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Bergen
Exposities.
Een van de mogelijkheden van een
kunstenaar (of een kunstenaarsvereniging!) om naar buiten te treden.
Als je alleen voor je zelf werkt en de
werken in je atelier opstapelt, komt er
immers nooit communicatie
tot stand… Dat exposeren stond bij
de vereniging op een laag pitje, maar
gelukkig is dat met het ‘nieuwe elan’
ten goede gekeerd. De expositie in
het fraaie gemeentehuis van Epe is
nog nauwelijks achter de rug of nieuwe expositiemogelijkheden doemen
op. Waardering voor de dienstdoende
commissies!
Er is echter meer nieuws van het
expositiefront.
Een aantal leden van de vereniging
gaan internationaal!
Weliswaar op persoonlijke titel, maar
toch!
Als kunstenaar wil je dat niet missen.
Dat staat toch goed op je C.V.!
Exposeerde in Putten, Lutjewinkel en
Zwitserland.
Dankzij ons gewaardeerde lid Bert
Bosch kan een flink aantal collega’s
hun werk etaleren in hotel Viktoria in
Hasliberg-Reuti. Zwitserland. Stel je
voor: Z w i t s e r l a n d.
Dat heeft meer voeten in de aarde
dan je denkt. Dat levert een berg
gedoe op. Collega Bosch trotseerde
het stroperige Nederlandse verkeer
om diverse werken op te halen.
Vervolgens voorzag hij de pakketjes
(gouden tijden voor de leveranciers
van bubbeltjesfolie) van keurige nummers en maakte daar een bijpassende
lijst met namen, afmetingen en bedragen bij. Methorst verhuizingen gaat de
pallet met de ruim vijftig kunstwerken
naar de Alpenstaat vervoeren. Met
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De ladder als symbool
Door Emmy Boer

een aanhanger van Bruunekreeft antiek werd het werk naar het transportbedrijf vervoerd. ‘Ja, kunst…,
dat is niet zo eenvoudig’, sprak een
medewerker van Methorst. ‘De Zwitsers zien dit gewoon als invoer.’ ‘Dat
betekent: een berg formulieren
invullen en… betalen.’
Het kostte moeite, maar dan heb
je ook wat. De exposanten kunnen
immers rekenen op twee of drie overnachtingen, compleet met ontbijt en
diner. Gratis. Waar vind je dat nog?
Helaas had ik nog niet voldoende
werk om mee te sturen naar hotel
Viktoria. Ik zie wel naar een bezoek
aan Zwitserland uit want: behalve
vanuit de lucht heb ik nog nooit een
berg gezien.
Dat is een gebrek.
Bergen dragen een boodschap in zich.
Een boodschap van hun Schepper.
Psalm 121 getuigt immers:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Als je hulp nodig hebt, kun je het
blijkbaar niet alleen!
Dan wordt de kunstenaar weer klein.
Zelfs als hij of zij in het buitenland
exposeren mag.
Jan den Ouden, voorzitter

De ladder als symbool spreekt mij aan.
Tijdens mijn studie heb ik er een scriptie
over geschreven, waarin ik o.a. De Ladder van Armando heb besproken. Ik geef
hier een korte samenvatting van mijn
onderzoek naar de ladder als symbool.
Eerst een inleiding over wat een symbool is en vervolgens wat specifieker
over de ladder van Armando.
Een symbool is een teken dat naar iets
buiten zichzelf verwijst. Het staat voor
iets, het betekent iets. Zo’n teken kan
een ding, een afbeelding, een kleur, een
handeling of een woord zijn. Woorden
roepen beelden, emoties en voorstellingen op. Zij wekken onze verbeelding en
voeren ons naar gebieden van woordeloos denken. Al zolang er cultuuruitingen
zijn, worden er symbolen gebruikt. Een
symbool is altijd een concreet beeld,
waarmee een abstract begrip duidelijk
wordt gemaakt.
In Europa was de symboliek vanaf de
vroege Middeleeuwen tot de 18e eeuw
grotendeels christelijk ingekleurd. De
christelijke symboliek beleefde haar
grootste bloei gedurende de Middeleeuwen en bereikte haar hoogtepunt ergens
tussen de elfde en het midden van de
vijftiende eeuw. In die tijd vormde de
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Armando
christelijke religie min of meer een eenheid en was ze een samenbindende kracht die de mens ertoe leidde na te denken
over de mysteriën van God, de incarnatie, en de menselijkheid en goddelijkheid van Christus.
We kunnen echter wel zeggen dat, wat een symbool was
voor de middeleeuwse mens, voor de moderne mens tot niet
meer dan een teken geworden is. Waar eens een symbolische
betekenis was, bestaat nu niets meer dan een letterlijke interpretatie. Dat is nauwelijks verassend als we kijken naar de
fundamentele en veelomvattende aard van de veranderingen
die sindsdien in de wereld plaatsvonden.
Herkenningsteken
In het spraakgebruik is een ’symbool’ - afkomstig van het
woord ’samenvoegen’ - een herkenningsteken. Waaruit het
ook bestaat en wat er ook mee wordt bedoeld, een symbool
is altijd een concreet beeld of een voorstelling waarmee een
geestelijke betekenis duidelijk wordt gemaakt. Die combinatie
van zichtbaar en onzichtbaar is typisch voor een symbool. De
betekenis van symbolen rust op afspraken: we bedoelen dit of
dat ermee. Wie niet ingewijd is in deze afspraken, ontgaat het
meeste.
Dat wat we een teken noemen, kunnen we bedenken, maar
symbolen kunnen we niet bedenken. Een teken verwijst naar
iets dat al op een andere manier bekend is. De functie ervan
is informatie te verstrekken; dus een effectief teken moet direct herkenbaar zijn, met een minimale kans verkeerd begrepen te worden. Met andere woorden, er is een rechtstreeks
en duidelijk verband tussen het teken en wat het betekent.
Het is een gemakkelijke manier om praktische informatie
te verstrekken. Het is de ene tastbare werkelijkheid die een
andere, eveneens tastbare werkelijkheid, weergeeft. Denk
maar aan de pictogrammen die tegenwoordig veel gebruikt
worden, bijv. op stations.

er onderdoor loopt. Hoe is dit bijgeloof ontstaan? Als een
ladder ergens tegenaan leunt, vormt hij een driehoek met
de muur en de grond. De driehoek is ook het symbool is
van de heilige drie-eenheid. Daarom zag men het vroeger
als een oneerbiedige daad om eronderdoor te lopen. Wie
dit toch deed, werd ervan beschuldigd de duivel te vereren.
Zo ontwikkelde men geleidelijk het idee dat wie onder een
ladder durfde door te lopen, snel dood zou gaan. Om dit te
voorkomen, moest je snel je vingers kruisen of een wens
doen.
De ladder van Armando
Wordt in hedendaagse kunst de ladder nog echt als
symbool gebruikt? De Ladder van Armando is een bekend
fenomeen. Meters hoog staat hij in brons te kijk langs de
weg van Leusden naar Amersfoort. Als een symbool van…?
Of louter als kunstwerk?
Armando (Amsterdam 1929) is een van de belangrijkste
na-oorlogse Nederlandse kunstenaars. Hij wordt ook internationaal gewaardeerd als beeldend kunstenaar, schrijver,
film- en documentairemaker en violist. Zijn eigen ervaringen
in de Tweede Wereldoorlog bepalen vaak de thema’s die hij
aanpakt. Hij beschrijft en verbeeldt ze in termen van macht
en onmacht. Het gaat over daders en slachtoffers, herinnering aan kwade zaken en vergankelijkheid. Armando lijkt een
fascinatie voor geweld te hebben. Het bepaalt zijn werk. Hij
wil inzicht in het kwaad.
Het werk van Armando omvat monumentale schilderijen,

De symboliek van de ladder
De mens wil altijd hogerop. Om dat streven uit te beelden
wordt al heel lang de ladder gebruikt als symbool. Een trap
die hemel en aarde moet verbinden, komt voor in verschillende godsdiensten. Hij wordt al in piramideteksten genoemd.
De bijna spreekwoordelijke Jakobsladder staat symbool voor
het streven naar eeuwigheid (Jakob in Bethel). Daarom komt
deze ladder in de kunst regelmatig terug. De ladder is een
middel om van het ene niveau naar het andere te komen. De
ladder is het symbool dat de aarde verbindt met het hogere.
Hij laat ook zien dat er vele treden moeten worden beklommen voor je de top bereikt. De ladder kan naar de hemel,
maar ook naar de hel leiden. Hij kan worden weggehaald, je
kunt er af worden gegooid.
De ladder van Jakob, waarlangs zich engelen omhoog en
omlaag bewogen, werd in de Middeleeuwen tot een symbool
van Maria.Via haar werd het verbond tussen hemel en aarde
bezegeld. Een ladder behoort ook bij de zogenaamde passiewerktuigen. Christus werd met behulp van een ladder aan
het kruis gehangen.
Het beeld van de ladder of de trap is een symbolische
uitdrukking van het verlangen dat de mens heeft om het
verloren contact tussen hem en de godheid te herstellen. Het
contact tussen hemel en aarde moet weer tot stand komen.
De ladder is het verbindingsmiddel om hogerop te komen in
het leven, maar ook een symbool voor ongeluk, wanneer je
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Armando
voornamelijk in zwart en wit, maar ook subtiele tekeningen
en grafiek.Vanaf 1989 maakt hij sculpturen die door natuurkrachten gevormd lijken te zijn. Proza en poëzie van Armando
zijn in een eigen, specifieke taal verwoord. In zijn documentaires komen daders en slachtoffers aan het woord. Armando
woonde tijdens de oorlog in Amersfoort. Hij speelde als
schooljongen regelmatig in de buurt van Kamp Amersfoort,
een Duits concentratiekamp. Toen men hem vroeg om over
een sculptuur voor het kamp na te denken, was dat voor hem
een buitengewoon indringende vraag, want het kamp was nooit
een dag uit zijn gedachten geweest. Het verzoek kwam voor
hem op een bijzonder moment. Juist in die tijd hield hij zich
bezig met het motief van de ladder. Er was volgens hem voor
die plek geen beter motief denkbaar dan juist de ladder.Vlakbij
het voormalige ‘Kamp Amersfoort’ staat nu zijn bronzen ladder
van 14 meter hoog. Wat symboliseert de ladder? Het beeld
verwijst volgens de maker naar de kampbewakers die vanuit
hun uitkijktoren van bovenaf de gevangenen in het oog hielden.
Het laat ook zien dat de gedachten van de gevangen vrij waren,
ze konden weg, naar omhoog. Die vrijheid kon de bezetter de
gevangenen niet afnemen. Armando: ‘Een ladder verbindt aarde
en hemel, belichaamt het reikhalzen naar datgene wat hoger is
dan het menselijke. De ladder als troost, als vluchtweg. Een ladder kan hulp van boven brengen.Velen hoopten toentertijd op
hulp van boven, sommigen gaf de hulp van boven kracht’.
Vluchtweg naar boven
Maar de ladder heeft ook nog een andere betekenis: Zelfs de
vijand, belichaamd in de bewakers, had een ladder nodig om
bovenin de wachttoren te komen. Ze hadden wapens om de
gevangenen van daaruit in toom te houden. Ze hadden wapens,

dus macht, meenden ze. Maar het was maar een armzalig laddertje, bestemd voor de knechten. De gevangenen hadden ook
een ladder, een denkbeeldige. Dat was een veel hogere. Het
was de ladder van de gedachten. De wensen en verlangens
van de gevangenen vertrokken via deze ladder en er kwamen
ongetwijfeld gedachten en wensen van elders terug. De ladder
was er dus al. Hij is in de oorlog ontstaan en nu pas zichtbaar
geworden. Het is een bronzen kunstwerk dat aan een ladder
doet denken: groot en hoog, trots en ongenaakbaar. Armando
gebruikt hier opnieuw de thematiek van daders en slachtoffers.
Maar de slachtoffers hebben een vluchtweg: ze kunnen via de
ladder naar boven. Dat kunnen de daders niet.
Religieuze duiding?
Favié meent de invloed van de bijbel te zien op het werk van
Armando. Liet hij zich bij het maken van De Ladder inspireren
door de Jakobsladder? Favié beargumenteert dat niet, hij vermoedt het slechts. We weten het gewoon niet. Armando laat
zich er niet rechtstreeks over uit. Maar als hij zelf zegt dat een
ladder aarde en hemel verbindt en het reikhalzen naar datgene wat hoger is dan het menselijke symboliseert, dan wijst
dat wel een bepaalde richting uit. Dat hoeft naar mijn mening
niet de God van Jakob, ofwel de God van de christenen te zijn.
Armando kan er ook een algemene religieuze duiding mee
aangeven. Heel duidelijk is in ieder geval wel dat Armando de
ladder hier als een symbool heeft gebruikt. Het is een concreet
beeld, waarmee een abstract begrip wordt aangeduid. Zelfs
zonder de uitleg van Armando zou dit symbool gezien worden
als een verbinding tussen boven en beneden.
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Afscheid Tijs

				

							

Een dag voor Tijs en…
Door Evert Kuijt

Woensdag 15 oktober jl., voor mij en de velen met mij een
dag met een gouden rand: het afscheid Tijs Huisman als leraar
handvaardigheid aan hogeschool De Driestar.
Het was vooral de fijne sfeer die me getroffen heeft. Gul werd
Tijs geroemd, dat wel, maar er was meer: De Heere kreeg de
eer. De afhankelijkheid van Hem Die de Gever is van de gaven
die Tijs zelf mocht ontwikkelen en in al die jaren overbrengen
op de studenten.
Van de diverse sprekers wil ik onze nestor Jan van den Berge
noemen. Hij en Tijs zijn zeer goede vrienden, vertelde hij. Elke
week komt Tijs wel een keer bij hem buurten, en dan gaat het
gesprek echt niet zomaar over koetjes en kalfjes.
Mooi is het, om zo onopgesmukt te horen, hoe iemand gewaardeerd wordt, om zijn persoonlijkheid en zijn werk.
Na een prima lunch konden de genodigden een van de twee
workshops handvaardigheid en een drietal beknopte lezingen
over het vak volgen. Leuk en boeiend om mee te maken!
Op mijn verzoek heeft Hilde van Meurs een aantal van haar die
dag gemaakte foto’s voor ons magazine afgestaan.

Korf-Magazine November 2010

4

Afscheid Tijs

							

De fam. Huisman geconcentreerd luisterend

Een cadeau als bewijs van waardering

Ria Huisman vereerd met een bloemetje

In de weer met papier, schaar en lijm

Tijs proeven… de hele dag!
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Gerrit Rietveld

DROMEN worden WERKELIJKHEID

		

Door Jan Heerens

De naam Gerrit Rietveld is voor de
meesten slechts synoniem met het
Rietveld Schröderhuis en de klassieke
rood-blauwe stoel. Maar er is meer. In
het Centraal Museum Utrecht loopt op
dit moment de tentoonstelling Rietvelds

Universum. Ze wil enerzijds het werk
van Rietveld plaatsen in de [internationale] ontwikkelingen van zijn tijd en
anderzijds laten zien hoe hij de wereld
zag, hoe hij leerde, werkte en dacht. De
samenstelling en de opzet van de exposi-

tie maakt dit ruimschoots waar.
Voor de eigenlijke tentoonstelling wordt
betreden, klinkt Rietvelds stem in een
fragment uit zijn rede ter gelegenheid
van het aan hem verleende eredoctoraat
van de Technische Hogeschool in Delft.
Hij stelt daarin zijn toehoorders de vraag
of dromen nog mogelijk is. Het bekijken
van de expositie resulteert naar mijn
idee in een bevestigend antwoord.
Het eerste deel van de tentoonstelling
toont hoe het begrip ‘ruimte’ in Gerrit
Rietvelds architectuur maar ook in zijn
meubelontwerpen tastbaar is. In zijn
werk is sprake van een heldere, doorgaande lijn, die zorgt voor een sterke
onderlinge binding, en tegelijkertijd laat
deze constante alle ruimte voor de
creativiteit van Rietveld. Dit samengaan
maakt het eerste deel van tentoonstelling erg boeiend.
Het tweede gedeelte zoomt in op de
experimenteerdrang van Gerrit Rietveld.
Tijdens zijn zoektocht naar steeds weer
nieuwe mogelijkheden laat hij niets ongemoeid. Soms schijnbaar wel onaf. Maar
wat op het eerste gezicht als een onafgemaakt project lijkt te moeten worden
bijgezet, blijkt even later weer springlevend. Het is een belevenis dit te zien.
Het meest intrigerende vond ik de manier waarop de tentoonstellingsmakers
Rietveld zelf aan het woord laten. Bij een
groot aantal objecten is namelijk middels
een audiotour Rietvelds stem te horen
die uitleg geeft. Soms aarzelend zoekend
naar woorden om een fragiele lijn te
trekken van idee naar realisatie. Dan
weer wordt met grote zekerheid het
betreffende ontstaansproces geschetst.
Niet eerder ben ik me bewust geweest
van de meerwaarde van de stem van
een kunstenaar bij de verduidelijking
van zijn eigen werk. Het is een ervaring
om de ontwikkeling van droom naar
werkelijkheid uit de mond van Rietveld
te beluisteren.
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Gerrit Rietveld
Misschien wel het eerste levensteken van
het visioen dat uiteindelijk leidde tot het
bekende Rietveld-paviljoen in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum
[in 1955 als een tijdelijke expositieruimte
voor de Derde Internationale Beeldententoonstelling in Park Sonsbeek te Arnhem
ontworpen]: een kartonnen maquette ter
grootte van een sigarendoosje.

Een solide zitmeubel verborgen in één enkele plaat materiaal. Een werkelijke transformatie van een stuk aluminium middels enkele handelingen
tot de aluminiumstoel uit 1942.

Korf-Magazine November 2010

11

Fryda Boone

			

Is muziek een taal?
Door Fryda Boone

Muziek ontstaat wanneer er een spanning bestaat ten opzichte
van andere tonen.

Beweging is het veranderen van plaats in de ruimte en tijd is
verandering in de ruimte.

Het is een ervaring, een ervaring in de tijd en in de ruimte.

Tijd blijft niet, die kun je niet herhalen en is ook niet deelbaar;
de tijd wordt;
het leven is worden.

Als je een melodie hoort, onthoud je de klanken die geweest
zijn en je voorvoelt wat er komt. Dit verbindt de tijd als een
soort ruimte. Je hoort en ziet in je hoofd de verschillende
vormelementen. Je kunt het zien als een akoestisch bouwwerk
waarvan de grammatica onderhevig is aan verandering.

Je kunt je afvragen of muziek een taal is. Er wordt betekenis
gegeven aan gevoelens.
Als muziek expressie is, dan is datgene wat zij uitdrukt een
bron van communicatie.

Er is hoogte en diepte en breedte in de muziek, zowel de
afzonderlijke toon als de grotere muzikale structuren kunnen
worden ervaren alsof zij materie, kracht en ruimte zijn.
Muziek is niet figuratief, daardoor is zij het minst gebonden aan
het bestaande en kan zij het meest vooruit wijzen, want door
in het geheugen het verleden vast te houden en te anticiperen
op het komende, wordt het gebeuren los gemaakt uit het
tijdelijke.
Het heden, verleden en toekomst komen samen in de melodie,
dat wat je hoort, wordt tijdloos.
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Paintings

Iets over paintings
			

Door Geert Lammers

Ik wil jullie iets gaan vertellen over overpaintings en hoe je met je eigen werkstukken een reeks kunt maken.
Wat zijn overpaintings?
Je zou kunnen zeggen, dat je over een
bestaand werkstuk heen schildert.

Bij boekhandel De Slegte kocht ik een boek
van Arnulf Rainer.
In dit boek staan prachtige platen van
Gustave Doré. Arnulf Rainer heeft die
bewerkt. De zwart/wit platen nu in kleur.
Boeiend!
Hieronder zie je er een paar.
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Paintings

Ik heb foto’s genomen van enkele van mijn schilderijen. Op de
computer opgeslagen. Afgedrukt.
Er in gewerkt met verf, krijt, kleurpotlood, Oostindische inkt enz.
Je zou deze werken ook een gemengde techniek of mixed media
kunnen noemen.
Het voordeel is, dat je vanuit je eigen werk weer verder gaat om
nieuwe werken te maken.
Het tempo ligt door deze techniek van overpainting ook hoger. En
je fantasie is grenzeloos.
In dit artikeltje laat ik je vanuit twee details van mijn schilderijen
zien, hoe deze details weer nieuwe werkjes opleveren.
Ik hoop, dat ik zo weer enkele mensen stimuleer om het eens
(anders) te proberen.
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Steinie Boender

Wat zoek ik eigenlijk in het museum?
Door Steinie Boender

De afgelopen tijd ben ik vanwege mijn
kunsthonger in verschillende musea geweest. Ik bezocht het fotografiemuseum
in Rotterdam omdat ik een excursie
moest voorbereiden voor de leerlingen
waaraan ik les geef. Bij de ingang veel
zwart-wit foto’s meest tijdsbeelden.
Mooi werk. De hoofdexposite was ingericht met werk van Nan Goldin die haar
intieme leven van de afgelopen jaren liet
zien. Heel veel foto’s van verschillend
formaat in een zeer grote lijst.Veel dia’s
achter elkaar in zwarte ruimtes. De tentoonstelling op zich vond ik heel mooi
vormgegeven, maar inhoudelijk waren
er veel banale beelden. Niet goed voor
leerlingen en ook niet voor mij.
Erg leuk vond ik de tafel met het
touch / screen waar je een door de
schrijver (een fotograaf) ingesproken
verhaal kon beluisteren waarbij je een

foto maakte alleen in je hoofd.
Het meest toegankelijk voor de leerlingen vond ik de fotoprijstentoonstelling
waar genomineerde afgestudeerde fotoacademiestudenten hun werk lieten zien.
Kon ik tenminste wat over vertellen en
het op die manier voor de kids begrijpelijk proberen te maken.
Verder was er werk van Dr. Dumas, tijdgenoot van Andy Warhol en grondlegger
van de geënceneerde fotografie. Filosofisch getint werk, met af en toe een
minder geschikt werk voor schooljeugd.
Ik hoop maar dat ze het niet zien. Na
afloop hoorde ik het woord ‘saai’ vallen,
had ik nog zo m’n best gedaan!
Een paar dagen later naar de Kunsthal.
Edward Munch, grote tentoonstelling,
had ik wel zin in. Er waren veel te veel
mensen, veel te warm en ik voelde me

ook niet zo aangesproken.
Van Thé Tjong Khing hingen de illustraties op een mooie rij. Zelf zat hij
voor te lezen met een meisje erbij uit
het publiek wat de gezichten trok die
pasten bij de teksten die hij voor las. Maf.
Toen we het museum verlieten, kocht
ik een kaart van René Burri en eindelijk voelde ik me begrepen. Een meer
met een begroeide , bewoonde horizon,
weerspiegeld in het stille nevelige water.
Een eenvoudige prachtige boogbrug.
Alles in zwart wit en op de voorgrond
in de foto getekend riet of zijn het
bloemen en letters? Of is het oud ijzer
dat hij ergens zomaar vond en zorgvuldig
plantte in het meer voordat hij deze
foto maakte?  www/nouvellesimages.com
- René Burri, Kumming Lake, Summer
Palace, Beijing.=

Wilted Lotus Blossoms, former Summer Palace, Kunming Lake, Beijing, China, 1964
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Dilemma

DILEMMA
				

Door Marleen Kleiberg-Bliek

Lastige vragen houden mij bezig.
Als verpleegkundige met een 0 urencontract kom ik elke week
nog wel een keer in actie in het ziekenhuis. Ook thuis hoef ik
me met 4 kleine kinderen niet te vervelen. En dan ook nog
schilderen. ‘Waar haal je de tijd vandaan?’ is een veelgestelde
vraag aan mij. Je vindt het leuk, dus maak je tijd, is mijn
antwoord dan.
Op schilderles bij Marius van Dokkum leer ik veel. Door hem
weet ik beter met kleur e.d. om te gaan. Mijn schilderijen lijken
meer te gaan leven. Door zijn aansporing en de opbouwende
aanwijzingen op de KORF-vergaderingen wil ik meer dan alleen
maar hobbymatig er mee bezig zijn.
Toch lijkt verpleegkundige zijn meer nut te hebben als je het
met elkaar gaat vergelijken. Ik kan in dat werk meer voor de
medemens betekenen dan met het maken van een schilderij, al
vind ik dat nog zo leuk om te doen. Niet voor niets heb ik een
diploma behaald.
Ondertussen stapelen de schilderijen zich op en is heel de
familie al voorzien. Zo kwam het dat ik op 17 en 18 september
een open huis heb georganiseerd. Allemaal een beetje
amateuristisch. Ik heb namelijk geen atelier, maar schilder
gewoon in de kamer omdat de slaapkamers ook alle vier bezet
zijn.
Gelukkig woon ik in het buitengebied van Putten en ziet ons
huisje er idyllisch uit.
Veel lof en bewondering kreeg ik van alle buren, familie en
kennissen. Ik verkocht zelfs een schilderij, wat helemaal boven
verwachting was.
Al met al was ik er best trots op. In gedachten zag ik mijn man
al een atelier in de tuin bouwen. En zo gingen we de zondag

tegemoet. Eerst nog de kamer terug verbouwen. Bank uit de
schuur, speelgoed er weer in, klok weer aan de muur en zo nog
wat dingen.
Zondag in de kerk zongen we psalm 33:2
Roemt nu met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van zijn gunst;
Het speeltuig moet dien toon vervangen;
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.
Alles moet Hem eren;
Want het woord des HEEREN,
’t Richtsnoer Zijner daan,
Is volmaakt rechtvaardig,
Al onz’ achting waardig;
Eeuwig zal ’t bestaan.
Vooral de 4e zin trof mij. Ik weet dat het vooral om muziek
gaat. Maar om zo letterlijk het woord ’kunst’ te lezen, trof mij
diep. Ik dank God ervoor en bid dat het me bij blijft.
Of ik van m’n hobby mijn werk kan maken, wat ik graag wil,
is in het licht van psalm 33 niet belangrijk. Dat zal de tijd wel
leren.
Als ik dan psalm 8 naast psalm 33 lees, waarin van Gods
prachtige schepping wordt gezongen, dan heb ik inspiratie
genoeg voor een nieuw schilderij. Maar ook reden voor
dankzegging en tot gebed aan de grote Schepper aller dingen!
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Expostitie

Inrichten van de Expo te Epe 29-9-2010

tijs en lia bij de vitrine

zou dit gaan lukken?
Korf-Magazine November 2010

18

Expositie

Expositie Epe
				

Door Jan den Ouden

Er was -vooral door Piet den Hertog- achter de schermen
hard gewerkt om de tentoonstelling in de fraaie expositieruimte van het gemeentehuis van Epe gestalte te geven.
Dankzij de ‘museale kwaliteiten’ van die ruimte kwamen de
geëxposeerde werken goed tot hun recht.
Het helaas niet in grote getale opgekomen publiek luisterde
aandachtig naar de openingsspeech van RD-cultuurjournalist
Rudy Ligtenberg en de toespraak van Piet den Hertog. De
voorzitter van Korf overhandigde een cadeautje aan de
mensen die zich extra hadden ingezet. Met een glas in de
hand maakten de aanwezigen vervolgens ‘een rondje’ langs
de tentoongestelde werken. Opvallend was dat sommige
werkstukken zo nauwkeurig werden geobserveerd dat het
leek of de beschouwer erin wilde kruipen…
Hopelijk vormt deze tentoonstelling een opmaat voor een
hele serie!
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Expostitie

Expositie Epe
Foto’s Piet den Hertog en Robert van Rooijen
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Riet Buis-De Niet

even voorstellen aan riet buis-de niet
Even voorstellen

Mijn naam is Riet Buis-de Niet. Kort na de Tweede Wereldoorlog ben ik geboren in Scheveningen, waar ik ook ben
opgegroeid. Ik ben getrouwd met Wim Buis, en samen hebben
we zeven kinderen, waarvan er zes zijn getrouwd. Inmiddels
hebben we zeventien kleinkinderen.
In mijn werkzame leven was ik facilitair manager in een zorgcentrum.
Mijn liefde voor de folklore en traditie van Scheveningen is gebleven. In mijn vrije tijd ben ik dan ook verbonden aan Muzee
Scheveningen. Ik wil graag het culturele leven zichtbaar maken

voor belangstellenden. Zo organiseren we jaarlijks een Scheveningse dag en hebben we klederdrachtshows en een kerst-inn.
Verder ben ik actief lid van de Morgensterkerkgemeente in
Zoetermeer. In deze gemeente help ik mee met de activiteiten
en ik zit in het bestuur van de vrouwenvereniging.
In de resterende vrije tijd reis ik graag naar zowel binnen- als
buitenlandse bestemmingen. Daarnaast ontwerp en vervaardig
ik kleding, lees ik veel en organiseer ik graag familiefeestjes.
Zes jaar geleden ben ik begonnen met schilderen. Dit is uitgegroeid tot mijn grootste hobby. Hiervoor volg ik sinds drie
jaar lessen bij Anthonius Kouwenberg in Zwijndrecht. Website:
www.schilderschool.nl
In het schilderen vind ik rust en ontspanning. Ik ben erg op
gesteld op het ontvangen van kritiek op mijn werk, omdat ik
me graag verder wil ontwikkelen. Daarnaast is de belangrijkste
reden om lid te zijn van Korf het contact met andere kunstenaars en het leren door naar het werk van anderen te kijken.
Ook verdiep ik me graag in de kunstgeschiedenis (met name
de Haagse school) en bezoek ik musea.
Ik schilder – in olieverf welteverstaan – bij voorkeur onderwerpen als zee, strand en wolken. Stillevens maak ik ook wel,
vanwege de contrastwerking, maar daar moet ik me meer toe
zetten.
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Expositie Hotel Viktoria

De geboorte van een kleindochter
De wording van een expositie
In der Schweiz
Door Bert Bosch

Expositie Hotel Viktoria
Hasliberg-Reuti
Zwitserland
www.hotelviktoria.ch
Afgelopen zomer waren wij te gast bij mijn dochter en haar
echtgenoot in Zwitserland. We hebben genoten van de prachtige omgeving met zuivere lucht en heldere waterstromen. De
majestueuze bergen zijn altijd groter dan we ons in Nederland
kunnen voorstellen?
Mijn schoonzoon, Rein van Woerden, die er manager in het
hotel van zijn vader is, gaf aan dat hij wat meer kunst in het
hotel wilde. Ook buiten op het terras wil hij beelden van Zwitserse kunstenaars plaatsen. Ik heb hem toen voorgesteld dat
de Vereniging Korf misschien wel wat kunst zou willen exposeren. Er hebben zich uiteindelijk 10 kunstenaars aangemeld
die op individuele basis wilden meedoen. De expositie valt
dus niet onder de naam KORF, want dan zouden de afspraken
doorbroken worden met betrekking tot ons expositiebeleid,
waarin onderscheid gemaakt wordt in een sectie A, B en C.
Voorwaarde voor de expositie in hotel Viktoria zou zijn dat
het werk er plm. 1 jaar zou blijven hangen. Op die voorwaarde
werd afgesproken dat, als tegemoetkoming voor het afstaan
van de kunstwerken aan hotel Viktoria, de exposanten gratis
drie dagen volledig pension zouden ontvangen.
In oktober is een verhuiswagen met 50 kunstwerken en wat
meubels en een groot orgel naar hotel Viktoria vertrokken.
Begin november is onze dochter bevallen van een welgeschapen baby. Haar naam is Sarah-Maria. Ik heb 2 dagen onbetaald
verlof opgenomen voor ons kraambezoek. Toen hebben wij de
andere 30 kunstwerken in onze auto meegenomen.
Vervolgens hebben mijn schoonzoon en ik een mooi plekje
opgezocht om het werk te exposeren.
Er zijn diverse spotjes aanwezig, maar binnenkort wil hij er nog
zo’n 60 spotjes bijkopen. Ook worden de titels op doorzichtig
folie op aluminium plaatjes geprint.
Er komt ook een aantal mappen in het hotel te liggen met de
gegevens van de de diverse kunstenaars en hun kunstwerken.
(naam, titels, prijzen,vindplaats)
Al met al was het een hele operatie, maar we hopen dat er
volgend jaar ook weer exposanten binnen de Korf bereid zijn
hun werk af te staan.

Het hotel heeft een houten bovendeel met een groot restaurant
met 2 verdiepingen erboven.
Onder de begane grond bevinden zich 4 etages met kamers die
tegen de berg aan gebouwd zijn.
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Expositie Hotel Viktoria

Prima skigebied !
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Expositie Hotel Viktoria

Mar Slingerlands werk in het restaurant met links en
rechts daarvan werk van Geertje vd Broek. (zie onder een
van de werken)
Het hotel is gesloten van 15 nov. t/m 15 dec. Met het
meubilair op de plaats en met mensen in deze ruimte
komt alles beter tot zijn recht.

Geertje van de Broek- Sleutelbloem met vaas (restaurant)

Aquarellen van Piet v.d.Wolf

Aquarellen van Piet den Hertog in de buurt van het restaurant

Pioenrozen van Marleen Kleiberg
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Expositie Hotel Viktoria

Werk van Geert Lammers bij de lift van de C verdieping
Het bordje ‘lift’moet eigenlijk nog even weg.

De 12 rode bomen van Bert Bosch

Biesbosch schilderijen van Evert Kuijt

Molen van Emmy Boer

‘Maxima’ van Martien Vos
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Contributie
Onderwerp: contributie 2001
Beste Korfleden en belangstellenden,
Een gezonde vereniging heeft een goede financiële basis. Zoals
wellicht bij een ieder bekend, ontbreekt dit. Aangezien alles
duurder wordt en wij, als vereniging, ook budget nodig hebben
voor activiteiten, zal de contributie worden VERHOOGD!
We hebben als bestuur de contributie voor 2011 vastgesteld,
te weten:
- Korfleden - sectie a, b en c: 40 euro per jaar.
- Belangstellenden: 10 euro per jaar
Graag VOOR 31 januari 2011 de contributie overmaken naar:
Kunstenaars op Reformatorisch Fundament
Barneveld
Rabobankrekening 33.36.42.899
Alvast bedankt!
Jo van Lagen
Penningmeester Korf

COLOFON

Hoofdredacteur
Evert Kuijt

Korfmagazine is een uitgave van kunstenaarsvereniging Korf.
De digitale versie van dit Magazine is voor iedereen
kosteloos te verkrijgen. Wil(t) u/jij dit magazine ontvangen,
stuur dan een mailtje naar het secretariaat van onze vereniging, Geertje van de Broek: g.ouden@xs4all.nl

Redactie-assistent:
Gerard Sollman
Opmaak:
Sven van Rooijen
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