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Bloemen voor Trudy

Trudy deed bij het vorig jubileum afstand van 
haar bestuursfunctie, maar ze bleef betrok-
ken bij de KVF. Hoe kon het ook anders! De 
vergaderingen werden bij haar thuis georgani-
seerd, ze deed nog de organisatie van Natuur-
kunstpark en ze bleef op de hoogte van de KVF 
zaken. Ook heeft ze dit jaar nog het project 
Kunstlunch georganiseerd. Maar nu neemt ze 
dan werkelijk afscheid.  
 
Vijf jaar geleden hebben de KVF kunstenaars 
voor haar afscheid allemaal iets gemaakt. Die 
werken hangen bij haar aan de muren! 
We wilden niet nog meer ruimte vullen, maar 
een boek kan er vast nog wel bij. Een boek met 
bloemen.  
 
Voor deze gelegenheid willen we graag nog 
even op een rijtje zetten wat Trudy voor de 
KVF heeft betekend. 
 
Rond 1995 werd ze penningmeester van de 
KVF. Daarvoor was ze al betrokken bij de ver-
eniging, als een soort interim penningmeester 
en heeft ze de zaken op orde gebracht. Sinds-
dien is de KVF een gezonde vereniging van 
rond de 60 leden en is er nooit een financieel 
probleem geweest.
Trudy was niet alleen het financiële hart van 
de KVF, maar ook als het ware de moeder! 
Zij werkte altijd nauw samen met de voorzit-
ters en samen deden ze de fondswerving en 
subsidies. Jaarlijks wist de KVF gemiddeld zo’n 
vier grote kunstprojecten te organiseren en 
Trudy speelde daarin een heel belangrijke rol. 
Zij deed natuurlijke de financiële afronding, 
maar zij verzorgde ook altijd de openingen 
op locatie. Dan ging ze weer met een auto vol 
(tafels, wijn, zelf klaargemaakt eten) naar een 
bos of het Natuurpark en wist iedereen weer 
te verrassen. 
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Trudy heeft verschillende projecten georgani-
seerd. Tegenwoordig krijgen de organisatoren 
een financiële vergoeding voor het organise-
ren, maar lange tijd deed Trudy het organise-
ren voor niets. Grote projecten als Omtrent 
deuren en Zeewolderwijds, de jaarlijkse 
veldtentoonstellingen bij Sunsation, Natuur-
KunstPark, Nieuw Verleden. En dus dit jaar nog 
project 20, Kunstlunch. 
Trudy was o.a. de spil in het project dat de KVF 
heeft georganiseerd in Dmitrov. Zij onderhoudt 
de banden daar nog steeds.
Trudy zorgde altijd voor de nazorg bij kunst-
projecten: dan ging ze achteraf met een flesje 
wijn bedanken, bij het Flevo-landschap, of in 
Museum Nagele. Ze was en is altijd bijzonder 
zorgzaam en attent. Dat de KVF een goede 
naam heeft, is voor een groot deel aan haar te 
danken. 
 
En dan nu een hernieuwd afscheid. De 
volgende ledenvergadering zal bij iemand 
anders plaatsvinden, Natuurkunstpark 2020 
zal zonder haar inbreng plaatsvinden en de lijst 
met projecten die zij heeft georganiseerd is nu 
definitief.  
 
Bloemen dus, een boek vol. Vreemde, leuke, 
kleurige en abstracte bloemen. Je hoeft ze niet 
in het water te zetten, je kunt ze laten verstof-
fen.... maar als je even herinnerd wil worden 
aan de goede dingen die je voor de KVF hebt 
gedaan, sla dan dit boek open.  
 
1 november 2019, 
Het bestuur van de KVF

Marie-Louise Bekhuis, Else van Luin, 
Marisja van Weegberg, Hein Walter,
namens alle leden!
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4.   CUNST PS
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Beeld: Alda Koning
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Beeld: Aleksander Willemse
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Beeld: Godfried Zöllner
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Beeld: Hein Walter
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Beeld: Isabel Fírvida
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Beeld: Jan van Koningsveld
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Beeld: Joke Ziekenoppasser
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Beeld: Johanna Braeunlich
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Beeld: Ko van Velsen
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“Ik vond het een mooi kunstobject, lieve 
schoonzus. Nog mooier vind ik het verhaal 
waar de kunstenaar zijn werk op gebaseerd 
heeft.” 
 
“Ik was echt ontroerd door jouw verhaal. Jouw 
komst naar Nederland. Een stap in het onbe-
kende, zoals jij omschreef een zwart gat.  En 
hoe jouw leven steeds meer kleur kreeg in dit 
kikkerlandje.”

“Dit doet mij denken hoe creatief je ook wel 
niet bent. God heeft je zoveel talenten en 
giften gegeven en je benut ze veelal ook. Je 
steekt er veel energie in. Je doet me gelijk 
denken aan deze mooie bijbelvers van de 
Spreuken vrouw 
Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? 
Zij is immers veel meer waard dan de duurste 
edelstenen?
Je bent een vrouw van vele kleuren, waarin 
God laat zien hoe waardevol je voor Hem, je 
naasten en omgeving bent.”

“In eerste instantie dacht ik toen het zo in jullie 
huis stond wat zou het zijn. Ik dacht wel met-
een zou het uit Indonesië afkomstig zijn. Zou 
het iets met een soort schild te maken heb-
ben. Maar toen jij je verhaal vertelde achter 
dit kunstwerk vond ik het enorm waardevol. 
En vooral omdat het over jou als persoon gaat. 
Eigenlijk je levenservaring in Nederland en 
stukje uit je geboorteland. Ik vind hem daarom 
mooi zoals dit kunstwerk is en hij staat je erg 
goed. Hij hoort echt bij jou!”

“Vind het heel mooi, apart en vrolijk. Vind het 
ook heel goed bij je verhaal passen, van som-
ber begin in een nieuw land en een partner 
naar vrolijk, blijdschap en een gezegend leven. 
Dat straal je ook uit.” 
 
“Wat een mooi kunstwerk en wat gaf het jouw 
verhaal goed weer. Alle verschillende kleuren 
die allemaal een stukje van je verhaal vertel-
len. Mooi dat de stukken elkaar gedeeltelijk 
overlappen, en in beweging lijken te zijn. Zo 
loopt ook je verhaal/belevenissen hier gedeel-
telijk in elkaar over. Dat niet alle stukjes glad 

zijn is ook mooi, niet alles wat je meemaakt is 
vlekkeloos of rimpelloos. 
Kortom goed geslaagde uitdaging.” 
 
“Wat ontzettend mooi!! Ik heb toen gezegd 
dat het precies bij jou past. De kleuren die 
weergeven waar je vandaan komt, hoe jij je 
voelt en gevoeld hebt toen je net in Neder-
land was, je huwelijk... De geboorte van de 
jongens en altijd maar zo lief zijn voor ande-
ren..... Dit ben jij. “ 
 
“Prachtig! De veelkleurigheid, eenvoud & be-
tekenis versterken elkaar. Mooi materiaal; het 
glanst en je hoort geluid als de plaatjes tegen 
elkaar komen, :-).” 
 
“Mooie simbolisch.” 
 
“Dit kunstwerk is een goede vertolking van 
je levensloop tot nu toe in Nederland......de 
roerige jaren maak je je leven kleurrijker en 
mooier....zoals je nu bent geworden... Een 
prachtigste kunstwerk voor een mooi mens 
zoals je bent... 
goed gedaan.” 
 
“Een bijzondere jurk, voor een bijzondere 
vrouw! Veelkleurig, met vrolijke en sombere 
stukken. Wel zwaar om te dragen. 
Ik denk dat dat ook letterlijk voor je leven 
geldt: soms is het zwaar, ook al laat je dat 
weinig merken. Maar je staat altijd klaar voor 
je mannen en voor anderen. 
De vele kleuren doen me ook denken aan je 
moed  om toch vol te houden! 
En aan je creativiteit. En aan je liefde, doorzet-
tingsvermogen en gastvrijheid.” 
 
“Wat een bijzonder kunstwerk. En wat een 
bijzonder levensverhaal moet daar aan ten 
grondslag liggen. Je hebt volgensmij veel mee 
gemaakt! Mooie maar ook moeilijke dingen. 
Als ik hier over nadenk, realiseer ik mij dat ik 
maar een klein stukje van je verhaal ken. Ik zou 
het leuk vinden om meer over jou te horen!”

Beeld: Else van Luin
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Beeld: Maria van Daalen
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Beeld: Marianne Alting
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Beeld: Mariël Bisschops



Beeld: Marisja van Weegberg
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Beeld: Marjolein van Lubeck
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Beeld: Martin Koetsier
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Beeld: Rob van den Broek
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Beeld: Sonja Rosing
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Beeld: Gonny Geurts
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Beeld: Wim Pieterse

44



46

Beeld: Ninette Koning
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Beeld: Peter Koelman
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Beeld: Jeannette Plantenga
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