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Inleiding
De redactie van 'schoutaDbr en Heerlijkheid, heefr ook
nu Iiee.r in 1994, aan de ti,rerkqroep Vetuwezoom, ten be-
hoeve wan de traditionete oktoberexpositie het derde

de lopende jaarqanq rer beschikkinq qesteld.
Dit biedt de nogelijkheid om wat nader in te gaan op de
opzet en achtergronden van de in de tirel genoemde ren-
loonstelling alsmede op de schilders, die daar mer werk
vertesenwooÍdlgd zÍjn. ook kan hier.in nu de caralogus
van her tentoongestelde qepubliceerd worden.

September is de maand, l",aarin de gemeenre Renkum etk
jaar de luchtlandinsen herdenkr, die in 1944 plaars von-
den. Dit jaal wordt daaraan bijzonder veet aandacht ge-
schonken, daar het nu 50 Jaar geleden is, dat de air-
bornes de poging, or0 de Àrnhense Ril.trrug in bezit te
krijqen, moesten opgewen. Na daar zware verfiezen te heb-
ben geleden concentreerde de strijd zich in de gemeenre
Renl<um in het bijzlÍder in oosterbeek, atwaar: ze zich na
9 daqen van hevige gevechren over de Rijn voor een deef
konden terugtrekken. Hierna werden de beroners gedwongen,
met achterlatinq van hun bezittinqen, te evacueren. Her
en der @spreidden ze zich over de Veluwe of naar nóo
noo.d- L"lö sr.è<en. Và.àf ct. bev. idirg i1m-r toa)
kwamen ze terug en troffen hun dorpen in een desoiate
toestaÍd aan. cebouweil en woningen rvaren ver:\,roest of
ernstig beschadigdr huisraad qestolen, vernield en daar_
door naulrelijks meer bruikbaar, waardevolle srukken
waren niet neer aanwezig. Daaronder veel schiLderstuk_
ken van bekende kunstenaars/ die in de gemeente gewoond
en gewexkt hadden en daar/ vaak vete iaren, votop aan
n-- nè".sc\àppel''Ie -n --t-u.ót- Leven h..l.,en oe- S--
nomen en daarop in zekere zin een stenpel haatden gedrukE.
De bevoners bleven echter nlet b1j de pakken neerzitten.
woninqen en andere qebouwen I,r'er.den hersretd, Í,ar niet
herbould kon worden werd gesloopr, nieuse bouwerken
namen de llaats in wan dat, wat verdwenen was. rortom,
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het aanzien van de dorpen veranderde, het verleden
verdween in korte tijd uit het daqelijks lewen, het
heden eiste alle aandacht.

rn dit jaar van herdenkinq wi1 de stichting voor Heem-
kunde in de gemeente Renkum op haar eigen lrijze aan de
gebeuxtenissen van een halve eeuw geleden aandacht
schenkèn. Ze neent dats niet beter le kunnen dóen dan
door de Lrlik te richten op de dorpen, zoals dle er in
de ogen en in de verbeeldinq van de schrlderende en
tekenende kunsÈenaars hebben uitgezien- Hel vinden wan
in aanmerkinq l<omende stukken leverde, ondanks dat er
veel verLoren ging, qeen enl<e1 probleèn op, want kun
stenaars hadden zich in de serneente Renkum al geduren-
de de laatste 150 jaar voor korte of lanqe tijd net-
te "/oon qevestiqd en een aanmerkelijke productie na-

Éet qeërloseerde erk is aÍkomstig uit een r:ijdsbestek
van ca 100 jaar; behandelde onderiverpen zijn, op enke-
Ie uitzonderinqen na, het landschap, het dorpsgezicht,
een gebouw of woninq, vèelal ln een landschappelijke om-
gevinq. 1'let afgebeelde ondex\íerp of de locatie is voor
de kijker nu eens herkenbaar, dan weer biedl dat voor
hem nauwelijks aanknopingspunten. soms is het door de
kunstenaar: afgebeelde gebouw verdvenen en door een ander

He onLr"s .le .'nr -der: Jarer q' 'd". ,.t
en wat er nu is, tussen hel verfeden van voor 1944 en
hel heden van 1994, we] eens bÍjzonder groot. Duidelijk
bliikt dal in onderstaande qeva1len, waarin naast de
folo van een schilderii de opnanie staat van de silua-
i-, o, diF eoe p.dà9- q,

ook d1t jaar verd een beroep gedaan op particuLleren,
die ook nu vreer bereid bleken hun kostbaarheden voor
de duur van de tentoonstelling af te staan. TeLkens
uorden de organisatoren getroffen door het feÍt, dat er
in de qemeente Renkum zovelen ziin, die trerk van kunste-
naars in hun bezit hebben. die eertijds plaatsgenoten
waren. Is dit enerzijds een duiderijke aanirijzing, dal
de desbetreffende kunstenaars in de plaatselljke ge-
meenschap als.zodaniq vollediq geacceptëerd waren en
dat hun vexk grote waarderinq genoot, anderzijds is het
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ook een bewijs, dat de indivlduele inÍoner belanqsreLlins
heeft voor cultuur in het algeneen èn voor de schilder
kunst 1n het bijzonder. Het leeL de werkqroep dan ook
zinvol oni in dit artikel plaats in re r:uimen voor de
eryoserende kunstenaars door vèn hen de belangrijksre
bioqrafische geqevens op te nenen. Verreweg de meesten
behoren tot de groep van de 'Oosterbeekse of Renkumse
Schilderschoof' .
Van dezen is een aantal aan de bezoeker van Museim
Velurrezoom in kasteel Dooruerth a1 vertrouwd door de
enail le-afbeeld Íngen / die door Eenny Teerink zajn ver-
waardisd en die in de staande vitrines daar bewonderd
kunnen worden. Ànderen zijn minder, mrsschien zelfs
helemaal niet bekend. order hen willen wij attenderen
op vader en zoons Berendsen, die verdienstelijke alla-
teurschilders en -tekenaars qeweest zijn. De door deze
huis- en decoratieschilders qestichte bedrijven nmen
dit jaar aI een eeuw in het maatschappelíjke leven van
Oosterbeek een qewaardeerde plaats in, voor de Stichting
voor Eeemkunde in de geneente Re.kun met haar histo-
rische doelstellinq een gerede aanleidinq om daarvan
hier mefding te maken.

Een tentoonstelling zonder catalogus is als een vis
zonder water. De onalerstaand opqenonen fijst bevat
naast de -àom vor de naké. oo< eaige geqevens over
heÈ tentoonqeslelde werk. De nummering loopt niet paral-
1el ne! die van de opgehangen stukken. De laatste be-
gint in de Veluí'ezoonzaal Íiet het nummer. 1 aan de noord-
zijde naast de schouw, qevolqd door de werken lang.s
Iesp. de west-, zuid- en oostzijde. Het oeuvre van de
Berendsens is ondergebracht in de Doon errh rr zaal
op de daar geplaatste e)eositiepanelen. op een infeg-
ve] in diÈ 'SchoutaÍÈt en Heerlijkheid'
woldt ver:wezen naar de concorderende nuimers van de
afqedrukte catalogus.
De boven omschreven drie aspecten komen in het vot
qende onder de hoofden 'Zoa1s het was,, 'Schitder.s van
de Veluwezoom, en 'catalogus expositie okr. ,94,aan bod.
De 'iTerkgroep veluwezoon van de Stichting voor rieemkunde
in de qeneente Renku,n' wenst u een vruchtbaar bezoek
aan de tentoonsreltinq toe,
I,lerkrroep Vef uwezooD
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rzlreiersdal net R.K.
Marius Berendsen.
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'cezicht op Henelse Bergr ;
De ran A. Romijn
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Deukenlaan, Renkun 5-9-1994
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'Unk-eepad ar..ier.eck' ;

B, J. BerenalsÈrl
ol ie\.erl op doÉk.
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