
1 
 

Berkelland Art. Een korte geschiedenis.  

Opgetekend door Herbert Wensink 
25 augustus 2015 

 

In 2002 benaderen Ans van Zon en Rens van der Heyden, twee Needse 

kunstenaars, Marlies Swarttouw en Seine Schoemaker omdat zij met de 

gedachte spelen een kunstplatform op te richten dat in principe bedoeld 

is voor iedereen die met beeldende kunst bezig is in de nieuw te vormen 

gemeente Berkelland. Er ontstaat een initiatiefgroep waartoe ook Harry 

ten Hagen behoort. Langzamerhand krijgt een en ander vorm en inhoud. 

Er wordt een kunstplatform gelanceerd dat in principe bedoeld is voor 

“Iedereen, amateur-, beroeps- en aanverwante kunstenaars die de kunst 

een warm hart toedragen.”  

 

Er is contact met een groep in Eibergen; contactpersoon daarvan is Mari-

on Schmitz. Thema’s van het platform zijn in het begin vooral:  

 de diversiteit van de leden, 

 de te ontplooien activiteiten,  

 de facilitering van de leden en  

 de te kiezen rechtspersoon. 

 

Al pratende ontstaat er een kunstgroep met voornamelijk kunstenaars uit Neede, Eibergen, Rekken 

en Haarlo. Alle kunstenaars worden opgetrommeld. De groep vergadert op 7 september 2005. De 

naam voor de “vereniging” wordt Kunstkring B-Art, waarbij B-Art staat voor Berkelland Art. De vere-

niging telt 37 leden. 

Het voorlopige bestuur bestaat uit: Ans van Zon en Rens van der 

Heijden, voorzitter, een gedeeld voorzitterschap dus, Harry ten 

Hagen secretaris  Seine Schoenmaker penningmeester en Marlies 

Swarttouw lid. 

 

Formeel wordt de vereniging opgericht op 27 oktober 2005. De 

statuten worden vastgelegd bij de notaris. De vereniging stelt zich 

ten doel om beeldende kustzinnigheid en de kunstbeleving in alle 

diversiteiten in de gemeente Berkelland en omstreken te bevorde-

ren en voorts al datgene wat daarmee in  ruimste zin in verband 

staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Het ledental neemt toe. In januari 2006 telt de vereniging 47 leden. Het definitieve bestuur kent 

naast Ans van Zon en Rens van der Heijden Stephan de Jong als secretaris, Janny Fokkens als pen-

ningmeester en Marike Altena. De vereniging kent A- en B-leden: als de A-leden exposeren doen de 

B-leden niet mee en omgekeerd.  
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De leden van B-Art treden meer naar buiten. Kunstuitleen, de website en het initiatief tot een koe-

pelorganisatie voor kunstkringen in Berkelland (Stuurgroep Berkelland Cultuur) beheersen de agen-

da. In de loop van 2006 geeft Rens aan te 

stoppen als medevoorzitter, zijn plaats 

wordt ingenomen door Daan de Leeuw. In 

de ledenvergaderingen presenteren leden 

hun werk en  reageren op elkaars werk in 

positief, kritische zin. 

 

B-Art kent een expositiecommissie en een 

evenementencommissie. 

 

Een nieuw fenomeen ontstaat. De evene-

mentencommissie organiseert onder lei-

ding van Rens op 23-24 september een 

kunstmanifestatie geheten Barticamp. Het 

geheel vindt plaats op Camping ’t Klumpke 

in Lochuizen. Het wordt een succes. Het 

tekort van €250 wordt aangevuld uit de kas 

van B-Art. In de evaluatie wordt een beoor-

delingscommissie aangekondigd die werkt 

met een A- en B-status. 

 

Ten behoeve van de organisatie in 2007 wordt de Stichting Barticamp opgericht. Daan de Leeuw is 

voorzitter, Rens van der Heijden secretaris/penningmeester. 

 

De Stuurgroep Berkelland Cultuur wordt omgezet tot een Stichting Berkelland Cultuur, doel is sa-

menwerking van de kunstkringen in Berkelland en functioneren als aanspreekpunt voor de gemeen-

te. Fried van Geldorp en Herbert Wensink worden aangezocht om naast Rens B-Art te representeren. 

 

In 2007 wordt Marike Altena voorzitter, Ans van Zon treedt terug, Seine Schoemaker wordt lid van 

het bestuur. Zij organiseert de B-Art/Helios kalender. Het wordt een prachtige grote kunstkalender 

met werk van onze leden, dat door Helios geselecteerd wordt. Deze kalender zal drie jaar achter el-

kaar uitgegeven worden. In 2008 neemt Herbert Wensink het voorzitterschap over van Marike Alte-

na. Centraal gespreksthema is op dat moment: B-Art in perspectief. De A- en B-status leidt tot ondui-

delijkheid en dreigt zelfs uit te groeien tot een splijtzwam. De nota probeert antwoorden te vinden 

op vragen als ‘wat willen we, waartoe zijn we op aarde’. Het voornemen wordt uitgesproken missie, 

visie en doelen nadrukkelijker te benoemen. Het ledental neemt af. 

In mei 2008 verlaat Stephan de Jong Eibergen, Marion Schmitz neemt zijn plaats in als secretaris, 

voor 1 jaar, zegt ze. 
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In de loop van 2008 start de bibliotheek Bieb Art 

Kunstuitleen. 

In maart/april 2008 organiseert B-Art een geza-

menlijke (voor A- en B-leden) expositie in het SKB. 

 

Barticamp kent haar vierde jaar; deze keer grens-

overschrijdend met steun van de Euregio in Vre-

den en ’t Klumpke. In oktober wordt het gesprek 

over de band/koppeling tussen B-Art en Barti-

camp een thema: de organisatie van Barticamp 

bestaat voornamelijk uit niet-B-Arters; de betrokkenheid en deelname van B-Art-leden neemt steeds 

meer af. De financiële borgstelling in de begroting van B-Art wordt daarmee ook een discussiepunt. Is 

het een lening, is het een garantie? Conclusie van het gesprek is dat B-Art en Barticamp organisato-

risch en financieel worden losgekoppeld per 1 januari 2009. 

Op die datum hebben we 35 leden. Het ledental blijft afnemen. Een punt om te bespreken. ‘B-Art in 

perspectief’ wordt voortgezet als ‘Hoe maken we B-Art leuker?’. We spreken met elkaar over onze 

positieve ervaringen, delen mogelijke verbeteringen. 

 

Begin 2009 vertrekken Janny Fokkens en Daan de Leeuw uit het bestuur. Marion Schmitz blijft. Mar-

lies Swarttouw en Corry Lankveld (penningmeester) versterken de gelederen. Rens van der Heijden 

verlaat B-Art. 

Tot op dat moment presenteerden individuele leden op de bijeenkomsten hun werk. Deze werkwijze 

wordt veranderd. Op initiatief van Marion presenteren de leden hun werk, per bijeenkomst spreken 

we een thema af en de meegebrachte werken rond dat thema worden in de groep besproken.  

 

In 2010 gaan we exposeren in ’t Spieker te 

Eibergen. Aannemer Kormelink in Rietmo-

len schenkt ons in september twee vitrines. 

Ondanks alle inspanningen van de exposi-

tiecommissie blijft de communicatie met ‘t 

Spieker een probleem. We besluiten de 

ontwikkelingen kritisch te volgen. 

 

Barticamp vindt dat jaar plaats Op de Maat 

in Eibergen. Bart heeft daar een eigen expo-

sitietent op ingericht. Regen en storm teisteren de manifestatie die in de loop van de zaterdagmid-

dag wordt beëindigd. De zondag wordt afgelast. 
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Gedurende 3 maanden in voorjaar, zo-

mer en najaar 2010 richten we een expo-

sitie in in Galerie de Molen in Borculo. 

Een geweldig succes. We hebben veel 

bezoekers en er wordt redelijk veel werk 

verkocht. In deze B-Art-galerie vieren we 

op zaterdag 2 oktober ons eerste lustrum 

met een borrel en een hapje. Grappig is 

wel dat we voor dit gebruik een WOZ-

aanslag krijgen in 2011. Een bezwaar 

heeft effect. 

 

 

Het ledental blijft dalen; we spreken af om nadrukkelijk om ons heen te kijken om deze trend te bre-

ken. 

De kunstuitleen komt door de bezuinigingen bij de 

bibliotheek onder druk. We blijven actief en spre-

ken af in ieder geval tot en met2014 door te gaan. 

 

We organiseren een midwinterexpositie in de Gro-

te Kerk te Neede. 

 

In augustus 2011 stoppen we in ’t Spieker; het is 

‘mooi’ en genoeg geweest.     

 

Barticamp wordt gehouden bij de 

Mallumse Molen een mooie en gezel-

lige locatie en B-art doet weer mee 

met een mooie tent met werk van de 

leden . Ahaus mag wederom reken op 

een aantal B-Arters. 

 

 

 

In 2012 geven  we acte de présence op de Oranjemarkt-Oranje-art in Neede. Barticamp is voor de 2e 

keer te Mallum en wij doen er als Bart weer aan mee; Ahaus wordt weer bezocht en het midwinter-

festijn in de Grote Kerk te Neede vindt weer plaats. 
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In 2013 wordt een begin gemaakt met de verbetering/professionalisering van onze website. In juli 

wordt René Appels beheerder van de site. 

In de maartvergadering wordt de vraag opgeworpen of in het nieuwe gemeentehuis geen plaats is 

voor een kunstexpo. Het bestuur pakt de vraag op. In de loop van 

2015 gloort een opening. 

In september en oktober organiseren we een expo in De Huve. 

Vanaf 2013 staan de vitrines in De Huve, deze worden om de twee 

maanden gewisseld. 

Eind 2013 verhuizen we onze ledenbijeenkomsten naar ’t Stieltjen in 

Haarlo. 

We kijken uit naar een thema-expositie in de Oude Kerk in Eibergen 

over Pasen 2014. 

In december presenteren we ons bij Estinea in de Nieuwstraat als 

onderdeel van de Eibergse kerstmarkt. 

 

In 2014 organiseren we voor de 

tweede keer een grote expositie in 

het Streekziekenhuis Koningin Bea-

trix te Winterwijk; in augustus en 

september verzorgen we de expositie voor Estinea in De Huve, in 

november en december als B-Art in De Huve.  

 

Seine verlaat de expocommissie; hij blijft wel lid van het bestuur. 

 

Naast de expocommissie komt een Commissie pers en publiciteit. 

Voor deze portefeuille gaan we op zoek naar een bestuurslid. De gedachtevorming over ons jubileum 

in 2015 start. Een jubileumexpositie? De expocommissie stelt voor een kunstroute en een kunstwed-

strijd te organiseren. 

 

Het gebruik van de website wordt geïnventariseerd. Het gebruik wordt kritisch besproken. René Ap-

pels laat met een power-point de mogelijkheden van een nieuwe professionele site zien. De website 

wordt prachtig; René ontvangt daarvoor veel lof; het gebruik echter blijft achter…. 

 

Gaan we door met de kunstuitleen; na ampele overwegingen kiezen we voor de variant via onze 

website. 

 

Het ledental bevindt zich tussen de 25 en de 30. Het gesprek over de vernieuwing van de vorm en 

inhoud van Bart wordt geïntensiveerd. “Hoe verder met B-Art na 10 jaar?” 
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In september zijn we op Barticamp en in Ahaus. 

 

In februari 2015 verlaten Marlies en Seine het bestuur. De twee vacatures blijven bestaan, het werk 

van de webmaster vraagt ook om adequate vervanging op termijn. We spreken over profiel, proce-

dures, namen, namen van buiten. We zoeken naar externe kandidaten. 

 

Het gesprek met de leden wordt weer gevoerd: Hoe beleef je B-Art, wat is goed en moeten we be-

houden, wat kan beter en hoe? 

 

 

Op 30-31 mei ėn op 6-7 juni houden we de Jubileum Kunstroute; 20 

leden op 12 verschillende plekken. De commissie Pers en Publiciteit 

weet veel aandacht van de pers te krijgen en we krijgen veel bezoe-

kers. 

 

 

 

De Jubileumkunstwedstrijd wordt opgestart; alle Berkellanders en 

leden van B-Art kunnen meedoen;  het thema is “Zo zie ik Berkelland”. 

Ook dit komt goed in de pers en levert ook evenveel deelnemers van 

Bart zelf als van buiten de kunstkring op. Op 3 oktober 2015 wordt de 

uitslag bekend gemaakt. De jongste deelneemster krijgt de prijs voor 

“aanstomend talent” en krijgt daarnaast door de kunstkring een work-

shop aangeboden om haar de gelegenheid te geven haar talenten nog 

verder te ontwikkelen.  Een mooie afsluiting met een duidelijk signaal 

naar de toekomst. 

 

 

 


