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Laren viert de tiende verjaardag van de – weer verenigde – Atelierroute. En 

dat vieren we met z’n allen: kunstenaars, kunstliefhebbers, ondernemers, 

winkeliers en burgers. De gemeente is meer dan blij met dit succesvolle 

initiatief, dat krachtig onderstreept hoe bijzonder ons dorp is. Niet alleen 

als het kunstdorp van Nederland, maar ook als een plaats waar dankzij 

vele honderden vrijwilligers zoveel gebeurt. Er worden hier zoveel plannen 

gemaakt en verwezenlijkt, dat andere gemeenten alleen maar bewonderend 

(en een beetje jaloers) kunnen toekijken. Als er één kunst is die we in Laren 

perfect beheersen, is het de kunst van het doen.

Als Laarder is het voor mij vanzelfsprekend dat er in mijn dorp jaar in jaar uit zoveel moois van de 

grond komt. Maar dat is het natuurlijk niet: het is buitengewoon bijzonder dat we mede dankzij de 

niet aflatende steun van particulieren en gemeente een uniek museum als Singer Laren hebben. 

En het is even bijzonder dat we met diezelfde steun zoveel kunnen doen om de kunstzinnige 

tradities van ons dorp in ere te houden. De Atelierroute is daarbij van essentieel belang, omdat 

alleen een persoonlijk bezoek aan een actieve kunstenaar kunst tot leven laat komen. En u heeft 

de keuze uit ruim zestig ateliers!

De gemeente Laren voert een actief kunstbeleid, dat er vooral op gericht is particuliere initiatieven 

te ondersteunen. U zult begrijpen dat het een eer én een genoegen is voor dat beleid medeverant-

woordelijk te zijn. Op naar Atelierroute nummer 11!

Tijmen Smit

wethouder

  

DOOR TIJMEN SMIT • VOORWOORD

DE KUNST VAN HET DOEN

COLOFON 10 LAREN ART MAGAZINE is geproduceerd in opdracht van de Atelierroute Laren. Redactie: Karel Hubert, Hetty 

Eijbers en Leo Janssen. Met medewerking van Antoinetty van den Brink, Karel Loeff, Jaap van Duijn, Margriet de Koning Gans. 

Fotografie: Elize van der Werff, Mireille van Breugel, Peter van Rietschoten, Leo Janssen. Tekening plattegrond: Frederieke 

Kuik. Vormgeving en lay-out: Mathilde van der Hoeven. Druk: Albe De Coker, Antwerpen. Oplage: 6.500 exemplaren.

Alle rechten voorbehouden / Laren, mei 2015    

Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van het beeldmateriaal te achterhalen. Personen of instanties die menen dat 

hun rechten desondanks niet gerespecteerd worden, kunnen contact opnemen met de redactie. 

www.atelierroutelaren.nl (met dank aan Counterpoint Communicatie, Goirle)
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DOOR LEO JANSSEN • INLEIDING

OP EENZAME
HOOGTE
Niet Laarders afficheren ons dorp vaak als een gemeen-

schap met een rijke buitenkant: een dorp van extraversie, 

showing off en oppervlakkigheid. Maar wie er woont, 

weet wel beter. De rijkdom van Laren zit hem vooral aan 

de binnenkant. Een grote verscheidenheid aan coloriet, 

zoveel bijzondere karakters wonen er. 

Van één ervan kreeg ik dit voorjaar een door hem zelf 

geschreven boekje in handen, in 50 exemplaren heel 

eenvoudig uitgegeven. ‘Op eenzame hoogte’ staat op het 

omslag. Dat is geen waardeoordeel stelt hij, maar een 

constatering dat er niemand is zoals ik. Hij beschouwt 

Laren als een groot collectief van individuen. Dat samen 

‘alleen zijn’, schrijft hij verder, is ongetwijfeld wat zoveel 

kunstenaars naar het Gooise dorpje heeft gebracht. 

Kunstenaars zijn eenlingen, ook als ze tot een School 

behoren, ook als ze hun laatste dagen slijten in het 

Rosa Spierhuis. Laren beschikt over een effectief auto-

immuunsysteem, stelt hij. Je kunt hier zijn wie je bent. 

Zonder inmenging van buitenaf. Tussen een sterk 

collectief en op jezelf willen zijn, blijkt in ons dorp geen 

tegenstelling te bestaan. Een scheppender klimaat is 

voor de creatieven onder ons niet denkbaar. 

U kunt het dit weekend ervaren in een door u zelf 

geplande route langs de ateliers van de Larense kunste-

naars: zowel prof als amateur, langs kunstwerken van 

makers die het niet kunnen laten. Iedere kunstenaar drukt 

zich uit in zijn of haar eigen beeldtaal. Dat geldt zeker voor 

‘het handschrift’ van ieder van de 63 deelnemers aan deze 

10e Atelierroute Laren. Hun verbeeldingen uit het leven 

van alledag - figuratief of abstract - weergegeven op 

het doek, in brons, met hout, acryl, pen, papier, oud 

plastic of (kleur) potlood - mogen op het eerste gezicht 

misschien de indruk wekken alleen maar academisch te 

zijn gemaakt, wie door al die werken heen kijkt, ziet iets 

heel anders. Een wereld van verwondering. Een wereld 

waarin de kunstenaar zich hoogst persoonlijk uitdrukt 

en bewust wordt van een eigen individuele wereld. Op 

eenzame hoogte, op een unieke manier uitgedrukt. Een 

wereld van puur gevoel, naar de beschouwer meestal 

gecommuniceerd zonder filter. 

Er is de afgelopen maanden door de kunstenaars hard 

gewerkt om deze tocht langs Larense ateliers tot een 

feest te maken. Dit Art Magazine, gefinancierd door vele 

Larense bedrijven, is er een bruisend voorbeeld van. 

Hulde aan de bestuursleden Marlinda Renes, Betsy 

Veenman, Nancy Bevers-Kromoidjojo, Elize van der Werff, 

Janine Boot, Hetty Eijbers, Ank van der Zee en Hilde de 

Rooij voor al hun werk de afgelopen maanden. Geniet 

ervan en ontdek ons ‘kunstenaarsdorp’ twee dagen lang - 

op zaterdag en zondag 16 en 17 mei en plan uw eigen 

unieke route. U bent welkom.

Namens de redactie, Leo Janssen. 

Mei 2015.

De redactie. V.l.n.r.: 

Karel Hubert, Hetty Eijbers 

en Leo Janssen.

Een aandeel in elkaar

Rabobank Noord Gooiland, sponsor Atelierroute Laren 

tijdens de
Atelierroute
Laren.

Wij wensen u
veel

kunstkijkplezier



6 7• •

Een kijkje in de keuken van de kunstenaar, dat is wat de atelierroute bijzonder 
maakt. Waar de kunstenaar normaal gesproken het werk toont in een galerie, staan 
nu de kunst én de werkplaats in de belangstelling. De bouw van ateliers kwam in 
Laren op gang aan het einde van de 19de eeuw. Sommige kunstenaars kenden die 
weelde van een eigen plek niet.

HISTORIE • DOOR KAREL LOEFF DOOR KAREL LOEFF • HISTORIE

De kunstenaarswerkplaats heeft vaak iets magisch. Het 

atelier is immers het heiligdom van de kunstenaar. Hier 

heerst sereniteit, orde, of juist – schijnbare – chaos. Wie 

binnenstapt in het atelier van de kunstenaar heeft het 

gevoel iets meer te zien van de ziel, de passie en het 

vakmanschap van de maker. De inspiratie, de muze, werd 

en wordt als het goed is in het atelier tot stand gebracht. 

 ATELIERS  
IN LAREN De schilder Evert Pieters in zijn atelier in Laren 1926

Atelier Henk de Court Onderwater

               Wie binnenstapt in het atelier van de 
kunstenaar heeft het gevoel iets meer te zien van 
    de ziel, de passie en het vakmanschap van de maker.

Het atelier is een vaste plek die beslotenheid geeft, 

zekerheid, het is als een veilige haven voor de maker. 

De eerste kunstenaars die naar Laren kwamen, hadden 

niet zo’n vaste plek. Als ze niet ‘plein air’ schilderden, 

maakten ze schetsen op locatie. Kunstenaars die naar 

Laren kwamen, huurden vaak ook een ruimte als atelier. 

6•

Atelier van Sigisbert Chrétien (‘Gijs’) 

Bosch Reitz aan de Wally Moesweg 1, 

Laren

Atelier van Otto van Rees aan de 

Noolsche weg 55 te Laren, waar 

in 1915 ook Piet Mondriaan een 

atelier huurde.

Drieluik St. Jansprocessie



8 9• •
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Atelier van 

Anton Mauve

Singer Atelier

Daar schilderden ze de bekende ‘binnenhuisjes’; ook 

andere onderwerpen werkten ze uit in olie of in aquarel.

De boeren, die moesten bijverdienen om voldoende 

inkomsten te verwerven, verhuurden dikwijls hun 

voorhuis in de zomer aan deze nieuwkomers. In sommige 

gevallen werden boerderijen verbouwd tot atelier. Meer 

gefortuneerde kunstenaars kochten een net gebouwd 

huis of lieten zelf een villa bouwen. In de nieuwbouw 

werd dan dikwijls een atelier voorzien, zoals bijvoorbeeld 

bij ‘Einde Gooi’ aan de Eemnesserweg/hoek Schoolpad, 

waar het atelier werd gecombineerd met het woonhuis. 

Maar ook vrijstaande ateliers kwamen voor, zoals William 

Singers eerste atelier aan de Oude Naarderweg. 

S.C. Bosch Reitz liet aan zijn atelier pas later een woon-

huis bouwen, nu bekend als Pruikenburg, op de hoek 

Oud-Blaricummerweg/Wally Moesweg.

Het atelier heeft altijd vaste kenmerken. Het heeft een 

opvallend groot venster voor daglichttoetreding, vaak ook 

nog met een verlengstukje in het dakvlak. Dit venster is 

altijd gesitueerd aan de noordkant, voor een zo egaal 

mogelijke daglichttoetreding. Sommige ateliers zijn van 

hout, andere van steen. Dat maakt uiteindelijk niet heel 

veel uit. De huidige kunstenaar is vaak al tevreden met 

een omgebouwde, verwarmde garage, maar ook heel 

fraaie nieuwe ontwerpen zijn in Laren te vinden, zoals het 

atelier van Pépé Gregoire in de tuin van zijn villa de Brink. •

GASTROBAR-ANTON
Nieuw in Laren
Midden in Laren is Gastrobar Anton geopend. Anton huist onder één 
dak met restaurant Mauve. U kunt bij Gastrobar Anton terecht voor 
een goede kop koffie, wijn per glas of een lekkere cocktail. Daarnaast 
serveren we verfijnde gerechtjes waarmee u zelf uw lunch of diner 
kunt samenstellen.

Heerlijk eten
Wij serveren de hele dag dezelfde menukaart met kleine gerechtjes 
die zijn aangepast aan de drankenkaart. Wat denkt u bijvoorbeeld 
van een goed glas wijn met gegrilde bietjes, geitenkaasmousse, 
sherryazijn en dragon? Of een cocktail met steak tartaar, gepofte 
quinoa en mosterdschuim? 

Op onze cocktailkaart vindt u klassieke cocktails als een mojito of 
een cosmopolitan, maar wij hebben ook een cocktail van de maand!

MAUVE
In het hart van Laren ligt restaurant Mauve, vernoemd naar de 
Larense meesterschilder Anton Mauve. Mauve is dagelijks geopend 
vanaf 10.00 uur voor lunch en diner 

Lunch
Op onze uitgebreide lunchkaart vindt u veel verschillende gerechten, 
van vers gebakken brood, huisgemaakte soepen tot onze Specials.

Diner
Voor het diner kunt u bij ons terecht voor Franse klassiekers zoals 
Salade Nicoise met verse tonijn, een tournedos met saus naar keuze 
en huisgemaakte dikke frieten en als dessert crêpes suzettes of een 
overheerlijk kaasplateau met een glaasje port.
Wij serveren ook een maandelijks wisselend “ menu de la maison”. 
Wilt u zich laten verrassen door ons keukenteam? Kies dan voor het 
inspiratiemenu van de chef!

Brink 1  |  1251 KR  |  Laren  |  035 - 53 11 852
info@gastrobar-anton.nl  | www.gastrobar-anton.nl

Brink 1  |  1251 KR  |  Laren  |  035 - 53 80 990
info@mauve.nl  | www.mauve.nl 2120

Atelier van Pépé Gregoire

In ons buurtdorp Eemnes wordt op zondag 6 september (11.00-17.00 uur) voor de vijfde maal de Eemnesser 

kunstroute gehouden op de Wakkerendijk en de Meentweg. Het wordt een combinatie van beeldende kunst, 

muziek, toneel, ambachten en poëzie. De overzichtsexpositie is in Kijkoor, Eikenlaan 4. Verzamelpunt is “De Deel”, 

Wakkerendijk 162. Men verwacht meer dan 30 deelnemers.

In ons andere buurtdorp Blaricum vindt op zaterdag 26 en zondag 27 september voor de elfde keer de atelier-

route plaats. De opening is op vrijdagmiddag 25 september om 16.00 uur in het gemeentehuis. Hier is ook de 

overzichtstentoonstelling te zien. De verwachting is dat ongeveer 25 kunstenaars hun atelier zullen openstellen.

STRAKS BIJ 
DE BUREN…
VOOR WIE ZIN HEEFT NA DE ZOMER WAT KUNST 
EN CULTUUR TE PROEVEN 
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ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 

Annemarie Bitter tekent haar hele leven lang. Met academische precisie vormen haar 

lijntjes op de meest verfijnde manier het handschrift van haar werk. Haar stijl is 

gemakkelijk te herkennen: verstild, poëtisch, van binnenuit. Wie haar sfeervolle atelier 

vol pen- en kleurpotloodtekeningen van Laren bezoekt, ziet haar belevingswereld op 

een spontane manier getekend in een feilloze techniek. De zeggingskracht van 

Annemarie’s werk is dan ook misschien 

wel dat ze de wereld - of die van de 

beschouwer - mooier wil maken, onver-

schillig welk potlood, pen of papier ze ook 

gebruikt. Iedere keer opnieuw komt ze in 

de flow om een nieuwe wereld - haar 

wereld - te onthullen.

Over haar verscheen in 2014 het boek ‘De stille 

aandacht in het werk van Annemarie Bitter’. 

ISBN 7890-822588-0-6 

Janine Boot schildert portretten die vooraf psychologisch zijn uitgediept. Ze zijn 

realistisch neergezet op doek met een verfijnde techniek, laag over laag, in 

olieverf. De typisch gekozen abstracte lijnen, symboliek en kleur versterken het 

karakter. In haar vrije werk heeft Janine acht vrouwelijke temperamenten uitge-

beeld in verschillende hedendaagse portretten. De kijker wordt uitgedaagd om 

zich in een van deze archetypische portretten 

te herkennen. Deze acht temperamenten 

heeft zij in een boek “Ontdek jouw ware 

temperament!” psychologisch omgeschreven. 

Op deze manier verbindt ze het innerlijk met 

het uiterlijk. Invloeden vanuit haar opleiding en 

werk in de mode en haar interesse in couture 

zijn terug te vinden in de elegante creaties van 

kragen en de styling van kapsels en visagie 

waarmee zij de portretten bewust aanzet. 

Annemarie Bitter 
Mauvezand 38-40, 1251 JG Laren / 035 5389273 /

 info@annemariebitter.nl / www.annemariebitter.nl

Janine Boot 
Expositie: Restaurant George LA, Naarderstraat 46, 1251 BD Laren / 

Woonadres: Heideveldweg 46, 1251 XN Laren / 06 22203270 / 

info@janineboot.nl / www.janineboot.nl

M A K E L A A R S  I N  H E T  G O O I

          Naarden - HuizenLaren - Blaricum

www.voorma-walch.nl

Voorma en Walch adv. Residence 230x297mm_2014.indd   3 31-03-15   15:42
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ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 

Nathalie Duivenvoorden 
Derkinderenlaan 3, 1251 EK Laren / 06 20875481 / 

nathalie.duivenvoorden@gmail.com / www.nathalieduivenvoorden.com

Charlene van den Eng 
Eemnesserweg 3A, 1251 NA Laren / 06 31741123 / 

charlene.vandeneng@gmail.com / www.charlene-art.nl

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2015

Antoinetty van den Brink werkt bij voorkeur met hout en andere NATUURlijke 

materialen. TAAL is een onlosmakelijk onderdeel: een combinatie van een 

aantal elementen, die tezamen het BEELD vormen. Ook fotografie speelt vaak 

een rol daarin. Medio mei is haar 

tuin op zijn mooist (verzameling 

rododendrons en bijzondere bomen). 

In deze, dan gekleurde, omgeving 

staan ook tientallen beelden van 

andere, m.n. Nederlandse, kunste-

naars. Als men niet voor haar werk 

komt, dan zeker wel voor de tuin. 

(Geen honden i.v.m. schapen!) Lastig 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

of mensen die slecht ter been zijn 

(zeker bij nat weer!)

Antoinetty van den Brink 

Bettie Bruin-Calis 

Raboes 19, 1251 AK Laren / 06 54220022 / antoinetty@padakkers.nl / 

www.antoinetty.nl

Expositie: Raboes 19, 1251 AK Laren / Woonadres: Beijemansweg 13, 1251 PE Laren / 

035 5310156 / bettiebruincalis@gmail.com / www.beeldenbettiebruin.nl 

Bettie Bruin-Calis is geboren en getogen in Laren. 

Het beeldhouwen zat er al vroeg in en zij is van 

jongs af aan heel creatief gebleven. De Larense 

is autodidact en heeft zich later ontwikkeld 

bij de Wackers Academie (de academie voor 

figuratieve kunst in Amsterdam), de Gooische 

Academie voor Beeldende Kunsten en door het 

volgen van diverse beeldhouwcursussen in 

Nederland en Frankrijk. Ze werkt graag met 

verschillende materialen als klei, brons en lood, 

maar ook in serpentijn, travertin en marmer. 

Haar werk is verrassend en heel divers, met een 

sterke expressie en opvallend kleurgebruik als 

herkenbare kwaliteiten. 

Nathalie Duivenvoorden maakt uitsluitend tekeningen, met kleurpotlood 

op papier. Als thema kiest ze voornamelijk de omgeving, haar alledaagse 

landschap. Als tekenaar kijkt zij specifiek naar plekken in het landschap 

die voor haar voelen ‘alsof er iets gaat gebeuren.’ Nathalie werkt veel met 

foto’s, die ze maakt om situaties vast te leggen waarbij de belichting, de 

objecten en zijzelf als toeschouwer samenkomen. De foto’s worden in 

haar werkplaats uitgewerkt tot tekeningen. Ze zit graag op de grenzen, 

die haar en de toeschouwer anders laten kijken naar de omgeving buiten 

het werk. Met haar landschappen wil ze in de alledaagse omgeving 

ruimte scheppen voor verbeelding, gezichtsbedrog en schoonheid.

Charlene van den Eng wordt geïnspireerd door de mensen om haar heen. Ze 

heeft een spannende en unieke stijl ontwikkeld die de innerlijke schoonheid 

van haar modellen blootgeeft; de liefde voor menselijke expressies komt 

perfect tot uitdrukking in haar portretten. Haar heldere en krachtige werk 

kenmerkt zich door de scherpe snede van het paletmes in olieverf. De 

portretten hebben door het grote formaat en 

de gekozen stand van het hoofd in close-up 

een uitgesproken karakter. Charlene heeft een 

aantal belangrijke textielopleidingen gevolgd, 

waaronder het Amsterdam Art/Fashion 

Instituut (AMFI). Haar werk wordt internationaal 

geëxposeerd en verkocht door verschillende 

galeries. In 2013 kreeg Charlene de ‘Award for 

Best Painting’ tijdens de London Art Biennale.
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Winnie Fokker heeft de liefde voor kunst van huis uit meegekregen. De basis van 

haar huidige werk werd gelegd door de opleiding aan de Academie voor Beeldende 

Kunst in Laren. Haar werk als beeldend kunstenaar bestaat uit beelden en 

portretten die uiteindelijk in brons zijn gegoten. Haar stijl is figuratief en heeft soms 

historische kenmerken. Daarbij is de mens haar voornaamste uitgangspunt. Aan de 

totstandkoming van haar huidige werk zijn 

in het verleden vele studies in klei vooraf-

gegaan. Tegenwoordig werkt zij in was. De 

was wordt aangebracht op een armatuur. 

Werkend van binnen naar buiten is een zoek- 

tocht naar de juiste vormen en zeer belangrijk 

en beeldbepalend. De vorm wordt net zo lang 

bewerkt tot het in grote lijnen uitstraalt wat 

haar voor ogen staat. Daarna volgt het tijd- 

rovende aanbrengen van de verfijnde details.  

Winnie Fokker

Anne Miek Godschalk 

Expositie: De Lindenhoeve, Historische Kring, Burg. Van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren / 

Woonadres: Pastoor Hendrikspark 91 / 1251 MC Laren / 06 13115854 / 

w.fokker47@gmail.com

Verwachte expositie najaar 2015: BEL-Kantoor Eemnes, Johanneskerk, Naarderstraat

Vredelaan 21, 1251 GD Laren / 035 5389094 – 06 10796298 / 

annegodschalk@gmail.com / www.annemiekgodschalk.nl

Anne Miek Godschalk prijst zichzelf gelukkig dat haar droom als kunstenaar 

te werken in haar eigen atelier, werkelijkheid is geworden. In Laren, waar zij 

sinds 1994 woont, volgde zij cursussen tekenen, schilderen en beeldhouwen 

aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten. In 2007 studeerde Anne 

Miek af aan de Wackers Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 

Naast het traditionele schilderen met olieverf en het wat snellere werken 

met acrylverf is tekenen een geliefde bezigheid. Het meeste werk is 

figuratief, maar er zijn ook spontaan ontstane, non-figuratieve schilderijen 

met heldere kleuren. Zij wil zich niet beperken tot een stijl of medium. Een 

steeds sterkere hang naar mystiek is te bespeuren in haar werk.  

Louise Ellen van Gorkom maakt schilderijen in olieverf en tekeningen in 

potlood of pastel. Haar belangstelling gaat uit naar diverse onderwerpen, 

maar op veel werken staan (wilde) dieren afgebeeld. Hiermee wil zij de 

toeschouwer deelgenoot maken van haar bewondering voor de dieren-

wereld. Zij doet veel inspiratie op in de natuur en haar directe omgeving. Haar 

schilderijen zijn realistisch weergegeven in olieverf op doek of paneel, tot in 

het fijnste detail uitgewerkt in 

transparante lagen over elkaar, 

met soms een knipoog. Met haar 

nieuwste werk weet zij aan de 

hand van oude familiefoto’s, 

waaronder van haar eigen voor-

ouders, personen realistisch 

weer te geven. Al dan niet in de 

oorspronkelijke kleuren. 

Henk Haselaar doorliep de Rietveld Academie in Amsterdam en werkte van 

1965 tot 1985 als artdirector bij diverse reclamebureaus in de hoofdstad. In 1985 

vestigde Henk zich zelfstandig in Hilversum en ontwikkelde een geheel eigen 

3D-techniek met papier, pastel, gouache en olieverf. Henk Haselaar won 

diverse prijzen in binnen- en buitenland, met zowel vrij als gebonden werk. Hij 

exposeerde in het Stedelijk Museum in Amsterdam, Baarn, Brussel, Londen, 

New York en Rosenheim (Duitsland). 

Hij heeft les gegeven op de School 

voor Commerciële Communicatie en 

de Hogeschool voor de Kunsten in 

Utrecht. Henk heeft achttien jaar zijn 

eigen opleidingscentrum in Hilversum 

gehad. Sinds 2008 woont en werkt hij 

in Laren (NH).

Louise Ellen van Gorkom 
’s Gravenwaarde 1, 1251 NT Laren / 035 8889809 - 06 25250716 / 

mail@ateliervangorkom.nl / www.ateliervangorkom.nl

Henk Haselaar 
Expositie: Kappelle OG & Kruyff Makelaars, Zevenend 7, 1251 RK Laren / 

Woonadres: Smeekweg 65, 1251 VK Laren / 035 6858048 – 06 51705086 / 

hwhaselaar@kpnplanet.nl / www.palette-des-arts.nl 
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Met enige verbazing vliegt de vogel boven het groene Laren. 
Daar waar ze een tuin dacht te zien, brengen de mathematische blokken 
- zó strak gesnoeid dat zij geen enkel sprietje ziet uitsteken - haar even in 

verwarring: ze lijken onecht, maar de geur die opstijgt uit het hele 
donkergroene, vertelt haar dat het heuse struiken zijn. Als zij verder 

vliegt, ziet ze in het volgende perceel een lieflijke dame liggen, dénkt ze, 
maar bij nadere beschouwing is het kunst! Na ook nog een tuin vol 
kabouters te zijn overgestoken, zwenkt ze verbouwereerd nestwaarts: 

volkomen van de leg!

ANTOINETTY VAN DEN BRINK • BUITEN KIJKEN

KUNST 
EN TUIN

OF TUIN EN KUNST

De Padakkers, Laren. ‘Casmira en dansant’ van Kees Verkade
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Achter die - al dan niet hoge - beuken- of taxushagen in 

Laren bevinden zich tuinen. Tuinen die rust brengen, 

waar je tot jezelf kunt komen in het veelal jachtige 

bestaan, tuinen met veel kabouters of juist geen. Tuinen 

om te spelen, om te zitten of om in te werken. Functionele 

tuinen, tuinen om je fiets te parkeren of zelfs je auto. 

Tuinen met beelden, kunst of juist niet. 

Is een tuin waar kunst te koop is per definitie een kunst-

tuin? Is de tuin ondergeschikt aan de kunst of versterken 

ze elkaar? Wat doet kunst met een tuin? Wat doet de tuin 

met kunst? 

Eén van de definities van kunst is: kunst is dat wat 

gemaakt is met de vooropstaande bedoeling - één of meer 

van - de menselijke zintuigen én de menselijke geest te 

prikkelen Maar, heeft de tuin niet diezelfde functie? Ook 

een tuin kan prikkelen en je zintuigen beroeren…

De Amerikaanse filosofe en kunstenares Mara Miller, 

stelt zich een tuin voor als een “metafoor (zinnebeeld, 

afspiegeling) voor het ideale menselijke leven, waarin de 

tegenstellingen die ons bestaan beheersen verzoend 

worden”. (The Garden as art, 1993, Suny Press, New York). 

Een tuin verzoent rechte lijnen met grillige vormen, 

planning met spontane onvoorziene gebeurtenissen, 

verlangen naar vrijheid met verlangen naar veiligheid, 

bevrediging van verlangens met relatief weinig moeite, 

buiten met binnen, natuur met cultuur: dit alles kunnen 

we ook naadloos vinden bij kunst. 

De kunst in de tuin - gebeiteld, geschreven of geblazen - 

verbindt onze verlangens. Vaak niet uitgesproken of 

omlijnd, maar wel voelbaar. De natuur als decor voor 

de kunst.

De beeldentuin van Singer of de tuin van Pepé Gregoire 

waar zijn bronzen beelden bijna nonchalant zijn weggezet, 

hebben het accent op zowel kunst als tuin. Het is 

de kijker die bepaalt of hij meer tuin dan kunst ziet 

of andersom.

Het is een kunst om in tuinen de schoonheid te zien. 

De schoonheid die beroert, die je raakt. De kunst is 

sneller herkenbaar, staat vaak op een sokkel, maar of 

het kunstwerk of de tuin juist díe ene kijker iets doet 

is volkomen subjectief. •

     Als je er oog voor 
hebt, zie je het! Als je er gevoel   
      voor hebt, ervaar je het!

Zo mooi als de natuur het kan maken, dat doet geen 

kunstenaar haar na!

ANTOINETTY VAN DEN BRINK • BUITEN KIJKEN
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DE LUTYENS BANK
Op verzoek van architecten en tuinliefhebbers heeft KERKHOF LAREN de originele
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IN DE 
GEEST VAN 
VINCENT

In dit bijzondere Art Magazine komen de stichting Atelierroute Laren 
en Kunst in Laren bij elkaar. Dat zien we als een logische en goede 

ontwikkeling. We moeten immers in de kunst veel meer samenwerken 
en daaruit onze kracht ontwikkelen. 

Voor vele mensen buiten het dorp heeft Laren een rijke 

buitenkant, een wereld van show off en extraversie, maar 

wie het beter kent, weet dat de rijkdom van binnen zit. 

Zoveel bijzondere karakters wonen er van oudsher, schrijft 

Leo Janssen in zijn inleiding. 

Eén ervan was Ir. Vincent van Gogh, neef van de beroemde 

schilder. Na de dood van zijn moeder erfde hij in 1925 

de kunstverzameling. In zijn huis aan het Rozenlaantje in 

Laren hingen de schilderijen en tekeningen van schilders-

oom tot in het toilet. Hij had de visie om niet te verkopen, 

maar de collectie in zijn totaliteit te behouden.

In 1960 richtte hij de Vincent van Gogh Stichting op met 

als doel de collectie bijeen te houden en onder te brengen 

in een nog te bouwen museum. De familie droeg voor 

15 miljoen gulden de gehele verzameling - bestaande uit 

200 schilderijen van Vincent van Gogh en Paul Gauguin, 

400 tekeningen en alle brieven van Vincent - over aan de 

staat. Hiermee werd de grondslag gelegd voor het 

Amsterdamse Van Gogh Museum, dat op 2 juni 1973 werd 

geopend en vorig jaar maar liefst 1,4 miljoen bezoekers 

trok. Stelt u zich eens voor dat dit op het Rozenlaantje 

zou gebeuren, dan had het toch al drukke Laren een 

groot probleem.

Laat u bij uw bezoek aan de ateliers vooral leiden door uw 

eigen gevoel. Dat is de beste garantie voor een eventuele 

waardevolle aankoop. Vincent van Gogh ging als eenling 

door in zijn eigen schilderstijlen. Steeds kwam hij na jaren 

experimenteren dichter bij zijn ideaal om gevoel over te 

brengen in het schilderij. Hij was de eerste die door uit-

beelding van kleur en vorm beleving en expressie wist 

vast te leggen. Lang is hij onbekend en onbemind 

gebleven. Bijna vijftien jaar na zijn dood werd pas begrepen 

wat hij in zijn schilderijen had neergelegd. Nu wordt hij als 

één van de grootste kunstenaars ter wereld verheerlijkt.

Zijn er in deze Larense ateliers ook onbegrepen Vincents 

aan het werk of zijn het juist gedreven kunstenaars, die u 

iets mee willen geven van het leven van nu en alledag? 

Ervaar dit zelf in de twee dagen dat u de zoektocht kunt 

gaan ondernemen. •
Wij willen deze Atelierroute en het Art Magazine van 

harte ondersteunen en aanbevelen. Jaap van Duijn, 

Stg. Gifted Art, www.Giftedart.nl

PS: Kijk ook even op www.vangoghroute.nl voor de 

zoektocht van Vincent van Gogh

HISTORIE • DOOR JAAP VAN DUIJN DOOR JAAP VAN DUIJN • HISTORIE

Ir. Vincent van Gogh

Vincent van Gogh - Amandelbloesem

20•

Koningin Juliana bij opening 

Van Gogh Museum

     Bijna vijftien jaar na zijn dood 
werd pas begrepen wat hij in zijn        
      schilderijen had neergelegd.

Huis Van Gogh 

Rozenlaantje
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ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 

Henni Haselaar-Moerman voltooide in 1966 de KT opleiding aan de Academie De Schans. 

Daarna werkte zij in de reclame en vervaardigde mode-illustraties, boekomslagen en 

brochures. Naast zeer persoonlijke portretten maakt ze rake modeltekeningen en krachtige 

landschappen. Ze werkt zowel naar de natuur, 

als naar foto’s, in pastel, olieverf en aquarel. 

Ze exposeerde onder andere in het Stedelijk 

Museum en De Zaaijer in Amsterdam, Kasteel 

Groeneveld in Baarn, ‘t Spant in Bussum, Galerie 

Lijn 3 in Den Haag, Galerie De Stal in ‘s Graveland, 

De Trappenberg in Huizen en het Raadhuis 

in Ravenstein.

Topografisch werk van Henni is aangekocht door 

Museum Hilversum en het Gemeentearchief van 

Den Haag. Henni heeft achttien jaar les gegeven 

in haar eigen opleidingscentrum in Hilversum.

Babette van Helsdingen maakt olieverfschilderijen, tekeningen, gouaches en 

grafiek, evenals portretten in opdracht. Zij wil indrukken, sporen en tekens die 

op haar bewustzijnsstroom achterblijven, verwerken en met elkaar associëren. 

Schilderkunst is voor haar een middel om de ‘werkelijkheid’ te onderzoeken. 

Dat wat op het papier/doek achterblijft, 

is een sleutel tot communicatie met 

degene die het werk beschouwt. Het is 

dus eigenlijk een mysterieuze manier 

van communiceren, een overdracht van 

kennis, ervaring en inzicht. Ontvankelijk-

heid, verbeeldingskracht en het 

vermogen tot associëren zijn voor 

Babette zo’n beetje de ingrediënten 

waarmee zij werkt.

Henni Haselaar-Moerman 
Expositie: Kappelle OG & Kruyff Makelaars, Zevenend 7, 1251 RK Laren / 

Woonadres: Smeekweg 65, 1251 VK Laren /  035 6858048 - 06 51705086 / 

hwhaselaar@kpnplanet.nl / www.palette-des-arts.nl 

Babette van Helsdingen 
Koloniepad 7, 1251 AH Laren / 035 5317063 / 

babettevanhelsdingen@online.nl / www.collection-modern-fine-art.nl

16.06 t/m 30.08.2015
Theo Van Rysselberghe, Portret van Marguerite van Mons, 1886, olieverf op doek, Museum voor Schone Kunsten Gent

ensor 
tot 

magritte

adv Singer_Belgische Schone_230x297_01.indd   1 02-04-15   13:39
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Lilian Hesp is opgegroeid in een land waar verschillende bevolkingsgroepen (van 

blank tot zwart ) vredig naast elkaar leven; ze heeft van al die culturen wat in zich 

opgenomen. Het leven van alledag, denkwijze en mystiek zijn bepalend. Door de vele 

verre reizen wordt dit nog meer versterkt. In haar sculpturen die ze maakt in klei, 

zachte en harde steensoorten en in hout is dat 

zichtbaar en voelbaar. Inspiratie komt ook uit 

yoga en muziek. Veel van haar beelden zijn 

met een ‘twist’ of dubbele bodem of zetten 

aan tot nadenken. Bij het ‘hakken’ uit steen en 

‘snijden’ uit hout wordt zonder voorbeeld (en 

taille directe) gewerkt. Mens en dier worden 

ook in een fantasiewereld geplaatst. Abstract 

werk ontstaat door lijnen en bogen te combi-

neren. Zij maakt ook miniaturen met heel veel 

geduld en precisie.

Angela Horvers maakte in 2005 voor het eerst kennis met schildertechnieken. 

Ze heeft bij diverse andere schilders en op de Gooise Academie voor Beeldende 

Kunsten in Laren les gehad. Haar passie bleef altijd het realistisch (fijn) schilderen 

met olieverf. Bij het maken van portretten en stillevens, maakt zij vaak gebruik 

van technieken van Oude Meesters. Zij heeft zelf haar eigen stijl en techniek 

verder ontwikkeld. Angela haalt haar 

inspiratie uit het leven zelf en uit 

mens en natuur. Haar drijfveer is 

beleving en expressie van schoon-

heid, diepte en gevoel. Het meeste 

plezier beleeft ze aan het maken van 

schilderijen die een aangename 

warmte en sfeer uitstralen, waar je 

dichtbij wilt zijn.

Liesbeth Honderd 
Expositie: Johanneskerk, Naarderstraat 5, 1251 AW Laren / 

Woonadres: Henri Polakweg 16, 1251 PH Laren / 035 5386714 – 06 55116731 /

 famhonderd@planet.nl / www.liesbethhonderd.seesle.com 

Angela Horvers 
Expositie: Johanneskerk, Naarderstraat 5, 1251 AW Laren / 

Woonadres: Vreedenburgh 13, 1251 SH Laren / 06 21273634 / 

angela.horvers@gmail.com 

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2015

Lilian Hesp 

Marja van Hest  

Naarderstraat 61 A, 1251 BA Laren / 035 5386000 / 

lilian@volksuniversiteitalmere.nl / www.lilianinbeeld.nl

Schoolpad 9, 1251 ZN Laren / 035 5387081 / mflvanhest@hotmail.com 

Marja van Hest was als kind al enorm gefascineerd door lichtinval en 

sfeer van buiten. Door een enthousiast fotograferende vader werd zij al 

vroeg geïnspireerd om haar eerste opnamen te maken. Hierbij concen-

treerde zij zich al snel op de compositie. Na haar middelbare school 

volgde zij haar opleiding tot fotografe aan de School voor Fotografie en 

Fototechniek (nu Koninklijke Academie) te Den Haag. Hier kreeg de 

wereld voor haar nog een extra dimensie, door het ontdekken van kleine 

details en prachtige stemmingen in zwart-wit en kleur. Ze heeft nog altijd 

een enorme drang om te fotograferen en dat wat emoties oproept door 

te geven.

Voor deze atelierroute werd zij geïnspireerd door de warme kleur ROOD 

en haar thema is dan ook ‘A TOUCH OF RED’.

Liesbeth Honderd schildert in een losse, vlotte stijl. Haar doeken zijn 

levendig en vol kleur. Met een trefzekere streek zet zij haar onderwerp 

neer. Zij is steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen, zowel in onder-

werp als in stijl. Naast een serie dieren, die regelmatig terugkomen, 

schildert Liesbeth portretten van vrolijke mensen. Ook is ze aan een 

serie glazen begonnen. Groot en vlot opgezet. Een aantal doeken met 

een achtergrond van kant is voltooid. Momenteel is zij bezig met het 

schilderen van lekker eten. Een reuze sorbet die van het doek afknalt. 

Vrolijk, sprankelend, daar gaat ze voor. Liesbeth blijft op zoek naar 

dynamiek in haar werk.
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Hans Houtkamp woont en werkt vanaf 1967 in 

Laren. Hij gebruikt de indrukken die hij opdeed op 

zijn reizen en omzwervingen als inspiratie voor zijn 

werk. Hans Houtkamp heeft een uniek artistiek 

talent om de kern van de zaak in prachtige 

schilderingen vast te leggen. Directheid en 

trefzekerheid zijn daarbij sleutelwoorden, want 

vaak vormt een snelle rake tekening het funda-

ment van een kleurrijke en sprekende aquarel of 

olieverfschilderij, die met zorg zijn uitgewerkt. De 

vermenging van een krachtig artistiek talent met 

een subtiel uitdrukkingsvermogen doet hem 

schilderijen maken die in weerwil van hun vaak 

exotische onderwerp toegankelijk, tijdloos en van 

hoog kunstzinnig gehalte zijn.

Marianne Houtkamp creëert unieke bronzen beelden waarbij zij de menselijke 

uitdrukking in de gezichten tot in perfectie weet weer te geven. Trots en 

respect blijken uit elk werk en de unieke kleuren die Marianne geeft aan de 

bronzen werken geven het een eigentijdse waarde. Marianne reist regelmatig 

naar Afrika, om te werken voor de door haar opgerichte stichting Watoto 

Samburu, Kinderen van de Samburu. Deze reizen vormen ook een inspiratie-

bron voor nieuwe werken van de Samburu en andere Afrikaanse stammen. 

Ook reist zij regelmatig naar Amerika. Het werk van Marianne wordt geëxpo-

seerd door internationale galerieën van hoge kwaliteit, in Frankrijk, Zweden, 

Noorwegen, Amerika en Nederland. Haar hele creatieve carrière woont 

Marianne Houtkamp in Laren. 

Hans Houtkamp 
Steffenshein 4, 1251 ZE Laren / 035 5386354 - 06 21548054 / 

info@hanshoutkamp.nl / www.hanshoutkamp.nl 

Marianne Houtkamp 
Steffenshein 4, 1251 ZE Laren / 035 5386354 - 06 25354913 / 

info@mariannehoutkamp.nl/ www.mariannehoutkamp.nl
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INTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS

GREETJE       
MAJOOR

Haar kunst is bepaald onorthodox te noemen: van zwerf-

afval uit zee maakt ze bijzondere wandkleden. Samen met 

echtgenoot Jaap verzamelt ze de dobberende vuilnisbelt, 

die aanspoelt op het strand: plastic flessen en tassen, 

visnetten, touw, ijzerdraad, zelfs kadavers. De “buit” wordt 

uitgestort in de tuin om te drogen. Daarna wordt alles in 

stroken geknipt en begint het weven. Het resultaat is 

zowel kleurrijk en prachtig als afschuwelijk te noemen.

Voor Greetje is haar werk vooral een aanklacht: de 

nonchalance waarmee mensen van alles weggooien, 

met plastic als “hoogtepunt”.

“Plastic vergaat niet, woekert maar door. Tussen de vijf 

en dertien miljoen ton plastic komt jaarlijks in de oceanen 

terecht. We moeten iets doen voor onszelf, de volgende 

generaties en voor de andere levende wezens op deze 

aarde. Ik ben blij dat de gratis verstrekking van plastic 

tassen wordt verboden, maar het is lang niet genoeg. 

Regeringen moeten méér doen, maar daar hoef je als 

individu natuurlijk niet op te wachten. Een tas van stof of 

riet voldoet ook goed en wil je toch die plastic tas, koop 

dan een een stevige, die je jarenlang kunt gebruiken. •

     Het resultaat is zowel 
kleurrijk en prachtig
   als afschuwelijk 
te noemen.MAAKT MOOI WAT LELIJK WAS

De natuurlijk materialen zullen vergaan, het plastic nooit….

DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEW
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Toen Jozef Israëls hier in 1870 bij toeval terecht kwam 

omdat de postkoets naar Amsterdam in de smederij van 

Jan Hamdorff gerepareerd moest worden, had hij een 

paar uur de tijd om de benen te strekken. Als schilder van 

de Haagse School wist hij niet wat hij zag: een schilder-

achtig dorpje vol lage, strogedekte boerderijen, ge-

schaard rond de Coeswaerde en verscholen onder hoog, 

van zonlicht wemelend groen. Hij kwam weer terug bij 

Hamdorff, maar stapte niet in de koets. Hij huurde een 

kamer, want hij wilde de betovering nog even niet 

doorbreken. 

Daarna kwam hij terug naar Laren en nam zijn schilder-

vriend Anton Mauve mee. Wat een rijkdom aan kleuren! 

Het helle licht van de zandverstuivingen, het groen van de 

bomen en het wollige wit van de schapen tegen de diep 

paarse gloed van de bloeiende heidevelden! 

Anton Mauve nam Albert Neuhuys mee. Dat was het 

begin van Larens faam. Dertig jaar later was Laren 

wereldberoemd, een kunstenaarsdorp vol schilders die 

van heinde en ver kwamen om het landschap en zijn 

HISTORIE • DOOR MARGRIET DE KONING GANS  DOOR MARGRIET DE KONING GANS • HISTORIE

bewoners op doek vast te leggen. Ook Mauve en 

Neuhuys waren wereldberoemd, vooral in Amerika. 

Daarna kwamen er nieuwe kunstenaars en nieuwe stijlen. 

Het pointillisme, het luminisme, het kubisme, het expressi-

onisme , De Stijl. In 1920 telde Laren maar liefst 500 

schilders.

STILTE NA DE STORM 

Daarna raakte Laren over zijn hoogtepunt heen, tot er een 

nieuwe oorlog uitbrak en het verleden voorgoed leek 

uitgewist. Na de Tweede Wereldoorlog was het een 

ingeslapen dorp waar rijke burgers, eenvoudige boeren 

en kleine middenstanders woonden. Vroeger, ja, heel 

vroeger, waren er schilders geweest die al die vredige 

schoonheid hadden geschilderd. Aan die tijd herinnerde 

Hotel Hamdorff, waar de rijkelui vroeger hadden gelo-

geerd en hun nazaten nu op zaterdagavond gingen 

dansen. Ergens achter de Naarderstraat was zelfs een 

museumpje, waar ze al die schilderijen van de boeren en 

schapen hadden opgehangen. Laren was een vergeten 

wereld, heel ver van de Randstad. 

OP IN DE VAART DER VOLKEN

In de loop van de jaren ’70 werden de A1 en de A27 

aangelegd, en daardoor werd Laren van lieverlee bij de 

Randstad getrokken. Ook werden de meentgronden van 

de Erfgooiers door de omliggende gemeenten opgekocht 

voor nieuwbouwwijken. De boerenbedrijvigheid kwam 

grotendeels ten einde en de projectontwikkelaars namen 

het over. Het grote geld ging rollen en de boerderijen 

werden gekocht door reclamemensen en kunstzinnige 

vormgevers van allerlei slag, die de boel grondig moder-

niseerden. Het was in die tijd hip om in grote boerderijen 

te wonen. Veel van wat nog aan vroeger herinnerde, werd 

in die tijd verkwanseld. Hamdorff werd afgebroken en lag 

jarenlang braak. De Papegaai werd dakloos, maar vond 

een veilig heenkomen bij het Singer. De beeldhouwclub 

verhuisde naar het leegstaande kleuterschooltje aan de 

overkant. Het gat van Hamdorff werd een parkeerplaats 

met diepe kuilen en rondzwervende bakstenen. De 

projectontwikkelaars en de gemeente kwamen er maar 

niet uit wat er voor groots moest verrijzen. Pas jaren later 

kwam er een wooncomplex voor een stuk of tien miljonairs. 

De vergunning voor het ooit druk bezochte, zonovergoten 

terras van Hamdorff werd op aandringen van de nieuwe 

bewoners ingetrokken, tot woede van de bevolking.

Weg met de gezelligheid, op in de vaart der volken. 

Bakkerij Wassenaar, groenteboer Mossel, kruidenier 

Verver, bloemist Bitter, parfumerie Guillaumette, de 

snoepwinkel van C. Jamin, schoenmaker Reesing en de 

stofzuigerwinkel van Calis, ze werden vervangen door 

zaken met dure kledingmerken. Voor je gewone bood-

schappen moest je voortaan het dorp uit. 

DE TIJD VAN DE ABSTRACTIE

Ook van kunst was hier geen spoor meer, behalve bij de 

Gooise Academie, waar mevrouwen met schone schorten 

en glanzend nieuwe Rembrandtdozen stillevens stonden 

te schilderen. 

Schilderkunstig was alles na de Tweede Wereldoorlog 

abstract wat de klok sloeg. Figuratieve kunst was in de 

ban gedaan. In de musea voor moderne kunst werd het 

niet meer vertoond. Pas in de jaren ’80 vertoonde het 

neo-expressionisme ineens weer figuratieve elementen in 

de verder abstracte schilderijen. Er zweefde hier en daar 

eens een voorwerp in de kleurvlakken rond. De Duitse 

schilders Baselitz, Penck, Kiefer en Lüpertz begonnen 

zelfs het Duitse oorlogsverleden met helmen en swasti-

ka’s in hun nog abstract aandoende werk af te beelden. 

Toen kwam Peter Klashorst plotseling met een stilleven 

van een Oudhollandse eettafel met bolpoten. In 1989 

viel de handel in abstracte kunst nagenoeg stil. De 

kunstverzamelaars wachtten af waar het met de kunst 

naartoe ging. En vanaf 1990 brak het los: alle musea 

kwamen met nieuwe, figuratieve schilders.

NIEUW ELAN VOOR LAREN

Ook in het Singer zag je de tijdgeest veranderen. Er kwam 

weer belangstelling voor de eigen, figuratieve collectie en 

alles wat daarmee samenhing, en het publiek stroomde toe.

In 2002 vatten Marjolein Schiffers en Barbara Kluiver het 

plan op om een Atelierroute op te zetten. 

Naast de paar professioneel opgeleide kunstenaars die 

hier nog altijd wonen, is er zo langzamerhand een leger 

aan amateurs ontstaan. Zij hebben lol in hun werk en zo’n 

atelierroute is een uitdaging om naartoe te werken. Het 

weer is meestal mooi, de mensen pakken de fiets en 

overal op de erven en de terrassen is het vol en gezellig. 

Samen vormen zij een vruchtbare humuslaag waaruit 

misschien weer iets veel groters kan groeien. Wij hebben 

de herinnering aan de ‘Sternstunde’ die Laren heeft 

beleefd. Waarom zouden wij niet nog eens proberen een 

hoge vlucht te maken? •

Anton Mauve

Jan Sluijters Bijeenkomst 

1e Atelieroute



32 33• •

ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 

Ama Kaag 
Expositie: Johanneskerk, Naarderstraat 5, 1251 AW Laren / 06 51473631/

 amakaag@simpc.nl

Gerard Keetelaar 
Driftlaan 3, 1251 KB Laren / 06 55373617 / g.keetelaar@gmail.nl

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2015

Lisette Huijbregts heeft lange tijd in Italië gewoond. Haar interesse in de 

schilderkunst werd verder vergroot toen ze de bekende kunstschilder 

Andrea Vizzini in Venetië ontmoette die haar ook 

portretteerde. Door haar vele reizen heeft ze veel 

inspiratiebronnen voor haar werk. Terug in Neder-

land heeft ze haar eigen stijl verder ontwikkeld. Die 

stijl is vaak zeer divers, met als kenmerken krachtige 

kleuren, compositie, contrast en contouren. Mens 

en beweging zijn een leidraad voor haar werk. 

Het plezier van schilderen staat altijd voorop. 

Het resultaat is krachtig expressief en bewust 

toegankelijk.

Lisette Huijbregts 

Robert van W16A 

Oude Drift 3, 1251 BS Laren / 035 5311341 – 06 24758293 / 

lisettehuijbregts@gmail.com

Weversweg 16A / 1251 XC Laren / 035 5445200 - 06 12144704 / 

fopski@gmail.com / www.w16a.nl 

Robert van W16A laat in zijn atelier schilderijen zien met verschillende thema’s. 

Meestal lukt het hem om er humor en luchtigheid in te schilderen. Hij werkt 

met diverse materialen en heeft een voorkeur voor acrylverf. De onderwerpen 

zijn veelal voorwerpen zonder pretenties; afgeleefde speelgoedauto’s, een 

schaakstuk, een Playmobil-dame met analoge telefoon. Zijn signatuur vind je 

aan de achterzijde van elk doek. Dit kan een compleet tweede schilderij zijn, 

een tekening, graffiti of collage. Draai de doeken dus gerust om als je zijn atelier 

bezoekt. Je kunt ook door hem 

gemaakte woonaccessoires 

bekijken, zoals lampen met een 

industrieel karakter en items die 

refereren aan kitsch en cult, van 

de space age tot de jaren tachtig. 

Ama Kaag maakt beelden die ze hakt uit blauwe hardsteen. Ook is 

ze een fervent fotograaf die vaak verstild, sterk grafisch werk van 

internationale allure maakt. Ze woont en werkt in het Rosa Spierhuis.

Gerard Keetelaar bracht als 10-jarige al vele uren door achter zijn schildersezel 

of hij was met potlood en papier ‘aan het prutsen’. Sport gooide roet in het 

artistieke eten: als 12-jarige mocht hij meedoen met het Nederlands jeugd-

zevental waterpolo. In de jaren daarna is hij 86 keer voor Nederland uitgekomen. 

Schilderen raakte op de achtergrond en bleef dat tot drie jaar geleden. Zijn 

vriendin zocht een afscheids-

cadeau voor een collega en wilde 

iets persoonlijks maken, een doek 

waarop iedereen wat zou schilde-

ren. Ze vroeg Gerard of hij wilde 

helpen. Het doek is er nooit 

gekomen, maar de oude liefde 

bloeide bij Keetelaar weer helemaal 

op. Hij kocht acrylverf en een 

schildersezel en ging aan de slag. 
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Kees Kerkhof wordt sterk geboeid door de natuur. Aan deze passie geeft hij op 

uiteenlopende manieren uiting en vorm. Kunst in de vorm van tekenen, aquarelleren 

en schilderen is er één van, waarin hij zowel tekent naar een directe observatie in de 

natuur als naar natuurwerelden uit eigen fantasie. Deze werken bevatten wel steeds 

elementen die in de natuur kunnen bestaan, maar die op vrije wijze naar keuze 

worden toegepast.

Ook het tekenen van personen en 

dieren maakt deel uit van zijn oeuvre. 

Met snelle pentekeningen goochelt 

hij trefzekere portretten op papier 

tevoorschijn. Naast deze vorm van 

kunst is hij ook bezig als natuurfoto-

graaf; hij haalt zijn inspiratie vooral uit 

zijn eigen natuurbostuin Oerbos de 

Mees, rondom zijn woning.

Kees Kerkhof 

Aart Kessel 

De Mees 2 (Oerbos de Mees), 1251 VL Laren / 035 5314189 - 06 16758502 / 

cwa.kerkhof@kpnmail.nl / www.devalk.com/kunstenaars

Weversweg 41 / 1251 XB Laren / 035 6242702 / aartria@ziggo.nl

Aart Kessel studeerde aan de Academie voor Beeldende 

Kunst te Arnhem. Hij was tot 1993 werkzaam als art 

director/visualiser. Aart schildert hoofdzakelijk in acryl 

op paneel en maakt gebruik van diverse moderne tech-

nieken, waaronder airbrush. Zijn voorkeur gaat uit naar het 

schilderen van stillevens en vogeltjes, met daarbij af en 

toe een humoristisch accentje. Hij is vaste exposant bij 

galerie Wijdemeren. Zijn werk is ook in Frankrijk, Canada 

en de USA te zien. In eigen land heeft Aart Kessels  

geëxposeerd in Laren (NH), Middelburg, Leiden, 

Amsterdam, Olterterp (galerie Lauswolt) en op de 

Art Fair Utrecht.

Frederieke Kuik wordt geïnspireerd door modehuizen zoals Dior. Aan elk 

begin van een nieuw seizoen komt zij het huis amper uit om de modeshows 

live op internet te bewonderen! Met oog voor detail bekijkt zij iedere modeshow 

aandachtig. Frederieke wil haar liefde voor mode & couture vastleggen in haar 

mode-illustraties. Dit doet zij met de simpelste materialen; een paar markers 

en een potlood volstaan. Haar 

werkplek is een wirwar van 

markers, potloden en krijtjes. 

Een leuk contrast met de 

dure weelderige outfits die 

haar zo inspireren. Leuk 

om te weten: Frederieke 

Kuik heeft de Atelierroute-

plattegrond geïllustreerd.

Tiny van Ling maakt schilderijen die expressief van aard zijn. Acrylverf combi-

neert zij met natuurlijke materialen zoals zand. De kwast wordt afgewisseld 

met het paletmes. De doeken zijn vaak van groot formaat. De verbinding met 

de aarde heeft een centrale rol in haar werken. De elementen aarde, water, 

lucht en vuur zijn terug te vinden in het gebruik van diverse aardetinten, in 

organische vormen en lijnenspel. De kleur en zijn vorm laat Tiny intuïtief 

ontstaan. De grote levendige en kleurrijke doeken geven samen met de 

expressieve uitvoering een esoterische werking. Het ontstaan van de figuratieve 

dan wel abstracte landschappen is een organisch proces voor Tiny en de 

vormen komen voort vanuit de emotie. Tiny heeft 34 jaar professioneel 

gezongen en schildert daarom graag op muziek. Velen kennen Tiny van haar 

winkel die 18 jaar gevestigd was in de Smederij in Laren waar zij zijden 

boeketten en schilderijen verkocht.  

Frederieke Kuik 
Expositie: Notariskantoor Mr. A.S. de Boer,  Eemnesserweg 9, 1251 NA Laren / 

Woonadres: Kloosterweg 4, 1251 WE Laren / 06 319 339 39 / f.kuik@live.nl / 

www.frederiekekuik.nl 

Tiny van Ling  
Expositie: Muziekcentrum Schering & Inslag, Eemnesserweg 15A, 1251 NA Laren / 

Woonadres: Postiljon 9, 1251 TL Laren / 035 5389030 / tinyvanling@gmail.com 

ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 
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Greetje Majoor wil het onmogelijke mogelijk maken met behulp van het weefgetouw. 

Daarin slaagt ze op wonderbaarlijke wijze: ze verwerkt plastic strandafval tot fascinerende 

weefsels. Ze wilde hier iets mee doen om 

aandacht te vragen voor het plasticpro-

bleem in de oceanen. Het zelf verzamel-

de afval (visnetten, plastic flessen, 

vissershandschoenen en alle andere 

‘rotzooi’) knipt ze in reepjes die worden 

verwerkt in weefsels die recht doen aan 

kleur en textuur van het materiaal. De 

plastic reepjes worden als inslag gebruikt 

op een schering van katoen. Greetje 

produceert zo zestig centimeter brede en 

drie meter lange stroken, die als basis 

voor haar werk dienen.

Jaap Majoor heeft een voorliefde voor olieverf en richt zich graag op de 

essentie van de natuur. Hij gebruikt daarbij kleuren zoals iedereen die buiten 

kan ervaren. Hoewel sommigen zijn werk expressionistisch noemen, ziet 

Jaap zichzelf vooral als colorist. Hij pakt voor zijn werk een kleur uit de 

natuur en gaat zoeken naar het licht, waarmee hij een voortdurende en 

intense strijd levert. Zijn kleurgebruik en eenvoud zijn karakteristiek voor zijn 

werk waarin vlakverdeling en 

simpele lijnen zijn liefde voor het 

Franse landschap weerspiegelen. 

Jaap volgde opleidingen aan de 

Nationale Schildersschool 

(Utrecht), Gooische Academie 

(Laren) en Nieuwe Akademie 

(Utrecht).

Greetje Majoor 
’t Paadje 20, 1251 RJ Laren / 035 5389851 / 

greetjemajoor@planet.nl / www.greetjemajoor.nl

Jaap Majoor
‘t Paadje 20, 1251 RJ Laren / 035 5389851 / 

jaapmajoor@planet.nl / www.jaapmajoor.nl

www.lovinginteriors.nl

...verscholen in het idylische gooi, omringd door prachtige natuur 
met herten en eekhoorns staat dit rietgedekte poppenhuis...

Gooisch
 Poppenhuis

presents

Naamloos-6   1 02-04-15   15:44

Naarderstraat 9  | 1251 AW Laren |  035 538 2312 
www.larenseboekhandel.nl | Larenseboekhandel@libris.nl

Larense Boekhandel, literaire boekhandel tussen 
het Singer en Het Bonte Paard. Voor wie van boeken, 
klassieke muziek en �lms houdt.

 
Chinees Specialiteiten Restaurant 

“Golden River” 

Stationsweg 1, 1251 KC Laren  035-5382024 

www.fer.nl        gold@telfort.nl 

 
 

Chinees met een 

authentiek Kantonees Cuisine 
 

              Fine Eastern  Restaurants lid 
 

 

  
        4 gangen –Atelierroute Menu € 28,-- 
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Hans Kleinhoven, zeventig jaar, een echte Laarder. Hij is 

geboren in het huis waar hij nu, weer, woont. Na zijn 

huwelijk is hij een paar keer verhuisd, maar nooit buiten 

de grenzen van zijn dorp. Vanaf zijn jeugd is hij gefasci-

neerd door ‘spullen’ en hij was dus vaak te vinden in de 

tweedehandswinkel die naast hun woonhuis lag. Het 

fanatieke verzamelen doet hij nu zo’n veertig jaar. In 

zijn Kunstkamer organiseert hij regelmatig exposities.

Hans verzamelt al geruime tijd werk van de Gooise 

schilder Bob ten Hoope (overleden in januari 2014) en 

van Henk Kranenburg, een schilder die weliswaar in 

Amsterdam werd geboren, maar een groot deel van 

zijn leven in Laren heeft gewoond. Daarnaast heeft 

hij een grote verzameling serviesgoed, zilver, linnen, 

boeken, tijdschriften, banieren, munten, maquettes, 

VERZAMEL      
DRANG

medailles, alles wat hij over Laren en de omliggende 

gemeentes maar kan vinden op veilingen, brocantes 

en in tweedehandswinkels.

De laatste jaren koopt Hans niet veel meer, hij is vooral 

bezig alles een mooie plaats in huis te geven. Alle plekjes 

worden benut: de kamers, wc, trap en overloop.

Over de vraag wat zijn ‘lievelingsverzamelstuk’ is, wordt lang 

nagedacht: “Ik heb de drang om te verzamelen, maar hecht 

me niet meer aan het één dan aan het andere. Je kunt het 

toch niet meenemen… later. Ooit moet ik alles loslaten”. •
Kunstkamer Kleinhoven, Sint Jansstraat 24A is tijdens de 

atelierroute op 16 en 17 mei geopend van 11.00 – 17.00 uur.

     Alle plekjes worden 
     benut: de kamers, 
wc, trap en overloop.

DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEWINTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS
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ODE AAN HET 
potlood

Het potlood is de mens op zijn best. Simpel van aard, 

veelzijdig van karakter en geslepen als het nodig is. 

Vroeger zat er lood in dat in een pot gesmolten werd. Dat 

levert potlood op, zoveel mooier dan pencil. Lood zit er 

niet meer in, met dank aan de Fransman Conté die aan het 

einde van de 18de eeuw potloden begon te maken met 

een stift van klei en grafiet. Meer klei geeft een zachtere 

stift, zo geliefd bij tekenaars. Het stiftje zit precies in het 

midden van een cederhouten behuizing. vaak zeskantig 

van vorm om wegrollen te voorkomen.

Een potlood is alles wat andere schrijf- en teken-

materialen niet zijn: goedkoop, steeds weer scherp te 

maken en je kunt je briljante creaties vervagen en zelfs 

geheel weggummen. Sinds 1858 zijn er ook potloden 

verkrijgbaar met een gummetje aan het eind. Wat 

een symbool van vergankelijkheid is dat! Creatie en 

vernietiging op één houtje.

En ja, sinds 1908 hebben we ook potloden met kleur in 

de stift. Daar heeft nooit lood in gezeten, maar wel was, 

pigment en bindmiddel. En dan die namen van de fabri-

kanten… Caran d’Ache, Faber-Castel, Koh-I-Noor, Derwent, 

Eversharp, Bruynzeel, Holbein (natuurlijk uit Japan).

Er zijn grote kunstenaars verliefd geweest op het potlood, 

dat toe is aan een herwaardering. Een van de moderne 

meesters van de grafietstift, is de Engelse Cath Riley. 

Ze maakt beangstigend realistische (portret)tekeningen 

(www.cathriley.com). En ook Nederland is nog aardig wat 

kunstenaars rijk die het edele potlood niet schuwen en 

echt niet alleen voor eerste schetsen. Maar… zou er niet 

eens een PotloodPrijs moeten komen? Een vijf meter 

lang HB-exemplaar dat de winnaar in de tuin kan prikken. 

Kom op, Bruynzeel! •

EERBETOON • DOOR KAREL HUBERT

 Zonder een potlood, 
is zelfs mijn God dood.
    Je kunt er dan op rekenen
dat Hij ons niet kan tekenen.

Uw state-of-the art 
vakantiespecialist
voor Laren en omstreken.

Tel. 06 5164 4316 • thetravelclub.nl/desiree

14126212-2_adv_Travelclub_kunstmagazine_205x136.indd   1 31-03-15   13:31

Bed & Breakfast ‘Bij Annemarieke’ heeft sinds kort haar deuren geopend! 
Het gezelligste atelier van Laren is er niet alleen voor de creatieve mens, 
maar ook voor diegenen die willen logeren in het altijd prachtige en 
inspirerende Gooi! ‘Bij Annemarieke’ biedt meer dan alleen een heerlijk 
bed. U kunt een schilderworkshop volgen en/of uw verjaardag vieren in de 
huiselijke sfeer van haar boerderij. 

Ook bieden wij, met name in de zomer, zeil-
cursussen of zeiltrips aan. Ontdek Nederland 
vanaf het water! Neem contact op voor meer 
informatie.

Zoekt u tijdelijke woonruimte? 
Vraag gerust naar de mogelijkheden.

St. Janstraat 61-1 • 1251 LC Laren • Tel: 035 5384186 / 06 11958950
annemariekeroelfzema@gmail.com - www.bijannemarieke.com

Bij Annemarieke
B&B en long stay • private dining

lokatieverhuur • catering • schilder-workshops

Bij Annemarieke

®
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Josje Niehof begon in 2002 met een basiscursus Schilderen op de Gooise Academie 

in Laren. Creativiteit en passie zorgden ervoor dat zij al snel zelfstandig aan de slag 

ging. Door ‘learning by doing’ en veel experimenteren, heeft zij haar eigen stijl 

ontwikkeld. Haar fascinatie voor het universum heeft de cirkel - het symbool van 

eenheid en balans - tot haar favoriete vorm gemaakt, uitgangspunt voor veel van 

haar werken. Daarnaast schildert 

zij vlakvullende abstracten waarbij 

het verrassingseffect, door allerlei 

materialen te gebruiken, een grote 

rol speelt. De laatste paar jaar is zij 

ook met klei gaan werken. 

Momenteel is zij bezig met een 

portrettenreeks van vrouwen 

(olieverf), waarbij zij haar fantasie 

de vrije loop laat.

Jocke Overwaters schilderkunst getuigt van een kleurige intensiteit. 

De samenhang tussen kleur, handschrift en vorm leidt tot doeken 

waarin dynamiek en verstilling elkaar op opmerkelijke wijze in balans 

houden. Vaak kiest Jocke bloemen en landschappen als onderwerp, 

maar met evenveel plezier schildert zij mensen en gebouwen. Zij 

kleurt de werkelijkheid naar eigen inzicht. Ze vereenvoudigt de 

waarneming en bedwingt daarmee de chaos. Steeds weer slaagt zij er 

schijnbaar moeiteloos in uitersten te verenigen in weloverwogen 

composities, die zowel uitbundigheid als serene rust uitstralen. De 

schilderijen van Overwater getuigen van diepgevoelde levensvreugde 

en vitaliteit, van gevoel voor schoonheid en het vermogen om met 

robuuste gebaren de kern van de schoonheid te raken.

Josje Niehof
Expositie: Johanneskerk, Naarderstraat 5, 1251 AW Laren / 

Woonadres: Onder de Bogen 16, 1251 ME Laren / 06 53761385 /josjeniehofwitte@live.nl 

Jocke Overwater
Akkerweg 1, 1251 ZL Laren / 035 5312303 - 06 53175731 /

 jocke@planet.nl/ www.jocke-overwater.nl 

Pernette de Mol van Otterloo studeerde dessinontwerp aan de Design Academy 

in Eindhoven en werkte nadien bij verschillende textielfabrikanten. In 2000 richtte 

ze de Keramiekfabriek op en vond een heerlijk rustig en licht atelier waar ze (even-

tueel in opdracht) serviesstukken 

beschildert. Hier begeleidt ze 

ook met veel enthousiasme 

volwassenen en kinderen die 

servies willen beschilderen. 

Ze houdt van kleuren en werkt 

graag met contrasten die zorgen 

voor levendigheid. Haar inspiratie 

haalt zij uit de natuur, maar ook 

uit oude textielboeken.

Pernette de Mol van Otterloo 

Ida van Mourik 

Expositie: De Keramiekfabriek, Werkdroger 2, 1251 CM Laren / 

Woonadres: Co Bremanlaan 15, 1251 MT Laren / 035 5336800 – 06 22944151 / 

info@dekeramiekfabriek.nl / www.dekeramiekfabriek.nl

Expositie: P.C. van den Brinkweg 34, 1251 PW Laren / Woonadres: Krommepad 5, 

1251 HP Laren / 06 10432632 / info@idavanmourik.nl / www.idavanmourik.nl / 

Ida van Mourik’s tekeningen zijn kleurrijk. Kleuraccenten spelen op drie fronten 

een rol. Ze benadrukken details, ze dragen bij aan typering van het model 

en ze bepalen afwisselend vorm en frivoliteit. Ida werkt vooral in pastelkrijt, in 

een moderne realistische stijl, 

waarbij ze erin slaagt dicht op de 

huid van het model te komen, 

met een intieme weergave als 

fascinerend resultaat.
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Carin Pomes heeft haar huis annex atelier op de Groene Gerritsweg en haar 

Studio voor Permanent Make-Up in de Sint Janstraat en is blij dat haar werkende 

en schilderende bestaan zich rondom en in ‘Het 

Hart’ van Laren afspeelt. Schilderen, tekenen, pig-

menten, kleuren en creëren, ze vindt het heerlijk 

dat ze zich daar de hele dag mee bezig mag en 

kan houden. Wellicht vormt het weidse uitzicht 

op de basiliek de basis voor haar ‘luchtige’ 

bloemenschilderijen. De schilderijen zijn figuratief 

met een wat dromerig, ietwat surrealistisch beeld, 

hier en daar afgewisseld met realistische 

elementen, felle paletstreken en een rijk, tot de 

verbeelding sprekend, kleurenpalet. Een wereld 

om in te verdwalen.

Carin Pomes 

Mieke Pontier   

Expositie: Muziekcentrum Schering & Inslag, Eemnesserweg 15A, 1251 NA Laren/ 

Woonadres: Groene Gerritsweg 6, 1251 JL Laren / 06 50959729 / 

carinpomes@live.nl / www.carinpomes.nl

Oosterend 4a, 1251 HN Laren / 035 5314477 / art@miekepontier.nl / 

www.miekepontier.nl

Mieke Pontier werkt met keramiek en glas. Die twee materialen gebruikt ze 

samen in één werkstuk. Hiermee beeldt zij water uit in al zijn verschijnings-

vormen zoals ijs, stromend water en de laatste tijd vooral wolken. Haar werk 

is heel sober, puur en eenvoudig; het is teruggebracht tot de essentie. Meestal 

is het glas geblazen; voor ijs is het glas gegoten. Mieke viert dit jaar haar 

50-jarig jubileum als kunstenaar. Ter gelegenheid hiervan heeft het Nationaal 

Glasmuseum haar uitgenodigd voor een 

jubileumtentoonstelling. Speciaal hiervoor 

ontwierp zij de multiple Reflection, 

objecten van geblazen glas die zijn 

gerealiseerd in de Glasblazerij te 

Leerdam. Het object wordt uitgebracht 

in een genummerde en gesigneerde 

oplage van 50 stuks. 

yoga - talen - puur stamppot - 
voorjaarsbollen - amsterdam venetië 
van het noorden - literatuur-charles 
groenhuijsen - (b)lijf fit - kop in klei 

-  verzorging honden - bridge - wilfred 
kemp - brood bakken - wandelingen - 

glaskralen maken - indonesisch koken 
- pottebakken - tekenen en schilderen 

KOM VAN DE 
BANK AF!
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SPEELS, DIVERS...

PUUR ZAKELIJK... 

ZAKELIJK,TIKKELTJE FRIVOOL...

L A R E N - B L A R I C U M - E E M N E S 

L A R E N - B L A R I C U M - E E M N E S 

L A R E N - B L A R I C U M - E E M N E S 

L A R E N - B L A R I C U M - E E M N E S 

L A R E N - B L A R I C U M - E E M N E S 

LAREN 
BLARICUM 
EEMNES U

V O L K S  U N I V E R S I T E I T

V

Waar 
zelfs de 
langste 
winter 
te kort 
voor is.

Jaar
programma
2013-2014

Kijk voor het complete aanbod op
www.volksuniversiteitlaren.nl

yoga - talen - puur stamppot - 
voorjaarsbollen - amsterdam venetië 
van het noorden - literatuur-charles 
groenhuijsen - (b)lijf fit - kop in klei 

-  verzorging honden - bridge - wilfred 
kemp - brood bakken - wandelingen - 

glaskralen maken - indonesisch koken 
- pottebakken - tekenen en schilderen 

om iets nieuws te leren
en mensen te ontmoeten...

Workshops, lezingen (ook kunst!) en 
cursussen (ook schilderen/tekenen!) 

voor iedereen.

Betaalbaar, goed en dichtbij.
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Hilde de Rooij is liefhebber en verzamelaar van antiek 

glas. Dat varieert van oude glazen kralen tot oud spiegel-

glas, oude lampjes en glas in lood. Ze past dat glas in in 

een gebruiksvoorwerp dat van deze tijd is, maar dat de 

rijke, diepe uitstraling en sfeer van het verleden mee-

neemt. Meestal werkt zij met antiek mondgeblazen glas 

dat levendig is door structuren en kleurnuances. Dat glas 

kan echt antiek zijn of antiek in de zin dat het wel nieuw is 

maar nog wel via de eeuwenoude traditionele manier 

gemaakt wordt (b.v. Lamberts mondgeblazen glas). Door 

de onregelmatigheden in het glas en in de transparantie 

komen kleuren tot leven. Hilde maakt veel lampen; glas 

en licht bij elkaar geven sfeer, vooral als het oud én 

structuurglas is.

Willibrord Rooswinkel schildert veelkleurig naar de natuur, 

ruimte, licht, lucht en water. Hij doet dat in acryl, abstract en 

figuratief, in een eigen heldere kleurzetting. Hij schildert 

ruimte, meestal met de inspiratiebronnen licht, lucht en 

water, gerelateerd aan de seizoenen. Hij schildert in positieve 

lichte tonen, zonnig, vrolijk en vaak met een kleurstelling die 

aansluit bij het warme zuiden van Europa en bij de warme 

kleuren van de Hollandse winter. De Wadden, Loosdrecht, 

Laren, het strand, de rivieren, de zee, huizen en boerderijen 

in een ruimtelijke omgeving vormen een doorlopende bron 

van inspiratie. Hij ziet zijn werk als een “venstertje” waarmee 

hij zijn eigen kijk op de werkelijkheid in acryl vorm en inhoud 

geeft. Licht en ruimte worden natuurlijke, eenvoudig herken-

bare thema’s met een eigen kleurstelling. 

Hilde de Rooij 
Molenweg 29, 1251 LS Laren / 06 40689865 / 

hlhderooij@hotmail.com / www.breekbaarlicht.nl

Willibrord Rooswinkel 
‘t Schepeltje 8, 1251 SB Laren / 035 5315485 - 06 22242963 

wrooswinkel@planet.nl / www.atelierlaren.nl 

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2015

Marcelle Reijn schildert kleurrijk, vrolijk, expressief, eigenzinnig werk met een eigen 

stijl. Op jonge leeftijd is zij begonnen met tekenen, beeldhouwen en schilderen. 

Vooral deze laatste passie heeft zij na haar werkzame leven hervonden. In de loop 

van de jaren heeft ze zich in alle technieken verdiept. Ze volgt nog steeds lessen en 

heeft uiteindelijk een eigen stijl 

ontwikkeld. Wat begonnen is als een 

hobby is inmiddels uitgegroeid tot 

kunst die andere mensen aanspreekt, 

waarderen en kopen. In Kenia, waar zij 

regelmatig verblijft, heeft zij ook 

geschilderd en verkocht. De prachtige 

eenvoud van dit land, de kleuren, 

de mensen, de natuur en de dieren 

inspireren haar enorm.

Marcelle Reijn   

Annemarieke Roelfzema 

Expositie: B&B Kunst, De Pijl 8, 1251 JN Laren / Woonadres: Velthuijsenlaan 13, 

1251 KK Laren / 06 51209548 / marcellereijn@gmail.com 

St. Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06 11958950 / 

annemariekeroelfzema@gmail.com / www.atelierannemarieke.nl

Annemarieke Roelfzema heeft zichzelf het vak geleerd. 

De fascinatie voor mens en dier weerspiegelt zich in haar 

werk. De schilderijen hebben een kleurrijke uitbundigheid 

waar je blij van wordt. Naast opdrachten bestaat het vrije 

werk uit kleine, maar veelal uit grote uitbundige doeken. 

Annemarieke bezit een uiterste fijngevoeligheid voor 

kleurgebruik. Steeds weer verrast zij de kijker met haar 

intense en diepe kleurstelling die in al haar uitbundigheid 

toch evenwicht vindt in de totale presentatie. Het werk ademt 

de sfeer van onafhankelijkheid uit en tegelijkertijd een sterke 

dynamiek. De relatie die zij met haar dierbaren onderhoudt, 

komt tot uiting in spontaniteit, zorgt voor binding en toont 

zich ook volledig in haar werk.
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Het meest geschilderde stukje Laren: t’ Bonte Paard. Beroemde kunstenaars, amateurs, 
schilders en schetsers, allemaal hebben ze het café vereeuwigd. En vaak vaak bezocht. 

Uitdrukken is innemen, nietwaar?

 BONTE 
VERZAMELING  

DE KROEG • ATELIERROUTE 2015
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Sommige kunstenaars vonden een vaste stek niet bevredigend. Zij konden of wilden 
niet aarden op een vaste plek. Een aantal kunstenaars voelde de aantrekkingskracht 
van het rondreizen en zij deden dat in speciaal daartoe vervaardigde mobiele ateliers.

DE PADEN OP, 
DE LANEN IN!

Het bekendste, en voor zover wij weten enig bewaarde 

mobiele atelier is dat van Koningin Wilhelmina (1880-

1962). Schilderen was voor Wilhelmina de manier om haar 

verbondenheid met Gods schepping tot uitdrukking te 

brengen. En dat schilderen deed ze dus het liefst in de 

natuur. In 1901 liet ze door H. Koldenhof een schilderswa-

gen bouwen, waarmee ze rondtrok om bijzondere 

plekken vast te leggen. Vaak bracht ze vanuit deze wagen 

eerst uren in de natuur door, om zich dan pas veel later 

aan het schilderen te zetten, ter plekke. Onbekend is of ze 

met de schilderswagen buiten de Koninklijke terreinen 

rondtrok. In elk 

geval zijn veel van 

haar werken op of 

rond Het Loo 

ontstaan, waar de 

wagen nu een 

onderdeel is van 

de collectie en te 

zien is in de 

Koninklijke Stallen.

In onze regio waren er ook kunstenaars die aanvankelijk 

rondtrokken in een woonwagen. De bekendste is 

Theodor Lohmann (1880-1963). Lohmann groeide op 

in Leiden en zou uiteindelijk zijn definitieve plek vinden 

in Blaricum. Daar leefde hij tot zijn dood in een van de 

schildersateliers die nu worden gerestaureerd door de 

Dooijewaardstichting. Lohmann reisde van 1908 tot 1913 

in een woonwagen. Hij gebruikte de wagen niet alleen 

als schilderswagen, hij leefde er in. Als schilder van 

landschappen en stadsgezichten maakte hij een voetreis 

naar Frankrijk. Mogelijk kwam het door zijn wens om 

veel van de wereld te 

zien, dat hij de woon-

wagen aanschafte. 

Een andere kunstenaar die een wagen kocht was Nicolaas 

Bruijnesteijn. Hij leefde van 1893 tot 1950. Aanvankelijk 

was hij van beroep tekenaar, later kunstschilder. In 1914 

verhuisde het ouderlijk gezin naar Den Haag. Nico volgde 

hen in 1917. In de tussentijd bleef hij in het oude huis in 

Amsterdam wonen, samen met zijn oudste broer en zijn 

vriend, de schilder E.J. Ligtelijn. Het moet ergens in die 

periode geweest zijn dat hij samen met Ligtelijn ook 

rondtrok in een woonwagen. Gegevens over dergelijke 

trektochten zijn echter schaars, we moeten het doen met 

de foto. In de deuropening van de woonwagen staat 

Bruijnesteijn, rechts Ligtelijn (foto rechtsboven). 

Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp (1874-1950) ten slotte 

was een echte wereldreiziger. Deze kunstenaar werkte 

onder andere in Amsterdam, het Midden-Oosten, Java, 

Bali en Lombok. Vanaf 1900, het jaar van zijn huwelijk met 

Anna Wilbrink, bouwde hij aan een woonschip (foto 

rechtsmidden). Met ‘De Zwerver’ voer hij door Nederland, 

België en Duitsland. Aan boord werden tentoonstellingen 

gehouden waarbij zijn werk kon worden aangekocht. Na 

omzwervingen bouwde het gezin een vaste optrek in 

Edam. De Zwerver bleef bewaard, en wordt thans 

gerestaureerd. Het woonschip is één van Nederlands 

meest unieke woonschepen en komt na de restauratie in 

Naarden te liggen. Dan zal het onder meer te huur zijn als 

bed and breakfast. •

     Een aantal kunstenaars
              voelde de 
aantrekkingskracht 
     van het rondreizen. Foto links: Koningin Wilhelmina 

schildert 

Foto rechts: Theodor Lohmann

De Larense schilder 

Han Perrier buiten 

aan het werk

50•

Interieur De Zwerver
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Zo, de Atelierroute dus. Een fraaie combinatie van twee Franse woorden. In het Nederlands 

zou dit de Grote Werkplaatsweg heten en dat klinkt meteen een stuk ambachtelijker, wat 

minder kunstzinnig. Het Frans heeft het in zich akelige dingen een verfijnde klank te geven. 

Maladie wordt door de oren toch beter verdragen dan ziekte en ik schat ris de veau ook 

smakelijker in dan zwezerik. En bij levenskunst denk ik aan een bejaardenhuis, terwijl ik bij 

het horen van joie de vivre de champagne ogenblikkelijk ontkurk.

In de wereld van de kunst wordt het Frans logischerwijs gewaardeerd. Dat is natuurlijk 

niet alleen toe te schrijven aan de zangerige artisticiteit van de taal, maar ook aan de 

verrichtingen van al die Franse kunstenaars die onze wereld couleur en chaleur hebben 

gegeven. En die artiesten hebben dan ook vaak weer van die tot de verbeelding sprekende 

namen: Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa. Daarbij denk je toch niet aan 

een alcohol verslindende dwerg? 

Op het Franse Festival XYZ du Mot verkiest men jaarlijks mooie nieuwe woorden, maar 

die zijn vreemd genoeg niet leuker dan wat wij in Nederland kiezen. In 2014 kozen de 

Franse experts voor ‘transition’ (en het publiek voor selfie…), terwijl wie hier op rampvlucht 

en dagobertducktaks uitkwamen. Niet slechter, vind ik. En dat het Noorse woord voor 

usb-stick wereldwijd geliefd is, snap ik: minnepin. 

Atelierroute dus, maar dat is geen Frans, want dan zou 

het de Route de l‘Atelier zijn. Het is natuurlijk geen 

nieuwe truc, want we beheersen die kunst van vreemde 

woorden iets eigens te maken al eeuwen. Scheurbuik 

maakten we ooit van scorbuut en met een buikaan-

doening heeft het geen zier te maken. We verbasterden 

China’s appel tot sinaasappel en caperfolium (= geite-

blad) tot kamperfoelie, waar de plant toch echt niet 

vandaan komt. 

Ik zie het zo: het verzinnen van de term atelierroute past 

in een traditie van kunstig met taal omgaan. En voor een 

begrip dat zozeer met kunst verbonden is, is dat mooi. •

COLUMN • DOOR KAREL HUBERT DOOR KAREL HUBERT • COMMERCIE
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ROUTE       

Het gebruik van de namen van grote kunstenaars voor 

productmarketing is buitengewoon beperkt. Goed, we 

hebben een Corneille-servies, Rembrandt-tandpasta en 

een Deense luidsprekerfabrikant die Danish Audiophile 

Loudspeaker Industries slim heeft afgekort tot Dali, maar 

dan heb je het wel gehad. En dat er Mondriaan- en 

Rubens-scholen zijn, mag je geen commercieel gebruik 

noemen. De grote uitzondering is de Citroën Picasso.

Citroën presenteerde de Xsara Picasso in 1999, compleet 

met de handtekening van de schilder op het – lelijke 

– koetswerk. De automaker had er een onbekend, maar 

fors bedrag voor betaald aan zoonlief Claude Picasso (die 

met zijn bedrijf de auteursrechten van Picasso beheert), 

DE PROSTITUTIE  
 VAN PICASSO

KUNSTENAARS COMMERCIEEL NAUWELIJKS IN TREK

tot woede van gerenommeerde kunste-

naars als fotograaf Henri Cartier-Bresson. 

Hij refereerde aan het feit dat zijn vriend 

Pablo Picasso een communist was, die 

geen rijbewijs had. Ook de kleindochter 

van de schilder, Marina, was aanvankelijk 

woedend, totdat ze mocht meedelen in 

de opbrengst. 

Toen Picasso in 1973 stierf, werd de waarde 

van zijn erfenis geschat op 260 miljoen 

dollar, inclusief 35.000 (!) schilderijen en 

andere kunstwerken. 3.800 stuks werden 

opgeëist door de Franse staat, als succes-

sierechten, en die vormen de basis voor de 

collectie van het Musée Picasso. Na een 

lange twist ging de rest van de nalaten-

schap naar de weduwe Jacqueline, 

kinderen en kleinkinderen. Uiteindelijk kregen de later 

beroemd geworden ontwerpster Paloma Picasso (die 

haar achternaam ook handig inzette) en haar broer 

Claude ieder eentiende van het totaal. Claude registreerde 

de handtekening van zijn vader in 140 landen en begon 

in 1995 met het op grote schaal exploiteren ervan: golf-

kleding, cognac, restaurants. Met de autodeal (volgens 

insiders minstens 1 miljoen euro waard) als hoogtepunt.

De in de kunstwereld wel als “Picasso’s prostitutie” 

aangeduide uitnutting van een beroemde naam, is 

niet uniek. Maar dat het om een kunstenaar gaat, is 

wel uitzonderlijk. •

 Citroën presenteerde de Xsara Picasso in 1999, compleet        
met de handtekening op het - lelijke - koetswerk.
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Toinie van Schendel is voor alles portretschilder. Haar hand is aandachtig, maar 

onvoorspelbaar. Haar beste portret ontstaat zonder inmenging van haar hoofd. 

Ingrediënten: potlood, houtskool, pastel, conté, inkt of waterverf op 300 grams papier, 

olieverf of tempera op paneel of linnen doek. Zij houdt van de intimiteit van een klein 

formaat, soms bijna miniatuur. Zij houdt van de eenvoud van een gevoelige houts-

koollijn op zuiver wit, naast de weelde van bladgoud, 

bladzilver en uitbundige versiering, vaak met bloem-, 

vogel- en vlindermotieven. De wisselende mix van deze 

subtiele ingrediënten, maakt dat ieder portret compleet 

eigen is, maar toch ontegenzeggelijk een ‘Van Schendel’. 

Een nieuwe uitdaging vormt het uittreden uit het platte 

vlak: een houten console met de mogelijkheid van twee. 

drie. vier portretten, bijvoorbeeld een familie tezamen. En 

doorschijnend albast met bladgoud versierd. 

Toinie van Schendel 

Marjolein Schiffers  

Ruiterweg 3, 1251 ZX Laren / 035 5382903 - 06 54315387 / vlasschuur@versatel.nl / 

www.indevlasschuur.nl

Klein Laren 4, 1251 LP Laren / 035 5382473 - 06 15108887 / 

info@marjoleinschiffers.nl / www.marjoleinschiffers.nl   

Marjolein Schiffers maakt schilderijen van vrouwen, geabstraheerde landschap-

pen, tekeningen van vrouwelijke naakten en beelden. Bij haar uitbundige en 

expressieve werk gebruikt ze warme, intense kleuren. Onlangs heeft zij geëxperi-

menteerd met het beschilderen van grote glazen 

platen. Ze maakt haar tekeningen in Oost-Indische 

inkt en pastelkrijt op een ondergrond van bruin 

papier. Lijnen brengt zij aan met een takje uit de tuin, 

ruig maar beheerst. Het zijn vlotte, intieme schetsen 

van modellen met ronde vormen en ‘een lijf dat een 

verhaal te vertellen heeft’. Marjolein leerde al als kind 

het vak van haar vader, de professionele schilder 

Nicolaas J. Schiffers, en volgde de kunstacademie. 

Samen met Barbara Kluiver is zij bedenkster en 

oprichtster van de Larense Atelierroute. 

Naamloos-5   1 02-04-15   12:45

voor een opgeruimd en overzichtelijk huis 
Opruimen Goed Geregeld

Opruimen is een lastige maar noodzakelijk klus om uw huis op 
orde te houden. Rommel en chaos in uw woon- of werkomgeving
geven u onnodig stress en onrust. Ontbreekt het u aan tijd of 
overzicht om orde op zaken te stellen in uw huishouden? 

Opruimen Goed Geregeld helpt u weer op orde.

OGG biedt u hulp en advies bij :

      Verhuizen van groot naar klein;
      Opruimen en ordenen van uw spullen;
      Opruimen inboedel na overlijden van familielid;
      Opzetten van een goed geordende administratie
 
Ziet u als een berg op tegen het opruimen? 
Schakel dan Opruimen Goed Geregeld in.

Meer weten? 
Karin von Martels, gecerti�ceerd professional organizer   
Tel.        06 - 53 60 54 19
E-mail: info@opruimengoedgeregeld.nl
Web:    www.opruimengoedgeregeld.nl 

....

Binnen- en buitenschilderwerk voor:
bedrijven en particulieren in

‘t Gooi en omstreken

Telefoon: 035 - 642 29 80
Bel voor vrijblijvende prijsopgave

Schildersbedrijf 
Koridon & Rijerse

Heinsiusstraat 10
1215 GP Hilversum
T (035) 642 29 80

E info@kr-hilversum.nl
W www.kr-hilversum.nl

Binnen- en buitenschilderwerk 
voor bedrijven en particulieren 

in ‘t Gooi en omstreken

Bel voor een 
vrijblijvende prijsopgave 
naar 035 - 642 29 80

Binnen- en buitenschilderwerk voor:
bedrijven en particulieren in

‘t Gooi en omstreken

Telefoon: 035 - 642 29 80
Bel voor vrijblijvende prijsopgave

Schildersbedrijf 
Koridon & Rijerse

Heinsiusstraat 10
1215 GP Hilversum
T (035) 642 29 80

E info@kr-hilversum.nl
W www.kr-hilversum.nl

Heinsiusstraat 10 1215 GP Hilversum 
T (035) 642 29 80  E info@kr-hilversum.nl 

www.kr-hilversum.nl

Binnen- en buitenschilderwerk voor:
bedrijven en particulieren in

‘t Gooi en omstreken

Telefoon: 035 - 642 29 80
Bel voor vrijblijvende prijsopgave

Schildersbedrijf 
Koridon & Rijerse

Heinsiusstraat 10
1215 GP Hilversum
T (035) 642 29 80

E info@kr-hilversum.nl
W www.kr-hilversum.nl

Jeroen Majoor
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Gitte Spee is auteur en illustrator van kinderboeken. Zij tekent met penseel/inkt en 

pastelkrijt, vaak op gekleurd papier. In samenwerking met het Rijksmuseum maakte zij 

‘Aap & Mol in het Rijksmuseum’ en met Kim-Lian van der Meij de serie ‘Dierendorpje’ 

die ook als animatieserie op tv te zien is. Haar werk is verschenen in diverse landen in 

Europa, Azië en de USA. In 2013 had zij 

een overzichtstentoonstelling in de OBA 

in Amsterdam naar aanleiding van haar 

30-jarig jubileum. Naast haar tekenwerk 

beschildert zij keramiek, dat ook te zien 

en te koop is in haar atelier. Verder zijn 

er originele illustraties, gesigneerde/

genummerde prenten en kaarten en 

natuurlijk de boeken, die zij graag voor 

u signeert.

ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 

Amanda Spoel is sinds zeven jaar volledig in de ban van glas: ze smelt 

kleurige staven glas in een vlam en maakt er vervolgens kralen van die ze op 

een bijzondere manier decoreert. Vaak lijken haar ontwerpen op miniatuurtjes 

in glas. Haar creatieve ambitie is om kralen en sieraden te maken die steeds 

opnieuw blijven verrassen door hun intense kleurcombinaties, het spel tussen 

licht en glas waardoor de aanblik telkens wisselt en de uiteenlopende 

technieken die ze gebruikt. Kunst 

zou ze haar eigen werk niet durven 

noemen, maar het proces zelf vindt 

Amanda pure toverkunst. Het ont-

rafelen van de geheimen van het glas, 

het spel van de staven met de hete 

vlam, het zachte gesis van de brander, 

de wording van de kraal zoals ze 

bedoeld heeft... gewoonweg magisch.

Gitte Spee 
Haenwijck 12 / 1251 LM Laren / 035 5316713 - 06 15053236 / 

gittespee@concepts.nl / www.gittespee.nl

Amanda Spoel 
Expositie: Klein-Laren, St. Janstraat 27c, 1251 KZ Laren /

Woonadres: Smeekweg 100, 1251 VK Laren  06 20101660 / 

amanda@amandaspoel.nl / www.amandaspoel.nl

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2015

Joep Sertons is geboren en getogen in het Gooi. Hij stond als klein 

jongetje al mee te kijken in de doka van zijn vader. Hij werd aangenomen 

op de fotovakschool in Den Haag maar kwam voor de camera terecht in 

plaats van in Den Haag. De passie om achter de camera/video te staan is 

altijd gebleven. “Which of 

my photographs is my 

favorite? The one I’m going 

to take tomorrow.” 

(Imogen Cunningham)”

Joep Sertons 

Hanneke Setz  

Expositie: Flash Studio, Brink 27a, 1251 KS Laren / info@joepsertons.nl / 

www.joepsertons.nl

Eemnesserweg 3, 1251 NA Laren / 06 17734799 / 

hsetz@hotmail.com / www.hannekesetz.nl

Hanneke Setz geeft de werkelijkheid een ander gezicht. Haar hand tovert 

verrassende ontdekkingen en onverwachte schatten tevoorschijn. In al haar 

zalige drukte is ze als een vlinder die zonnestralen wil vangen. Haar penseel 

is altijd in beweging. 

Zoekend naar beelden 

die alleen in haar hart 

bestaan, uitmondend in 

interpretaties van 

schoonheid zoals 

misschien alleen nog 

maar door vlinders 

wordt ervaren.
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Lieke Spoelder is van kinds af aan bezig met tekenen en schilderen. Ze kijkt 

graag naar mensen, vooral naar gezichten en de emoties die ze daarin 

waarneemt. In haar schilderijen probeert ze weer te geven wat de persoon 

bijzonder maakt. Haar werk is heel kleurrijk en expressief. Ook in gezichten 

gebruikt zij kleuren als blauw, groen, oranje en roze. Lieke maakt vaak 

gebruik van grote kwasten en laat de penseelstreek duidelijk zien. Naast het 

schilderen maakt ze ook kleine 

drukwerken, waarbij ze door 

middel van verf op een glas-

plaat spontane gekleurde 

vlekken op papier laat ontstaan. 

Met behulp van inkt maakt ze 

van de afdruk figuren, door 

de grillig ontstane vormen 

te volgen. 

Lieke Spoelder 

Loeki Stam   

Expositie: Muziekcentrum Schering & Inslag, Eemnesserweg 15A, 1251 NA Laren / 

Woonadres: Mauvezand 29, 1251 JD Laren / 035 5311412 - 06 28910771 / 

dearest@hetnet.nl / 

De Dissel 23, 1251 ZA Laren / 035 5383377 – 06 22001709 / loekistam@ziggo.nl

Loeki Stam is haar creatieve leven begonnen met bloemcollages en exposeerde 

daar op veel plaatsen in Nederland mee, onder andere ook op de Floriade 1982 

en een paar keer in het Singermuseum. Zij ontwierp ook drie jaar prentbriefkaarten 

“voor het kind”. In 1990 werd een nieuwe weg ingeslagen. Vanaf die tijd werkt zij 

met klei, aanvankelijk ondersteund 

door cursussen van Mieke Pontier. 

Loeki gebruikt verschillende soorten 

klei en veel aparte glazuren, meestal 

in felle kleuren. Inspiratiebronnen 

zijn sprookjes- en kinderboeken, 

gedichten, reizen en museumbezoek. 

Behalve fantasiefiguren maakt zij 

ook functionele vazen, schalen en 

waterornamenten.

Anna Tananyan is een kunstenaar van Armeense afkomst die zich in Laren heeft 

gevestigd. Ze volgde een kunstopleiding aan de Kunstacademie in Yerevan, 

Armenië. In haar krachtige werk gebruikt ze veel klassieke en mythische thema’s 

en verwijzingen naar traditionele symbolen. In andere schilderijen is het effect 

van haar sterke kleurgebruik anders, maar 

het blijft harmonieus en uitdagend, soms 

tegen het psychedelische aan. De herinne-

ring aan de flower power-beweging van 

de jaren zestig is dan nooit ver weg.

Behalve schilderijen maakt Anna ook 

pentekeningen en aquarellen, of een 

combinatie van beide. Haar grafische werk 

is zeer gedetailleerd, kleurrijk, elegant en 

magisch en zichtbaar geïnspireerd door 

mode, kleding en sieradenontwerpen.

Yvonne Telkamp-van Bergen is vanaf haar jonge jaren bezig met textiel. Op de 

Amsterdamse Akademie Vogue kwam zij in aanraking met diverse technieken, 

zoals verven met natuurlijke verfstoffen en zeefdrukken. Tijdens haar opleiding 

maakte zij ook kennis met de kunst van het quilten. Zij werd lid van een 

‘Quiltbee’ waar, naast quilten, ook andere textiele werkvormen beoefend worden. 

Daarnaast is zij lid van het Quiltersgilde 

waar zij meerdere keren per jaar work-

shops volgt om nieuwe technieken te 

leren. In haar atelier volgen kleine 

groepjes dames quiltlessen. Naast het 

zelf leren quilten, leer je ook zelf een quilt 

te ontwerpen. Bij Quilt Studio Laren is het 

mogelijk op bestelling een Memory Quilt 

te laten maken, van bijvoorbeeld kleding-

stoffen van een overleden familielid.

Anna Tananyan 
Expositie: Notariskantoor Mr. A.S. de Boer,  Eemnesserweg 9, 1251 NA Laren / 

Woonadres: Langerak 15, 1251 SX Laren / 06 19987511 / info@annatananyan.com / 

www.annatananyan.com

Yvonne Telkamp-van Bergen 
Expositie: Klein-Laren, Sint Janstraat 27C, 1251 KZ Laren / Woonadres: Smeekweg 2A, 

1251 VJ Laren / 035 5317332 - 06 23973374 / telka040@planet.nl / 

www.quiltstudiolaren.com
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In heel wat Larense huizen hangt kunst aan de 
muur. Altijd anders, altijd geliefd door de bezitters. 
In acht van die huizen kijken we binnen.

BINNENKIJKEN
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KUNST AAN DE MUUR BIJ DONALD DINKELAAR

(ondernemer)

Sunrise, diverse materialen op doek / Zhuang Hong 

(geb. 1962 in Sichuan, China, woonachtig in Den Haag)

Donald is directeur van een bedrijf dat gespecialiseerd is 

in duurzaam vastgoed, nationaal en internationaal. Dit 

betekent zoveel mogelijk gebruikmaken van zon- en 

windenergie. Hij is ook kunstverzamelaar: van heden-

daagse kunst en fotografie tot de romantiek (Haagse 

School). Hij koopt aan als belegging, maar alleen als hij 

het werk mooi vindt en als hij ervan uitgaat dat het werk 

waardevast is. Donald merkt op dat er steeds minder 

moderne kunst verkocht wordt, terwijl de kunstfotografie 

steeds populairder wordt. “Of ik vind dat fotografie kunst 

is? Daar ben ik nog niet uit, discussieer er regelmatig 

met anderen over. Kunst is zo persoonlijk, iedereen heeft 

een eigen smaak. Dit werk 

van Hong vind ik waanzin-

nig; dat scala van kleuren, 

die verschillende vormen 

en materialen, het is zo 

anders dan anders. Als ik 

de passie van de kunste-

naar voel in een werk, als 

het mij emotioneert, dan is 

het voor mij kunst.”

KUNST AAN DE MUUR BIJ WILMA HILHORST 

(mede-eigenaresse poffertjeskraam)

Poffertjeskraam / Toon Wildeboer

“In 2003 was het vijfentwintig jaar geleden dat 

mijn man Marcel eigenaar werd van de poffertjes-

kraam. In het geheim heb ik toen een schilderijtje  

van de poffertjeskraam laten maken door  

kunstkenner en restaurateur Toon Wildeboer. Het 

werd mijn voetbalgekke man aangeboden door 

Ronald Koeman. Het werkje hangt vlakbij de 

voordeur. Het herinnert ons en iedereen die hier 

binnenkomt eraan dat we dankzij de poffertjes-

kraam hier zo fijn kunnen wonen.”
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KUNST AAN DE MUUR BIJ KAREL LOEFF 

(directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut) 

Larense vrouw / Wally Moes

“Het stelt een Larense vrouw voor in haar zondagse klederdracht en 

symboliseert de rijkdom van het dorp. Volgens kenners zou het slot 

van de ketting eigenlijk achter in de 

nek gedragen moeten worden, maar 

de kunstenares heeft ervoor gekozen 

het prachtige, kostbare slot te laten 

zien. Mijn ouders hadden het schilderij 

lang geleden al eens gezien in een 

antiekzaak, maar het toen niet gekocht. 

Jaren later kreeg ik alsnog de kans het 

te kopen. Het hangt hier nu al meer 

dan vijftien jaar en het verveelt nooit!”

KUNST AAN DE MUUR BIJ HARRY LIGTER  

(gepensioneerd metselaar/conciërge)

Diverse schilderijen / Anton Ligter

“Alle kunst die met Laren, mijn dorp, te 

maken heeft, vind ik mooi, maar aan 

deze schilderijen ben ik wel heel erg 

gehecht. Ze zijn geschilderd door mijn 

oom Anton, geboren in 1902 en broer 

van mijn vader. Hij was postbode van 

beroep, maar in zijn vrije tijd schilderde 

en tekende hij. Ik ben een echte Laarder 

en wil nooit ergens anders wonen dan 

hier. Ze zullen me hier ooit weg moeten 

dragen…”
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KUNST AAN DE MUUR BIJ WILLEKE ALBERTI

(zangeres)

Kunstenaar: Jeroen Krabbé (acteur en schilder)

“Ik ging naar een van de eerste solo-exposities van Jeroen Krabbé, ergens in de jaren 

tachtig en zag dit werk. Jeroen heeft het geschilderd nadat hij terugkwam van het draaien 

van een film in Marokko. Ik was er meteen helemaal weg van en heb het gekocht, hoewel 

het toen een gigantische rib uit mijn lijf was. De muur hier in de keuken was wit, maar 

heb ik onmiddellijk geschilderd in één van de warme, dieprode tinten uit het schilderij. 

Sindsdien bezoek ik vrijwel al zijn exposities. Ik vind het werk fantastisch en hij en zijn 

vrouw Herma zijn al heel lang dierbare vrienden. Ik verheug me iedere keer weer op zijn 

nieuwe verjaardagskalender en bewaar ze allemaal zorgvuldig”.

KUNST AAN DE MUUR BIJ ELBERT ROEST

(burgemeester)

Schilderij uit 1925: Haaike Abraham Jaarsma, loods in Den Helder, 

autodidact.

“Mijn vrouw en ik zijn dol op zeilen. Met ons loggertje hebben we 

heel wat afstanden afgelegd en niet alleen over de binnenwateren. 

We vinden het ook heerlijk om de Waddenzee te bevaren en aan 

te meren op ons favoriete eiland Terschelling. Ik kan me goed 

voorstellen hoe Jaarsma over de zee tuurde, de schepen aan 

zich voorbij zag trekken en de drang 

kreeg die zo goed mogelijk vast te leggen. 

Ik zag dit werk hangen bij een veilinghuis 

en werd er door gegrepen. Waarom? 

Misschien wel omdat het schip eigenlijk 

net iets te hoog in het beeld is geschil-

derd: je ziet in verhouding veel zee en 

weinig lucht. Ik vind al dat 

water en die golven 

prachtig. Wat ik graag zou 

willen weten is welke vlag 

er wappert. Mocht er iemand 

zijn die me dat kan vertellen, 

dan hou ik me aanbevolen!”
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KUNST AAN DE MUUR BIJ MINKE SMEETS-SMABERS

(oud hockey international)

Kunstwerk: geschenk Raboank

Minke deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. De 

eerste keer werd het brons, de keer erna zilver en vier jaar later, 

in 2008, werd in de finale van de Chinezen gewonnen. Goud 

dus. Ze is recordhoudster als het gaat om de meest gespeelde 

internationale wedstrijden: 312. Tot 2010 bleef Minke op het 

hoogste niveau hockeyen bij Laren. Ze stopte toen ze zwanger 

werd. Ze heeft inmiddels twee zoons. “De Rabobank heeft toen, 

in Beijing, tijdens de ceremonie ieder teamlid dit werk geschon-

ken. De basis was voor iedereen hetzelfde, maar de actiefoto’s 

van iedere individuele speelster zijn eraan toegevoegd. Het zijn 

dus allemaal verschillende kunstwerkjes geworden. Dit schilderij 

is heel waardevol voor mij. Het is de kroon op het werk, loon na 

hard werken. Het was ons eindelijk gelukt”.
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KUNST AAN DE MUUR BIJ JANTIEN NUNNIKHOVEN

(ondernemer)

Zeefdruk van de Frans-Hongaarse kunstenaar Victor Vasaléry (1908 - 1997). 

Woonde en werkte in Parijs. 

“Mijn ouders verzamelen kunst, veelal de Haagse School, maar ook modern werk. Mijn 

moeder wist dat ik dit werk, het is een zeefdruk, mooi vond. Ze schonken het me zo’n 

vijftien jaar geleden. Wat ik er mooi aan vind, is het grafische, de compositie en de felle 

kleuren. Je zou dit soort kunst ook heel goed kunnen combineren met een klassieke inrichting. Het bijzondere behang, 

ontworpen door Christian Lacroix, heb ik uitgezocht bij het werk. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een rustige 

grijze kleur, maar vind dat het werk nu dubbel zo mooi tot zijn recht komt. Gaaf toch, zo?!”

Jantien heeft haar eigen bedrijf: designedforliving.com 

KUNST AAN DE MUUR BIJ 

JAN VRIEND

(pastoor)

Icoon van Cristinel Covrig 

(geb. 1967)

“Enkele jaren geleden was ik op 

bezoek in de Adelbergabdij van 

Egmond Binnen. Er hing een 

prachtige icoon, geschilderd op 

hout. Wat mij trof, was de krachtige 

presentatie en de bijzondere stijl: 

Byzantijns, zestiende eeuws. 

Het bleek van de hedendaagse 

Roemeense kunstenaar Cristinel 

Covrig te zijn, die een paar maanden 

in de abdij had gewoond en er zijn 

werk had geëxposeerd. Gelukkig 

was de icoon te koop en ik ben blij 

dat ik het werk hier een ereplaats 

heb mogen geven.”

65 •



66 67• •

ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 

Henk Temmink is het sterkst geboeid door de ambachtelijkheid van 

het vak. De schilder doelt daarmee op het omgaan met de eigen-

schappen van het materiaal, de verf, het pasta-achtige, de kleuren, 

de onderlinge beïnvloeding ervan, het soort kwasten en de penseel-

streek die daarvan het gevolg is. Met die ingrediënten werkt hij toe 

naar een figuratief resultaat. 

Zijn schilderen (van landschap-

pen, zeegezichten, stillevens 

en genrestukken) is een 

zoektocht, een avontuur in 

vorm en kleur, waarbij hij ook 

voor de beschouwer iets 

zichtbaar wil maken van het 

plezier dat hij in zijn werk heeft.

Marja Thole maakt bronzen beelden die een verhaal vertellen. De 

dierenwereld is goed vertegenwoordigd, maar ook de mens met al zijn 

eigenaardigheden. Zij maakt ook schilderijen in diverse stijlen, vrolijk, 

kleurig, het is eigenlijk tekenen met penseel. Acrylverf is het materiaal 

waarmee zij graag 

werkt, een enkele keer 

wordt er gekozen voor 

aquarelverf. Marja 

wordt in het hele land 

gevraagd mee te doen 

aan exposities. Ook op 

de PAN hebben haar 

beelden veel bekijks.

Henk Temmink 
Expositie: Dental Art, Eemnesserweg 45, 1251 NB Laren / 

Woonadres: Onder de Bogen 12, 1251 ME Laren / 035 5445015 - 06 209 209 03 / 

hen.temmink@planet.nl / 

Marja Thole 
Vredelaan 25, 1251 GD Laren / 035 5387376 - 06 53188372 / marja.thole@xs4all.nl
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Nalatenschapsdossier 
& boedelbegeleiding

Via Verspoor stelt het Nalatenschapsdossier samen: een 
document waar de meeste mensen zelf niet aan toe komen, 
maar wel graag willen hebben. Alle belangrijke gegevens bij 
elkaar, van administratie en wilsverklaringen tot vindplaatsen 
en huisdieropvang. Zo weten dierbaren precies wat er door 
hen geregeld moet worden bij ziekte, vergeetachtigheid of 
overlijden. 

Tevens begeleidt Via Verspoor nabestaanden bij de boedel-
afwikkeling: van administratie tot huisontruiming.

Voor lezers van dit magazine is het eerste uur gratis (tot 1-9-2015)

www.viaverspoor.nl • 035 531 34 32

®

 ,  
verstand van 

(nabestaanden) zaken, 
gevoel voor mensen  

Chocolatier Le Petit Palais , Espressobar/Lunchroom Coffeejunkie 
en Patissier Tante Suiker vormen samen Studio Smaak, de 
lekkerste concepstore van het Gooi! Studio Smaak staat voor 
genieten van bijzondere lekkernijen in een unieke omgeving.      
De haute couture onder de Belgische chocolade,  heerlijke 
espresso en de mooiste patisserie samen onder één dak!            
Ook voor een High Tea/Coffee, workshop, kinderpartijtje en 
gastgeschenken voor speciale gelegenheden kunt u bij ons 
terecht.                                                                                                 
Studio Smaak: Langestraat 59 te Hilversum 035–750 53 04                                                   
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Marjolein Vernooy 
Oosterend 1B, 1251 HM Laren / 035 5382273 - 06 54930742 / 

hmvernooy@tele2.nl / www. marjoleinvernooy.com

Annemieke Vetter 
Expositie: Muziekcentrum Schering & Inslag, Eemnesserweg 15A, 1251 NA Laren / 

Woonadres: Smeekweg 92, 1251 VK Laren /  

06 11106904 / annemieke_vetter@hotmail.com

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2015

Ineke Vaasen gebruikt altijd de eerlijkheid van de natuur en 

laat zich vooral inspireren door de invloed van de seizoenen 

op planten, bloemen en kleuren. Dit vormt de basis en de 

oorsprong van verrassende creaties. Met creatieve vormen is 

zij in staat de situatie om haar heen te vertalen naar concrete 

kunstzinnige objecten met plantaardige elementen en met 

verrassende materialen. Dat wat Ineke niet kan verwerken in 

haar objecten, fotografeert ze, zoals landschappen, de polder 

in Eemnes, het Gooimeer, de hei, het spel van zon en licht. 

Tijdens de Atelierroute kunnen kinderen van 8-15 jaar een workshop 

fotografie volgen. Van iedereen wordt de mooiste foto afgedrukt. Deze 

foto’s komen bij de andere kunstenaars op de (h)Artgalerij in het Brinkhuis 

te hangen. Meer informatie op bovenstaand e-mailadres. Kosten € 25,-. 

Ineke Vaasen  

Betsy Veenman 

Expositie: Kloostertuin Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren / Woonadres: Oosterend 16, 

1251 HN Laren / 035 5389415 - 06 50557515 / bloemerich@hetnet.nl / 

www.bloemerich.nl 

Werkdroger 5, 1251 CM Laren / 035 6948513  - 06 53247120 /

 betsy@veenman.net / www.atelierbetsy.nl

Betsy Veenman geeft een eindeloze variëteit aan onderwerpen weer in 

haar schilderijen op doek. De verscheidenheid aan flora en fauna en het 

verstrijken van de seizoenen uiten zich in kleurrijke bloesems en bomen 

die balanceren op de grens van realistisch naar fantasie, soms zelfs naar 

abstract. Fantasievolle personages, het theater, de muziek, de dans en het 

circus geeft Betsy weer op doek om het levensverhaal te vertellen. Een 

woeste zee vol beweging of een lange strandwandeling zijn met een 

snelle energieke toets neergezet waar het onderwerp zelf weer realistisch 

uitgewerkt is. Haar werk is indrukwekkend door het kleurgebruik en het 

grote formaat doek. Zo laten de schilderijen van Betsy een energieke en 

vrolijke indruk achter. 

Marjolein Vernooy is al 35 jaar werkzaam als 

beeldhouwer/keramist. Zij werkt voornamelijk in klei, 

maar laat zich ook uitdagen door andere materialen 

als steen, hout, kunststof en was. Met name haar 

keramische beelden zijn ultra dun. Haar voornaamste 

inspiratiebronnen zijn mens en dier. Bij de mens is dit 

de vrouw. Bij de dieren zijn het schapen en uilen. Zij 

zoekt altijd naar de essentie van de vorm en de 

beweging, waarbij zij de herkenbaarheid niet uit het 

oog wil verliezen. Vele vormen zijn traditioneel 

geglazuurd, maar zij bakt regelmatig ook volgens de 

Japanse Raku methode, wat een andere uitstraling 

aan het werk geeft. Naast haar vrije werk werkt ze 

ook in opdracht.

Annemieke Vetters liefde voor de schilderkunst is ontstaan in Noorwegen waar zij 24 jaar 

heeft gewoond. De landschappen, de kunst en de muziek maakten een onuitwisbare 

indruk op haar. Eenmaal terug in Nederland kwam zij weer in contact met Marjolein 

Schiffers, die bij haar de grote passie voor kleur en vormen nog meer stimuleerde. 

Gaandeweg heeft ze bij verschillende kunste-

naars les genomen om de technieken van het 

schilderen goed onder de knie te krijgen. 

Het schitterende aanbod van exposities in 

Nederland en met name in het Singer Museum, 

het kijken bij en naar andere kunstenaars, 

hebben ertoe bijgedragen dat de schilderijen 

van Annemieke bij de toeschouwer blijvend 

indruk maken.
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Susanne Vianen 
Expositie: Muziekcentrum Schering & Inslag, Eemnesserweg 15A, 1251 NA Laren / 

Woonadres: Derkinderenlaan 7,  1251 EK Laren / 035 5384250 – 06 53690081 / 

susannevianen@kpnplanet.nl

Bernard Vlaar 
Postiljon 44, 1251 TM Laren / 035 6213163 - 06 51634174 / 

info@bernardvlaar.nl / www.bernardvlaar.nl

Susanne Vianen maakt werk dat vooral wordt gekenmerkt door de 

expressiviteit en het kleurgebruik. Het figuratieve element blijft daarin 

een steeds terugkerend gegeven. Haar driedimensionale werken 

ontstaan directer en 

minder impulsief. 

Door het voelen en 

vormgeven in was of 

klei ontstaat een 

andere emotie. Voor 

haar is het heel 

bevrijdend om met 

beide disciplines 

bezig te kunnen zijn.

Bernard Vlaar bewijst dat dode materie – zoals canvas, acryl en steen 

– wel degelijk een ziel kan hebben. Zijn werk is geïnspireerd op vormen, 

gebouwen en kleuren die hem in het dagelijks leven omringen. In die 

zin blijft Vlaar dus ‘dicht bij huis’. Toch slaagt hij erin de toeschouwer 

mee te nemen op verre reizen in de verbeelding, met spattende 

kleuren en verrassende vormen. Bernard maakt bezielend werk, 

waarvan zijn website een 

voorproefje geeft. Wie echter 

de kunst van Bernard Vlaar 

ècht wil beleven, gaat de 

confrontatie aan in de 

werkelijkheid. Zie de exposi-

tieagenda voor mogelijke 

ontmoetingsplaatsen.

Iedereen is welkom in het Hart van Laren
In Muziekcentrum Schering & Inslag en in het Brinkhuis / Bibliotheek verwelkomen we dagelijks bezoekers uit Laren en het Gooi die elkaar ontmoeten, inspireren en informeren.
Foyer voor koffie, een heerlijke lunch, appeltaart of een plat du jour Zaalverhuur ruimtes voor workshops, cursussen, vergaderingen en bijeenkomsten
Theaterbezoek elke dinsdag en woensdag film, elke vrijdag een voorstelling (h)Artgalerij kunstwand en kloostertuin voor maandelijks wisselende exposities

 I www.hartvanlaren.nl T 035 - 7513993
 E info@hartvanlaren.nl P Brink 29, 1251 KT Laren
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5-gangen chef’s menu € 36,50
vr. 1 t/m zo. 10 mei 2015

lunch & diner 

Aanbevolen Lekker  
& GaultMillau 2015

LENTE FESTIVAL

Wining & Dining 
in het Gooi

Noordereinde 129    •     1243 JL ’s-Graveland    •     tel. 035-6561661 
www.restaurantvlaar.nl
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OPENBARE 
WERKEN

VAN MAUVE TOT RÖLING

De Historische Kring Laren geeft een tiental fietsroutes uit waarmee ze de geschiedenis van 
ons dorp beschrijft en etaleert. Een van die routes geeft voor het eerst een overzicht van de 
rijkdom aan beeldende kunst langs de straat.

De traditie van het plaatsen van beelden in de openbare 

ruimte begon in 1907 met de onthulling van de Mauvepomp 

die de Larense schoolkinderen van schoon water voorzag. 

Een eerbetoon van de Larense ‘Rodin’, Ed Jacobs aan de 

beroemde meesterschilder Anton Mauve (1838-1888) die 

de laatste vier jaren van zijn leven in ons dorp woonde. Er 

zouden nog vele beelden in ‘het land van Mauve’ volgen, 

niet alleen op de Brink maar door het hele dorp. 

De kunstwerken – het zijn er meer dan veertig- zijn 

geplaatst als gedenkteken of als een verfraaiing van 

een plein of gebouw. Ze verwijzen naar de historie van 

het dorp en maken de openbare ruimte een stuk aantrek-

kelijker. Het laatst geplaatste kunstwerk (2010) is dat van 

de in Laren geboren Marte Röling. Op advies van de 

Kunstcommissie Postiljon - geselecteerd via een enquête 

in de buurt - kreeg Marte de opdracht een moderne 

interpretatie te maken van de buurt van weleer. Het 

werden de ‘gouden’ geitjes waar nu niemand meer 

omheen kan. Het verwijst naar het eenvoudige leven in 

de wijk van weleer, waar bijna iedereen een moestuintje 

had en een geit aan een pin om in het dagelijks levens-

onderhoud te kunnen voorzien. 

De fietsroute Beelden van Laren kost gedurende de 

atelierroute Laren slechts 1 euro en is te verkrijgen in het 

Historisch Centrum Laren aan de Burgemeester van 

Nispenstraat 29. •
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Na de veelgeprezen expositie van Leo Gestel in Singer 

Laren heeft directeur museumzaken Jan Rudolph de 

Lorm opnieuw een prachtige tentoonstelling samen-

gesteld in de zalen van de voormalige villa van Anna en 

William Singer. Ter viering van twintig jaar culturele 

samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen staat 

deze zomer (16 juni tot en met 30 augustus) op menig 

kunstaffiche verspreid door heel Nederland Belgische 

schone, Ensor tot Magritte. De tentoonstelling is een ode 

aan de Belgische klassiek moderne kunst, samengesteld 

uit de verzameling van het Museum voor Schone Kunsten 

Gent, één van de oudste en veelzijdigste musea van 

België. Maar liefst zeventig hoogtepunten uit die collectie 

geven een indrukwekkend overzicht van de ontwikke-

lingen van de avant-gardekunst in België in de periode 

1885-1960.

Op diverse plekken in de tentoonstelling worden Belgische 

schilderijen getoond naast vergelijkbare werken van 

Nederlandse kunstenaars. Deze zijn afkomstig uit de 

Singercollectie en uit andere Nederlandse museale en 

particuliere verzamelingen. Zij tonen de kruisverbanden 

van de parallelle ontwikkeling van de Nederlandse 

moderne kunst en die uit België. De combinaties illustreren 

ook dat er sprake was van wederzijdse beïnvloeding 

van beeldend kunstenaars uit Nederland en België. 

De kunstenaars hadden internationale contacten en 

beïnvloedden elkaar.

Het overzicht gaat van start met voorbeelden van de 

monumentale realistische Salonschilderkunst, om via 

BELGISCHE 
SCHONEN 

SINGER MUSEUM

het Belgisch impressionisme en pointillisme, symbolisme 

en expressionisme te eindigen met magisch realisme 

en surrealisme. Belgische kunstenaars als James Ensor, 

Theo Van Rijsselberghe, Emile Claus, Gustave & Leon 

De Smet, Rik Wouters, Frits Van De Berghe, Gustave 

Van Den Woestijne, George Minne, Permeke, René 

Magritte en Paul Delvaux ontmoeten Nederlandse 

tijdgenoten als Jan Toorop, Jan Sluijters, Jan Mankes 

en Carel Willink.

De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door de 

twee historische kunstenaarsgroepen in Sint-Martens-

Latem in de periode 1900-1925 en de intrigerende 

parallellie met Laren dat in die jaren ook een kunstenaars-

kolonie was.

Paul Delvaux, De trap (L’escalier), 1946. Olieverf 

op doek, Museum voor Schone Kunsten Gent

DOOR LEO JANSSEN • EXPOSITIE EXPOSITIE • DOOR LEO JANSSEN

t Leon de Smet, Interieur of De Verliefden, 1911. Olieverf op doek, 

Museum voor Schone Kunsten Gent

René Magritte, Perspectief 2. Het balkon 

van Manet, 1959. Olieverf op doek,

Museum voor Schone Kunsten Gent

Emile Claus, De ijsvogels, 1891. Olieverf op doek, 

Museum voor Schone Kunsten Gent

Gust de Smet, 

Brink te Laren - 

de Avond, 1916. 

Olieverf op doek, 

Singermuseum

 

De aantrekkingskracht die het landelijke Laren op de 

Amsterdammers had, is zeer te vergelijken met de 

attractie van het toenmalige dorp Sint-Martens-Latem 

voor voornamelijk Gentse kunstenaars. Wat hen onder 

meer verbond, was een vergelijkbare zoektocht naar 

authenticiteit en eenvoud, en de drang om zich onder 

te dompelen in een andere cultuur en een alternatieve 

leefwijze. Een onbekend levensritme, gestoeld op de 

eeuwige cyclus van de seizoenen.

Hoewel Sint-Martens-Latem en Laren inmiddels beide 

een exclusief en residentieel karakter hebben gekregen, 

bleven beide dorpen tot de eerste decennia in de 

twintigste eeuw het karakter houden van een alternatieve 

gemeenschap. Eind jaren vijftig was dat voorbij. •

Carel Willink, Evenwicht der krachten, 1965. Olieverf op doek, 

Museum voor Schone Kunsten Gent

     De tentoonstelling is een ode aan de 
Belgische klassiek moderne kunst. 
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Elize van der Werff 
De Schaepstal 8, 1251 MZ Laren / 035 5317525 – 06 28975660 /

 elize@elizekunst.nl / www.elizekunst.nl

Erica Wesseling 
Paviljoensweg 6, 1251 AS Laren / 035 5312899 / 

ericawesseling@online.nl / www.ericawesseling.nl 

Elize van der Werff werkt met verf, 

klei en fototoestel, maar ook vaak 

met andere materialen. ’t Liefst 

zou ze bezig willen zijn met alle 

manieren van beeldvorming 

tegelijkertijd, maar de tijd ontbreekt. 

“Had een week maar méér dan 

zeven dagen”. In haar werk is altijd 

nog iets te zien van de zichtbare 

werkelijkheid. Centraal in schilderijen 

en sculpturen staat de mens.

Erica Wesseling maakt werk dat ontstaat vanuit een bewustzijn voor de complexe 

relatie van de mens tot de natuur. De in lagen opgebouwde mens-, dier- en land-

schapsvormen zijn vaak antropomorfisch en symbiotisch verstrengeld. Ze maakt 

gouaches en collages met bladeren: geïdealiseerde, poëtische landschappen waarin 

het esthetische wordt aangezet door zachte 

kleuren. Erica maakt ook houten beelden, 

zoals de wandelende landschappen, waarin 

de natuur menselijke eigenschappen heeft 

gekregen en zo een kracht krijgen toege-

dicht om zich te kunnen manifesteren. 

Erica Wesseling woonde zestien jaar in de 

VS en voltooide daar in 1979 haar kunst-

opleiding: Bachelor en Master of Fine Arts, 

East. Michigan U. Werk te koop bij ArtOlive.nl.

B & B KUNST 
Bed & Breakfast met Galerie 

Marcelle Reijn exposeert tijdens de 
Open Atelierroute 

 

Annebé Posthumus Meyjes 
de Pijl 8 

1251 JN Laren 
0623495298 

www.airbnb.nl 

B & B KUNST 
Bed & Breakfast met Galerie 

Marcelle Reijn exposeert tijdens de 
Open Atelierroute 

 

Annebé Posthumus Meyjes 
de Pijl 8 

1251 JN Laren 
0623495298 

www.airbnb.nl 

Naamloos-7   1 02-04-15   15:58
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Louise J. (Wiesje) Wienbelt is vanaf haar prilste jeugd gefascineerd door afge-

dankte stukjes stof, kantjes en kraaltjes. Maar ook bizarre vormen en kleur, vooral 

de vele heldere kleuren hadden een enorme aantrekkingskracht. Omstreeks 1970 

resulteerde dit in wonderlijke, kleurrijke jassen, Wearable Art. Later viel ze voor verf 

en kleur; ze experimenteerde met allerlei 

soorten en maten doeken en heel veel verf. 

Na het schilderen ging ze los op het 

beschilderen van serviezen, schalen en 

vazen. De afgekeurde proefmodellen 

gingen letterlijk onder de hamer. En dit 

inspireerde haar tot het maken van 

Recycled Sculptures, uitgaande van de 

scherven. De ‘mislukte’ voorwerpen leidden 

tot een nieuwe kunstvorm waarbij de vormen, 

de felle kleuren en verse klei de basis zijn. 

Elisabeth van Woerkom schildert met olieverf op 

linnen in heldere, intense kleuren. Laag over laag 

wordt de verf aangebracht, afgewisseld door 

schuren, schrapen, krassen, waarbij de onderlig-

gende kleuren een rol blijven spelen; ze blijven 

door de lagen heen meekleuren. Het werk moet 

rijpen en gaat in de loop van het proces vaak zijn 

eigen weg: het onderwerp raakt ondergeschikt 

aan kleur, vorm en compositie. Elisabeth expo-

seerde in het Singer Museum en tal van galeries 

en openbare gebouwen. Zij is lid van kunste-

naarscollectief Arte Temporale, met een eigen 

galerie aan de Havenstraat 181 in Bussum.

Louise J. (Wiesje) Wienbelt 

Elisabeth van Woerkom

Akkerweg 18, 1251 ZL Laren / 035 5313585 - 06 40405625 / 

info@artyuse.com / www.artyuse.com 

Expositie: Gooise Academie, Brink 27A, 1251 KS Laren / Woonadres: Groene Kampen 6, 

1251 PL Laren / 035 5389510 - 06 47525788 / elsvw@xs4all.nl / 

www.elisabethvanwoerkom.nl
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Ank van der Zee 
Wagenpad 7, 1251 RE Laren / 035 5318900 – 06 15651409 / 

ankvanderzee@planet.nl /www.ankvanderzee.nl

Gemma van der Zee 
Expositie: Wagenpad 7, 1251 RE Laren / Woonadres: Klaaskampen 2B, 1251 KP Laren / 

035 5310374 – 06 50518019 / gemmavanderzee@planet.nl / www.gemmavanderzee.nl

Ank van der Zee begon omstreeks 2000 met het vormgeven van beelden in was 

en klei, die na voltooiing in brons werden afgegoten. Al gauw werden haar beelden 

robuuster en krachtiger en dat brengt Ank vooral tot uiting in haar uilen. Niet alleen 

de dierenwereld, maar ook de mens staat centraal in haar werk. Voor Ank blijft het 

een uitdaging om de vrouw in al haar verschijningsvormen weer te geven, of het nu 

uitdagende of ingetogen vrouwen 

betreft of godinnen met een geheim-

zinnige uitstraling. De laatste jaren 

werkt Ank ook in steen, zoals albast 

en serpentijn. Dit zijn prachtige 

natuurproducten, waarbij je soms op 

verrassingen stuit. In haar beelden 

laat ze sommige delen onaangetast, 

waardoor er een wisselwerking tussen 

ruw en glad ontstaat.

Gemma van der Zee heeft zich van kinds af aan met tekenen en schilderen

beziggehouden. Ze gaat na de middelbare school naar de Koninklijke Academie 

voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Gedurende haar verdere leven blijft schilderen 

haar grootste passie. Na eerst een korte tijd in Laren gewoond te hebben, verhuist 

Gemma naar Brazilië. Ze volgt er cursussen in reclame- en illustratietekenen. 

Eenmaal teruggekeerd in Laren, ontwikkelt 

Gemma zich verder aan de Gooise 

Academie. Ze legt zich uiteindelijk 

volledig toe op portretschilderen. Ze 

werkt voornamelijk met acryl op doek, 

maar maakt ook pasteltekeningen. Naast 

het portretteren van bekende personen 

uit de operawereld, schildert ze ook 

in opdracht.
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Waar ooit de boeren schaarden en geiten bokkesprongen maakten,

waar de karren en de paarden met wiel en hoef de paden raakten,

waar de weefgetouwen snorden en de zieken schone lucht opzogen,

waar de kerken streng bepaalden wat je wel en niet zou mogen,

waar schilders aan hun doeken werkten en schrijvers aan hun boeken,

waar andersdenkenden naar andere gedachten mochten zoeken, 

waar zieners hemelen bestormden en weldoeners zich konden uiten,

daar heerst nu welgeteld het geld en spelen nieuwe rijken buiten.

Maar in dit kleurenrijke dorp is godzijdank ook veel hetzelfde gebleven,

iedereen is kunstenaar geworden, hun werk is heel het dorpse leven.

Onno Schomp

UIT DE KUNST

ATELIERROUTE 2015 • DE KUNSTENAARS 

Hanny van der Zwaan-Wijchers  
Expositie: Johanneskerk, Naarderstraat 5, 1251 AW Laren / Woonadres: Jordaan 22, 

1251 PD Laren / 06 46280236 / hannyvanderzwaanwijchers@gmail.com / 

www.swan-art.nl

Hanny van der Zwaan-Wijchers maakt afwisselend werk, zowel qua 

materiaal als stijl. In de meeste werken (zowel in steen en brons als in haar 

schilderijen) staat de mens in al zijn hoedanig-

heid centraal. Haar passie voor het schilderen is 

pas laat ontstaan. Kunst kan in de visie van 

Hanny bekeken worden vanuit de maker of de 

waarnemer (in impressionistische zin). Vanuit 

de maker gezien, drukt het de verbeelding of 

gevoelens van de kunstenaar uit in scheppende 

activiteit. De afgelopen 10 jaar heeft ze zich 

serieus en intensief ontwikkeld in techniek bij 

diverse professionele docenten in Laren en 

Huizen. Omdat de verschillende technieken 

haar interesseren, blijft ze hiermee bezig. 

Goois Loodgietersbedrijf

06-52213462

adv Goois Loodgietersbedrijf.indd   1 03-04-15   16:30
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Marquant

  

Zevenend 4a - 1251 RN Laren
Tel: 035-5386025 - Mob: 06-22450472

E-mail: Bertrebel@hotmail.com
www.marquantkunsthandel.nl
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Rabobank Noord Gooiland wil haar betrokkenheid bij 

haar klanten, leden én de plaatselijke gemeenschap laten 

zien. Daarvoor zoeken wij op verschillende manieren 

naar verbinding. Door actief aanwezig te zijn in lokale 

netwerken, door te luisteren naar wat er leeft onder onze 

klanten en leden en daar zo goed mogelijk aansluiting bij 

te vinden in onze dienstverlening en door ondersteuning 

op het gebied van kennis delen, sponsoring en donaties.

MEER DAN GELD GEVEN

Sponsoring is voor ons méér dan geld geven. In onze visie 

heeft sponsoring voor beide partijen een toegevoegde 

waarde. Een win-winsituatie dus. Voor de gesponsorde 

partij kan de ondersteuning bestaan uit geld, middelen, 

kennis of faciliteiten. Als tegenprestatie denken wij aan 

mogelijkheden tot relatiemarketing, bijdragen aan 

productpromotie en het verstevigen van onze netwerken. 

TALENT STIMULEREN

De Rabobank kiest ervoor om ook het culturele klimaat 

structureel te ondersteunen door kunst te verzamelen, te 

ontsluiten en talent te stimuleren. Zo deelt zij in de zorg 

voor het culturele erfgoed van morgen en draagt zij een 

steentje bij aan de verhoging van kunstparticipatie, o.a. 

door ondersteuning van de Atelierroute Laren. Kunst 

inspireert, weerspiegelt en onderzoekt. Zij is de barometer 

van de samenleving en laat zien in welke tijd we leven. 

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

De Rabobank is zich bewust van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Wij besteden daarom naast 

De coöperatieve gedachte van Rabobank is dat je samen meer bereikt dan 
alleen: we hebben een aandeel in elkaars leven. Dit is de basis van veel 
opvattingen waarmee Rabobank zich onderscheidt van andere banken. 

EEN AANDEEL 
IN ELKAAR

RABOBANK NOORD GOOILAND STAAT 
MIDDEN IN DE GOOISE SAMENLEVING

ADVERTORIAL ADVERTORIAL

sponsoring van sport, kunst en cultuur ook aandacht aan 

sociale, ecologische en economische ontwikkelingen in 

de samenleving. Dat doen we op verschillende manieren. 

Op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Rabobank 

Noord Gooiland is als ruim 100 jaar oude bank stevig 

geworteld in het Gooi en wil graag haar steentje bijdragen 

om het Gooi bruisend en leefbaar te houden en onze 

ecologische ‘footprint’ zo klein mogelijk te houden. Zo 

werken al onze geldautomaten bijvoorbeeld op groene 

stroom, hebben wij een elektrische bankauto en bedrijfs-

fietsen en gebruiken wij bij de verbouwing en inrichting 

van kantoren zoveel mogelijk duurzame materialen. 

Voor wat betreft de economische ontwikkelingen dragen 

we bij aan de totstandkoming van o.a. rapportages over 

de regio, ondersteunen we startende ondernemers 

op verschillende manieren en verzamelen en delen we 

branche-informatie met ondernemers.

Op sociaal gebied hebben we partnerships met vele 

verenigingen en organisaties die lokaal relevante of 

interessante projecten opzetten, veelal via ons Donatie-

fonds en Coöperatiefonds en doen onze medewerkers 

geregeld vrijwilligerswerk. 

MEER WETEN?

Neem contact op met de afdeling Communicatie van 

Rabobank Noord Gooiland, telefoon (035) 6927945. •



In onze showroom kunt u zien hoe een zwembad van  

polypropyleen in elke gewenste vorm te maken is. U ziet 

de nieuwste high-tech spa’s uit Amerika en de originele  

sauna’s. Onze eigen projectafdeling maakt desgewenste 

een compleet ontwerp voor uw eigen wellnesscentrum. Wij 

verstaan de kunst u jarenlang zorgeloos te laten genieten. 

In Laren is de kunst niet voorbehouden aan kunstenaars 

en kunstliefhebbers. In Laren wordt de kunst om van het 

leven te genieten immers door iedereen beoefend. Daarbij 

past ontspanning van lichaam en geest, in de vertrouwde 

omgeving van het eigen huis. Een zwembad, spa of sauna 

zorgt voor uw welzijn wanneer u maar wilt. En wat er op 

dat gebied allemaal mogelijk is, ontdekt u in Barneveld.

Hanzeweg 17- 3771 NG Barneveld - T 0342-427042 - E info@interhiva.nl - www.interhiva.nl

De route naar ontspanning  


