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Woord vooraf 
 
Willem Hoogeveen heeft een enorm 
oeuvre achtergelaten! Groot werk, klein 
werk, objecten, schilderijen, schetsen. 
Daarnaast is er een groot archief vol 
krantenberichten en artikelen. We willen 
die nalatenschap beetje bij beetje ontslui-
ten. Dat doen we door het publiceren van 
deze boekjes. Die worden in kleine oplage 
gedrukt; we zetten ze ook op de website 
van de KVF: www.flevokunst.nl  
Dit is het tweede nummer. 
 
Willem was bijna vanaf het begin van de 
oprichting lid van de Kunstenaars Ver-
eniging Flevoland. De KVF organiseert 
kunstprojecten en die vinden vaak plaats 
in de buitenwereld. Als Willem kans zag, 
dan deed hij mee, met als resultaat dat 
zijn naam veelvuldig voorkomt in het ge-
heugen van de KVF. Voor dit tweede num-
mer van deze serie uitgaven hebben we 
gekozen voor de werken die hij maakte 
voor Sunsation.  
 
In die periode maakten we nog niet zo-
veel foto’s als in latere jaren en de flyers 
en verslagen waren niet altijd in kleur. 
Zwart-wit foto’s, kopietjes... de resolutie 
laat soms wat te wensen over, maar we 
doen het ermee. 
 
In deze periode verzorgde Fred van Welie, 
toen ook lid van de KVF,  voor de vorm-
geving en fotografie. Veel van de foto’s in 
dit boekje zijn door hem gemaakt. We zijn 
hem daar dankbaar voor. 
 
JannieKeuper/Hein Walter

Colofon 
 
Deze boekjes worden uitgegeven door 
stichting Luchtkastelen, de Kunstenaars 
Vereniging Flevoland en stichting 
De Zijderups.  
De boekjes komen onregelmatig uit. 
 
De boekjes kosten €10,- per stuk,  
inclusief porto en zijn te bestellen via  
de administratie. 
 
Redactie:
Hein Walter 
 
Administratie 
heinwalter@tiscali.nl  
06 51924882

SUNSATION 1994 - Thema: De Verbazing 
 
In 1982 werd voor het eerst het festival 
Sunsation gehouden bij het Observatori-
um van Robert Morris. In de ochtend van 
de langste dag, bij de eerste zonnestralen, 
begon het evenement met het begroe-
ten van de zon. Daarna kwamen dichters 
en schrijvers aan het woord en werd er 
muziek gespeeld.   
1994 was het eerste jaar dat de Kunste-
naars Vereniging Flevoland een bijdrage 
leverde aan het festival. Het thema was 
toen ‘De Verbazing’. Met tijdelijke instal-
laties en objecten geven zes kunstenaars 
vorm aan hun individuele of universele 
verbazing over de onstuitbare beweging 
van de natuur en de rol die het mensdom 
zichzelf daarin heeft toebedeeld. 
De deelnemende kunstenaars waren: 
Hendrik Baartman, Frits Breekveldt, 
DAAD, Erik Petersen, Jeroen Stok en 
Willem Hoogeveen.  
 
2004 was de laatste keer dat de KVF een 
rol speelde bij het festival. Alle elf keren 
heeft Willem meegedaan. 
Het bijzondere aan dat project was dat de 
kunstenaars in de week voorafgaand aan 
Sunsation al op locatie aan het werk wa-
ren en daar vaak ook hun tent opsloegen 
en daar ‘s nachts bleven slapen. 

De kunstwerken werden opgesteld
rondom de buitenste ring van het obser-
vatorium. Vanaf maandag 13 juni 1994 
waren de kunstenaars in actie te bewon-
deren en het eindresultaat was te bezich-
tigen vanaf 17 t/m 22 juni. 

Bij dat eerste jaar maakte Willem het 
werk ‘Het Oog’.  
 
Bij het ontwerp schreef hij: De mens be-
paalt zelf, onder andere door stemming,
waarnaar en met welke intentie hij ergens 
naar kijkt. Maar onze ogen worden ook 
nogal eensdoor omstandigheden gedron-
gen ergens naar te kijken.
Dit werk is zo gemaakt, dat het oog alle 
kanten van de wereld in kan kijken . De 
wind bepaalt waarnaar; de pupil is draai-
baar. Ook kijkt het altijd naar boven, de 
kosmos in, en naar beneden , in jezelf. 
De pupil is van spiegelglas , zodat u zich-
zelf in het oog gespiegeld ziet. Want het 
gaat om u. U bent degene die zich kan 
verbazen. 
Geel staat voor het weten, violet staat 
voor het onbewuste, blauw voor introvert, 
oranje voor activiteit, rood voor harts-
tocht en groen voor vruchtbaarheid. 
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SUNSATION 1995 - Thema: Beweging in 
kunst, kunst in beweging

In 1995 waren het Hendrik Baartman, 
Frits Breekveldt, DAAD, Cor Sonke, Frea 
Lenger en Willem Hoogeveen die de wer-
ken op het terrein rond het Robert Morris 
Observatorium maakten. 
 
Willem schreef bij zijn ontwerp ‘Op de 
golven van de wind’: Beweging is een fas-
cinerend fenomeen. Je weet nooit precies 
hoe het zal aflopen. Hoe het uiteindelijk 
uitpakt, is de vraag. Maar, wat is uiteinde-
lijk, blijkt alweer een nieuw begin. Be-
weging is er voortdurend, ook al lijkt het 

soms of alles hetzelfde blijft. Na verloop 
van tijd zal blijken dat er veranderingen 
zijn opgetreden en dat alles verandert. 
Het beeld bestaat uit negen windwijzers. 
Alleen bij westenwind zullen de wijzers 
een figuur vormen: de spanten van een 
boot. Bij alle andere windrichtingen blijft 
de vorm een raadsel. 
De boot zal voortdurend in beweging 
zijn omdat de wind steeds van richting 
verandert. 
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SUNSATION 1996 - Thema:  
Magisch moment ‘96, Flevoland leeft

In de zomer van 1996 maakten Hendrik 
Baartman, Frits Breekveldt, DAAD, 
Cor Sonke, Erik Petersen en Willem Hoog-
eveen de werken rond het podium van 
Sunsation. 
  
Willem maakte het werk ‘Het volmaakte 
verbeeldend’. Hij schreef erover:   
De basis een vierkant 
plaatsbepalend voor de mens
in de schijnbare chaos, 
 
daarbinnen de driehoek, 
symbool voor het vuur; 
hier binnen een bol - 
 
het volmaakte verbeeldend. 
 
Kleuren: geel (verschillende soorten). 
De driehoeken zullen doorzichtig zijn, 
zodat de bol erdoor schijnt. 
Hoogte: 2,5 meter; vierkant: 4,5 x 4, 5 m.

SUNSATION 1997 -  
Thema: De verschijning

In de zomer van 1997 waren het Peter 
Bata, Frits Breekveldt, Frea Lenger, Erik 
Petersen, Karin van der Molen, Cor Sonke 
en Willem Hoogeveen die de werken 
maakten  
 
  
Willem schreef over zijnwerk ‘De aarde’: 
De vrije markt wappert arrogant,
als de aarde verschijnt en eisen stelt
verliest de draaikont snel zijn Rambo-
status. 
 
Materiaal: hout, staal, doek. 
De streepjescode is een vlag.
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SUNSATION 1998 - Thema: Gezichten 

In de zomer van 1998 waren het Johan 
IJzerman, Cor Sonke, Daad, Frea Lenger, 
Jacoba Schroevers, Karin van der Molen, 
Michel Bongertman, Peter Bata en  
Willem Hoogeveen die een werk maakten 
rond het thema Gezichten. 
 
Droom, Luchtkasteel, Rivier, Obstakels, 
Lachen, Onvermijdelijk... dat was de 
titel van het werk van Willem. Hij schreef 
erover: Emoties zijn van het gezicht af te 
lezen. De vele gezichten van een mens. 
Zoals: vriendelijkheid + agressie + geluk 
+ nieuwsgierigheid + nervositeit + onbe-
vangenheid + naïviteit + hebberigheid + je 
kop in het zand steken. 
Je reactie op gebeurtenissen kan verras-
send zijn. Zelfs zo, dat je wel eens even 
niet bij jezelf wilt horen. 
De gezichten van een mens worden weer-
gegeven door een tros ballonnen. Balon-
nen, omdat ze iets feestelijks uitstralen. 
Iedere ballon toont een emotie. De grote 
opgeblazen figuur in de schaduw van 
jezelf hoort er liefst even niet bij.
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SUNSATION 1999 -  
Thema: De Herinnering

In 1999 waren het Frea Lenger, Daad, 
Peter Bata, Michel Bongertman, Erik 
Petersen, Frits Breekveldt, Karin van der 
Molen en Willem Hoogeveen die een 
werk maakten.
Willem Hoogeveen plantte zijn kleurige 
vissen hoog in de wolken, maar wie goed 
keek zag tussen die vrolijke droogzwem-
mers ook een school zwarte vissen. 
De titel van zijn werk was De herinnering 
aan water. 
Willem schreef: Toen het water verdwe-
nen was, begon het te stuiven. De vissen 
schrokken en zochten een nieuwe
tijdsbesteding op de vruchtbare weidse 
vlakte. Wat bleef was de herinnering aan 
water.

SUNSATION 2000 - Thema: De Verjonging

In 2000 lieten Robert Bosari, Michel 
Bongertman, Gré Dubbeldam, , Karin van 
der Molen, Cor Sonke,  Johan IJzerman en 
Willem Hoogeveen zich inspireren door 
het thema De Verjonging.  
Willem Hoogeveen liet in zijn bijschrift 
weten niet te hopen dat verjonging een 
ontkenning betekent van ouder worden. 
Elke periode in het leven is het leven 
waard, ook die met gebreken. De titel die 
hij zijn werk meegaf was Viagra.  

Letterlijk schreef hij: Eigenlijk voelen wij 
ons ontzettend beledigd als wij ouder 
worden -  
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SUNSATION 2001 - Thema: Pop en Poëzie

Voor de achtste keer nam de Kunstenaars 
Vereniging Flevoland deel aan het jaarlijks 
evenement Sunsation ter gelegenheid 
van de zomerzonnewende in de vroege 
ochtend van zaterdag 23 juni 2001.
De deelnemende kunstenaars waren: 
Michel Bongertman, Sonja Rosing, DAad, 
Karin van der Molen, Cor Sonke en Willem 
Hoogeveen. 

Willem bracht een ode aan muziek en 
muzikanten die hun eigen geluid verkie-
zen boven de verlangens van de platen-
maatschappij en de markteconomie.
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SUNSATION 2002 - Thema: Liefde

Voor de negende keer nam de Kunste-
naars Vereniging Flevoland in samenwer-
king met de Stichting Zonnewende Fle-
voland deel aan het jaarlijks evenement 
Sunsation. Sonja Rosing, Erik Petersen, 
DAAD, Frits Breekveldt, Hein Walter,
Frea lenger, Cor Sonke, Michel Bongert-
man, Karin van der Molen en Willem 
Hoogeveen waren de deelnemende 
kunstenaars.  
Willem zijn commentaar op het thema 
was ironisch: In de wolken van verliefd-
heid, die wolken blijken nogal eens te 
verdwijnen. 
Hij legde van klei een kleedje met wolken-
vormen neer op het gras. Daarbij maakte 
een staand, lichtblauw object dat je kan 
beschouwen als een figuur met benen en 
handen. De rest van het lichaam is blijk-
baar opgelost, weggewaaid. 
 

SUNSATION 2003 -  
Thema: De verwarring

Chaos, wanorde, verlegenheid, zoeken, 
schreef Willem bij zijn ontwerp.  
Een kleurrijk werk met veel kleinere vor-
men. Gezichten, harten en een figuur die 
met zijn handen naar zijn hoofd grijpt.  
Anthea Simmonds, Cor Sonke, Sonja 
Rosing, Mariël Bisschops, Linda Verwaijen, 
Awni Sami en Michel Bongertman waren 
de andere kunstenaars. 
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SUNSATION 2004 - Thema: Zuiderwind

Tien kunstenaars van Kunstenaarsver-
eniging Flevoland sloten zich – voor de 
laatste keer - bij het Festival en lieten 
zich die keer inspireren door de vier 
windrichtingen: de Amerikaanse Westen-
wind, de meditatieve Oosterse Wind, de 
Noordelijke Wind van de Noormannen en 
de warme Wind van Afrika; daaromheen 
kwamen een groot aantal ontdekkingsrei-
zigers in woord tot leven. 
De kunstenaars werkten die laatste keer 
in tweetallen.
Anthea Simmonds en Michel Bongert-
man, Karin van der Molen en Sonja Ro-
sing, Mariël Bisschops en Linda Verwaij-
en, Daad en Hein Walter en Cor Sonke en 
Willem Hoogeveen.
Tot en met 26 juni van dat jaar waren de 
werken te bezichtigen op het terrein van 
het Observatorium. 
 
Hein Walter schreef een gedicht 
bij het werk van Cor en Willem: 

Noord

Europa is het centrum van de geschiedenis.
De mens begon de wereld eeuwen geleden

met de vraag: Waar ben ik?
We zijn gaan zoeken naar het antwoord

op plaatsen waar de mensen nog niets vroegen.
We noemen dat ontdekkingsreizen.

Zo vonden we het Noordelijke ijs, het goud
in het oerwoud, de slaaf in Timboektoe.

We namen bezit van de tijd en gaven in ruil
daarvoor ons langst houdbare erfgoed: vervuiling.

In het kielzog van onze ontwikkeling drijven
de uitwerpselen van de vernieuwing, op de ijsberg

staat in kleine lettertjes ons afval geschreven en zelfs
op de bodem van de oceaan staat onze vingerafdruk.

Dus is het tijd voor Vikingen om antwoord te geven
op onze vraag en terug te geven wat van ons is.
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