen 

thuis zijn we niet vergeten: eerst genoten we van een harpiste, gevolgd door een borrel bij Ineke en weer terug naar



Coby en Hans voor het diner dat hoofdzakelijk door Koosje was klaar gemaakt. De volgende voorzitters Raymond en 

Hans twee jaar ad interim kwamen in een gespreid bedje. Hun karakteristieke inbreng lag meer op het aansturen en in 
banen leiden. Hans meer gericht op muziek en toneel, Raymond vooral op architectuur. Evert is nu ruim een jaar bezig 

met het voorzitterschap, loopt over van ideeën en is momenteel vooral druk met de kunstroute.

Daarnaast bruiste en bruist het nog altijd van de voorstellen voor een interessante invulling van het jaarprogramma. 

Gelukkig dat de activiteitencommissie er is , die leden zorgen voor een goede, vlotte en haalbare uitvoering van de 
diverse ideeën. 

Knelpunten voor het bestuur waren er natuurlijk ook; ik zal er drie uitlichten. De hoogte vaststellen van de 
contributie; wat een discussies leverde dat op in de jaren. Er werd gestart met fl. 10.- per persoon, dat werd in 2002 

met de intrede van de euro € 10,- en werd in de jaren erna steeds wat bijgesteld.  Op 13 februari 2012 werd tijdens de 
ALV de contributie vastgesteld op € 25,- per persoon in plaats van de € 20,- tot dan toe, dat bedrag geldt nu nog.

Een ander knelpunt : een ledenstop; in 2007 is met een krappe meerderheid besloten om geen ledenstop in te 
voeren, maar het aantal leden per activiteit zo nodig te beperken. Het besluit zou na een jaar worden geëvalueerd. Dit 
had natuurlijk alles te maken met de huiskamerbijeenkomsten. Er kunnen afhankelijk van de huiskamer zo’n 30-35 

mensen terecht. Het jaar erna bleek dat alles soepel was verlopen, dus geen ledenstop!
In 2013 werd een enquête gehouden met als doel helder te krijgen waarom er de laatste excursies zich zo weinig 

mensen aangemeld hadden. Voor de excursie naar Almere en die naar Hattem hadden zich ongeveer vijf mensen 
aangemeld. Hoe komt dat, wat zijn de obstakels enz. dat is wat onderzocht is.
Dan blijkt dat er eigenlijk geen ernstige dingen mis zijn, maar dat men niet meer zo ver weg wil, druk is met vakanties, 

kleinkinderen en soms vergeet te laten weten of men wel of niet mee gaat. Gelukkig is het allemaal goed gekomen en 
werd de laatste excursie naar de Jheroen Bosch tentoonstelling in Den Bosch druk bezocht. En dat niet alleen door 

ons blijkt uit de bezoekers aantallen!

Tot slot: de besturen van toen en nu zijn bezig geweest  en blijven bezig met het zoeken naar en bieden van 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de kunst!



Huiskamerbijeenkomsten 
Door Jack Kraijkamp

“De BVK gaat in de kunst” was de leus bij de oprichtingsvergadering van januari 2001.

De eerste huiskamerbijeenkomst was in februari 2001 en ging over SCHILDERS VAN DE VELUWEZOOM. 

Voorgedragen door medeoprichter Pim Kwak, gehouden bij Hans en Coby. Het onderwerp was bij veel leden 
onbekend, ondanks het feit dat we er midden in wonen.

Ongeveer dertig huiskamerbijeenkomsten heb ik samen met Liesbeth mogen bijwonen, een groot aantal mogen 
helpen organiseren en meerdere malen de leden thuis ontvangen. De opkomst bij een huiskamerbijeenkomst 

was en is nog steeds erg hoog. De checklist van toen wordt door het huidige bestuur nog steeds gebruikt. Bij 
welk lid kan het gehouden worden? Hoeveel stoelen hebben we nodig? Kopjes en glaswerk. Koffie, thee, 
frisdrank, wijn, koekjes en hartige hapjes. Beamer plus scherm. Envelopje voor de gastspreker en bloemen voor 

de gastvrouw. Wie schrijft het verslag voor de nieuwsbrief?

Uit het verslag van de bestuursvergadering van september 2006: “De vergadering is het er over eens dat een 
van de aantrekkelijkheden van de Blikvanger bestaat uit de huiskamerbijeenkomsten”.

Lekker dicht bij huis, knus en sociaal. Met een home-made lekkernij van Koosje. Het uitwisselen van privé-
besognes. De ideeën van Ineke, goed voor een interessant programma, discussiëren en napraten, soms tot ver 

na twaalf uur, in de kuil bij de openhaard van Hans en Coby. En na een paar heerlijke glazen wijn ‘lopend’ naar 
huis.

De onderwerpen waren heel divers. Want kunst is meer dan alleen schilderijen. Toneel, muziek, 
kunstgeschiedenis, architectuur en inleidingen voor tentoonstellingen passeerde de revue. Ik wil, zonder iemand 

of iets te kort te doen, een paar hoogtepunten noemen.

De voordrachten van Marieke de Winkel en Volkert Manuth over Rembrandt, Caravaggio en Vermeer. De 

toneelstukken ‘Adres onbekend’ en ‘ Trois Qart’ met Eric van der Donk en Jan van Eijndthoven en ‘Keefman’ 
door Jaap van der Top. Lezing over Valse Kunst en over kunstvormen uit China door mevrouw Tan.Tatjana

Gorlova nam ons mee naar St. Petersburg. Jan van IJzendoorn over eigen werk. En door eigen leden, 
Architectuur van Raymond en Jazz van Sep.

En onze laatst georganiseerde huiskamerbijeenkomst in februari 2016, 15 jaar na de oprichting van de 
Blikvanger. Gehouden bij Hans en Marlies met als onderwerp: SCHILDERS VAN DE VELUWEZOOM  door Dick 

van Veelen. Toeval?



Met de Blikvanger op stap
Door Judith van Genderen

Terugblikkend kunnen we constateren dat we veel gedaan en gezien hebben met elkaar! Met de oplettende blik die wij 

in de loop van de jaren hebben geoefend, valt ons van alles op, waar een ander aan voorbij zou gaan. Zo zijn we eens 
geattendeerd op bijzondere glas-in-lood ramen in Arnhem. Met een lezing, en een rondwandeling waarbij we mooie 

voorbeelden uit de art-nouveau periode konden zien. Nadien valt dit ook in andere steden op.

In onze directe omgeving waren de fietstochten heel informatief, langs allerlei architectonisch interessante gebouwen, 

georganiseerd en beschreven door Raymond den Burger.

Zo kregen we meer kijk op hedendaagse stedenbouw en architectuur in Almere, waarbij onderweg een blik werd 
geworpen op kunst in het landschap en moderne landschapskunst.

De vele tentoonstellingen, die we bezochten, waren dikwijls gericht op hedendaagse stromingen, zowel in de 
schilderkunst als in de beeldhouwkunst. Installaties, ruimtelijke kunst, controversiële en confronterende kunst werden 

niet vermeden. Zo bezochten we o.a. het moderne museum Bommel van Dam in Venlo, en in Amersfoort de Kunsthal 
KAdE in het nieuwe Eemhuis, waar ook de bibliotheek deel van uitmaakt, in dezelfde stijl als de Rozet in Arnhem. Soms 
stond er daarna een stadswandeling op het programma, met aandacht voor oude en nieuwe architectuur. In Zutphen 

bewandelden we de oude stad na een groepstentoonstelling van jonge realisten in het Henriette Polakmuseum. Daarbij 
wierpen we een blik in het moderne gemeentehuis, contrastrijk ingepast tussen oude panden.

Tweemaal hebben we Zwolle bezocht. Vorig jaar, en in 2008. Toen werd de Fundatie, nog zonder ‘ei’ op het dak, 
gecombineerd met een bezoek aan het Nijenhuis in Heino, met de beeldentuin. In 2013 liepen we in het pittoreske 

Hattem rond, waar een deel van ons zich liet afleiden in het bakkerijmuseum in plaats van museum Voerman en Anton 
Pieck. Een groot contrast met de Anningahof, ten Oosten van Zwolle. Een grote beeldengalerie in het buitengebied, met 

een spectaculaire collectie in een ecologisch landschap. De heer Anninga, een gedreven mens, leidde ons rond. Het 
geheel werd bedreigd door wegenaanleg en uitbreiding van het bedrijvengebied. Intussen blijkt door uitruil van gronden 
de toekomst van dit beeldenpark gewaarborgd.

Het project Kunst in het Renkumse Beekdal werd ons geduid door de Oosterbeekse kunstenaar en organisator Jan van 

IJzendoorn, die ook bij de Anningahof vertegenwoordigd was.

Goede relaties gaven toegang tot minder publieke ruimtes. Een vorige keer in Den Bosch werden we stijlvol ontvangen 

door bankier van Lanschot en konden we de kunstcollectie van de bank bekijken. Ook bij de ING in Amsterdam hebben 
we de kunstverzameling kunnen zien.

Een kijkje over de grens was ons niet teveel. Insel Humbroich is wat langer geleden bezocht, en kan mogelijk weer op 
het programma komen.  Ook in Nederland waren we bereid om een grotere afstand af te leggen. Bij het Museum 

Belvedere in Heerenveen was een wandeling inbegrepen naar en door het landgoed Oranjewoud. Dat was pittiger dan 
we hadden gedacht.

Altijd waren de excursies grondig voorbereid, vaak met schriftelijke informatie vooraf, of mondeling tijdens de excursie. 
Ook voor de inwendige mens werd steeds gezorgd op mooie of bijzondere lokaties. Zo was er na het Mondriaanhuis in 

Winterswijk een interessant bezoek aan een bevriende ecologische wijnboer in de Achterhoek.

Een enkele maal hebben we een bus gehuurd. Naar Schiedam. Dat was wel handig omdat we een pittig dagprogramma 
hadden: het Stedelijk Museum met verrassende ruimtelijke kunst, waarna een flinke rondwandeling door de stad met 
een gids, uitkomend bij het Jenevermuseum, met stokerij. Kregen we niets te proeven, maar konden we keurig een paar 

miniflesjes mee naar huis nemen.



Waarom lid van Blikvanger? Een leuk antidepressief-middel zonder doktersvoorschrift

Door Ben Willemsen 

Voordat ik gepensioneerd was, had ik door mijn werk als exporthandelsagent weinig tijd voor hobby’s en ik kende 
de meeste mensen ik mijn wijk V.E.P.I. laat staan in geheel Kievitsdel nauwelijks.

Heb veel in de auto en regelmatig in het vliegtuig gezeten i.v.m. offerte- en andere besprekingen met afnemers of 
op bezoek bij mijn 5 opdrachtgevers en laboratoria en verpakkingsontwerpers. Daarnaast in mijn kantoor thuis, 

vaak ’s morgens vroeg  of ‘s avonds bezig met schriftelijke offertes, rapportage en nieuwe plannen en 
voorbereiding. Mijn vrouw deed nauwgezet de administratie in de zaak. Ik had werk waar ik mijn 
salespromotietalent en avontuurlijke aard in kwijt kon en veel zag van de wereld (althans dat deel dat ook de 

geleverde goederen kon betalen). Geen ontwikkelingslanden.
Om te voorkomen dat ik in het pensioen-gat zou vallen vanaf 62 jaar ben ik met Helen naast ‘t vele reizen naar 

verre warme landen, golfen en vrijwilligerswerk voor VEPI ook cursussen gaan volgen in vakken waarvan ik weinig 
wist zoals computeren, beleggen, beeldende kunst, filosofie, literatuur & film. Maar ook lessen waarbij ik er achter 
kwam dat ik er minder talent voor had als verhalen schrijven, acteren, Italiaans, klassieke muziek. Deze laatsten 

hadden ook deels te maken met mijn gedeeltelijke doofheid.

Tijdens een van de opdrachten van de cursus Moderne Kunst moest ik een bezoek brengen aan het M.M.K.A 
waarbij ik tot mijn verbazing een groep mensen uit Kievitsdel tegen kwam en uiteraard vroeg waarom zij een 
rondleiding hadden. Umberta Rossi stelde me op de hoogte: Blikvanger.

Nu daar had ik ook zin in. Georganiseerde uitstapjes en avonden met een groep leuke beschaafde kunstminnaars.

Moest me melden bij de penningmeester en tevens ledenadministrateur, die ik toevallig ook kende van het bestuur 
van VEPI. Maar ik werd niet zomaar aangenomen als nieuw lid. Blikvanger bestond maximaal uit 50 personen en ik 

moest een grote huiskamer hebben. Dit laatste had ik niet. Wel 7 kamers maar allemaal te klein voor een groep van 
ca 40 personen. En mijn huis weer opnieuw laten verbouwen daar dacht ik niet over. Na 1 jaar wachten werden wij 

door het Blikvanger-bestuur als lid geaccepteerd. Er waren 2 plaatsen vrij gekomen. Helen en ik hebben er nooit 
spijt van gehad en ik heb zelf enkele jaren in de Blikvanger commissie voor excursies en huiskameravonden 
gezeten.

Kreeg de indruk dat mijn bijdrage werd gewaardeerd. Ben er in die tijd achter gekomen dat bij een aantal mensen ‘t 

sociale aspect en het vriendschappelijk samenzijn erg belangrijk voor ze is, vooral als ze alleen zijn en dat wordt 
zelfs tijdens de A.L.V.- avonden met lezing feestelijk onderstreept.

Doch na 5 jaren vond ik ook al i.v.m. ouderdomsgebreken het beter om een jonger iemand zijn of   haar bijdetijdse 
nieuwe ideeën te laten ontplooien en verwezenlijken in de activiteitencommissie.



Enige overpeinzingen bij het jubileum en de status van Blikvanger
Door Evert van Ravenzwaaij

Een aantal jaren geleden speelde ik de wekelijkse golfpartij met Ben Willemsen. Ik verdenk Ben ervan dat hij me toen 

heeft laten winnen. Toen we bij de koffie zaten na afloop vertelde hij dat hij op wilde houden als lid van de 
activiteitencommissie van de kunstclub. Verder polste hij me of ik hem daarin wilde opvolgen. Door de euforische 

stemming waarin ik verkeerde kon ik geen nee meer zeggen. Aldus geschiedde, ik volgde Ben op. Van het een komt het 
ander en vijf jaar later ben je plotseling voorzitter. Tot nu toe heb ik er nooit een seconde spijt van gehad. Het bestuur 
vormt een geheel van behoorlijk eigenwijze mensen die gedreven door passie met kunst bezig zijn. Ondanks die 

eigenschappen zijn de vergaderingen altijd heel vruchtbaar en tevens gezellig met koffie, koeken, soms gebak en wijn! 
Een geweldig team.

Hoe kwam ik eigenlijk tot de interesse voor kunst als iemand met een wiskundig/technische opleiding? Er zijn een aantal 
flitsmomenten geweest. Tijdens de HBS-tijd in Roermond begon ik grote kunstboeken te lenen en raakte zodoende voor 

het eerst onder de indruk van de impressionisten en ook Gauguin met zijn verblijf op Tahiti. Je droomde toen nog van 
zo’n eiland. Een paar jaar later tijdens de groentijd aan de TU in Eindhoven werden we op een dag met onze 

kaalgeschoren koppen in het van Abbemuseum gedropt. Flitsmoment. Voor het eerst kwam ik in aanraking met 
abstracte en nieuwe kunst. De belangrijkste herinnering die bleef was een in plastic verpakte boom van een zekere 
Christo. Dat soort kunst was wel wennen.

Overigens heeft Christo deze zomer het floating piers project in het Lago d’Iseo in Italië op stapel staan (zie foto) met 
drijvende bruggen over het meer. Het leuke aan Christo is dat hij projecten maakt van zijn kunstuitingen waarbij hele 

hordes mensen, overheden en sponsoren betrokken worden bij de besluitvorming. Men kan zich voorstellen dat deze 
projecten daardoor vaak de tijdsplanning en kosten overschrijden! Een aanpak die daar op lijkt heeft onze Oosterbeekse
kunstenaar Jan van IJzendoorn aan ons laten zien tijdens een presentatie o.m. over zijn aanpak van het Renkumse

beekdal.

In 1962 maakte ik met een vriend onze eerste reis met de auto via de romantische Strasse naar München. We 
bezochten aldaar op een dag de Alte Pinakothek. Daar werd mij opeens het gebruik van de elementaire kleuren in de 
kunst duidelijk en de continuïteit ervan in de tijd. Twee andere flitsmomenten beleefde ik samen met Marijke in een 

museum in Colmar en in Napels. Het betrof beeldhouwkunst. In Colmar maakte een suppoost ons attent op een beeld 
uit zandsteen waarop je aderen kon zien lopen op de slapen van het hoofd. Zeer moeilijk om dat in zandsteen te 

realiseren. In Napels (ZIE FOTO) iets identieks: een uit marmer gemaakte liggende Christus na de kruisafname onder een 
doek. De plooien van het doek uitgehakt in het marmer waren zo fantastisch dat je dacht dat het een echt doek was. 
Flits! Zoiets maakt je hele vakantie tot een feest.

Dit soort momenten vormen de basis voor je latere belangstelling voor zoiets als een kunstclub.



Terug naar het heden. Doorwerth. De kunstclub Blikvanger met het 3e lustrum. 50 leden.

De status van Blikvanger is gezond. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar, er zijn 5 activiteiten per jaar, waaronder 

altijd een huiskamerbijeenkomst bij een van de leden en een algemene ledenvergadering meestal in combinatie met 
een presentatie. Hiervoor maakten wij steeds dankbaar gebruik van de 18 extra stoelen van Carol Boumans. 
Bedankt Carol! Twee keer per jaar wordt de Nieuwsbrief bij de leden thuis bezorgd. Jarenlang deed Umberta Rossi 

dat. Bedankt Umberta! Het kopiëren gebeurt via Erik Pribee. Bedankt Erik!

Per jaar stellen wij een jaarprogramma op dat verdeeld over de kwartalen uitgevoerd wordt.
Over de organisatie van excursies en andere activiteiten hebben wij een enquête gehouden. Daar kwam uit dat men 
niet te ver weg wil, dat de kosten redelijk moeten zijn, dat er graag geluncht wordt en dat een halve dag voldoende 

is. Twee leden hebben interessante suggesties gedaan. 

De activiteiten moeten voldoen aan de volgende criteria: 1 kwaliteit 2 Verrassing 3 Onderling gezelschap en 4 Het 
gemak dat het voor mij wordt georganiseerd.

En twee: Ga eens naar het naburige buitenland Duitsland en België, zorg dat er meer leden uit de babyboomtijd 
bijkomen, breid het ledental uit tot ca. 60 door actieve werving, google eens naar streekexcursies van de 

streekhistoricus Jan Berends. 

Wij nemen deze suggesties serieus mee in onze plannen. Daarnaast evalueren wij elke activiteit na afloop met het 

doel te komen tot permanente bewaking en verbetering van de kwaliteit van de inhoud zowel als de organisatie 
ervan.

Voor de Blikvanger hanteer ik de volgende succescriteria:
- het hebben van een voldoende aantal leden, met gering verloop

- elk jaar financieel een sluitende begroting hebben
- per jaar minimaal 5 interessante en originele activiteiten van goed niveau organiseren met

voldoende onderling contactmomenten voor de leden
- goede deelname aan de activiteiten
- gemakkelijk bestuursleden kunnen vinden 

De visie van Blikvanger is het binden van mensen door kunst en geschiedenis.

Aan geschiedenis geen gebrek in de Veluwezoom. Een landschap gevormd door de ijstijd, vroege nederzettingen 
aan de Rijn, de komst van de Romeinen met hun Limes en Noviomagum en Xanten, de aanleg van de 

Hunneschans bij Heveadorp, de bouw van kasteel Doorwerth, het boek ”Onverenigbaarheid van karakter” van Hella 
Haasse, de ontwikkeling van Arnhem tot hoofdstad van Gelderland, de aanleg van de spoorlijn, de komst van de 

schilders naar Oosterbeek, september 1944 en recent: de PC, internet, mobieltjes, de iPhone, de navigator en ga 
zo maar door…

Aan kunst ook geen gebrek aan de Neder-Rijn: het museum voor moderne kunst Arnhem, het museum 
Veluwezoom (voorlopig in kasteel Doorwerth), het Depot in Wageningen, museum Kröller-Müller, het tegelmuseum 

in Otterlo, het Koekkoek museum in Kleef, Wasserschloss Anholt en Schloss Moyland, en ga zo maar door…

Aan binding ook geen gebrek hopen wij door: de Nieuwsbrieven, ontmoetingsmomenten tijdens excursies, het met 

elkaar rijden naar excursiedoelen, thuis te komen bij leden tijdens de huiskamerbijeenkomsten, in een huis of tuin te 
komen tijdens een kunstroute door Kievitsdel en ga zo maar door… DE RODE DRAAD zijn wij, de bewoners van 

Kievitsdel.



Een amusante avond in Schloss Moyland bij Kalkar

Deel 1 door: Ineke Gerritsen

In februari 2016 kreeg ik een uitnodiging voor de officiële opening van de tentoonstelling “Im Freien” Niederländische
Landschaft um 1900 aus der Sammlung Kwak. Helaas was ik die avond verhinderd en kwam ik op het idee om de 
uitnodiging door te geven aan de voorzitter van onze kunstclub Evert van Ravenzwaaij. Na goedkeuring gehaald te 

hebben bij Pim Kwak, maakte hij daar graag gebruik van. Pim Kwak is niet voor niets een van de medeoprichters van 
onze kunstclub.

Deel 2 door: Marijke van Ravenzwaaij

Dus togen Evert en ik op 12 maart naar Schloss Moyland.

Hier bewoog zich een internationaal gezelschap van kunstliefhebbers en zwaargewichten in de richting van de zaal 
waar de opening zou plaats vinden. Al snel ontwaarden wij Pim Kwak en zijn echtgenote Riny en ook de Renkumse

ereburger Paul Tirion en zijn vrouw Anneke en een andere bekende: Gerard van der Schouw van het Museum 
Veluwezoom.

Na het gebruikelijke handenschudden kon de feestelijke zitting beginnen.

Namens het bestuur van de stichting Schloss Moyland hield Prof. Dr. Eugen Blume een inleidend verhaal over de 
stichting en de activiteiten ervan.



Vervolgens hield Dr. Bettina Paust, directeur kunst, een inleiding over de kunst in de Neder Rijnse laagvlakte en 

het buiten schilderen. Daarna nam zij op voortreffelijke en heel persoonlijke wijze een interview af van Pim Kwak. 
Hierbij kwam zijn verzameling Oosterbeekse schilderkunst uitgebreid aan de orde, zijn passie voor deze kunst en 

de problemen die daarbij overwonnen werden. Ook zijn vrouw werd bij het interview betrokken als iemand die 
mede de keuze van de aankoop van een aantal werken bepaald heeft.

Als derde spreker kwam Dr. Alexander Grönert aan de beurt. Hij heeft de leiding over de verzameling 
schilderkunst, sculpturen, fotografie en toegepaste kunst. Zijn betoog was een zeer gepassioneerd verhaal over 

de kunst aan de Neder-Rijn in het kader van het typische door de ijstijd gecreëerde landschap. Hij vertelde dat de 
tentoonstelling mede tot stand gekomen was na een aantal persoonlijke ontmoetingen met de familie Kwak in 
Doorwerth. De aldaar aanwezige werken moesten wel eerst grondig gereinigd worden alvorens zij in Schloss

Moyland getoond konden worden wist Grönert ons te verklappen.

Tenslotte kwam Dr. Barbara Strieder, hoofd van de grafische verzameling, met een boeiende maar wat 
diepzinnige uiteenzetting over de kunst van Joseph Beuys.

Het geheel was inhoudelijk zeer de moeite waard en tevens amusant door de persoonlijke noten die aan de orde 
kwamen. Daarna konden we de verzameling schilderwerken van Ferwerda, Münninghoff, Bilders e.a. 

bewonderen, waarbij Kwak zich liet ontvallen dat Münninghoff zijn favoriet was.

Erg mooi, bedankt voor de toegangskaarten Ineke.

In het museum café hebben we na de soep en stokbrood nog lang nagepraat met een goed glas “Rotwein”.

Toch opmerkelijk dat men in Duitsland zo’n belangstelling heeft voor de Nederlandse kunstenaars. Koekkoek is 
ook al een bekende aldaar, mede omdat hij in Kleef ging wonen. In Kleef ging de grens overigens regelmatig heen 

en weer tussen Pruisen en Gelderland in de 19e eeuw.



De kunst van de natuur
Door Alvert Kostverloren,
dorpsdichter gemeente Renkum, in opdracht van Kunstclub Blikvanger
20-02-2014

Waar zijn de naamloze nomaden in het eek bos van weleer?

Niemand heeft hun woorden opgetekend.
Hun werk is overwoekerd en hun sporen zijn verregend.

Wij zijn aan hun onzichtbaarheid gewend.

Maar de werkers van Rembrandt en Repin leven voort.

De man van staal weerstaat gehurkt de elementen.
Bilders` bos en Xeno`s hoeven staan nog altijd overeind
en de groene kathedraal groeit gestaag en onvermoeibaar door…

… tot ook het schildersdoek tot stof vervalt, het beeld

verbleekt, de wildernis het onherroepelijk van ons overneemt.

Welbeschouwd een gril van de natuur: een fractie van de eeuwigheid

de kunst tot leven brengen. Een wrede gunst te zien tot we niet langer zijn.

Dus voorwaarts bosbewoners, minnaars van het menselijk vermogen!
Vind de branding in het bos, overrompel het museum

en bestorm de beeldentuin! Laat het alledaagse dansen,

vang tot tranen toe de schoonheid met uw ogen!

De Tweede Hoofdwet wint het op de lange duur,
maar zolang verwondering het wint van onverschilligheid

en de wereld om ons heen gevangen wordt door onze blikken,

winnen wij de hoofdprijs van ons leven en wint de kunst van de natuur.



15 jaar Blikvanger, 15 jaar bijzondere activiteiten
Door Marlies Bennebroek-Vehmeier

Heel veel heb ik ervan meegemaakt. En heel veel kan ik – ondanks mijn incidentele, hevige 

opruimacties – erover teruglezen in de enthousiaste verslagen. Dan komen mooie  herinneringen boven….

De afgelopen paar jaar was ik lid van de activiteitencommissie en dus medebedenker en -organisator van die 
activiteiten.

Al die 15 jaar van het bestaan van Blikvanger is het de bedoeling iets te organiseren wat veel leden interesseert. 
Dat vindt plaats bij een lid thuis in de vorm van een lezing of iets dergelijks, of anderzijds buitenshuis, waar veel  

interessante zaken zijn. Dingen waar je zelf niet zo makkelijk toe komt, omdat het niet openbaar is, of  ver weg, of 
gewoonweg onbekend; je hebt geen zin om alleen te gaan…

Elke keer weer een interessante activiteit zoeken is niet zo moeilijk, maar het vinden ervan wel: een datum die 
ons allen schikt en iets wat niet te duur, niet te ver, niet te lang, niet te vermoeiend is.  Dan gaan we voorbereiden, 

op pad, in steeds andere combinaties om te onderzoeken of het plan zou kunnen lukken. Meestal wordt dat een 
heel ontspannen dagje: de tomtom programmeren, we bezoeken, zoeken een perfecte parkeerplaats, 
onderzoeken de bestemming, wandelen een route, proeven voor en evalueren erna.

En komt de langverwachte dag, dan zijn er altijd wel verrassingen. Iemand is ziek (of anders haar / zijn hond wel), 

een ander kan de garage niet vinden (maar een niet gepland museum wél), een derde vertrekt alvast zonder dit te 
melden; of de tijd is te kort (of eigenlijk te lang), het museum is nog niet open (was het voorbereidingsdagje té 
gezellig?). Ach, het uitje zelf is meestal zo gezellig dat deze euveltjes niet storen. Zodat iedereen kan terugkijken 

op een verrassende en interessante dag; en daarmee ook onze commissie.

Ik hoop dat er nog veel activiteiten zullen volgen. Want zo’n kunstclub in onze woonbuurt, dat is iets waar we heel 
zuinig op moeten zijn.



Blikvanger: Door de blik van een van de leden gevangen
Door Ineke Gerritsen

Toen er ruim vijftien jaar geleden plannen kwamen om binnen de BVK een eigen kunstkring op te richten was ik 

meteen erg enthousiast.

Kunst hangt niet alleen in een museum of galerie, kunst is overal. Samen naar kunst kijken kan dichtbij op straat, 
in een park of plein, of gewoon bij iemand thuis. Bij en kort na de opening van onze kunstkring Blikvanger bleven 
we met onze leden dicht bij huis en hadden de Oosterbeekse school als onderwerp. Maar al gauw werden er 

gastsprekers gezocht die ons over oude meesters en hedendaagse kunstenaars gingen informeren. Uiteraard  
gingen we met elkaar op pad met trein of auto om die behandelde schilderijen of beelden met eigen ogen te 

aanschouwen, onderweg konden we nog van gedachten hierover wisselen.

Wij begrepen dat kunst de wereld beter kan maken, het bekijken is niet alleen een prettige bezigheid, het is ook 

goed voor de mentale en fysieke gezondheid. Musea hebben de juiste sfeer om stress te doen vergeten (Parker 
2008).

Aan de Radboud Universiteit In Nijmegen heb ik een heel blok kunstgeschiedenis gevolgd  op de HOVO en aan 
vele excursies deelgenomen.

Toch vond ik het heerlijk dat we nu een eigen kunstkring hadden, om dichtbij huis een lezing te kunnen horen of 

samen op pad te gaan naar diverse musea in Nederland. Een aantal jaren heb ik in de activiteitencommissie 
gezeten en toen getracht steeds ergens heen te gaan waar je anders niet zo snel toe komt o.a. de toen nog 
volop draaiende  sigarettenfabriek in Zevenaar, de Caldic tuinen in Wassenaar,  Insel Hombroich bij Neuss in 

Duitsland. Mijn HOVO docent kunstgeschiedenis heeft geprobeerd  ons  op de juiste wijze naar kunst te leren 
kijken.

Ik vond het erg prettig om zo een aantal jaren een stempel op Blikvanger te kunnen zetten en bereidde steeds 
elke excursie heel goed voor. Volgens mij zijn niet al mijn opvolgers daar zo stipt in en ook de keuze van 

onderwerpen is niet altijd even ludiek.

Jan van IJzendoorn, de  kunstenaar, die prachtige elementen in het Renkums Beekdal heeft aangebracht kwam 
hierover zeer boeiend vertellen en nam ons later mee naar het Beekdal voor een prachtige wandeling waarin wij 
ook zijn kunstwerken konden bewonderen. Een uitstekende bijeenkomst met als afsluiting buiten bij het 

informatiecentrum een drankje en hapje.

Maar ook weer heel goed: kaartjes voor Jeroen Bosch zijn tijdig ingekocht. Al ben ik lid van  twee andere 
kunstkringen, waarmee ik ook vaak op excursie ga toch blijf ik ook graag lid van Blikvanger om met buurtgenoten 
in huiskamersfeer over kunst te horen spreken en met een auto mee te mogen rijden naar tentoonstellingen, die 

door het bestuur zijn uitgekozen.

Wat mij betreft mag de aandacht nog meer op architectuur gericht zijn.

In schoonheid ervaren wij samen het anders zijn van het andere.



Concept Cultuurvisie 2016-2019 Gemeente Renkum
Samenvatting van de visie en de bijbehorende speerpunten en ambities van de 
gemeente

2.1 Ambitie

Er is wellicht geen gemeente in Nederland waar landschap, kunst en cultuur al zo lang en zo nauw met elkaar 
verbonden zijn als in Renkum. De specifieke ligging op de stuwwal tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de 

Rijn hebben geleid tot een grote diversiteit aan landschappelijke kwaliteiten met grote natuurwaarden. Dit gebied 
had en heeft een grote aantrekkingskracht op welgestelden en kunstenaars, waardoor landgoederen en 

buitenplaatsen ontstonden en kunstenaars de landschappen als inspiratiebron en onderwerp gebruikten voor hun 
schilderijen en tekeningen. Vanwege het schone water en de aanwezigheid van waterkracht op de Veluwe 
ontwikkelde zich al vanaf de zestiende eeuw in Renkum de papierindustrie. In vele beken werden papiermolens 

gebouwd. De papierindustrie was een belangrijke werkgever en het dorp Renkum heeft er zijn bloei aan ontleend. 
Het is belangrijk om het verhaal over het vervaardigen van papier in Renkum levend te houden. De 

landgoederenzone op de Veluwezoom (Gelders Arcadië) neemt een bijzondere positie in binnen de 
landgoederenzones in Nederland. Deze zone onderscheidt zich door de wijze waarop bij de aanleg van 
landgoederen en buitenplaatsen gebruik werd gemaakt van de natuurlijke, opvallend grote hoogteverschillen en 

de aanwezigheid van helder, stromend water. In eerste instantie zijn het vooral landgoederen die tot ontwikkeling 
komen met bedrijvigheid tot gevolg. Later transformeren zij tot buitenplaatsen waar het genoeglijke verblijf voorop 

staat. De landgoederen en buitenplaatsen zijn dragers van het Renkumse landschap. Ze bepalen in hoge mate 
mede de identiteit van Renkum en hebben een belangrijke maatschappelijke betekenis. Om het erfgoed van 
landgoederen en buitenplaatsen te behouden zetten we in op behoud door beleven, benutten en beschermen. In 

het midden van de 19e eeuw kwamen kunstenaars naar onze gemeente om de schoonheid te ondergaan van de 
heide- bos- en rivierenlandschappen. Hierdoor ontstond in Oosterbeek de eerste kunstenaarskolonie van 

Nederland in navolging van de Franse kunstenaarskolonie Barbizon. Men trok de natuur in om er te werken en de 
impressies vast te leggen die daar bij de kunstenaar werden opgewekt. Zo ontstond de Oosterbeekse School, 
een aanduiding van deze romantisch/realistische landschapschilders die hun inspiratiebron vonden in de 

Renkumse landschappen. Dit landschap fungeert vandaag de dag nog steeds als inspiratiebron voor vele 
kunstenaars. Het bijzondere landschap kreeg nog extra betekenis doordat het als decor en gevechtsgebied 

diende voor de Britse Airborne divisie tijdens de landingen en de gevechten rond de Slag om Arnhem in 
september 1944. Deze gebeurtenis heeft een stempel gedrukt op de recente geschiedenis in onze gemeente en 
is onderdeel van het collectieve geheugen van onze inwoners. De Renkumse bevolking voelt een speciale band 

met de Britse en Poolse veteranen van de Airborne divisie. Vele plekken in onze gemeente herinneren nog aan 
die septemberdagen van 1944. De vier kernkwaliteiten van de gemeente Renkum: de specifieke ligging, de grote 

diversiteit aan landschappen, de rijke cultuurhistorie en de Airborne geschiedenis worden met elkaar verbonden 6 
doordat ze op het snijvlak van landschap, kunst en cultuur liggen. Het unieke van Renkum is de combinatie van 
ligging, omgeving, cultuurhistorie en aansprekende kunst. Met het landschap als kern worden heden en verleden, 

kunst en cultuurhistorie, groen en blauw met elkaar verbonden en het is tevens een schakel in de verbinding van 
Renkum met de regio en de rest van Nederland. Ambitie Renkum heeft een hoge ambitie op het gebied van kunst 

en cultuur: de ambitie is om een kunstenaarsgemeente te zijn met een landelijke uitstraling, waarbij het erfgoed 
als inspiratiebron fungeert voor nieuwe ontwikkelingen.



2.2 Uitgangspunten

Wij willen, naast de eigen waarde van kunst en cultuur en het aantrekkelijker maken van de woonkwaliteit ook 

inzetten op het economische en maatschappelijke belang van kunst en cultuur in onze gemeente. Alle 
inwoners, kunstenaars, ondernemers, recreanten en toeristen van de gemeente Renkum moeten in staat zijn te 
genieten van een rijk en veelzijdig cultuuraanbod. Onze kwaliteiten op het gebied kunst en cultuur in de 

gemeente willen we behouden, toegankelijk maken en benutten voor beleving. De kernkwaliteiten van onze 
gemeente moeten daarom worden versterkt. Kunstenaars krijgen de ruimte om te ondernemen, waarbij de 

gemeente een rol kan spelen door initiatieven van inwoners, kunstenaars en culturele instellingen te faciliteren. 
We verbinden kunst en cultuur expliciet aan het landschappelijke aspect. De gemeente Renkum wil zo veel 
mogelijk inwoners en bezoekers die bijzondere relatie tussen landschap en kunst; tussen natuur en cultuur 

laten ervaren. We zetten in op toekomstgerichte, duurzame samenwerking en verbindingen. Door kunst en 
cultuur te verbinden aan andere beleidsterreinen kunnen we ons gewaardeerde en attractieve woonmilieu 

koesteren, het (potentieel) gunstig economisch vestigingsklimaat versterken en onze toeristische potentie 
verzilveren. Onze ambitie waar maken is alleen mogelijk wanneer we dit samen doen: samen met inwoners, 
kunstenaars en culturele organisaties. Gerelateerd aan de genoemde kernkwaliteiten, zetten we in op 

initiatieven die de zichtbaarheid van (cultuur) historie op locatie vergroten en zijn we op zoek naar ideeën en 
initiatieven die de verbinding sterker maken. De gemeente heeft als spin in het netwerk afwisselend een 

stimulerende, faciliterende, structurerende en/of sturende rol. We zorgen voor een goede staat van onderhoud 
en toegankelijkheid van het cultureel erfgoed. Wij zijn ambassadeur en dragen uit dat we trots zijn op onze 
cultuurhistorie en dat we een kunstenaarsgemeente zijn. We denken mee bij het organiseren van evenementen 

en manifestaties en laten daarbij de verantwoordelijkheid bij de betreffende organisatie. We helpen mee door 
het leggen van verbindingen, het zoeken naar financieringsmogelijkheden of dragen zelf financieel bij. We 

willen de ondersteuning van het kunst- en cultuurbeleid inzetten op vijf speerpunten: Cultuurhistorie en erfgoed; 
Landgoederen en buitenplaatsen; Kunstenaarsgemeente; Airbornegeschiedenis en Cultuureducatie en -
participatie.

Ambitie - Renkum heeft een hoge ambitie op het gebied van kunst en cultuur: de ambitie is om een 
kunstenaarsgemeente te zijn met een landelijke uitstraling, waarbij het erfgoed als inspiratiebron 
fungeert voor nieuwe ontwikkelingen.



Speerpunten

3.1 Cultuurhistorie en erfgoed 

Ambitie Wij willen behouden wat onze gemeente een eigen culturele identiteit verschaft en erfgoed 
als inspiratiebron laten fungeren voor nieuwe ontwikkelingen.

3.2 Landgoederen en buitenplaatsen

Ambitie De gemeente heeft in de Basisvisie Landgoederen en buitenplaatsen de volgende ambitie 
geformuleerd: Een zo breed mogelijke samenstelling van landgoederen en buitenplaatsen duurzaam 
‘levend te houden’ voor toekomstige generaties rekening houdend met de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteiten van de landgoederen en buitenplaatsen zelf, van hun directe omgeving 
en van het overkoepelende cultuurlandschap van de Veluwezoom.

3.3 Kunstenaarsgemeente

Ambitie De ambitie is om een kunstenaarsgemeente te zijn met een landelijke uitstraling waar veel 
activiteiten georganiseerd worden, kortom een cultureel bruisende plek met veel kunst.

3.4 Airbornegeschiedenis

Ambitie Het is onze ambitie de Airbornegeschiedenis levend te houden én te verbinden aan de 
actualiteit door de Slag om Arnhem te blijven herdenken, te beseffen dat vrede en vrijheid niet 
vanzelfsprekend zijn en door het organiseren van activiteiten die de Airbornegeschiedenis laten 
beleven.

3.5 Cultuureducatie en –participatie

Ambitie Het is onze ambitie de cultuureducatie te versterken door het een structurele plek te laten 
krijgen in het curriculum van de scholen. Wij zetten bovendien kunst en cultuur in als middel voor 
participatie en talentontwikkeling en als maatwerkvoorziening.

Men kan dus een groot aantal ambities onderscheiden in de cultuurvisie van de gemeente Renkum. Dit zijn 
veelal tamelijk abstracte uitspraken, die vertaald moeten worden in concrete plannen!

Bij elke ambitie hoort daarom te staan: 
1) Dit betekent voor onze gemeente dat wij…..

2) En daar vloeien de volgende actiepunten en projecten uit voort per jaar …..
3) De bevolking kan ons over de uitvoering ervan over 4 jaar toetsen.

Anders zien we tegen die tijd een lijstje zoals nu:

NIET AFGEROND • Museum Oosterbeekse School (collectie Kwak) in bedrijf • Gemeentehuis presentabel 
als gemeentelijk ‘top’ monument • Betere inpassing van de jaarlijkse (landelijke) Open Monumentendag in de 
culturele agenda • Reconstructie Molen Quadenoord • Beeldplan Kunst in de Openbare Ruimte voor de hele 

gemeente • Literatuur vormt een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed • Deelname aan de Dag van de 
Architectuur • Structurele samenwerking van de verschillende disciplines op het gebied van planologie

Wij zijn benieuwd!



Mogelijke doelen voor Blikvanger in de komende jaren
Door een aantal leden van Blikvanger geopperd

In Nederland

Interessante musea waar wij nog eens naar toe kunnen gaan:

- Het Noord-Veluws museum in Nunspeet. Een leuk museum met z.g. gastvrouwen die je ontvangen en uitleg 
geven.

- Het Barnevelds museum. Geeft een indruk van het leven op de Veluwe.

- Het Katwijks museum. Geeft een mooi beeld van het vissen met bomschuiten. 
Het museum ligt in het centrum van het voormalige vissersdorp en combineert een bijzondere collectie schilderijen 
van Nederlandse en buitenlandse schilders met een fraaie collectie lokale en streekgebonden 

bezienswaardigheden. Het charmante van het geheel door vrijwilligers gedragen museum zijn de aantrekkelijke 
inrichting, vaste collectie en de interessante wisseltentoonstellingen. In combinatie met het distilleerderijmuseum 

in Den Haag is dit een opsteker.

- De drie musea grachtenpanden in Amsterdam: van Loon, Willet Holthuijsen en Geelvink Hinlopen met een 

concertmogelijkheid op zaterdagen in het laatste.

- Een aantal kastelen waar men alleen op afspraak op bepaalde tijden of met een groep in kan: Huis Verwolde, 
Landgoed Vollenhoven en EurArt plaatsen: Bergen, Laren, Domburg en Veere

In Duitsland

- De Zeche Zollverein in Essen (Unesco wereldcultuurerfgoed), in combinatie met het Folkwang museum of de 
Kruppvilla.

- Het museumeiland Hombroich (bij Neuss), in combinatie met de Raketenstation/Langenfoundation

- Kassel Documenta 2017; EuroArt plaatsen: Murnau (Münter/Kandinsky), Worpswede (Modersohn enz.)

- Museum Ludwig in Keulen met 400 werken van impressionisten

In België/Frankrijk

- In Antwerpen: Museum aan de stroom, museum van hedendaagse kunst, fotomuseum

- De stad Leuven: een stadsgids nemen voor een wandeling langs historische gebouwen en stadsdelen in 
combinatie met museum schone kunsten in Brussel zeer de moeite waard

- EurArt plaats: Tervuren (van Camp, Montigny) en in Frankrijk: Barbizon, Vence en Collioure

Aparte doelen

Er is een plan om ook verder afgelegen doelen te bezoeken. Als hiervoor dan vanwege de afstand maar weinig 
gegadigden zijn, zouden we ook met een klein gezelschap kunnen gaan. Zo hoeven we nooit een activiteit te 
schrappen.

Verder houdt het bestuur de kunstagenda goed in de gaten. Er kan altijd iets van grote waarde opdoemen, 

waarvan wij ad hoc zeggen: “dit moeten we zien”.



Ontwikkelingen op het gebied van galeries, veilinghuizen en 
sponsoring van kunst
Door Harald en Marielle Rossing

Een blik op de toekomst werpen kan alleen goed als we kijken naar het verleden en heden: wat gebeurde er en is 
nu aanwezig waarop de toekomst zich kan ontvouwen? 

Kunst is al eeuwen verbonden met financiële rijkdom: voormalige vorsten en succesvolle industriëlen verbreedden 
hun horizon en ondersteunden talentvolle kunstenaars en musici. We zien in onze tijd dat rijkdom in Rusland, 

Midden-Oosten en China bij enkelen enorm is. Deze mensen consumeren, investeren en beleggen in de volle 
breedte van de schatten van producenten en kunstenaars. De stijging van de rijkdom van westerse mensen 
stagneert, maar de rijkdom is nog steeds ruimschoots aanwezig.

De rol van de overheid is teruggetrokken sinds de wereldwijde financiële crisis van het afgelopen decennium, waar 

de roep om steun door kunstenaars is gebleven. Die roep om steun is gehoord in de vorm van giften en 
sponsoring, maar ook in de vorm van galeries, die de verkoopactiviteit van kunstenaars overnemen, zodat de 
kunstenaar zich volledig kan richten op creatie.

Ook zien we dat alle leeftijden geïnteresseerd blijven (en gelukkig in lesprogramma's gestimuleerd worden) om 

kunst te zien als een spiegel van de maatschappij. Kunst raakt, kunst haalt mensen uit het logische, en prikkelt 
geest en emoties, kunst is verrijkend.

En kunst is handel, onderhevig aan trends, al sinds jaar en dag. Wat de vorige generatie mooi vond, verkoopt de 
volgende generatie. En wat uit was, komt een paar decennia later weer in. Deze golven zijn de bakermat van 

veilinghuizen.

Dit alles overziende, zullen galeries als verkoopkanaal van hedendaagse kunstenaars, veilinghuizen als 

marktplaats van bestaande kunst, en sponsoring van nog te creëren kunst blijven bestaan. De overheid zal zich 
voorlopig blijven richten op het onderhouden van topcollecties in musea, de sponsoring door particulieren en 

bedrijven zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen, vermoedelijk ook steeds meer in de vorm van 
crowd funding, de internetvariant van de kunstenaar die met de pet rond gaat om een nieuw idee te kunnen 
realiseren.



Moderne stromingen in de kunst die aandacht vereisen
Door surfen op internet (Blikvanger gaat met de tijd mee …)

Al surfende op internet kom je onder de zoekterm moderne kunst diverse best interessante onderwerpen tegen. 

Het is wel oppassen om niet op een te hoge “wave” meegezogen te worden. Voor je het weet ben je drie uren 
verder en weet je niet meer waar je begonnen bent.

De kunst is mede door het internet globaler geworden. Men kan plotseling wereldwijd kijken welke kunstuitingen 
zich voordoen. Er wordt veel geproduceerd. De toekomst zal onverbiddelijk uitwijzen wat waarde had en wat niet.

Een aantal nieuwe stromingen en kunstuitingen zijn opgesomd. Misschien stimuleert dit onze leden om ook eens 

te surfen en het bestuur tips te geven over nieuwe doelen.

21ste eeuw

- Onafhankelijk realisme
- Planetarisme

- Toyisme
- Business-art

- Digitale kunst
- Line-art
- Maniakisme (Rotterdam)

Het onafhankelijk realisme

Het onafhankelijk realisme is een kunststroming van de hedendaagse kunst betreffende realistische kunst en is 
afgeleid van een grote groep hedendaagse Nederlandse realisten die onafhankelijk van het reguliere kunstcircuit 

en de gevestigde kunstwereld een groot publiek weten te bereiken met hun werken. Het betreft hierbij geen 
georganiseerde groep of overeenkomstige stijl maar een stroming met daarbinnen vele stijlen die variëren van 

zeer gedetailleerd en fijn tot grof en pasteus. De afbeeldingen zijn echter altijd herkenbare voorstellingen.

Het Toyisme

Het toyisme is een internationale kunstbeweging. Het treedt naar buiten als collectief met uiteenlopende 

hedendaagse kunst. Het werd in 1992 opgericht in Emmen. De samenstelling wisselde in de loop van de jaren en 
inmiddels zijn wereldwijd tientallen kunstenaars aan het collectief verbonden.

De kunstenaarsbeweging is verantwoordelijk voor het grootste kunstwerk van Nederland, de Stip in Emmen, en 
van IJsland, de watertoren Uppspretta in Keflavík. Inmiddels telt het oeuvre van de toyisten meer dan 700 werken 

die variëren van schilderijen tot sculpturen en ruimtelijke objecten.
Het woord toyisme bestaat uit twee onderdelen. De letterlijke vertaling van de eerste lettergreep is speelgoed. Het 
achtervoegsel -isme refereert aan brede bewegingen of stromingen zoals die in de kunstwereld of in religie 

bestaan.

Aan de basis van de kunstwerken liggen veelal eigenzinnige en eigentijdse filosofieën en inzichten, die verbeeld 
worden in een herkenbare wereld die daarentegen vreemd aandoet. Een anekdote is de rode lijn door een 
kunstwerk.

In het oprichtingsstatuut uit het begin van de jaren negentig wordt de dominantie van het individualisme in de 

kunst gehekeld. Als reactie hierop is het doel van het toyisme sindsdien om de kunst opnieuw centraal te stellen 
en niet de kunstenaar. Dit wordt bijvoorbeeld tot uiting gebracht door het dragen van gezichtsmaskers en het 
werken onder een pseudoniem.



Toyisten Maskers

Business-art

Business-art is een stroming binnen de beeldende kunst die in de jaren negentig bekend werd waarbij de dialoog 
tussen kunstenaars en het bedrijfsleven wordt aangegaan. De kunstenaars binnen deze stroming presenteren zich 
als bedrijf en niet als persoon. Hiermee begeven zij zich op het grensvlak van schijn en werkelijkheid. Het voeren 

van hun bedrijf is het kernthema van de kunstenaars, dus niet zozeer het individuele werk of product dat er uit 
voortkomt.

In business-art staan de vragen centraal wat de waarde van kunst is. Wat is het effect van financieel succes op de 
integriteit van de beeldend kunstenaar. Is er een verschil tussen hoge en lage kunsten. In welke mate mag een 

kunstenaar werk uitbesteden en zichzelf de kunstenaar van het werk blijven noemen. Ligt de grens kunst niet-
kunst bij functionaliteit.

Digitale kunst

Digitale kunst is een vorm van hedendaagse kunst vanaf 1970 in de 20ste eeuw die met behulp van een digitaal 
proces is gemaakt en waarbij de computer een belangrijke rol speelt. Verwante en soms overlappende begrippen 

zijn multimedia, mediakunst, nieuwe media en interactieve kunst

Fractals

Een fractal, soms ook fractaal genoemd, is een meetkundige figuur die zelfgelijkend is, dat wil zeggen opgebouwd 
is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. ...

De natuur biedt talloze voorbeelden van fractals, bijv. bij de groei van kristallen.



Ook kunst op basis van wiskundige (geometrische figuren) vereist aandacht

Al lopend door de sneeuw maakt de kunstenaar Simon Beck zijn kunstwerken.

De oude Grieken maakten al gebruik van de wiskunde door middel van bouwen op basis van de gulden 
snede.  Hieronder een ander voorbeeld: Cilinder van Rinus Roelofs



De blik vooruit!
Door Raymond den Burger

Dit boekwerk is het levende bewijs dat het met Blikvanger, in ieder geval de nabije toekomst van onze club wel goed 

zit. Maar de Blikvanger zou de Blikvanger niet zijn als we niet vol nieuwsgierigheid (in de positieve zin natuurlijk) een 
beetje verder willen kijken.

Verbonden als we zijn aan de BVK en aan onze mooie woonomgeving Kievitsdel is de vijver waarin wij kunnen vissen 
om het ledental op peil te houden beperkt. En ondanks dat we in het verleden wel eens bezorgd waren of de 

groeiende Blikvanger nog wel in onze huiskamers paste of juist dat we helaas van iets meer leden afscheid moesten 
nemen dan voorzien bleef onze club eigenlijk heel gezond met rond de 50 leden. En het lijkt mij dat ook de komende 

jaren moeten mikken op een dergelijke omvang. En dat in een buurt die ontegenzeggelijk vergrijsd. Want met het 
grijzer worden blijven velen van ons veel langer vitaal. Kortom: wij zijn ideaal volk voor kunst en cultuur !
Dus: De Blikvanger heeft ook vers bloed nodig. We moeten actief vaak jongere, nieuwe(re) bewoners van Kievitsdel

benaderen. En dat is niet alleen een uitdaging voor het bestuur, maar voor alle leden.

…….en nu komen de oude meesters.



Wat verwacht ik, als lid van de Blikvanger ? Het klinkt misschien vreemd, maar het antwoord is:

“Meer van hetzelfde !”. 

Dat is immers niet saai of al vertoond, maar juist zeer gevarieerd. We zijn vertrouwd met een mooie mix van 
huiskamerbijeenkomsten en excursies. En natuurlijk verschuiven de zwaartepunten met de samenstelling van 
bestuur en activiteitencommissie.

Persoonlijke interesses en aard van de beschikbare netwerken zijn vaak sturend en dus zal het streven om vooral 
het onbekende of het minder toegankelijke te bezoeken of tot ons te laten komen, niet altijd haalbaar zijn. 

En ja, dat kan dus betekenen dat een expositie bezocht wordt,  die ieder voor zich met zijn of haar museumkaart zelf 
ook kan bezoeken. Maar ook dat is natuurlijk samen veel interessanter en gezelliger. En in het verleden is bewezen 
dat de combinatie van een lezing door een betrokkene en/of deskundige met een grote publiekstentoonstelling tot 

gevolg heeft dat we nog veel beter kijken. 
Tevredenheid met het bestaande wil niet zeggen dat er geen ‘wensen’ zijn. Het is toch heel verleidelijk om meer bij 

de ‘buren’ van bijvoorbeeld Artez of Introdans over de schutting te kijken. Of toch maar gewoon samen naar 
Sonsbeek 2016 ? Vanaf 4 juni is dit vierjaarlijkse evenement weer in Arnhem. 
Minstens zo interessant is het natuurlijk om de kunst en cultuur te gaan verkennen, waar we minder mee in contact 

komen (zie ook het stuk over surfen op internet), zoals fotografie, videokunst, literatuur (is een leeskring binnen de 
Blikvanger denkbaar ?) en wat al niet !

Ook kunnen we het gemeenschappelijke opzoeken met de BVK en de tuinclub Fritillaria. Ook zij hebben oog voor 
cultuur, getuige de muziekuitvoeringen in tuinen, lezingen over fotografie of onderwerpen op grensvlakken, zoals 

tuinarchitectuur.

Op naar het vierde lustrum ! 

Eerst een stadswandeling 
en dan een tentoonstelling !


