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COLOFON Redactie: Hetty Eijbers, Leo Janssen, Marlinda Renes. Met tekstbijdragen van Jaap van Duijn Stichting Gifted Art, 
Karel Hubert, Joyce Huisman, Karel Loeff en Rob van Vuure. Tekstcorrectie: Saskia Vos. Fotografie: Elize van der Werff en 
Leo Janssen, Heemschut, Teka groep, Studio Tromp Fotografie. Tekening plattegrond: Frederieke Kuik. Vormgeving en 
lay-out: Mathilde van der Hoeven. Druk: Senefelder Misset B.V. Doetinchem. Oplage: 7.000 exemplaren. 13 LAREN ART 
MAGAZINE is geproduceerd in opdracht van de Stichting Atelierroute Laren: Marlinda Renes, voorzitter, Lilian Hesp, penning-
meester, Leo Janssen, secretaris, Hetty Eijbers, algemeen bestuurslid en Elize van der Werff, algemeen bestuurslid.

Alle rechten voorbehouden/Laren, april 2018. 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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De ‘traditionele’ Atelierroute Laren die dit jaar op 26 en 27 mei wordt gehouden, blijft zich vernieuwen. Deze 13e 

editie kent zowel een publieksprijs voor één van de deelnemende kunstenaars, alsook een mooie prijs die wordt 

verloot onder één van de deelnemende bezoekers. 

Maar liefst 42 kunstenaars zetten de deuren van hun ateliers wijd open en laten u weer genieten van wat ze dit 

jaar niet hebben kunnen laten: kunstwerken maken in een abstracte of realistische vorm en in allerlei soorten 

materiaal. Het enige criterium dat onze Stichting stelt om mee te mogen doen. 

Dit jaar werken we samen met de Stichting Papageno. Dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje richtten de stichting bijna 20 jaar 

geleden op om met speciaal ontwikkelde muziekprogramma’s de ontwikkeling van kinderen met autisme te stimuleren. Dat gebeurt 

o.a. in het door Koningin Maxima in 2015 geopende Papageno Huis aan de Naarderstraat. De bewoners van deze villa doen aan de 

Atelierroute mee en communiceren hun kunst zonder filter: spontane kunstbeleving die lak heeft aan hoe het hoort. Fel, intens en 

bezield. De vrolijkheid van hun beeldtaal werkt aanstekelijk.
 

In dit Art Magazine dat financieel mogelijk is gemaakt door contributie van de deelnemers, de sponsors uit de plaatselijke midden-

stand - waarvoor heel veel dank - en hoofdsponsor Designa, allereerst informatie over de deelnemende kunstenaars, hun werk en de 

locatie van hun ateliers zodat uzelf uw eigen Atelierroute kunt samenstellen. Daarnaast veel andere boeiende artikelen over kunst en 

zijn makers. Over de Max Liebermann-tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum en een bezoek aan zijn zomerverblijf aan de 

Wannsee in Berlijn. We bekeken interessante galeries in onze omgeving en geven we weer nieuwe aanvulling aan de inmiddels 

succesvolle rubriek ‘Kunst aan de muur’ bij bekende en onbekende Laarders. Verder aandacht voor de succesvolle Larense kun-

stenares Gitte Spee, de fraai gerestaureerde villa Rietvink, we inventariseerden voor u een aantal fraaie windwijzers op menig Larens 

dak . En natuurlijk ook weer een ’de 10 vragen aan’. Dit keer aan Paul de Lussanet. En niet te vergeten het ‘Museum voor de valse 

kunst’, de nieuwe Singer-tentoonstelling, het Jopie Huisman Museum, tuinontwerper Piet Oudolf. Kortom, genoeg kunststof om u ‘in 

the mood’ te brengen voor de kunst en de Atelierroute Laren. Heel veel plezier!

.60

.5 .30

.46 .54

Leo Janssen, Lilian Hesp, Marlinda Renes, 
Hetty Eijbers en Elize van der Werff.

.80
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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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MAX LIEBERMANN, EEN 
ZOMERS IMPRESSIONIST

DOOR JAAP VAN DUIJN •  HISTORIE

Dit voorjaar brengt het Haags Gemeentemuseum tot en met 24 juni een schitterende 
tentoonstelling vol zomerse schilderijen van de beroemde Duitse kunstenaar Max Liebermann 
(1847-1935). 
Liebermann was vaak in ons land te vinden. Tussen 1870 

en 1914 bracht Liebermann veel zomers door bij zijn 

goede vriend, de Haagse Schoolschilder Jozef Israëls.  

Israëls die in Laren kwam werken en dan ook wordt 

beschouwd als ‘de ontdekker’ van ons dorp, tipte Lieber-

mann dan ook om tijdens zijn huwelijksreis in 1884 Laren 

aan te doen. Liebermann raakte zo onder de bekoring van 

Laren dat hij er tot ongeveer 1904 bijna jaarlijks naar 

terugkeerde en logeerde bij Hamdorff.

Frouke van Dijke, conservator van deze Liebermannten-

toonstelling heeft stad en land afgereisd om zijn beroem-

de werken naar Den Haag te krijgen. Zelfs zijn topwerk  

‘Rustpauze in het Amsterdamse Weeshuis’ uit het 

Bankje onder de kastanjeboom in de tuin
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Stadelmuseum in Frankfurt hangt prominent op zaal. Het 

is de eerste keer dat het schilderij wordt uitgeleend!

In het excellente boek dat bij de tentoonstelling is 

uitgegeven zijn verschillende voorbeelden te vinden, waar 

de Haagse School schilders Liebermann inspireerden. 

Maar ook andersom. Vincent van Gogh bijvoorbeeld liet 

zich sterk leiden door de grote Duitse schilder. Van Gogh 

was een groot bewonderaar. Eind 1883 spraken ze af 

Aardappelrooister, Max Liebermann

elkaar te ontmoeten in het Drentse Zweeloo waar hij 

werkt en leeft als een soort veehandelaar. Op klompen en 

in blauwe kiel. Hij idealiseerde het boerenleven en zag het 

als een harmonieus model in haar samenhang en een-

voud. Iedereen at uit dezelfde schaal aardappelen: de 

knecht, de meid en mevrouw en mijnheer.. Van Gogh, die 

op dat moment ook in het Drentse verbleef, toog per 

paard en wagen naar het dorpje. Liebermann kwam 

echter niet opdagen. Van een ontmoeting is het dan ook 

nooit gekomen. In de jaren dat hij naar Laren trok om te 

schilderen, gedroeg hij zich niet meer als een veehande-

laar, maar was hij keurig gekleed. 

KORTE BIOGRAFIE

Max Liebermann, zoon van een Joodse zakenman, was een Duitse 

schilder en graficus die behoorde tot de belangrijkste vertegenwoordi-

gers van het impressionisme. Hij werd geboren op 20 juli 1847 in Berlijn 

en studeerde aan de kunstacademie in Weimar. In 1873 trok hij naar 

Parijs en werd daar door Jean-François Millet (realisme) en door Frans 

Hals sterk beïnvloed, zodat hij realistische schilderijen met een een 

sociaal karakter maakte. Liebermann huldigde het principe dat schilder-

kunst ‘concrete kunst is, die niet anders kan bestaan dan in de weergave 

van realistische en bestaande dingen’.

In 1884 keerde hij naar Berlijn terug en werd er president van de Berliner 

Sezession (kunstenaarsgroep). In de jaren tot 1914 bracht hij zijn zomers 

vaak door aan de stranden van Katwijk, Noordwijk, Scheveningen en ook 

in Laren was hij regelmatig te gast. Met Lovis Corinth en Max Slevogt 

vormden zij samen het Duitse impressionisme van die periode. Hier 

werden zijn kleuren ook feller en schilderde hij meer dagelijkse tafere-

len. In 1920 werd hij president van de Pruisische academie voor de 

kunsten en in 1927 ereburger van de stad Berlijn. 

Maar al in 1933 trad hij terug omdat de nationaal socialisten besloten 

hadden om schilderijen van Joodse kunstenaars niet meer tentoon te 

spreiden. 8 februari 1935 stierf Liebermann, 87 jaar oud. De nazi’s 

hadden hem in het nauw gedreven en zijn vrienden van weleer durfden 

hem niet meer te bezoeken. Voor de nazi’s hun klauwen in hem konden 

zetten, stierf Liebermann een natuurlijke dood. Hij kwam er genadig af, 

vergeleken met zijn vrouw Martha, die op 5 maart 1943, de dag dat ze 

gedeporteerd zou worden, een overdosis Veronal slikte. Zij stierf vier 

dagen later in een Joods ziekenhuis.

In Laren schildert en tekent Liebermann naast het 

landschap bijvoorbeeld ook het dorpsleven dat zich 

afspeelde op de Brink, met kinderen die zich op hun 

klompjes naar school reppen of met vrolijk rondzwierende 

jonge meiden.

In de Berlijnse Nationalgalerie hangt een van Lieber-

manns bekendste werken - jammergenoeg niet te zien in 

Den Haag - ‘De Vlasspinsters uit 1887’, waarop hij het 

slopende werk in de Larense Vlasschuur afbeeldde. Zelfs 

uit dit doek spreekt nog iets van een onbekommerde 

levenslust, schrijft Lien Heyting in haar veelgeprezen boek 

‘De wereld in een dorp’ (Meulenhof 1994).

Samen met Israëls zoon Isaac schildert Liebermann later 

het mondaine leven dat in die periode opkomt; zonover-

goten volle terrassen, ruiters en badgasten op het strand. 

Liebermann is op dat moment binnen en buiten de 

grenzen van zijn land al een gevierd kunstenaar, beroemd 

om zijn schilderijen met ‘lichtvlekken’. •
Tekst: Jaap van Duijn

www.giftedart.nl

Meer informatie kunt u vinden in het Haags Gemeente-

museum. 

https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/

max-liebermann

Met dank aan Frouke van Dijke.

Rustpauze in het Amsterdamse weeshuis

Bukkende vrouw in het korenveld, Vincent van Gogh

De Vlasschuur in Laren

Schoolgaande kinderen op de Brink in Laren

Martha Liebermann
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Wie van mooie kunst en weelderige borders houdt, kan 

volop genieten in en rondom de Liebermann-Villa am 

Wansee in Berlijn. Het voormalige zomerverblijf en atelier 

van Max Lieberman is nu een prachtig intiem museum 

met een schitterend in ere herstelde tuin. In 1909 kocht 

Liebermann een smal stukje grond met directe toegang 

tot de oevers van de Wannsee om te kunnen ontsnappen 

aan het stadslawaai van Berlijn. Max Liebermann woonde 

er met Martha op de Pariser Platz naast de Brandenburger 

Tor. Het huis aan de Wannsee, een ontwerp van de 

architect Otto Baumgarten, noemde Liebermann zijn 

‘kleine kasteel aan het meer “. Het is open voor het 

publiek sinds 30 april 2006. 

LIEBERMANN-VILLA 
AM WANNSEE

De villa ligt met de achterkant aan de Wannsee en is 

omgeven door een fraai aangelegde tuin vol bloemrijke 

borders, een moestuin en een lange tuin met het beroem-

de berkenpad. Bij mooi weer is het goed zitten op het 

terras van Café Max met een mooi uitzicht op de Wann-

see. In het voormalige atelier, op de bovenste verdieping, 

zijn er ongeveer 40 schilderijen in verband met de tuin en 

de villa. Naast deze werken van de grote schilder is er ook 

altijd een wat kleinere expositie die meestal aansluit bij 

thema’s rond het Berlijn en de sfeer van Liebermann eind 

negentiende begin twintigste eeuw. Op de begane grond 

zijn de geschiedenis van de familie Liebermann en het 

huis gedocumenteerd, met inbegrip van de lafhartige 

manier waarop de nazi’s Liebermann’s vrouw Martha 

dwongen haar de villa te verkopen. 

De villa ligt aan de Colomierstrasse 3, 14109 Berlijn (Wann-

see) en is te bereiken met lijn 1 en 7 van de S-Bahn. •
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Jolanda Drukker Murray
Hein Keverweg 16, 1251 BV Laren / 06 21400060 / jolandadrukker@live.nl / www.jolandadrukker.com

   De mens is voor 
Jolanda een belangrijke 
    inspiratiebron 
    voor haar werk als 
 beeldhouwer. 

Charlene van den Eng

     Zij maakt krachtige portretten met paletmes 
op het traditionele canvas en op dierenhuiden!     
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Annemarie Bitter
Mauvezand 38-40, 1251 JG Laren / 035 5389273 / www.annemariebitter.nl

Karin Calis
Schapendrift 3, 1251 XD Laren / 06 44039506 / k.calis@tele2.nl

       Schilderen is voor 
mij loslaten en zoeken 
     naar openheid.

1

2

 Iedere tekening roept 
   tederlijke 
 innerlijkheid op.    

3

4

Expositieadres: Co Bremanlaan 4, 1251 HV Laren (klassiek werk en info cursussen) - Eemnesserweg 3a, 1251 NA Laren  (huiden) / 

06 31741123 / charlene.vandeneng@gmail.com / www.charlene-art.nl

10•
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Louise Ellen van Gorkom
Expositieadres: Kappelle/Kruyff Makelaars, Zevenend 7, 1251 RK Laren / 035 8889809 - 06 25250716/ 

mail@ateliervangorkom.nl / www.ateliervangorkom.nl

Karlien Hamel-Kuperus
Lantentijmen 3, 1251 RG Laren / 06 14669974 / info@karlien.nl / www.karlien.nl

     Mijn schilderijen zijn fris en      
           vrolijk van kleur.          
    

Winnie Fokker
Expositieadres: De Lindenhoeve, Burg. van Nispenstraat 29, 1251 KE Laren / 06 13115854/ w.fokker47@gmail.com / 

www.winniefokker.nl

      Mijn interesse in 
  andere culturen 
komt terug in nieuwe      
  bronzen werken.     

5 7

Anne Miek Godschalk
Vredelaan 21, 1251 GD Laren  / 06 10796298 / annegodschalk@gmail.com / www.annemiekgodschalk.nl

 Mijn schilderijen zijn     
   kleurrijk en worden 
geschilderd vanuit  
       mijn fantasie.    
    

6

Ik wil de toeschouwer deelgenoot maken van 
mijn bewondering voor de dierenwereld.    

              

8



14 15• •

HET DORP • DOOR LEO JANSSEN DOOR LEO JANSSEN • HET DORP

WINDWIJZERS 
IN LAREN

Om er vroeger achter te komen hoe de wind waaide, was 

het meestal voor een beetje boer of zeeman voldoende 

naar de wolken of de lucht te kijken. Zijn vinger natmaken 

en in de lucht steken hielp ook nog wel eens. Vlaggen, 

vanen, en wimpels duiden natuurlijk ook waar de wind 

vandaan komt, maar de meest artistieke manier is 

natuurlijk de metalen windwijzer. Boven op de torenspits 

de uitgelezen plek om vrij de wind te vangen. In Laren, 

hoog boven de bomen en huizen torenend, de haan op 

de Johanneskerk en de eekhoorn van de villa op Steen-

bergen. Maar natuurlijk ook, zijn ze op onze Larense 

boerderijen en huizen zichtbaar. De Larense amateur-

historicus Wiet de Boer maakte er in 1985 - zoals hij het 

zelf noemt- een aardig ‘schrijfsel’ van windwijzers in Laren. 

Velen zijn heel persoonlijk: ze vertellen iets over de 

bewoners. Bij vrijwel iedere windwijzer hoort een boeiend 

verhaal. De een vertelt over een beroep, een andere over 

hobby of belangrijke gebeurtenis. Het is even turen en 

dan zie je ze: pijlen, schepen, dieren als haan, schaap, koe 

hond, (er is zelfs een heuse poedel!), leeuw, Lam Gods, 

autobus, maar ook toverheks, bakker, wagenmenner, 

zeilschip, rijtuig, spinnewiel, reportagefotograaf, etc. 

Inmiddels zijn veel windwijzers verdwenen, omdat of de 

eigenaar overleed of verhuisde en het smeedwerk 

meenam naar een volgend huis. De Franse filosoof en 

vrijdenker vergeleek de mens ooit met een windwijzer. 

“Mensen zijn als windwijzers, die eerst één richting uit 

blijven wijzen, wanneer ze eenmaal verroest zijn.” •

15 •14•
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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

DOOR HETTY EIJBERS • AAN DE MUUR

KUNST AAN DE MUUR BIJ JAN RINZEMA
(predikant)

Kunstenaar: Harrie Sterk (1913-1991)

Sterk werd, na jarenlang in het buitenland te hebben gewerkt, kerkelijk schilder. Tijdens 

de wederopbouw na de oorlog maakte de katholieke kerk een bloeiperiode door. Sterk 

maakte illustraties voor kerkboekjes, schilderde kruiswegstaties en muurschilderingen. 

Hij was dus om het populair te zeggen ‘broodschilder voor 

de kerk’. Dit werk: Jeanne d’Arc op de brandstapel vind ik 

prachtig. Ze straalt kracht en innerlijke trots uit ondanks haar 

geschoren haar en gebonden handen. Na het tweede 

Vaticaans Concilie (1962/1965) werd alles anders: Neder-

landse gebeden in plaats van Latijn, Nederlandse muziek, 

het altaar werd gedraaid zodat de priester niet meer met 

zijn rug naar de kerkgangers stond, kerkbezoek nam af en 

daarmee ook de opdrachten voor Sterk. Hij raakt vertwijfeld. 

Wat te doen als huisvader van zes kinderen. Tot zijn dochter 

Joke zegt: “Pap, schilder gewoon wat je zíet”… en dat is ie 

sindsdien gaan doen, zoals je hier kunt zien: een raam, 

spinnenwebben. Prachtig.”

KUNST AAN DE MUUR BIJ HARM TASELAAR
(hoofdredacteur RTL Nieuws)

Foto (Londen, 13-6-1943) Winston Churchill. 

Titel: Churchill entertains the crowd.

“Deze foto heb ik een paar maanden geleden gekocht via Catawiki. Het is een 

origineel van het persbureau Associated Press. Zijn dochter Mary, in uniform, 

kijkt bewonderend naar haar vader. De man fascineert me. Churchill ging over 

leven en dood van miljoenen mensen. Op de 

foto straalt hij een enorme kracht en zekerheid 

uit, terwijl hij natuurlijk ook niet kon weten hoe 

de toekomst eruit zou zien. Door de besluiten 

die hij nam, werden honderdduizenden gedood 

(red.: o.a. diverse bombardementen op Duitse 

steden) en verloor Hitler uiteindelijk de Tweede 

Wereldoorlog en zijn wij hier, zoals we zijn. 

Deze litho van Bram van Velde kreeg mijn 

vrouw jaren geleden cadeau bij haar afstude-

ren. Een Nederlander, die een groot deel van 

zijn leven in Frankrijk woonde en werkte en 

daar ook overleed.”
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Marquant

  

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

E-mail: Bertrebel@hotmail.com
www.marquantkunsthandel.nl

Adv Marquant.indd   1 07-04-15   10:10

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

• Kozijnen  • Deuren  • Ramen       

Heideveldweg 11

1251 XK Laren

Tel. (035) 5382318

Fax (035) 5313275

E-mail info@tifa-langendorff.nl
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KUNST AAN DE MUUR BIJ RINSKE KRUISINGA
(burgemeester Laren)

Kunstenares: Lynn Shaler. Litho.

“Jaren geleden liepen mijn man en ik in Parijs een galerie binnen en 

werden op slag verliefd op deze litho. De kunstenares is Amerikaanse, 

maar woont in Parijs. Bij die ene aankoop is het niet gebleven. Ik vind 

het mooi haar artistieke ontwikkeling in deze werken te volgen.” Rinske 

woont in Frankrijk. “Al mijn geliefde kunst hangt in Frankrijk, maar hier zie 

je de werken op mijn tablet. Toen mij werd gevraagd hier waarnemend 

burgemeester te worden, hebben we wel even geaarzeld. We wonen 

heerlijk in de Dordogne, maar gelukkig kwam de vraag na de zomer. Ik zou 

zeker niet op alles ‘ja’ gezegd hebben, maar we logeren vaak bij vrienden 

in Blaricum, kenden Laren dus al en vinden het een heerlijk, bijzonder dorp. 

Al ons meubilair staat in het huis in Frankrijk. Hier, in de ambtswoning, 

staan vooral veel spullen uit de kringloopwinkel en wat dingen die door 

Elbert (redactie: Roest - voormalig burgemeester) zijn achtergelaten. Dit 

werk van Henk Jan Gijsselman heb ik onlangs tijdens het poëzieweekend 

hier, gekocht als verjaarscadeau voor mijn man. Heerlijk: Amsterdam in de 

sneeuw. We hebben nog nooit de atelierroute in Laren bezocht, maar als 

we er zijn gaat dat dit jaar zeker gebeuren. Ik ben benieuwd.”

18•

KUNST AAN DE MUUR BIJ ELISE ROBERS
(medewerkster Brinkhuis)

Kunstwerk:‘beschermengel’ van Peter Schenk

“Mijn functie heet officieel floormanager. Een deel van mijn 

werkzaamheden bestaat uit het coördineren van de vrijwilli-

gers. Die noemen me dan ook ‘vloermoeder’! Dit wandkleed is 

eigenlijk van mijn man. Hij had het al voordat wij elkaar leerden 

kennen. Het komt uit de kunstuitleen van zijn zus en dateert uit 

de zeventiger jaren. Peter Schenk maakte wandkleden, maar 

ook prachtige schilderijen. Dit werk is mij heel dierbaar. 

Waarom? Het zal die beschermengel 

zijn. Het voelt fijn, vertrouwenwek-

kend. Het heeft iets spiritueels. Ik vind 

kunst mooi om naar te kijken en 

natuurlijk loop ik altijd een rondje als 

er weer een nieuwe expositie in het  

Brinkhuis is, maar ik hoef niet alles 

zelf te hebben. De atelierroute, ja, die 

ga ik dit jaar natuurlijk bekijken, zeker 

nu ik zelf in het blad sta.”

DOOR HETTY EIJBERS • AAN DE MUUR

KUNST AAN DE MUUR BIJ 
REMCO WESSELS
(wijkagent)

Kunstwerk: ‘Naomi’ 1995, kunstenares: 

Marlene Dumas

“Sinds 1980 ben ik wijkagent in Laren. Het politieburo 

was destijds waar later jarenlang restaurant de 

Prinsemarij zat (red.: en nu Vida). Er hingen prachtige 

portretten van erfgooiers aan de muur. Eén notabene 

in de koffiekamer, boven het aquarium. Dat zouden 

we nu nooit meer doen, een schilderij boven een 

bak met water hangen! 

Mijn vrouw heeft me 

de kunstwereld binnengetrokken. De laatste jaren bezoeken we regelmatig de exposities in 

Het Singer. We kopen dan meestal een affiche van de bewuste kunstenaar. Marieke vond dit werk 

prachtig. In eerste instantie had ik er weerstand tegen. Ik zag alleen maar boosheid en arrogantie, 

maar na een paar maanden begon ik het echt mooi te vinden en nu heeft het hier een prachtige 

plek gekregen. De lijst eromheen heb ik zelf gemaakt. Ik vind het heerlijk om met hout bezig 

te zijn, er iets van te maken. Het fijnste van mijn werk is het contact met mensen. Niet iedereen 

functioneert - om allerlei redenen - helemaal goed in onze samenleving. Samen aan een oplos-

sing werken, dat geeft voldoening.”
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KUNST AAN DE MUUR BIJ GARDINA (DINIE) HOFF
(ballet docente)

Diverse kunstwerken

“Mijn hele leven ben ik met ballet bezig. Vanaf mijn 25e ben ik gaan lesgeven, eerst in 

Hilversum en sinds 1970 hier in Laren. Ik was de oudste van acht kinderen. Misschien heeft 

dat er wel mee te maken dat ik het altijd goed met kinderen heb kunnen vinden, ik vond het 

leuk om met ze bezig te zijn.” Op onze vraag of ze enig idee heeft hoeveel mensen ze 

heeft les gegeven, moet ze het antwoord schuldig blijven. “In ieder geval duizenden.” 

Gardina geeft nog steeds twee keer per week les. “Daar ga ik met de auto heen hoor. Het 

lopen gaat niet meer zo best. Ik mag in ieder geval nog autorijden tot mijn 95e. De jongste 

cursist bij mij is 70 en de oudste 96.” Inmiddels is de balletstudio, die destijds ‘balletstudio 

Laren’ heette, overgenomen door haar dochter Babette Lips en heet nu Flash Studio. 

Gardina houdt van mooie dingen aan de muur. “Ik heb zelf ook geschilderd hoor. Dit ballet-

jurkje is door mij geschilderd.” Deze werken vind ik heel mooi. Ze zijn gemaakt door Piet 

Klaasse. Hij woonde en werkte in Eemnes. Of ik wel eens naar de atelierroute ga? Natuurlijk! 

Meestal ga ik met een vriendin. Heel gezellig, al die drukte.”

AAN DE MUUR • DOOR HETTY EIJBERS DOOR HETTY EIJBERS • AAN DE MUUR

KUNST AAN DE MUUR 
BIJ AD VISSER
(presentator, componist, singer-

songwriter, multimedia-

performer)

Kunstenaar: Melanie Agsteribbe

“Mijn vrouw is kunstenaar. Ze 

stamt uit een familie van kunste-

naars. (red.: onder andere Willy 

van Schoonhoven, Larense 

School). Melanie treedt met haar 

werk niet vaak op de voorgrond. 

Haar bewuste keus, want als je 

allebei aan de weg zou timmeren 

en allebei onafhankelijk van 

elkaar veel onderweg zou zijn, 

groei je uit elkaar. Dan is het 

onmogelijk een relatie in stand te 

houden. We zijn nu bijna vijftig 

jaar getrouwd. Melanie werkt mee, maar ze stelt mijn carrière voorop. Af en toe werken we wel echt samen, zoals destijds 

voor de Museumnacht in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam: de Paradise Machine. Zij heeft deze prachti-

ge werken gemaakt. Ze tekent met een fineliner op handzaam formaat en later wordt het resultaat op bijzondere materia-

len opgeblazen tot deze enorme grootte. Ik vind ze uniek!”

KUNST AAN DE MUUR BIJ KOEN VAN AMERSFOORT
(gepensioneerd garagehouder)

Kunstenaar: H.C. Kranenburg

“Mijn opa begon in 1912 een rijwiel reparatiebedrijf en breidde dat later uit tot auto garagebedrijf. Eén van zijn klanten 

was de kunstenaar Hendrik Kranenburg, een schilder die meestal de benzine niet contant betaalde, maar liet ‘opschrij-

ven’ op een briefje. Op een dag was mijn opa het zo zat dat hij nog steeds niet betaald werd, dat hij het voorstel deed te 

betalen in natura: hij wilde een schilderij hebben van Het Bonte Paard. Kranenburg verliet rond 2 uur ’s middags de 

garage en kwam een paar uur later terug met een nog nat schilderij! Mooi geschilderd, maar er zat geen lijst omheen. 

Lijsten waren ook toen al duur, dus mijn opa gaf f. 25,-- om er alsnog een lijst omheen te laten zetten. Die lijst is er nooit 

gekomen... Dit werk is van Emanuel van der Ven, een schilder van de Larense School.”

20•

Fotografie: Elize van der Werff
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Babette van Helsdingen 
Koloniepad 7, 1251 AH Laren / 035 5317063 / babettevanhelsdingen@online.nl / www.collection-modern-fine-art.nl

De mens staat centraal. In zijn naaktheid     
    toont het zijn kwetsbaarheid.

Lilian Hesp
Naarderstraat 61A, 1251 BA Laren / 035 5386000 / lilianhesp@kpnmail.nl / www.lilianinbeeld.nl

               Met klei wordt heel veel 
    gefantaseerd en de 
mogelijkheden zijn onbegrensd. 
    

23 •
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Henk Haselaar 
Expositieadres: Kappelle/Kruyff Makelaars, Zevenend 7, 1251 RK Laren / 035 6858048 - 06 51705086 / hwhaselaar@kpnplanet.nl / 

www.palette-des-arts.nl 

Henni Haselaar-Moerman 
Expositieadres: Kappelle/Kruyff Makelaars, Zevenend 7, 1251 RK Laren / 035 6858048 - 06 51705086 / hwhaselaar@kpnplanet.nl / 

www.palette-des-arts.nl 

   Rust, het gevoel       
         dat ik wil 
overbrengen.

9

10

Emotie en contact    
     met mensen geeft 
 me inspiratie. 
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Liesbeth Honderd
Henri Polakweg 16, 1251 PH Laren / 035 5386714 - 06 55116731 / famhonderd@planet.nl / www.seesle.com

Angela Horvers
Expositieadres: Restaurant de Coeswaerde, Brink 18a, 1251 KW Laren / 06 21273634 / angela.horvers@gmail.com / 

www.angelahorversart.com

   Ik wil beleving en puurheid 
tonen door middel van uitdrukking        
             en kleurgebruik.  
 

      De schilderijen zijn een knipoog naar 
Hollywood.Wat een prachtige gezichten. 

13

14

Over smaak valt te twisten,
over zitcomfort niet...

Naarderstraat 12-14       1251 BB Laren      tel.:035 5395302       kerkhoflaren.nl

Nu ook in ons assortiment:

Kantoorartikelen,

buitenlandse kranten 

en tijdschriften 
(informeer naar de abonnementen)

Larense Boekhandel 
Naarderstraat 9 - Laren
035 538 23 12
info@larenseboekhandel.nl

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag  t/m vrijdag
Zaterdag

12.00u - 18.00u
09.00u - 18.00u
09.00u - 17.30u

Wilt u op de hoogte blijven van onze lezingen, 
activiteiten en prachtige boekentips? Ga naar

www.larenseboekhandel.nl
of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Larense 
Boekhandel
Met ons kunt u lezen 
én schrijven! 

Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 20.30 uur, 
zondag vanaf 14.00 tot 20.30 uur

TORENLAAN 21A - LAREN
TEL. 035 -  531 8788

“Al 22 jaar een begrip in Laren.”
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“Dit jaar zit ik 35 jaar in het vak. Het zag er lang geleden

niet naar uit dat ik van tekenen en schrijven mijn beroep 

zou maken, hoewel ik als kind in Indonesië al wel verhaal-

tjes schreef en daar tekeningetjes bij maakte. Die creativi-

teit heb ik van mijn moeder. Zij schilderde. Tot mijn 

twaalfde heb ik in Surabaya gewoond. Toen we in 

1961 naar Nederland verhuisden, hadden we het niet 

breed. Mijn vader was rechter geweest, maar alle bezittin-

gen waren daar achtergebleven en het gezin moest hier 

helemaal opnieuw beginnen. Hij vond dat ik snel in mijn 

eigen levensonderhoud moest voorzien. Na een paar 

jaar middelbare school ging ik daarom de Schoevers 

secretaresse opleiding volgen. Totaal wat anders dus 

dan tekenen en verhaaltjes schrijven.”

Uiteindelijk gaat Gitte alsnog naar de Rietveld Academie 

en sindsdien heeft ze nog geen dag zonder werk gezeten. 

Ze heeft een paar honderd boeken  geschreven en/of 

geïllustreerd. Ik zie titels in onder andere het Engels, 

Duits, Turks, Frans,  Zweeds, Hongaars, Japans, Pools en 

nog wat talen die ik niet herken.

“De karakters van deze Zweedse animatiefilm Gordon & 

Paddy zijn gebaseerd op mijn tekeningen voor de boeken 

van Ulf Nilsson. Dat was ontzettend leuk om te doen. Ik 

ben ook naar Trollhättan geweest en heb daar adviezen

mogen geven over de karakters en achtergronden.

De film was in Zweden een groot succes en draaide in 

meer dan 140 bioscopen. en de internationale 

première was dit jaar op de Berlinale in Berlijn.

Als ik het heerlijk lichte atelier van Gitte binnenkom zie ik veel!
Kasten vol boeken, groot en klein, keramiek, affiches, schetsen en tekeningen.
Het lijkt me bijna onmogelijk dat één persoon dit allemaal heeft gecreëerd. 

DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEW

GITTE SPEE… 
WERKT ALTIJD

26•



28•

Ik heb ook boeken gemaakt over meneer Big en Aap en 

Mol. Een heel bijzondere vond ik die bij de heropening van 

het Rijksmuseum en voor het Koninklijk Paleis 

Amsterdam. Natuurlijk was ook ‘Pim in Singer Laren’ 

bijzonder. Het werd uitgebracht bij de opening van het 

theater. En Pim krijgt nog een staartje. In oktober komt er 

een ‘Pim Atelier’ in Singer, een echte Pim expositie. 

Kinderen en volwassenen kunnen er een workshop 

volgen. Ik ga daar, onder muzikale begeleiding, voorlezen 

in het Singer theater. Nico Schimmel (red: directeur 

Gooische Muziekschool) heeft hiervoor de muziek 

gecomponeerd.” Mijn oog valt op een prachtige kinder-

INTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS

Fotografie: Elize van der Werff

bijbel met sfeervolle illustraties en ik 

zie een mooi beschilderde olifant op 

tafel staan.

“Ja, ik heb tijdens de elephant parade 

ook een olifant beschilderd. Die stond 

toen voor het Singer Museum en is 

verkocht tijdens de veiling. Vroeger 

maakte ik ook zelf dingen van 

keramiek, maar uiteindelijk vind ik het

beschilderen ervan toch leuker.”

Op mijn vraag of er nog één ding is 

dat ze graag zou willen doen, hoeft 

Gitte niet lang na te denken. “Een 

sprookje schrijven, maar dan zou ik 

een hele tijd geen andere dingen erbij kunnen doen. ’t Zit 

helemaal al in mijn hoofd: een meisje woont in een huifkar 

en komt samen met haar paard in een geheimzinnig bos 

terecht. En daar gaat natuurlijk van alles gebeuren.”

Ik denk dat het sprookje er ooit wel zal komen, maar waar 

ze de tijd vandaan gaat halen…

“Ja, ik ben een workaholic. Mijn man is daarom niet altijd 

blij met me. Ik vind werken, hier in mijn atelier, heerlijk en 

doe dat dus praktisch elke dag en vaak ook nog in het 

weekend. Van tekenen word ik gelukkig.” •
 

AAP & MOL IN LAREN

In de afgelopen 27 jaar zijn er twee boeken die qua 

verkoop boven alles uitstijgen in de Larense Boekhandel. 

En het zal u niet verbazen... het zijn namelijk twee uitga-

ven over Laren en het Gooi.

In 1994 verscheen Lien Heytings Wereld in een dorp. De 

boeken waren niet aan te slepen en helaas is het boek al 

jaren alleen nog maar tweedehands te koop. In oktober 

2015 verscheen Aap en Mol in Laren, geschreven en 

getekend door de Larense kunstenares Gitte Spee.

En gelukkig is dit boek nog steeds in druk en sterker 

nog, wat mij betreft moet het de komende jaren ook in 

druk blijven.

Ik zal u uitleggen waarom. In de periode dat het uitkwam, 

heb ik nog nooit zoveel trots en eenheid over Laren 

gevoeld als toen. Mensen wilden er niet eentje, maar 

meerdere, voor zichzelf, kinderen en kleinkinderen, het 

boek werd vaak verstuurd naar het buitenland, naar 

vrienden, familie en zakenrelaties. Er straalde een blijheid 

in het dorp. Gitte Spee signeerde en maakte er desge-

wenst ook nog een lieve tekening bij.

Iedereen was trots dat er prachtige tekeningen in stonden 

van o.a. de poffertjeskraam, het hertenkamp, de Mauve-

pomp, van het Singer Laren. 

Zelf ben ik natuurlijk apetrots dat de Larense Boekhandel 

er ook instaat! Maar het allerbelangrijkste is het diepe 

gevoel van Ik houd van Laren, maar waar we ons ook een 

beetje voor schamen. Het mooie is dat Aap en Mol dat 

gevoel naar boven brengen, de geschiedenis van Laren 

wordt verteld in een prachtig verhaal over vriendschap.

Nog steeds lopen kinderen met het boek in het dorp om 

die bekende plekken met hun ouders of opa en oma te 

bezoeken. En daar mogen we trots op zijn.

We geven het aan 

elke auteur cadeau 

die bij ons op 

bezoek komt, 

omdat het zo 

prachtig is.

Gitte Spee heeft 

dus op meerdere 

vlakken een 

enorme prestatie 

geleverd.

Chapeau!

 

Annelies Ghering

Larense 

Boekhandel 

de Rijt 2 | 1251 JM  Laren | 035-7605300 | www.visatelier.nl

|vistraiteur |  restaurant |  wijnbar|

De keuken is geopend tot 21.30 uur.
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DOOR HETTY EIJBERS

Al 200 jaar voor Chr. was de kat gedomesticeerd. Mum-

mies, beeldjes en tekeningen in Egyptische graven laten 

zien dat de kat als beschermengel van de mens werd 

gezien. Katten begeleidden hun eigenaar na de dood. 

Kattenogen kunnen door de stand van de zon van kleur 

veranderen en lijken als het ware licht te geven. Ze 

zouden daarom de mensheid behoeden voor totale 

duisternis. Om deze reden werden ze met het grootste 

respect behandeld. Ook het feit dat ze goeie jagers 

zijn, was destijds handig: ze doodden ongedierte en 

beschermden zodoende de graanschuren. Nog steeds 

zorgt de kat er voor dat er in de meeste huizen geen 

plaats voor muizen is. 

Fotografie: Elize van der Werff

DOOR HETTY EIJBERS

KATTEN IN 
DE KUNST…

Later werd de kat, in de gedaante van godin Bastet, het 

middelpunt van een godsdienst. Tot het Christendom zijn 

intrede deed. Vanaf dat moment werd de kat niet langer 

vereerd, maar juist verketterd. Veel mensen, maar ook 

katten kwamen op de brandstapel terecht.

Door de kruistochten (11e eeuw na Chr.) werd de kat weer 

populair. Ongedierte dat werd meegenomen uit verre 

landen zorgde voor de gevreesde ziekte de pest. Ook 

toen bleek dat katten ratten en muizen doeltreffend 

kunnen verdelgen!

Tegenwoordig kennen we de kat als huisdier. In ons land 

woont in bijna 25% van alle huishoudens een kat. In totaal 

zijn het er 2.6 miljoen, verdeeld over 20 rassen.  

ALS KATTENLIEFHEBBER VOEL JE JE HIER ALS EEN KIND IN DE BEKENDE SNOEPWINKEL!

Hier in het centrum van Amsterdam, in een statig monu-

mentaal pand, bevindt zich het kattenkabinet, een 

museum met schilderijen, tekeningen, litho’s, beelden en 

affiches van alleen maar … katten!

Bob Meijer, een verwoed kattenkunst verzamelaar, richtte 

het museum op ter nagedachtenis aan zijn eigen rode 

kater: J.P. Morgan (1966-1983). Behalve van onbekende 

kunstenaars is er ook werk te zien van onder andere 

Rembrandt, Carel Willink, Karel Appel en Henriette 

Ronner-Knip. Ook zij raakten onder de indruk van deze 

bijzondere dieren.

Het prachtige huis heeft vier stijlkamers en overal 

kijken deze mysterieuze prachtige dieren je aan. 

’t Zijn er honderden.  

Je moet niet allergisch zijn voor deze diersoort, want 

eigenaar Meijer, die hier boven woont, heeft vier katten, 

die hier gezellig rondlopen en het helemaal niet erg 

vinden als je hen knuffelt. En anders besnuffelen ze 

jou wel. Of je nou wilt 

of niet! •
Zelf het kattenkabinet 

bezoeken? Kijk op 

www. kattenkabinet.nl 

Je kunt hier ook alvast 

de virtuele tour door 

het museum maken.
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Ets, Rembrandt

J.P. Morgan, 1966-1983

Henriëtte Ronner-KnipLitho, Karel Appel

Kattenmummie

Olieverf op doek, Sal Meijer
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Audrey Knoop
Gooiergracht 151, 1251 VE Laren / 035 5255753 - 06 20687074 / audreyknoop@icloud.com / www.audreyknoop.nl

Tiny van Ling
Expositieadres: Torenlaan 2/De Rijt 1, 1251 HE Laren / 035 5389030 / tinyvanling@gmail.com

     De verbinding 
met de aarde heeft 
  een grote rol in 
    mijn werken.     
 

Marijke Kaarsgaren
Cornelis Bakkerlaan 12, 1251 BR  Laren / 035 5311253

Henk van Kalken

Mijn werk is een uitdrukking van mijn innerlijke     
              wereld van dromen en gedachten. 

Presteren zonder     
   druk werkt zeer 
ontspannend.

     Mijn inspiratie 
 vind ik vooral in 
de stijl en stoffen 
      van het 
huis Chanel. 

Expositieadres: Drops & Drips Studio, Zevenend 35, 1251 RL Laren / 06 45422403 / info@henkvankalken.com / www.henkvankalken.com

15 17
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Hanan NajjarZuabi

Ineke Onkenhout
Expositieadres: Eemnesserweg 3a, 1251 NA Laren / 06 22411503 / ineke@onkenhout.net / www.firstimpressionstyling.com

De collectie bestaat uit     
          expressieve 
vogelportretten in 
     spannende 
    kleurschakeringen.  

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

     De stijging van de waterspiegel 
breng ik tot uitdrukking in 
        mijn driedimensionaal weefsel.   

‘t Tuintje 18, 1251 RZ Laren / 06 24963144 / zuabi@ziggo.nl

Mijn visie: het maken van een 
   pure en eenvoudige 
kunst die iedereen raakt.  
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     “Winterreise” van Schubert heeft mij 
geïnspireerd om dit op papier te     
                     tekenen en te schilderen.
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VALS, ECHT OF 
EEN KOPIE?        

Wat is het verschil tussen een kunstwerk dat vals is en 

een kopie? In het dorpje Vledder in West Drenthe is een 

museum dat zich hierin heeft gespecialiseerd en waar je 

alle uitleg krijgt. We stappen in de auto en als we bij 

Emmeloord de snelweg verlaten rijden we door een mooi 

stukje Nederland. We komen de meest bijzondere 

gemeenteborden tegen zoals Wilhelminaoord, Frederik-

soord, Muggenbeet en Witte Paarden. We zien en horen 

INTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEW

een ooievaarsechtpaar en wanen ons mijlenver verwijderd 

van het drukke Gooi.

Het museum zelf - aan de Brink natuurlijk - heeft een 

prachtige, oude gevel. We ontmoeten Erna Pleuter die, 

20 jaar geleden, samen met haar man dit museum startte.

Het eerste wat ik wil weten is uitleg over de naam: 

‘MUSEUMS Vledder’.     

“Mijn man vond het meervoud van museum (red:. musea) 

een rare verbastering maar wilde wel duidelijk maken dat 

we hier verschillende soorten kunst in huis hebben. 

Glaskunst, echte, valse en kopie kunst en Noord Neder-

landse schilders.

Mijn man Henk was zijn leven lang een verwoed bezoeker 

van kunstveilingen. Hij kocht altijd wel wat, meestal 

grafiek. Best mooi hoor, maar er kwam een moment dat 

er thuis geen stukje muur onbedekt was. Ik ging dus 

protesteren… waarna hij toch gewoon weer naar de veiling 

ging, maar dit keer thuiskwam met een glasobject!

Ik vond het prachtig en toen hij dat ontdekte was ook de 

glasvitrine in een mum van tijd helemaal vol.

Toen kwam het moment waarop we erachter kwamen dat 

veel van wat we hadden aangeschaft, vals was. Deze 

Matisse is een vervalsing, gemaakt door Geert Jan Jansen, 

de meester vervalser. Hij werd met behulp van de Duitse 

politie in Frankrijk in 1994 gearresteerd.Daarna verscheen 

er in het Duitse tijdschrift Weltkunst een artikel over 

vervalsingen en zagen we onze Matisse, die helaas niet 

echt bleek te zijn. Toen mijn man een paar jaar later met 

Valse Matisse
Erna Pleuter bij de ‘valse Matisse’ 
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Fotografie: Elize van der Werff, Museums Vledder

pensioen ging en op zolder al die vervalsingen zag liggen, 

ontstond het idee om ergens in het land een eigen 

museum te beginnen. We woonden destijds in Bilthoven, 

maar om daar iets te kopen wat groot genoeg zou zijn, 

was onbetaalbaar. We hebben overal gezocht ten oosten 

van de lijn Spa in België, tot Haren in Groningen en zijn 

uiteindelijk hier terechtgekomen. Zoals overal moesten 

diverse gemeenten fuseren en kwam dit gebouw, het 

gemeentehuis, eind 1997 vrij.”    

En dan volgt het verhaal over het verschil tussen valse 

kunst en gekopieerde kunst.

“Bij valse kunst gaat het om het bewust oplichten van de 

koper. Je probeert een kunstwerk zodanig na te maken 

dat het lijkt alsof het origineel is en ook de handtekening 

van de echte kunstenaar wordt eronder gezet. Appel, 

Matisse, van Gogh en hier de Denker van Rodin. Ook hier 

staat een signatuur onder, maar deze vervalsing is niet 

goed gelukt. De tenen bijvoorbeeld zijn veel te lang en 

zijn rechter elleboog leunt nogal gek op zijn linker dijbeen, 

eigenlijk op zijn knie.  

Een schilderij kopiëren is heel wat anders. Dan laat de ma-

ker je niet in de waan dat je een origineel ziet.

Hij signeert niet met de handtekening van de kunstenaar, 

soms helemaal niet en soms zet hij zijn eigen 

handtekening eronder. Af en toe verandert hij de originele 

versie ook een beetje.                   

Vrijwel maandelijks krijgen we valse kunst aangeboden. 

Het is verboden deze ‘kunst’ te verhandelen, het wordt 

ons dus geschonken.

Erna laat ons ook twee stoelen van Rietveld zien en we 

moeten raden welke de echte is.   

We komen alle twee tot dezelfde conclusie: de stoel die 

het lekkerst zit zal wel de echte zijn en dat blijkt te

kloppen!

“Na Henks pensionering zijn we veel in Azië geweest. Daar 

zie je schilders bezig met het maken van kopieën en 

die koop je daar voor een zelfde bedrag als voor een 

affiche hier. Natuurlijk hebben we toen heel wat van die 

kopieën mee naar Nederland genomen.   

Mijn man en ik zaten allebei in het onderwijs en dat heeft 

er ook enigszins mee te maken dat we dit museum zijn 

begonnen. Het is heerlijk om schoolklassen hier te 

hebben en de kinderen uit te leggen hoe het nou met 

kunst zit.”

Het moet ontzettend veel werk zijn om zo’n museum te 

runnen. “Het museum is na de dood van mijn man een 

stichting geworden. Wij hebben gelukkig voldoende 

vrijwilligers en dat is nodig ook, want behalve de bestaan-

de collectie beheren, hebben we een uitgebreide 

museumwinkel en zijn er ook wisselende exposities. 

Dit najaar krijgen we bijvoorbeeld werk van kunstenares 

Mieke Pontier. Die kennen jullie wel. Ze woont in Laren. 

Valse Karel Appel

Kopie van Vermeer

Valse Rodin

Acryl op doek, kopie van Canaletto
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Prinses BeatrixMieke Pontier

Olieverf op doek, Jannes de Vries

Aziatische 
schilder

  

Dit is trouwens geen vervalsing. Bij deze Koninklijke 

‘Beatrix’ hoort een verhaal. Bernard en Juliana waren 

destijds bevriend met jonkheer van Karnebee, die hier 

vlakbij op landgoed de Eese woonde. Dit heeft Beatrix er 

geschilderd toen ze een jaar of 13 was.Bij het opruimen van 

de zolder vond de jonkheer dit schilderij en samen met 

veel andere spullen schonk hij het aan de kringloopwinkel 

in de buurt, die het geld dat het opbracht besteedde aan 

allerlei goeie doelen. Mijn man heeft er nog een behoorlijk 

bedrag voor moeten betalen, maar wel leuk hè!” •
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Hilde de Rooij
Molenweg 29, 1251 LS Laren / 06 40689865 / hlhderooij@hotmail.com / www.breekbaarlicht.nl

                  Haar werk heeft meestal geen verhaal.
    Het glas spreekt. Met ritme, licht,   
                        structuur, kleur.  
       

Willibrord Rooswinkel
‘t Schepeltje 8, 1251 SB Laren / 035 5315485 / wrooswinkel@planet.nl / www.atelierlaren.nl
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          Hij schildert ruimte, meestal met de 
 inspiratiebronnen licht, lucht en water. 

25

26
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PaulO
Expositieadres: Studio De Kraanbaan, Zijtak 6, 1251 RS Laren / 06 55782425 / paulo@paulotto.nl / www.paulotto.nl / 

www.studiodekraanbaan.nl

Odette Rabeling
Houtweg 4A, 1251 CT Laren / 06 24614153 / info@odetterabeling.com / www.odetterabeling.com

          De natuur en mijn eigen 
gedachten zijn mijn belangrijkste       
              inspiratiebronnen.   

             Ik zoek een mix tussen 
Afrikaanse modellen en de       
    mystiek van het Oosten. 

23

24
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Gitte Spee

Amanda Spoel
Expositieadres: Notariskantoor de Boer, Eemnesserweg 9, 1251 NA Laren / 06 20101660 / amanda@amandaspoel.nl /www.AmandaSpoel.nl

    Mijn sieraden hebben intense en 
contrasterende kleuren, maar    
    ik heb ook meer ingetogen werk.

Toinie van Schendel 
De Vlasschuur, Ruiterweg 3, 1251 ZX Laren / 035 5382903 - 06 54315387 / toinie@indevlasschuur.nl / www.indevlasschuur.nl

Marjolein Schiffers 

        Ze maakt haar 
tekeningen in 
    Oost-Indische inkt en 
pastelkrijt op een     
           ondergrond van 
   bruin papier.     

Klein Laren 4, 1251 LP Laren / 035 5382474 - 06 15108887 / marjolein.schiffers@gmail.com / www.marjoleinschiffers.nl

Haenwijck 12, 1251 LM Laren / 06 15053236 / gittespee@gmail.com / www.gittespee.nl

27 29
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         Steeds meer raak ik 
gefascineerd door kleur,    
  brekend licht, door vorm 
            en materie. 

Tijdens de Atelierroute maak ik grote 
      tekeningen en kleur ze in met pastelkrijt.
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10 VRAGEN AAN 
PAUL DE LUSSANET 
Larens meest begaafde en 

succesvolle kunstenaar is Paul 

de Lussanet (1940). Afwisse-

lend schildert hij in zijn atelier 

in Laren of in zijn buitenhuis in  

Frankrijk. Binnen de Neder-

landse schilderkunst neemt hij een onafhankelijke plaats 

in met zijn prachtig romantische werk in lichte kleuren. 

Het vrouwelijk naakt is een terugkerend thema in zijn 

werk. Als Larense jongen kwam De Lussanet door zijn 

schilderende grootouders al heel vroeg met beeldende 

kunst in aanraking. Aanvankelijk was de romantiek van de 

Larense School herkenbaar. Dat veranderde toen hij in het 

begin van de jaren 60 in de zomers bij de expressionist 

Oskar Kokoschka in Salzburg ging werken. Daarna vertrok 

hij naar Parijs waar hij in 1964 geselecteerd werd voor de 

prestigieuze Prix Othon Friesz. In 1965 nam kunsthistori-

cus Franck Gibling het werk van De Lussanet op in een 

overzichtstentoonstelling over de zogenaamde Nieuwe 

Figuratie in Nederland, het laatste nieuws in de kunst aan 

het begin van de jaren zestig. De term Nieuwe Figuratie 

was niet meer dan een vage aanduiding van een optimis-

tisch nieuw élan. Het romantische levensgevoel dat uit 

Paul de Lussanets werk sprak was geheel volgens de 

definitie, maar zijn ouderwetse zwier en elegantie niet. 

Paul flirtte met de Nieuwe Figuratie en ging daarna zijn 

eigen weg. Het prestigieuze Museum MORE in Gorssel – 

met als gastconservator Jan Rudolph de Lorm- exposeert 

het nieuwe werk van De Lussanet van 6 oktober tot en 

met 9 december.

Het Art Magzine legde Paul 10 vragen voor:

 WAT VUL JE IN ACHTER HET WOORDJE   

 KUNST?

Leven! Het leven van een kunstenaar is zoiets anders dan 

het gewone maatschappelijke leven. Je leeft in het atelier 

of in een wolk met andere kunstenaars. Het staat best een 

stuk van het leven af , vind ik. Ze zullen mij niet vragen om 

morgen een gemeenteraad bij elkaar te sprokkelen.

 MOET KUNST KRITISCH ZIJN?

Ehhh…nee. Ik zie bijvoorbeeld bij een groot kunstenaar als 

Morandi niet wat de kritische noot is. Voor wat mijzelf 

betreft, ik hou ontzettend van het vak. Ik vind dat het goed 

geschilderd moet worden. Een mooie boodschap slecht 

geschilderd, daar ben ik niet van.

             

 IK BEN HET MEEST GEÏNSPIREERD 

 WANNEER……

Als je alle vervelende dingen gedaan hebt.

 LIG JE WEL EENS WAKKER VAN KUNST 

Ja, nu nog steeds., ja,ja….. met dien verstande….in een 

nieuw leven zou ik voor hetzelfde kiezen. Het is niet 

vervelend, maar ik denk wel eens, goh.. dat figuur op de 

voorgrond moet helemaal in het groen, dan heb je wat. 

Praktische dingen dus.

 WANNEER IS EEN SCHILDERIJ VOOR JOU AF?

Dat is juist het hele moeilijke. Je gaat soms te lang door. 

Deze ( hij wijst naar zijn jongste schilderij)  was op het goe-

de moment opgehouden. En dat voel je. Het is een jonge 

dame op het eiland Sylt. En Sylt, dat weten alleen nog 

maar de oudjes onder ons, dat was zo’n naaktloperseiland 

aan de Duitse kust. 

 IS LAREN EEN BROEDPLAATS VOOR  

 KUNSTENAARS?

Nee, dat is.allang niet meer zo. Nog in de jaren zestig, de 

periode van de dichteres Fritzi ten Harmsen van der 

Beek,ja, Daarna was het, neen. In t’ Bonte Paard kon je 

toen om 18.00 uur op Theo Sontrop wachten en Gab(riel) 

Smit,,maar nu is het Zero!

 ALS IK GEEN KUNSTENAAR WAS GEWORDEN,  

 DAN ZOU IK….

Ik heb ook wel met de film geflirt, dus dan zou ik.. het was 

eén van beiden. Ik zou geen dichter geworden zijn want 

daar ben ik niet goed genoeg in. Je wordt ook een beetje 

door je talenten gestuurd.

 WAT WAS JE EERSTE SCHILDERIJ?

Het portret van mijn Pooltje (konijn). Ik was als kind al een 

beroemd konijnenfokker. Ik heb altijd vreselijk veel dieren 

gehad. Ik heb nog een kippenboek met de gedichten van 

Fritzi gemaakt ‘Hoenderlust’.

 SUCCES VOELT ALS EEN WARM BAD, MAAR  

 WAT DOET KRITIEK JOU?

Succes is best aardig, maar het is net zoals in de Bijbel 

staat, dat duurt maar zeven jaar en dan krijg je de zeven 

magere jaren en die moet je door als schilder. Nou dan 

duurt het heel lang voordat de mensen je weer gaan 

kopen.

 WAAR  

 SCHIL-

DER JE HET 

LIEFST IN 

LAREN OF 

FRANKRIJK?

Nu in Laren, 

want Frankrijk is 

best overleven. 

Je hebt altijd veel te doen en de klussen gaan voor, dat 

weet je. Om te schilderen heb je rust nodig.

Meer informatie: www.pauldelussanet.com
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Fotografie: Elize van der Werff
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Dat lieve, kleine kerkje dat bijna t’ Bonte Paard kust, is een juweeltje. En dat zeg ik niet omdat ik er ooit een hervormd 

meisje heb gehuwd in een ceremonie waarbij mijn ongeloof nadrukkelijk werd gerespecteerd, maar omdat het zo mooi 

is en zo eigenzinnig ligt, met de ingang niet aan de straatzijde, maar wat verstopt. De Historische Kring Laren meldt dat 

het bouwwerk dateert van 1521 en oorspronkelijk Rooms-Katholiek was; sinds de reformatie wordt de Johanneskerk 

(want zo heet hij) voor protestantse erediensten gebruikt. De Hervormde Gemeente van Laren is tot chagrijn van velen in 

2004 gefuseerd met de Gereformeerde Kerk Laren-Blaricum-Eemnes, waarmee de eeuwenlange traditie van kerkschei-

dingen zowaar een kleine terugslag beleefde. Voor wie het interesseert: volgens de laatste tellingen kent ons land ruim 

600 kerken en kerkgenootschappen. Dat mocht volgens de samenvoegers van de protestantse kerken wel wat minder. 

Wat de Johanneskerk zo mooi maakt, is de plek in het dorp, een beetje aan de rand van een 

plantsoentje, met popperig lage huisjes als buren. Voordat de Naarderstraat zijn huidige 

breedte kreeg, was de kerk een stuk groter, maar het koor is ten faveure van de doorstro-

ming gewoon afgebroken. Wat mij intrigeert is dat de kerk van de kerk is, maar de toren in 

bezit is van de gemeente Laren. Van ons allemaal dus. Dat maakt het horen van de beiaard-

concerten tot een nog mooiere belevenis. 

Karel Hubert

DOOR KAREL HUBERT • KARELS KIJK
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Karel Hubert ( 1949- 2015), schrijver en reclamemaker, stond o.a. aan de basis van dit Art Magazine. Een 
origineel mens in alle opzichten. Karel had een groeiende en gloeiende liefde voor Laren en berichtte dat 
in  100 columns over ons dorp. In navolging van de schrijfster Carry van Bruggen die tussen 1921 en 1926 
haar beroemde ‘Plattelandjes’ publiceerde in het zaterdags bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad. 
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JOHANNESKERK

Co Breman

Ferdinand Hart Nibbrig

Gerbrand van Schagen

Lou Loeber

Pol Dom

Arina Hugenholtz
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Lieke Spoelder

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

   Ik werk met 
verschillende 
    soorten klei 
en beschilder 
  de objecten 
met kleurige 
   glazuren. 

Mauvezand 29, 1251 JD  Laren / 035 5311412 - 06 28910771 / dearest@hetnet.nl

31

32

Ik kies voor gezichten,  
       die me op een of andere     
    manier boeien. 
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Marjolein Vernooy
Oosterend 1B, 1251 HM Laren / 06 54930742 / marjoleinvernooy@gmail.com

      Zij werkt voornamelijk in klei, maar 
laat zich ook uitdagen door andere materialen   
         als steen, hout, kunststof en was.       
      

Susanne Vianen
Expositieadres: Torenlaan 55B, 1251 HH  Laren / 035 5384250 - 06 53690081 / susannevianen@kpnplanet.nl
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Ik heb voorkeur 
        voor groot en 
kleurrijk werk.   

35

36
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Anna Tananyan
Expositieadres: Notariskantoor de Boer, Eemnesserweg 9, 1251 NA Laren / 06 19987511 / info@annatananyan.com / 

www.annatananyan.com

Marja Thole
Vredelaan 25, 1251 GD Laren / 035 5387376 / marja.thole@xs4all.nl

   Ik maak bronzen beelden en 
schilder met acrylverf op 
           doek of op papier. 

      Haar werk is detaillistisch,     
  kleurrijk en 
        sprookjesachtig en 
geïnspireerd door mode- 
    en sieraadontwerpen.

33

34
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Fotografie: Elize van der Werff

Annemieke van Diemen-Ketelaar

Ik woon in Naarden, maar de atelierroute Laren blijft toch altijd 

trekken, want ik ben hier geboren. We kijken altijd in het 

magazine welke ateliers we dat jaar weer willen bezoeken. 

Vaak gaan we naar Marja Thole. Zij maakt mooi werk. 

Met goed weer gaan we op de fiets en tussendoor natuurlijk 

poffertjes eten!

Lidy Wacker  

Ja, het blad van 

de atelierroute 

ken ik natuurlijk. 

Ligt ieder jaar op 

de mat. Ik ben 

zeker geïnteresseerd in 

de route. Moderne kunst 

vind ik wel moeilijk, maar 

als het dan uitgelegd 

wordt, toch ook wel weer 

interessant. Zelf hand-

werk ik veel.

Thea Calis

Ik geniet er ieder jaar weer van. 

Heerlijk ontspannen een heleboel 

ateliers langs. Meestal op de fiets. Samen met 

een vriendin. Mijn interesse heeft vooral glas 

en sieraden.

Stef en Marianne Raven

Ja, als we er zijn gaan we 

altijd kijken. Lekker lopend, 

’t is dan altijd zo gezellig in 

het dorp. Onze voorkeur 

gaat uit naar schilderijen 

en beelden.

BEZOEKERS AAN HET WOORD • DOOR HETTY EIJBERS 

METEEN 
VERKOCHT… 

Eric Zomer

Ja, natuurlijk ken ik de route. 

Liesbeth van Woerkom is mijn 

buurvrouw en zij doet regel-

matig mee. Dan zie ik de vlag 

van de atelierroute weer wapperen, 

dat kan niet missen he. Ik ga in zo’n  

weekend regelmatig wat ateliers af 

en vooral dat ‘gluren bij de buren’ 

vind ik heerlijk. Dat hoor je zeker 

wel vaker he.

(LETTERLIJK OF FIGUURLIJK)
Natasa Hanusorá  

Ik woon nu zo’n zeven jaar hier en sindsdien bezoek 

ik de route altijd. Lekker lopen door het dorp en alle 

ateliers bekijken. Modern werk vind ik het mooiste.

Mijn eigen creativiteit ligt ergens anders: ik was tv 

regisseur bij Joop van de Ende.

Nicole en Robijn 

van Loon

Ik woon in Blaricum, waar we 

onze ‘eigen’ atelierroute hebben he,

maar het wordt geloof ik wel een 

keertje tijd he, dat ik naar jullie

kunstweekend kom. Zelf ben ik 

jammer genoeg niet heel creatief. Ja, 

maar natuurlijk wel samen met  

Robijn bezig met waterverf he!

Valerie van Heck

Ik woon in Wouden-

berg, maar werk hier. 

Eigenlijk had ik er

nog nooit van gehoord, 

van zo’n atelierroute, 

maar ik vind kunst wel 

leuk, dus misschien 

dat ik dit jaar een keer 

ga kijken.

 

Ed en Albertine Maaswinkel

Eerlijk gezegd zijn we er nog nooit 

naartoe geweest. We zijn het zeker 

wel van plan. We gaan ook regel-

matig naar musea, maar vaak zijn 

we in de maand mei met vakantie.

Kees en Loes Roskam

Dat vinden we nou zo jammer. 

Ieder jaar zien we die spandoe-

ken hangen en komt dat mooie 

tijdschrift in de bus, maar we zijn 

er bijna nooit. Mei is zo’n mooie 

vakantiemaand.

Mark en Pauline Druncks (en Aude en Dax)

Vooral mijn vrouw gaat vrijwel jaarlijks naar de 

atelierroute. Soms ga ik mee. Het binnenkijken in de 

huizen van de kunstenaars vind ik ontzettend leuk.

Of we wel eens wat kopen? Nee… daar is geen plaats 

meer voor. Pauline schildert zelf, dus om de veertien 

dagen komt er weer een nieuw kunstwerk bij!

Helmi en Aernout Goldberg

Het is bijna traditie aan het 

worden. Kijken bij de kunste-

naars binnen, in hun atelier. 

Proberen te voelen waar ze 

de inspiratie vandaan halen.

Tonny Krijnen

Ik ben beviend met jullie 

voorzitter, Marlinda Renes, weet 

dus hoeveel werk jullie er ieder 

jaar weer aan hebben. Ik heb de 

atelierroute al zo vaak bezocht. 

De hond gaat altijd mee. Ik vind 

het heerlijk om overal te gaan 

kijken. Vind eigenlijk alles mooi. 

Vroeger was ik restauratie 

stucadoor, tegenwoordig 

boetseer ik bij de Gooise 

Academie.
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Jan Brouwers    

Eigenlijk ben ik een 

Maastrichtenaar, maar 

woon al meer dan 

vijftig jaar boven de 

rivieren en wil nooit 

meer terug tot verdriet 

van mijn familie. Ik ben 

een beetje een 

kunstidioot, vind veel 

mooi en ben bijvoor-

beeld dol op het werk 

van Ida van Mourik, 

maar ook op dat van 

Tiny van Ling. 
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Fotografie: Elize van der Werff

INTERVIEW • DOOR LEO JANSSEN

 “Met volle teugen genieten en ideeën in ademen.” 

Jacqueline de Vries (1959) staat regelmatig in haar atelier 

voor een maagdelijk wit linnen doek naar lucht te happen. 

“Ik kan je verklappen dat de onderwerpen niet zomaar uit 

mijn verf komen. Inspiratie is ongrijpbaar… je weet nooit 

wanneer het precies komt, of waardoor het juist uitblijft.” 

In haar atelier leidt het tot opvallend monumentaal werk, 

krachtig geschilderde portretten in een opmerkelijke 

structuur van olieverf, porseleinklei, cement, gips 

en lijmsoorten. Dit atelierweekend valt haar werk te 

bewonderen in het Woon- en Inspiratiecentrum aan 

de Nieuweweg.

Wie haar atelier ’Jac Gallery & Studio’ in de Kapelstraat in 

Bussum bezoekt, kijkt zijn of haar ogen uit. Overal 

schilderijen. Tegen de muur, aan de wand, in de etalage 

en op de schildersezel haar laatste creatie. Iedereen kan 

bij haar binnenlopen als ze aan het 

werk is. “Ik ben niet altijd in mijn 

‘winkeltje’, regelmatig ben ik op pad 

naar klanten, galeries, exposities of doe 

ik een cursus bij een collega of zoek ik 

naar nieuwe materialen.“

Jacqueline laat zich het liefst inspire-

ren door – zoals ze zelf zegt- wat er 

achter ogen schuil gaat: “I love to catch 

the eyes, want ogen vertellen zoveel!  

Ik vraag me altijd af; wat hebben ze 

gezien, wat roepen ze op? Er is niks in ons lichaam dat zo 

zichtbaar liefde, verdriet, verbazing, humor, woede, pijn, 

ontroering, opwinding en verlangen uitdrukt als onze 

ogen. Ik zoek die ene blik, die mij raakt of die ik herken. 

Die emotie wil ik schilderen. Soms moet ik heel lang 

zoeken en soms heb ik het zo gevonden of komt het 

onverwacht op mijn pad. Dan adem ik nieuwe ideeën in. 

Maar ik word ook geïnspireerd door anderen: schilders, 

ontwerpers, muzikanten, fotografen, eigenlijk door alles 

wat er om me heen gebeurt.

Het heeft voor mij vooral te maken met hoe je naar de 

wereld kijkt. Is wat je ziet een vast gegeven of zie je daar 

een mooie basis in om je door te laten inspireren?  Voor 

mij is het vooral het laatste.”

Jacqueline schildert naast haar vrije werk ook veel in 

opdracht. “ Het is elke keer weer een mooi moment als de 

klant blij is met het resultaat, het schept ook een bijzon-

dere band doordat je tijdens de gesprekken en bij de 

presentatie hele persoonlijke emoties en verhalen met 

elkaar deelt.” •
Benieuwd naar het werk van Jacqueline de Vries? Woon- 

en Inspiratiecentrum Nieuweweg 6a, 26 en 27 mei tussen 

11 uur en 17.00 uur. Haar atelier aan de Kapelstraat 27 (1404 

HV Bussum) is net zo toegankelijk als haar werk. Bel/mail 

voor een afspraak: 06 54 365 795, jac@jacquelinedevries.nl 

Sinds kort geeft ze ook workshops Voor meer informatie: 

http://www.jacquelinedevries.nl/nl/paintings

“LAAT DIE PENSEEL MAAR DANSEN…”
TINY VAN LING, 87 JAAR JONG

Haar appartement ziet eruit als de bewoonster:

gezellig en smaakvol. “Eigenlijk had ik naar de Landbouw-

hogeschool willen gaan, maar daar is het niet van geko-

men. Ik had als jong meisje piano- en zangles.

Je had in die tijd maar twee televisienetten en ‘ze’ hadden

toen meisjes nodig die er een beetje leuk uitzagen en 

konden zingen, want alles was toen live. Ik werd gebeld 

en moest onmiddellijk naar de studio komen. Zo is mijn 

carrière als zangeres begonnen. Tot mijn drieënvijftigste 

heb ik professioneel gezongen: radio en televisie, live 

optredens, in achtergrondkoortjes, van alles. Ook in het 

buitenland. Met Gerard Cox, Willy & Willeke Alberti, Corry 

Brokken, Letty de Jong, met zoveel mensen. Een heerlijke 

tijd. Maar ja, toen vond men mij blijkbaar te oud worden en 

namen mooiere jongere meiden het over.

Mijn man Bob schilderde heel mooi. Toen hij met zijn 

schildersclubje een keer naar Limburg ging ben ik mee 

gegaan en heb toen voor het eerst een kwast gepakt en 

ben daarna les gaan nemen van Ria van Everdingen. Zij 

legde dan een rol behang op een grote tafel en zei “laat 

die penseel maar dansen”… 

“IEDEREEN DIE IETS 
  CREËERT, HEEFT 
  INSPIRATIE NODIG”

Op mijn vraag of ze 

zich hecht aan haar, 

meestal grote, 

schilderijen is het 

antwoord: “nou, 

nee, mijn kinderen 

hechten wel erg 

aan mijn werk. ikzelf 

eigenlijk niet”.

Tiny vertelt hoe 

bijzonder het in 

het leven soms 

kan gaan.

“Destijds, toen ik nog maar net schilderde, kwam Bertrand 

Terpstra naar me toe en kocht een heleboel van mijn werk 

om in zijn eigen, toen nog kleine, bedrijfje in Hilversum op 

te hangen. Nu, zoveel jaar later, hangt mijn werk tijdens de 

Atelierroute weer bij Bertrand, maar nu in zijn prachtige 

architectenbureau Designa, hier in Laren. Mooi toch hè”. •
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DESIGNA HOOFDSPONSOR VAN DE 
ATELIERROUTE LAREN 2018

ADVERTORIAL • • ADVERTORIAL

www.designa.nl

Guggenheim Museum Bilbao

WAAROM HOOFDSPONSOR VAN DE ATELIERROUTE LAREN?

Kunst en architectuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Atelierroute is zo’n geweldig initiatief, daar 

willen we graag ons steentje aan bijdragen. Door de kunst in de woonhuizen en ateliers van de kunstenaars 

maar ook op vele andere plaatsen te exposeren, maak je kunst toegankelijk voor een breed publiek. Bovendien 

zet het Laren als kunstenaarsdorp steeds weer op de kaart en laat zien hoeveel kunstenaars er nog in Laren 

wonen en werken.

HOE BELANGRIJK IS LAREN ALS KUNSTENAARSDORP?

Laren en kunstenaars zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 1884 kwam Jozef Israëls, schilder van de 

Haagsche school naar Laren en kort daarop Albert Neuhaus, maar ook Anton Mauve, William Singer Jr. en Piet 

Mondriaan. Laren is tot op de dag van vandaag een trekpleister voor kunstenaars gebleven. Dat kunst nog 

iedere dag leeft in Laren blijkt wel uit de Atelierroute. Ook staat de 23e editie van Art Laren weer van 15 t/m 17 

juni op het programma, waar liefst 120 kunstenaars weer acte de préséance geven.

HOE BELANGRIJK VIND JE KUNST V.S. ARCHITECTUUR?

Kunst is niet weg te denken in het interieur. Interieur en kunst zijn vaak een afspiegeling van de ziel van de 

bewoner(s).

WORDT KUNST MEEGENOMEN IN JULLIE INTERIEURONTWERPEN?

Veel van onze klanten bezitten al kunst en die krijgen weer een mooie plek in het nieuwe interieur. Kunst is de 

finishing touch van het interieur net zoals een mooi boeket bloemen.

7 VRAGEN AAN: BERTRAM TERPSTRA FOUNDER VAN DESIGNA ARCHITECTUUR BNA

Verbouwing uitgevoerd naar ontwerp Designa Architectuur BNA.
Interieurontwerp uitgevoerd door Designa Interieur.

BEZOEK JE ZELF WEL EENS EEN MUSEUM?

Ja, enkele malen per jaar in binnen en buitenland. Het 

Singer zit om de hoek dus dat is even snel te doen. Ik kan 

niet wachten op de vleugel die achter de orangerie van 

het museum wordt gebouwd en waar we de kunst kunnen 

gaan bewonderen die Els Blokker uit haar privécollectie 

aan het Singer onlangs heeft geschonken. Wat een 

geweldig gebaar, dat nu ook de collectie Nardinc, 

schilderijen o.a. van Charlie Toorop en Karel Willink en Jan 

Sluiters (41 werken) voor iedereen binnenkort toegankelijk 

is. Verder ben ik een groot fan van MoMa in New York, alle 

topstukken van Andy Warhol tot Van Gogh hangen hier 

aan de muur. Ook kom ik graag in het Guggenheim 

Museum, dit iconische gebouw heeft een spiraalvorm, 

door vanuit het midden van het pand omhoog te lopen 

ontdek je telkens weer een nieuwe expositie van de 

meest vooruitstrevende kunstenaars.

Voor liefhebbers van moderne kunst en architectuur is 

ook het Museo Guggenheim Bilbao een absolute aanra-

der. Dit museum staat sinds 1997 te pronken aan de rivier 

Nervión. Daar is een bouwperiode van maar liefst vier jaar 

aan vooraf gegaan en een investering van circa $ 100 

miljoen dollar. De architectuur spreekt mij zo aan dat we 

deze gebruikt hebben als inspiratie voor een ontwerp van 

een villa die we nu aan het bouwen zijn.

TIJDENS DE ATELIERROUTE EXPOSEREN JULLIE DIT 

JAAR MET 2 KUNSTENAARS

Ja, met Tiny van Ling die exposeert op de Torenlaan 2/Rijt 1, 

en Jac de Vries op de Nieuweweg 6a.

WAAROM IS ER EEN KEUZE GEMAAKT VOOR DEZE 

KUNSTENAARS?

JACqueline de Vries heeft een kenmerkende stijl van 

grote olieverfportretten met ogen die je raken. De ogen 

zijn haar grootste inspiratiebron. Door haar ogen wil ze 

zien wat de andere ogen haar vertellen. Er is namelijk 

niets in ons lichaam dat zo zichtbaar liefde, vreugde, 

verdriet, verbazing, humor, pijn, ontroering, opwinding en 

verlangen uitdrukt als onze ogen. Het is vaak net die ene 

blik, die wil ze vangen én schilderen. Ze zijn meestal 

gelaagd met verf, porselein klei, papier of beton, waar-

door de schilderijen een sterk reliëf krijgen. Haar nieuwste 

serie heet Ubuntu. JAC is voor deze collectie met haar 

kwast de wereld overgegaan en heeft het accent willen 

leggen op de vele verschillende ‘prachtige’ mensen die 

op deze aarde wonen. 

De schilderijen van Tiny van Ling zijn expressief van aard. 

Acrylverf combineert zij met natuurlijke materialen zoals 

zand. De kwast wordt afgewisseld door het paletmes. 

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 zijn 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 

uit de emotie. •
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ATELIERROUTE 2018 • DE KUNSTENAARS 

Charlotte Vis-Havinga
Torenlaan 55B, 1251 HH  Laren / 06 51520302 / vishavinga@cs.com / www.artbycharlotte.nl

Elize van der Werff 

“Had een 
  week 
maar méér 
dan zeven 
    dagen.”
    

Mijn manier van 
    kijken is 
impressionistisch.

Expositieadres: Zevenend 6, 1251 RN Laren / 035 5317525 - 06 28975660 / elize@elizekunst.nl / www.elizekunst.nl

37
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DE DESIGNA 
PUBLIEKSPRIJS 

Op initiatief van hoofdsponsor Bertram Terpstra, architect 

en de drijvende kracht achter Designa Architectuur en 

Interieur, stelt de Stichting Atelierroute Laren dit jaar voor 

het eerst een publieksprijs in.   

Welke kunstenaar vindt u opmerkelijk verrassend, 

verwonderlijk, spannend, grappig, actueel of inspireert u 

het meest. U mag dat terwijl u de verschillende ateliers 

bezoekt, helemaal zelf uit maken. Doe mee en laat ons 

voor maandag 28 mei weten welke kunstenaar volgens 

u in aanmerking komt voor deze Designa Publieksprijs.

DOE MEE EN WIN ZELF ‘EEN ZOMERS (KUNST) DAGJE 

UIT NAAR DEN HAAG’!

Ga naar de website: www.atelierroutepublieksprijs.nl en 

vul de naam van de kunstenaar in, uw eigen naam en uw 

emailadres. Onder goede inzenders verloten wij een leuke 

prijs: ‘Een zomers (kunst) dagje uit naar Den Haag’!

U bezoekt de tentoonstelling ‘Max Liebermann, een 

zomers impressionist’ in het Gemeentemuseum van Den 

Haag. U krijgt een exclusieve rondleiding. ’s Middags 

luncht u in de Hofstad en daarna brengt u een bezoek 

aan het prachtige Museum Voorlinden in Wassenaar 

omringd o.a. door een tuin van Piet Oudolf. Ook hier krijgt 

u een exclusieve rondleiding. ’s Avonds is er een gezellig 

diner in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

DE DESIGNA PUBLIEKSPRIJS IS VOOR DE BESTE KUNSTENAAR, 
GEKOZEN DOOR HET PUBLIEK. DE WINNENDE KUNSTENAAR 
ONTVANGT 1000 EURO. 

DOE MEE 
EN KIES!
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ATELIERROUTE 2018 • DE KUNSTENAARS DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2018

Gemma van der Zee
Expositieadres: Wagenpad 7, 1251 RE Laren / 035 5310374 - 06 50518019 / gemmavanderzee@planet.nl

Valentijn Zwanikken
Expositieadres: Studio De Kraanbaan, Zijtak 6, 1251 RS Laren / 06 23153506 / vzwanikken@gmail.com / 

www.valentijnlaren.nl / www.studiodekraanbaan.nl

Ik nodig je uit om te kijken op een niet gebruikelijke     
          manier: is wat je ziet werkelijk wat je ziet?     

Anke Wijers-Schets
Expositieadres: De Bazelweg 36, 1252 AK  Laren / 035 5315896 / gerard_wijers@planet.nl

         Ik heb mij toegelegd op weidse 
vergezichten; waar zee en land elkaar   
      ontmoeten en hemel en aarde  
  elkaar raken aan de horizon. 

39 41

Ank van der Zee
Wagenpad 7, 1251 RE Laren /06 15651409 / ankvanderzee@gmail.com / www.ankvanderzee.nl

        Zij werkt veel in steen, 
    met name in albast 
          en serpentijn.   
    

40

Werken met pastelkrijt/potlood op papier is een 
bijzondere manier om sprekende portretten te maken.

42
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INTERVIEW • DOOR MARLINDA RENES DOOR MARLINDA RENES • INTERVIEW

Aan het woord is Christien Kuysters, directeur van het 

Papageno Huis in Laren: “Iedereen kent het verhaal 

eigenlijk wel: toen Aaltje en Jaap van Zweden (violist en 

chef-dirigent van de New York Philharmonic) een kind 

kregen dat autisme bleek te hebben, startte hun zoek-

tocht naar een therapie voor hun zoon met als uiteindelijk 

doel dat hij zoveel mogelijk zou kunnen doorgroeien naar 

zelfstandigheid. Tijdens deze zoektocht bleek dat muziek 

een sleutel kon zijn tot contact met iemand met autisme. 

En dankzij deze ontdekking èn de wens om niet alleen 

hun eigen zoon maar ook andere jongeren met autisme te 

helpen is in 1997 de Stichting Papageno ontstaan met als 

speerpunten muziektherapie en fondsenwerving.” 

Red: De naam Papageno komt uit “Die Zauberflöte” van 

Mozart. Papageno is een vogelvanger en een komische 

figuur die sociaal wat onhandig is. En dat past weer prima 

bij mensen met autisme.

Aaltje en Jaap ondervonden ook dat er voor jongeren met 

autisme vaak moeilijk een plek te vinden is in de maat-

schappij. Terwijl deze jongeren eigenlijk hetzelfde willen 

als alle jongeren, namelijk op eigen benen staan. En zoals 

de zoon van Aaltje en Jaap zei: “Ik wil op kamers, ik wil een 

rode auto, een blonde vrouw en bier drinken.” Dus gingen 

zij op zoek naar een plek waar hun zoon en andere 

jongeren met autisme konden wonen en zich verder 

konden ontwikkelen. 

Die plek werd gevonden in de voormalige Villa Dennen-

oord op de Naarderstraat 77 in Laren. Na veel voorberei-

ding is hier in 2015 het Papageno Huis geopend door Hare 

Koninklijke Hoogheid Koningin Maxima. Het Papageno 

Huis geeft jongeren met autisme houvast en helpt ze 

binnen hun eigen mogelijkheden naar zelfstandigheid. 

Hier wonen 12 jongeren tot 27 jaar met autisme en er 

komen wekelijks 30 jongeren naar de dagbesteding. Ze 

kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten zoals muziek 

maken, een werkervaringsprogramma volgen of creatief 

bezig zijn zoals boetseren, schilderen onder leiding van 

kunstenaarsechtpaar Henni en Henk Haselaar, sieraden 

maken of meedoen aan de kunstclub die 1x in de twee 

weken op zondagmiddag wordt gehouden met kunste-

naar Maya Boot.

De professionele zorg van de jongeren ligt in handen van 

de medewerkers van ’s Heeren Loo die 24 uur per dag, 

zeven dagen in de week aanwezig zijn. Onder deze zorg 

valt ook de begeleiding van de keukenploeg en de 

horeca. Alle andere zaken zoals de activiteiten rond het 

huis voor mensen met en zonder autisme, de koffiecon-

certen op zondag, de diners en het restaurant vallen 

onder de verantwoordelijkheid van het Papageno Huis. 

PAPAGENO - DE BUITENWERELD 
NAAR BINNEN BRENGEN

Het restaurant is elke dag geopend van 10.30 tot 16.30 

uur, behalve op zaterdag. Alle gerechten worden dagvers 

gemaakt en het is zeker de moeite waard hier eens koffie 

te komen drinken of heerlijk te lunchen. Zie het kader 

voor de speciale Atelierroutelunch.

Christien is heel blij met de Atelierroute: “Door activiteiten 

te ontwikkelen waar zowel mensen mèt als zonder 

autisme aan deelnemen, probeert het Papageno Huis de 

buitenwereld naar binnen te halen. De deelname aan de 

Atelierroute Laren 2018 is daar een mooi voorbeeld van. 

Het Papageno Huis werd hierdoor getriggerd om contac-

ten te leggen met Sherpa en Philadelphia, andere 

zorgverleners voor mensen met een beperking. Die 

samenwerking heeft ervoor gezorgd dat in het huis 

tijdens de Atelierroute een volwaardige expositie is 

ingericht met kunstwerken van de jongeren. De expositie 

is gemaakt door kunstenaar Nico Bierlaagh die ook vaak 

aan de Atelierroute heeft meegedaan.

Een nieuwe ontwikkeling is dat er nu maandelijks een 

kunstexpositie komt in het Papageno Huis, een prachtig 

gevolg van de deelname aan de Atelierroute Laren. Dus 

kom regelmatig even een kijkje nemen in het Papageno 

Huis. U bent van harte welkom!” •
Voor meer informatie over het Papageno Huis en de 

Stichting Papageno zie: www.stichtingpapageno.nl.

OP ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 MEI 2018 KUNT 

U TUSSEN 12.00 EN 14.00 UUR GENIETEN VAN EEN 

SPECIALE HUISGEMAAKTE ATELIERROUTELUNCH 

VOOR SLECHTS 5 EURO. WEL EVEN RESERVEREN 

VIA HORECA@STICHTINGPAPAGENO.NL.
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OOK RONDÓM LAREN VALT VOLOP 
TE GENIETEN...

INTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS

EEN AANTAL KUNSTHANDELS EN GALERIES UITGELICHT

KUNSTHANDEL EN GALERIE 

TROMPENBURGH, ’S-GRAVELAND 

EIGENAAR: HENK VAN MOERKERKEN

WWW.GALERIETROMPENBURGH.NL

“Eigenlijk is dit een uit de hand gelopen hobby. 

Ik teken en schilder zelf al jarenlang. Destijds 

verkocht ik veel van mijn werk in Californië, ik 

reisde heel wat heen en weer maar toen de 

economische crisis uitbrak werd dat minder. Ik 

ben deze galerie in 2006 gestart en ik heb 

vooral werk, zo’n 700 schilderijen, uit de 19e en 

20e eeuw: schilders van de Larense school, 

impressionistisch werk, de romantiek. Dit werk 

is van Frans Langeveld. Het stelt de veemarkt 

in Hilversum voor. Iedere zondag taxeer ik 

gratis 

schilderijen. 

Het is hier 

dan altijd 

gezellig 

druk.”

GALERIE 2000, BLARICUM

EIGENAAR: HOWARD MYERS

WWW.STUDIO2000.NL

“Wij zijn gespecialiseerd in het hogere 

segment. Hebben bijvoorbeeld werk van Jan 

Toorop, Jan Sluyters, Isaac Lazarus Israels en 

Jan Wiegers, maar ook Franse en Belgische 

meesters. We zijn een familiebedrijf (red.: met 

zoon Jeroen en dochter Daarinde) en hebben 

ook een vestiging in Domburg, galerie het 

Noorderlicht. Onze clientèle komt veelal uit 

het buitenland. We zijn dus zeer internationaal 

gericht. We staan daarom ieder jaar behalve 

op de PAN in Amsterdam ook op de TEFAF in 

Maastricht. We geven ook een eigen tijd-

schrift uit: het 

studio 2000 

magazine.”
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FLAVA ART GALLERY, BUSSUM

EIGENAAR: WIM VAN SOEST

WWW.FLAVA-ART-GALLERY.NL

“Ik heb voornamelijk 19e en begin 20e 

eeuwse schilderkunst. De Hollandse 

Meesters. Mijn moeder schilderde en 

mijn broer is kunstschilder en restaura-

teur. Toch was het starten van een 

gallery niet voor de hand liggend, want ik 

was en ben een echt sportmens. Heb in 

het Nederlands basketball team gezeten 

en een sportopleiding gedaan. Waarom 

dan toch een gallery gestart? Mijn broer 

Wouter is niet heel commercieel inge-

steld, maar ik vond het wel leuk om te 

proberen met een gallery in mijn levens-

onderhoud te voorzien. Ik werk regelma-

tig met mijn broer samen en met geld 

dat ik verdien probeer ik steeds nieuw 

werk aan te kopen. Ik heb hier nu zo’n 

300 werken. De galeriehouders hier uit 

de buurt kennen elkaar allemaal, maar 

met Hans van Moerkerken uit ’s Graven-

land heb ik een goed contact. Hij heeft 

mij vaak advies gegeven. Wat ik het mooiste aan dit werk vind? Iets in je 

handen hebben en dan onder het stoffige vuile vernis zoeken en 

speuren naar een bijzonder kunstwerk. Dat is prachtig.”

DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEW

JANKNEGT GALLERY

EIGENAAR: JUSTINE DE KLERK-JANKNEGT

WWW.JANKNEGTGALLERY.COM

Gallery Janknegt bestaat nu twintig jaar. “Ik heb 

zelf kunstgeschiedenis gestudeerd, maar ben hier 

voornamelijk met hedendaagse kunst bezig. 

Schilderkunst en beeldhouwwerken. Geen glas en 

fotografie. Met name jonge kunstenaars vind ik 

interessant. Dit werk is van Roos Holleman. (Vogel) 

Ik bezoek door het jaar heen heel wat kunstacade-

mies, op zoek naar 

talent. Ik sta 

jaarlijks op de PAN, 

vroeger ook op de 

TEFAF, maar daar 

exposeren 

tegenwoordig 

vooral gevestigde 

namen. Wij 

exposeren ook 

veel in het 

buitenland.”
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KLAVER KUNSTHANDEL, 

BAARN

EIGENAAR: HEIN KLAVER

WWW.HEINKLAVER.NL

Hein zit al meer dan 25 jaar in 

dit vak. Hij nam de passie voor 

kunst over van zijn vader die 

een prachtige verzameling 

Hollandse 17e eeuwse 

tekeningen had opgebouwd. 

De passie voor werken op 

papier bleef: tekeningen, 

aquarellen en pastels, maar 

vooral uit latere periodes. Ooit 

begonnen in Amsterdam, maar 

destijds verhuisd en inmiddels 

bestaat de galerie in Baarn 12 

jaar. “Ik sta ieder jaar op de 

PAN en organiseer hier een 

aantal keren per jaar thema-

tentoonstellingen. Verder werk 

ik alleen op afspraak. Ik zou 

ook best op de TEFAF willen 

staan, maar de stands daar kosten tussen de veertig en 

honderdduizend euro. Dat lukt dus helaas niet…”

VERMEULEN ART GALLERY, LOOSDRECHT

EIGENAREN: RIET EN MARINUS VERMEULEN

WWW.VERMEULENART.NL

“Deze galerie is puur als hobby gestart en dat is het nog steeds. Wij 

hebben hier voornamelijk glasobjecten, abstracte schilderijen en 

beeldhouwkunst. Mijn vrouw deed vroeger de financiële administratie 

van ons ingenieursbedrijf. Dat hebben we destijds verkocht en een deel 

van het gebouw is nu galerie. We wonen hier ook en kunnen de woon-

vertrekken bij de exposities betrekken. Winkelend publiek komt hier 

uiteraard niet (red.: de galerie ligt aan de rand van een klein industriege-

bied, met uitzicht op prachtige natuur), maar er komen wel regelmatig 

bootjes voorbij op de ’s-Gravelandse 

Vaart en fietsers en wandelaars.

In de zomer zijn we gesloten, maar 

uiteraard is een bezoek na afspraak 

altijd mogelijk. In de winter geven wij 

in deze ruimte ook kleine kamercon-

certen. Te midden van deze kunst zijn 

dat altijd heerlijke avonden, maar... het 

ís en blijft hobby!”

INTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS
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GALERIE POULOEUFF, 

NAARDEN VESTING

CURATOR: INE VAN DER HORN

WWW.GALERIEPOULOEUFF.NL

“De vertaling van ‘pouloeuff’ is kippenei. 

Onze galerie is een broedplaats voor jong 

talent. Het is een stichting. Wij zitten hier 

sinds 2010 en zijn gespecialiseerd in 

hedendaagse kunst. Ik hou me vooral bezig 

met jonge kunstenaars. Ik ga naar alle 

kunstacademies in Nederland en zie de 

afstudeerprojecten. Ik kan op die manier 

de tijdsgeest en stromingen goed invoelen. 

Wij houden hier zes keer per jaar een 

expositie en daarnaast proberen wij zoveel 

mogelijk jong talent door te geven aan de 

collega galeries, zoals Zevenendzes in 

Laren. Ik voel me ook coach. Probeer 

dingen over te dragen aan net afgestu-

deerde kunstenaars: hoe presenteer je 

jouw werk, hoe ga je om met collega’s en 

met publiek en ik geef informatie over het 

ondernemerschap.Daarnaast ben ik zelf 

kunstenaar. Ik maak objecten van leer”.

STUDIO ELGANAN, HILVERSUM

EIGENAAR: ELGANAN JELSMA

WWW.ELGANAN.NL

Elganan is een duizendpoot, druk met een heleboel dingen tegelijk. 

Dat zie je onmiddellijk als je de galerie binnenstapt. Ze is behalve 

organisator van tentoonstellingen en wisselende exposities zelf ook 

werkzaam als kunstenaar. “Ik werk met acrylverf, teken met krijt op 

papier, karton of doek, maar maak ook zeefdrukken. Eigenlijk vind ik 

zoveel leuk. Ik maak van allerlei materialen sieraden en handtassen, 

heb een mooi project gedaan met fantasie pluche dieren in relatie 

tot autistische kinderen, heb een 

kaartspel ontworpen en nog veel veel 

meer. Nu ben ik bezig met zeefdrukken 

in het kader van ‘100 jaar mediastad’. 

Hier Linda de Mol en natuurlijk zeker 

een ode aan Mies Bouwman”.

67 •

DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEW

Fotografie: Elize van der Werff
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Laren is een bijzonder villadorp. Dat er zoveel villa’s staan heeft te maken met het 
forensisme. Nog steeds reizen veel inwoners voor hun werk ’s ochtends naar de stad om 
’s avonds weer terug te keren in hun eigen groene omgeving. 

DOOR KAREL LOEFF • HISTORIE

De bereikbaarheid van de Gooise dorpen nam toe door 

de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort in 

1874, maar bovenal door de komst van de Gooische 

Stoomtram, die vanaf 1882 vanaf Amsterdam en de 

Stations Naarden-Bussum en Hilversum het dorp Laren 

VILLA DE RIETVINK
LAREN, HILVERSUMSEWEG 37

ontsloot. Laren werd van een boerendorp een dorp voor 

de beter gesitueerden, die rust en ruimte zochten ten 

opzichte van de vervuilde stad waar men op elkaar 

woonde. De oorspronkelijke doorgaande weg voor paard 

en wagen, en na 1900 voor gemotoriseerd vervoer, liep 
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VAN BISTROKLASSIEKERS TOT SURPRISE MENU

Restaurant Vlaar is met een keuken van topniveau, een 
prachtig terras, ruime parkeergelegenheid en centrale ligging 
naast Hilversum een echte hotspot voor lunchgangers.

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 12 uur voor  
lunch en diner.

Noordereinde 129 in ‘s-Graveland 
www.restaurantvlaar.nl  •  tel. 035 656 1661

Expert Laren
uw inbouwspecialist!
Expert Laren
uw inbouwspecialist!
Expert Laren
uw inbouwspecialist!
Expert Laren
Nieuweweg 27
(035) 5383518

Goois Loodgietersbedrijf
06-52213462



70•

aanvankelijk dwars door het dorp. Door toename van het 

automobielbezit werd deze in de jaren ’30 van de twintig-

ste eeuw verlegd. Villa De Rietvink werd in 1926 ontwor-

pen door de Larense gemeentearchitect H.F. Smit. Het 

echtpaar Polak-Groen woonde er rustig en met plezier tot 

de omlegging van de Rijksweg A1 ertoe leidde dat de villa 

- dus al voor de tweede Wereldoorlog - vlak naast de 

nieuwe snelweg kwam te liggen. Na de oorlog kwamen 

er ongelijkvloerse kruisingen. De villa werd ingeklemd 

tussen een viaduct en de oprit naar de A1. Rijkswaterstaat 

hield vanaf 1963 een aantal decennia kantoor in de villa, 

waarbij ondanks aanpassingen zowel het exterieur als 

het interieur goed bewaard bleven. Toen het door deze 

organisatie als districtskantoor buiten gebruik werd 

gesteld, was het dankzij medewerkers van de Larense 

wegenbouwfirma Hoogenbirk dat men de villa als kantoor 

kon behouden. Weggerelateerd gebruik was de enige 

optie waardoor de villa kon worden behouden, want de 

sloopplannen lagen klaar. In de jaren `90 werd de villa 

verlaten, maar daarop verhuurd aan notariskantoor 

Le Coultre. 

In 2011 werd het huurcontract beëindigd en door Rijkswa-

terstaat definitief een sloopvergunning aangevraagd. Een 

strook van het terrein moest opgeofferd worden voor 

verdubbeling van de toerit naar de A1 richting Amsterdam. 

Inwoners van Laren kwamen met de actiegroep ’Stop de 

A1 onder de grond’ en erfgoedvereniging Heemschut 

gezamenlijk in actie. De beschrijving en waardering van 

het gebouw toonden aan dat er voldoende cultuurhistori-

sche waarden aanwezig waren om het in elk geval op 

gemeentelijk niveau te beschermen. Het toenmalige 

college van B&W, onder leiding van burgemeester Roest, 

besloot daarop de gemeentelijke monumentenstatus toe 

te kennen, mede omdat gesprekken met Rijkswaterstaat 

over behoud niets opleverden. Volgens Laren kon de 

toerit-verdubbeling ook worden uitgevoerd zonder het 

hoofdgebouw te slopen. Rijkswaterstaat ging niet in 

beroep tegen de aanwijzing, maar liet het pand een aantal 

jaren antikraak staan zonder actie te ondernemen. Na een 

inschrijving werd het pand verkocht aan de TeKa Groep.

Dit bedrijf, dat gespecialiseerd is in verhuur en exploitatie 

van monumentale locaties voor onder andere evenemen-

ten, restaureerde het exterieur en interieur van het pand 

op uitzonderlijke wijze, waardoor het er mooier bij staat 

dan ooit tevoren. De Rietvink is nu te huur voor vergade-

ringen waarbij men mikt op het hogere marktsegment. •
www.villaderietvink.nl

www.heemschut.nl

(foto’s bedreigd) Foto: Heemschut

(foto’s gered) Foto’s: Teka Groep

HISTORIE • DOOR KAREL LOEFF
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‘bijzondere wijnen 
met een verhaal’ 

www.petitclos.nl 

Op 9 september zijn de Wakkerendijk en de 

Meentweg even het culturele centrum van 

Eemnes. Bewoners stellen hun huis, tuin of 

schuur open als expositieruimte voor in totaal 

dertig kunstenaars. 

www.dijkvankunstencultuur.nl

Op 29 en 30 september vindt in Blaricum voor 

de 14e keer de atelierroute plaats. De ateliers 

van zo’n vijfentwintig kunstenaars kunnen 

worden bezocht.

www.atelierrouteblaricum.kunstenaarsblaricum.nl

STRAKS BIJ 
DE BUREN…
VOOR WIE ZIN HEEFT OOK IN 
DE NAZOMER WAT KUNST EN 
CULTUUR TE PROEVEN
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EXPOSITIE • DOOR LEO JANSSEN DOOR ELIZE VAN DER WERFF - CAS VAN DER PAS 

ELIZE:

Met het bestuur van de atelierroute vergaderen 

we om de beurt bij de leden thuis. Elke keer als 

de vergadering bij mij is verzucht Leo: “Wat een 

mooi werk.” Aan de muur hangt dit grote werk 

van mijn zoon Cas. Cas woont in Denemarken. Op 

een goede dag staat hij voor mijn deur, voor een 

paar dagen Nederland en zegt: “ik heb wat voor 

je“. Uit zijn rugzak komt een verfrommeld pak. Hij 

begint het uit de vouwen, het wordt groter en 

groter; tenslotte ligt dit kunstwerk op de grond. 

“Mam, nou ben ik altijd een beetje bij je.” zegt hij 

tevreden. Ik vind het vreselijk mooi. De bel gaat. 

Jan, dominee, komt binnen. Ik laat hem trots mijn 

net gekregen cadeau zien en Jan zegt “het is een 

Jezus, een Jezus die zeer bezorgd neerkijkt op de 

mensheid“. Ik heb het 2,3m hoge werk opgehan-

gen en vind het nog steeds prachtig. Veel mensen 

die voor het eerst bij mij komen worden gebiolo-

geerd door dit kunstwerk.

CAS:

‘’Cas, ga even daar mooi in het licht staan, nee 

iets naar links, kin omhoog, ho, stop! niet lachen’’  

Zolang ik me kan herinneren heb ik model 

‘moeten’ staan voor mijn moeder. Omdat de zon 

net goed staat, een model heeft afgezegd of 

omdat ze me nou eenmaal wil boetseren. Nooit 

gedacht dat ik later mezelf ook als model zou 

“NOU BEN IK ALTIJD    
  EEN BEETJE BIJ JE”

gebruiken. Mijn moeder doet nooit zo moeilijk over kunst, 

iets wat ik langzaam begin te leren. 

 

ELIZE:

Behalve werk naar aanleiding van foto’s maakt Cas ook 

films: Zo heeft hij samen met Hugo Meijer: ‘’Soy Negra, 

Soy Marica y Soy Puta’’ gemaakt. Een inspirerend verhaal 

over een transseksuele sekswerker in Colombia. 

Naar eigen zeggen gaat zijn werk altijd over het span-

ningsveld tussen feit en fictie. Hij heeft op veel plaatsen 

in de wereld gewerkt en hierdoor een groot archief aan 

audiovisueel beeldmateriaal opgebouwd. Dit materiaal 

gebruikt hij in zijn zoektocht naar een absolute werke-

lijkheid die hij nooit zal vinden.

CAS:

Een vormende zekerheid uit mijn jeugd: Een huis heeft 

een atelier met een grote tafel waar systematisch nieuwe 

dingen worden gemaakt. Als ik mijn moeder niet kan 

vinden, dan zit ze daar. Een vrijstaat waar goed 

en fout geen betekenis hebben, kleur en vorm OVER CAS VAN DER PAS EN 
ELIZE VAN DER WERFF
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JOPIE (1922-2000) IS 
WEER ‘EFKES THÚS’

VAN VODDENBOER TOT UNIEK KUNSTENAAR…..

Het Jopie Huisman museum staat middenin het 
prachtige Friese dorp Workum. Directeur Zwier 
Kroese verklaart onmiddellijk de grote populariteit 
van het museum.

DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEW
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zingen hier een lied van kat en muis, met mama als 

dirigent. stapels tot aan het plafond en zodra de kamer vol 

staat mag ik helpen alles in de fik te steken. Verward heb 

ik kruiwagens met honderden schilderijen de brandsta-

pel ingereden, die kleurende vlammen, die geur! Zoiets 

vergeet je niet.

Er gaat een zekere eerlijkheid uit van mijn moeders werk. 

Kunst omdat het moet. Neem deze tweeling: Een verhaal 

over een tweeling, een stuk muziek en een pop. het 

verhaal wordt vrolijk verteld, maar heeft een donkere 

ondertoon, het resultaat van een onderzoekende werk-

houding. Waarom bladmuziek linksonder? Symboliseert 

het poppenhoofd een gevoel van kapot speelgoed te zijn? 

Soms denk ik dat ze simpelweg haar dagelijkse input 

categoriseert op het doek. Dat twijfelloze proces 

inspireert mij enorm.

 

ELIZE:

Ik zie veel overeenkomsten tussen ons werk, we kunnen 

samen uren bezig zijn met een dood vogeltje. We werken 

wel op elkaars werken of samen aan 1 onderwerp. 

CAS:

Zolang ik het meeneem, heb ik mijn moeder laten beloven 

dat ze haar werk niet meer verbrandt. Ik weet dat haar 

opa, kunstenaar [Gerardus Knuttel Wzn 1889 1968], na zijn 

academietijd heeft besloten dat zijn werk niet beter was 

dan dat van de meesters. Vervolgens verbrandt hij alles 

en sinds die dag heeft hij bijna nooit meer getekend. Aan 

dezelfde muur waar mijn zelfportret hangt, hangt ook één 

van de weinige werken die hij later maakt in concentratie-

kamp Vught en een portretje van mijn moeder als baby. 

Al met al zijn we van oorsprong natuurlijk allemaal 

het werk van onze moeder, en zoals ze zelf zei: ‘’jij vindt 

die tweeling gewoon leuk omdat je zelf één van een 

tweeling was’’.

ELIZE:

Mijn opa wijdde zijn leven aan de kunst, zelf ben ik 

beeldend kunstenaar en zoon Cas zoekt zijn weg naar het 

beeld met de camera. Ik ben reuze benieuwd wat Cas 

zijn kind gaat doen, voorlopig hangen in haar kamertje 

reproducties van Mark Rothko, dus de lat ligt hoog...

Werk van Cas van der Pas is te bekijken op: 

www.saatchiart.com/casvanderpas

Elize van der Werff

Elize door opa Max door Elize Max door Cas

DOOR ELIZE VAN DER WERFF - CAS VAN DER PAS 

Fotografie: Cas, Elize, Susi Mølgaard en Hans Lensink
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DOOR HETTY EIJBERS • INTERVIEWINTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS

“Je gaat hier naar Jopie. Zijn werk is laagdrempelig. 

Iedereen, jong, oud, rijk, arm, of je nou verstand hebt van 

kunst of niet, iedereen durft hier naar binnen. Vooral voor 

ouderen verbeeldt dit werk een periode van rust, over-

zichtelijkheid, het tijdperk vóór dat alles digitaal werd, de 

tijd van de melkbussen op de wagen. Jopie kende als 

handelaar in lompen en metalen iedereen. Hij zag de 

armoede, zag hoe de touwtjes aan elkaar geknoopt 

moesten worden, maakte er ooit zelf deel van uit.

We hebben hier boven heel wat lompen en oude spullen 

van Jopie zelf uitgestald.

Hij zag de vette vingers op de hoeden, de te vaak 

verstelde, oude kleren en keek daar niet op

neer, nee, hij schilderde dat juist heel gedetailleerd, met 

liefde. Hij telde het aantal steken van de onderbroek en 

schilderde die broek exact zo”.

Toch heeft het werk van Jopie ook her en der een 

religieus tintje. Zijn ouders zijn weliswaar katholiek, maar 

later zal hij geen kerk meer bezoeken. Jopie houdt niet 

van regels, dus ook niet van het kerkelijk gezag.

“Jopie had een groot respect voor de natuur. Hij schilder-

de die met veel oog voor detail (red.: Workummer Waard 

en Holle Mar) en vond bijvoorbeeld het niet plat trappen 

van brandnetels en paardenbloemen net zo belangrijk als 

de etalage van een juwelier”.

 “Hoe kleiner de wereld, hoe beter ik me voel” (red.: 

uitspraak Jopie)

“Ja, Jopie hield duidelijk niet van reizen. Het is dus best 

bijzonder dat veel van zijn werk toch in het buitenland 

terecht is gekomen. De Zwitser Frederik Paulsen bijvoor-

beeld heeft een prachtige collectie ‘Jopies’ en daarvan 

hangen er hier nu vierendertig. Een jaar lang. Allemaal in 

het teken van ‘Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad.

Jopie was een voortreffelijk marketier. Hij kon met 

iedereen overweg, uit welk milieu dan ook. Rangen en 

standen daar deed hij niet aan. Hij kende veel BN’ers zoals  

Freek de Jonge - die woonde een tijd in Workum – en 

Hans Wiegel en werd regelmatig uitgenodigd in televisie-

programma’s.

De bezoekersaantallen van het museum lopen de laatste 

jaren enigszins terug, wat logisch is. De mensen uit Jopie’s 

‘periode van veiligheid en rust’ worden ouder of overlijden. 

We zijn daarom bezig ideeën te ontwikkelen om nieuwe 

generaties te enthousiasmeren hier te komen kijken.

Jopie heeft bijvoorbeeld een prachtig schilderij gemaakt, 

‘mijn vader’ (1951). Natuurlijk zijn er veel meer kunstenaars 

die hun vader hebben geportretteerd. Dat zal daarom het 

thema zijn voor een nieuwe expositie in 2019: diverse (ook 

buitenlandse) kunstenaars die, net als Jopie, hun vader 

hebben geportretteerd. Tot het laatste toe is Jopie blijven 

schilderen. 

Jopie is in zijn slaap overleden in 2000. Gelukkig heeft 

deze unieke kunstenaar heel veel prachtig werk nagela-

ten.” •
U kunt de 34 werken uit de collectie van Frederik Paulsen 

nog zien tot 8 januari 2019.

Meer info: www.jopiehuismanmuseum.nl
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Fotografie: Elize van der Werff

Directeur Zwier Kroese voor 
zelfportret Jopie

Bij de Holle Mar, pentekening, 1976

Ny Bethanië, olieverf op linnen, 1982

Mijn vader, 1951

Roodbaaien hemd, 
olieverf op linnen, 1975
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EXPOSITIE • DOOR LEO JANSSEN DOOR LEO JANSSEN •EXPOSITIE

Een mooie tuin geeft rust. Het helpt je ontspannen en je 

kunt je verwonderen over en genieten van het mooiste dat 

er in de natuur bestaat: bloemen. Schilderijen van tuinen 

zijn vrij zeldzaam. Noch in de ‘gouden’ schilderijen uit de 

17e eeuw of op de romantische tableaus van de 18e eeuw 

zijn ze een hoofdonderwerp. Het zijn eigenlijk de schilders 

van het impressionisme uit de laat 19e eeuw die de tuinen 

echt picturaal aantrekkelijk vinden, en er op los gaan. 

TUINEN

Singer staat deze zomer in het teken van de ‘tuin’. 

Aanleiding is de openstelling van de door de beroemde 

landschapsarchitect Piet Oudolf ontworpen beeldentuin.  

Oudolf – onlangs tot professor benoemd in Engeland-, 

geniet in het buitenland zeer grote bekendheid o.a. 

door zijn ontwerp van de Higlhline in New York en het 

Millennium Park in Chicago.

In een groot deel van Singer Laren is van 5 juni t/m 26 

augustus de tentoonstelling Geschilderde tuinen te zien. 

Tijdens de periode 1880 – 1940 richtten de modernisten 

uit binnen- en buitenland zich veelvuldig op het verbeel-

den van de tuin. Kunstenaars als Claude Monet, Leo 

Gestel, Max Liebermann, Emil Nolde, Gust De Smet, 

Charley Toorop en Carel Willink nemen u mee in hun 

paradijs van kleur, licht en sfeer. Claude Monet is mis-

schien wel de meest bekende. Monet liet zijn tuin in Giver-

ny en zijn schilderijen steeds dichter bij elkaar komen. 

Door wat hij wilde schilderen in zijn tuin op te nemen. 

Hij beschouwde de tuin als dé zinvolle focus voor zijn 

talent. Of zoals hij het zelf verwoordde : ‘Behalve schilde-

ren en tuinieren, ben ik nergens goed in’. 

Eén van de zalen in Singer Laren is gewijd aan het werk 

van William Singer jr., de grondlegger van het museum. Hij 

schilderde – en ook zijn vriend Evert Pieters- de tuin van 

villa De Wilde Zwanen. 

Onlangs kocht het museum op de TEFAF, de meest 

pretentieuse kunstbeurs ter wereld, het werk ‘Takken met 

appels’ van Charley Toorop. Het schilderij dat zij maakte in 

haar Bergense tuin is één van haar beste werken. Nadat 

Charley in 1934 voor het eerst buiten schilderde, besloot 

zij ieder seizoen bloesems, fruitbomen en bloemen te 

schilderen. Takken met appels’ maakt deel uit van haar 

laatste serie fruitbomen, die beschouwd wordt als een 

ode aan Vincent van Gogh. •
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Evert Pieters

Claude Monet Gijs Bosch Reitz

Charley Toorop
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EXPOSITIE • DOOR JOYCE HUISMAN DOOR JOYCE HUISMAN •EXPOSITIE

Singer Laren krijgt een fantastische tuin van Piet Oudolf. 

Kunst binnen en tuinkunst buiten. Het kan niet mooier! 

Behalve dat Piet tuinen en parken ontwerpt, is hij ook een 

zeer gerespecteerde (fijn)kweker die ook heel wat 

internationaal befaamde plantselecties op zijn naam heeft 

staan. Waaronder Salvia (salie) x silvestris ‘Dear Anja’ (een 

van de selecties die hij naar zijn vrouw Anja heeft ver-

noemd). Die plant staat over de hele wereld. The Tele-

graph (co.uk) schrijft deze maand dat deze variëteit in hun 

lijst staat van de 10 beste seasonal plants. Piet is een zeer 

oorspronkelijke denker die op vele terreinen een trend 

heeft gezet en vernieuwend is geweest zonder dat dat 

zijn bedoeling was. Hij was (en is) een visionair met een 

grote interesse en passie voor esthetiek, voor kunst, voor 

mode, voor food. Piet is een uitermate bescheiden man 

met enorm brede interesses; wars van alles wat aan 

bekendheid kleeft. Wat dat betreft is het verbijsterend om 

het aantal awards, prijzen etc. te zien op hun website. Je 

krijgt bijna een muisvinger van het scrollen door de lijst. 

Zijn vernieuwende ontwerpstijl wordt gekenmerkt door 

het gebruik van langlevende vaste planten, vaak met een 

architectonisch karakter in combinatie met grassen. Het 

resultaat zijn natuurlijke ogende tuinen, vloeiende 

landschappen. 

Internationaal wordt hij geplaatst in het rijtje van grote en 

invloedrijke ontwerpers die een belangrijk stempel 

hebben gedrukt op tuinkunst zoals Mien Ruys en Getrude 

Jekyll. Een tuin ontwerpen is één ding, een daarbij 

aansluitend beplantingsplan maken dat het plan de 

gewenste en bedoelde functionaliteit en esthetiek geeft, 

is wat Piet onderscheidt. 

Er is (ik ken geen enkele andere) geen andere internatio-

nale ontwerper met dezelfde kennis van planten als Piet. 

In zijn proeftuinen, bij zijn eigen huis in Hummelo en 

vroeger verderop in het dorp, kon hij planten 12 maanden 

observeren, kijken hoe zij zich houden en beoordelen op 

diverse kwaliteiten. Een Oudolf tuin heeft daarom in alle 

maanden van jaar karakter. Van het vroege voorjaar als de 

eerste heesters en Helleborissen bloeien tot de prachtige 

stemmige kleuren van de winter waarin de grassen in de 

sneeuw voor prachtige silhouetten zorgen. 

Ik kan niet wachten om straks in de tuin van het Singer 

Laren te zitten met een glas wijn! • 

*De tuinen in Hummelo zijn alléén dit jaar nog open! 

Voor openingstijden kijk op: www.oudolf.com

Op de website staan ook alle projecten die Piet 

wereldwijd heeft uitgevoerd. 

* Wie meer wil weten over de geschiedenis van Piet en 

Anja Oudolf in Hummelo raad ik aan het geweldige boek 

OUDOLF | HUMMELO te kopen (uitgeverij Fontaine) 

PIET OUDOLF 
PLANTING DESIGN
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DOOR ROB VAN VUURE • GASTREDACTEUR

WAARMEE HET GEBEURDE
In 1995 werd aan Jopie Huisman gevraagd om een portret van 

die andere Friese grootheid te maken: Abe Lenstra. Voor sommi-

gen moet ik er aan toevoegen: Us Abe, voetballer, vijftiger jaren, 

mythische proporties, sloeg miljoenen af, Heerenveen was 

Abeveen. Voetbalkenner Jopie Huisman had zich vaak lyrisch 

over Abe uitgelaten. Natuurlijk vond hij Cruijff ook wel wat, maar 

vooral ook een Amsterdamse praatjesmaker. Natuurlijk keek hij 

graag naar Van Hanegem, maar ja: lúi, lúi! ‘Abe was beter dan 

iedereen, geen twijfel mogelijk’. Jopie Huisman wilde zijn held 

wel portretteren maar dan op zijn geheel eigen wijze: ‘Ik was 

helemaal gek van Abe. On-be-schrijf-lijk. Ik heb ‘m vaak zien 

spelen, jongen je weet niet wat je zag. Corners in énen er in. Op 

de training tien keer achter elkaar expres 

op de lat schieten. Ik wilde hem wel 

schilderen maar dan niet zijn gezicht. Ik 

wilde per se zijn schoenen schilderen, die 

schoenen waarop alles gebeurde. Normaal 

loop ik er in oude kleren bij, het interes-

seert me niet zo wat ik aan heb, wat mij 

betreft noem je het vodden. Als je mijn 

werk kent zal je dat niet verbazen. Maar ik 

heb Abe’s voetbalschoenen geschilderd in 

een splinternieuw gekocht overhemd. Dat was nog nóoit ver-

toond, dat ik zoiets aan had. In een mooi schoon wit overhemd 

aan de slag, puur uit eerbied’. Het schilderij hangt in het Abe 

Lenstra Stadion in Heerenveen. Toen Jopie Huisman overleed 

bedankte de club hem hiervoor, in een rouwadvertentie. De 

schoenen waarop alles gebeurde.

Ik heb handgeschreven gedichten van Gerard Reve maar ik heb 

ook een aantal kroontjespennen. De pennen waarmee alles 

gebeurde. Ik kreeg een pen van Magnus Carlsen, wereldkampi-

oen schaken. De pen waarmee hij zijn zetten noteerde. Ik had de 

beitel van beeldhouwer Nic Jonk in mijn hand. De beitel waarmee 

alles gebeurde: al die bronzen beelden over de hele wereld, en 

in zijn beeldentuin te Grootschermer. Waar is het gereedschap 

van Rodin? Het palet van Bergensche 

School schilder Harrie Kuijten (1883-1952) 

is in zijn vroegere atelier te bewonderen: 

inderdaad, veel groen en okergeel en 

diepblauw. Ik kocht tekeningen van 

topkarikaturist Dik Bruijnesteijn, de aanbie-

der zei: ‘In de tas die daar ligt kwam Dik de 

tekeningen altijd brengen. Misschien 

interesse?’. Wel ja. Even later lagen de 

aangeschafte karikaturen in mijn auto, in de 

versleten Dik-tas. Dirk Breed, een veel te 

onbekende Noordhollandse schilder 

(mooie sombere dijken) zei, omdat ik een tentoonstelling 

van hem had mogen openen: ‘Kom naar mijn huis en zoek 

iets uit’. Dat deed ik, maar ik koos ook twee penselen. Een 

strijkstok van Janine Jansen? Onbetaalbaar. Dirigeerstok 

van Jaap van Zweden? Typemachine van Willem Frederik 

Hermans? Keu van Raymond Ceulemans? Bokshand-

schoen Mohammed Ali?

Snel terug naar de kunst.

Ooit mocht ik een tekening van Jan Sluijters uitzoeken en 

was daarvoor in zijn vroegere atelier. Olieverf was financi-

eel niet aan de orde. Dochter Liesje (altijd Liesje gebleven 

hoe oud ze ook toen al was) liet me zien wat er zoal in de 

aanbieding was. Na een uurtje wikken en wegen en 

dubben werd er een besluit genomen: een prachtig 

liggend naakt. Toch nog even blijven zitten, en napraten, 

en vragen, en luisteren, en nóg een koffie-zo vaak ben je 

niet in een snoepwinkel. Na een vraag trok Liesje een la 

open, ik zag doekjes, rommeltjes en penselen. Ik vroeg zo 

nonchalant mogelijk of dat soms ook te koop was. ‘De 

kwasten waarmee alles gebeurde’. Het wás te koop, twee 

penselen ónder de verfresten. Spetters bruin en rood en 

oker. Dus ja, ik heb een mooie tekening. Dus ja, later kocht 

ik ook nog een prachtig aquarel. Dus ja, ergens in een la 

ligt een kleine schets. En ik geef toe, in periodes van 

opperste meligheid en lolligwillenzijn heb ik éen keer, éen 

keer héel zachtjes gemompeld: ‘Ach ja, en ook hier en 

daar heb ik nog wat olieverf van Sluijters’.

 

Rob van Vuure

Bladenmaker. Columnist.
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