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Maar liefst 64 kunstenaars die ‘het niet kunnen laten’, zetten dit weekend van 25 en 26 mei hun deuren 

wagenwijd open om u tijdens deze 14e Atelierroute volop te laten genieten. Voor u ligt het Art Magazine dat 

informeert over de makers van al die verbeeldingen. Of het nou figuratief of abstract is of uitgevoerd in allerlei 

vormen en materialen. De deelnemers hebben het met passie geschilderd, gefotografeerd, gebeeldhouwd of 

op een andere manier gerealiseerd. Aan u de kunst om allereerst te genieten en daarna eventueel iets moois 

uit te kiezen. Daar hoef je niet per se een kunsthistoricus voor te zijn. De eerste indruk, het eerste gevoel geeft 

meestal de doorslag. Het leuke aan de Larense Atelierroute is dat er – net als in ons dorp- zoveel diversiteit 

aan aanbod is. Zoveel bijzondere kunstenaars zijn er. Ieder kunstgenre is wel vertegenwoordigd. Dit Art 

Magazine geeft u dan ook al de voorpret om die kunstenaars te selecteren die u triggeren tot een bezoek. 

Het leuke aan zo’n atelierroute is ook dat je mogelijk weer eens op andere ideeën kan worden gebracht. Dat u eens niet kiest voor 

een schilderij, maar voor fotografie. Of andersom. Het is altijd verrassend om te zien waar de keuze van bezoekers op is gevallen. 

In dit Art Magazine vertellen de rubrieken ‘Aan de muur bij’ en ‘Meteen verkocht’ er meer over. Vaak kiezen mensen ervoor om 

kunstwerken in eenzelfde stijl aan te schaffen, terwijl het juist heel verfrissend kan werken een traditioneel interieur eens op te 

fleuren met iets heel moderns. Kortom laat u verrassen. Dat geldt ook voor de inhoud van dit Art Magazine. Zoals de rubriek ‘last 

minute’ met het bijzondere, vervreemde en komische werk van Teun Hocks. Of het Huiskamermuseum in Aalsmeer of de ‘Larense’ 

schilderijen van het schildersbeest Jan Sluijters die verliefd op Greet in Vita Nuova in ons dorp ging wonen. En welk werk hoort bij 

welke straat in ons dorp die naar een schilder is vernoemd. En waar in Laren is de kopie te zien van Max Liebermanns ‘Vlasschuur’ die 

onlangs in het Oost-Duitse Dresden opdook. En hoe aantrekkelijk is voor Laarders het Laren in Gelderland of de tentoonstelling in 

Singer Laren over het Duits expressionisme. En heeft u weleens gehoord van een belastingambtenaar die virtueel conservator is? 

Christa Zaat is het. We stelden haar 10 vragen per e-mail. Leuker kunnen we het niet maken! Kortom, er valt veel te genieten tijdens 

de 14e Atelierroute, maar ook in dit Art Magazine. Veel leesplezier.   
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Hetty Eijbers, Elize van der Werff, Lilian Hesp 
Leo Janssen en Marlinda Renes.



5 •

HET ENGELSE LANDSCHAP 
DOOR DE OGEN VAN HOCKNEY

DOOR JAAP VAN DUIJN •  HISTORIE

De 81-jarige meesterschilder David Hockney overrompelde het afgelopen voorjaar in het 
Amsterdamse Van Goghmuseum het internationale kunstpubliek met zijn kolossale kleurrijke 
landschappen. Twee kunstkenners, Laarder Jaap van Duijn, oprichter van de Stichting 
Gifted Art en Willem Baars kijken terug op dit visuele spektakel.

‘I am painting the real England’, aldus David Hockney die 

twintig jaar geleden terugkeerde naar zijn geboortestreek 

East Yorkshire waar hij als jong ventje had rondgedwaald 

om het landschap van zijn jeugd vast te leggen in olieverf. 

Een opmerkelijke exercitie voor een kunstenaar wiens 

talent buiten elke discussie staat en die zijn sporen heeft 

verdiend als eigenzinnig vernieuwer. Je moet het maar 

durven om zomaar je ezel langs de kant van de weg in het 

gras te zetten en je over te geven aan het niet erg 

modieuze ‘en plein air’ schilderen met de wetenschap dat 

‘Bloeiende meidoorns langs de Romeinse weg’, 2009. © David Hockney. 
Foto: Jean-Pierre Gonçalves de Lima met dank aan Van Gogh Museum
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VLASSCHUUR WEER 
TERUG IN LAREN

DOOR LEO JANSSEN •  HISTORIE

Het wereldberoemde schilderij ‘Flachsscheuer in Laren’ (1887) van de 
beroemde Duitse impressionist Max Liebermann dook onlangs op bij 
het veilinghuis Schmidt in het Oost-Duitse Dresden. 

Het gaat hierbij niet om het origineel, maar een zeer goede kopie - in 1910 gemaakt - door 

Marta Henckel-Pilnay. Het namaken van werken van (oude) meesters, om zo kennis te 

nemen van technieken en composities, vormde vroeger een essentieel onderdeel in de 

opleiding van een kunstenaar. Maar waar jonge schilders na-aapten om te leren, kopieer-

den ervaren kunstenaars voor de kost. Vooral interessant voor verzamelaars, want kon het 

origineel niet gekocht worden, dan was een goede imitatie zelfs een geliefd alternatief.

‘De Vlasschuur’ is een bijzonder voorbeeld van ons Larens cultureel erfgoed. Hoek Groene 

Gerritsweg-Ruiterweg woont sinds de jaren tachtig kunstenares Toinie van Schendel, door 
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het vrijwel onmogelijk is nog iets waardevols toe te 

voegen aan een doodverklaarde traditie. Maar Hockney 

zou Hockney niet zijn om die dood gewaande traditie op 

onnavolgbare wijze nieuw leven in te blazen. Zijn geheim: 

het landschap van zijn herinnering te vergroten tot 

formaten die niemand voor hem ooit heeft aangedurfd. 

Wat Hockney schildert is niet zozeer de ruimte die wordt 

opgedrongen door die enorme formaten maar juist de 

gestolde tijd die wordt opgeroepen door zijn herinneringen. 

Hij herneemt het landschap van zijn jeugd met aandacht 

en verwondering. Groots en meeslepend alsof je voor het 

eerst naar een landschapsschilderij kijkt. Van de grote 

Engelse schilders uit de twintigste eeuw is Hockney het 

minst Engels. De overdaad aan decorum die als een rode 

draad door de Engelse kunstgeschiedenis loopt, is aan 

Hockney minder besteed. Hij filtert zorgvuldig wat het oog 

hem biedt en en passant rebelleert hij met graagte tegen 

de Engelse deugden. Zo refereert hij in zijn portretten aan 

homoseksualiteit en zijn de Californische landschappen 

met die prachtige azuurblauwe zwembaden voor Britse 

begrippen wel heel erg leeg en steriel. 

Dat Hockney in de late herfst van zijn carrière de behoefte 

voelt zich te willen voegen in een lange traditie van 

landschapschilders is minder verwonderlijk dan het op 

het eerste gezicht lijkt. Hij is een waarnemer pur sang 

met een grote fascinatie voor de gedragingen van het 

perspectief, ruimte en licht. Het East Yorkshire landschap 

heeft geduldig op zijn terugkeer gewacht. 

Het zijn niet zomaar atmosferische impressies van een 

grijze winterdag, een zomerse ochtend of een herfstige 

namiddag. Hockney heeft de vergezichten voor hem 

opgenomen en samengevoegd met het landschap uit 

zijn herinnering.

Dit is geen poging tot simplificatie maar een aanzet tot 

doelgericht waarnemen waarbij Hockney erin slaagt een 

realistische en kleurrijke weergave te schilderen die 

krachtiger is dan de zichtbare werkelijkheid. Wie goed 

kijkt, voelt de verwondering waarmee hij het landschap 

bestudeert en zijn behoefte om de tijd stil te zetten. 

Hoe een onverhard pad bijna onopgemerkt overgaat in 

een krom gegroeide boom, hoe kale takken en boom-

stammen herinneren aan de mooiste uithalen van abstract 

expressionisten of fauvisten maar tegelijk ook gewoon 

takken en boomstammen mogen zijn.

Precies zoals hij ze als klein jochie ook heeft gezien. 

Hockney biedt zijn toeschouwers de mogelijkheid om 

voorbij de vanzelfsprekendheid te kijken. Geen overbodige 

verfraaiing, maar een vrijzinnige schilderkundige samen-

vatting van een landschap dat door de ogen van Hockney 

het echte Engeland verbeeldt. •
Met dank aan Stichting Gifted Art, Postbus 89, 1250 AB Laren. 
Afbeeldingen: met dank aan Van Gogh Museum Amsterdam.

HISTORIE • DOOR JAAP VAN DUIJN

Arrival of spring 

in Woldgate

Kilham to Langtoft

 Kopie ‘Flachsscheuer in Laren’ (1887). Marta Henckel-Pilnay, 118,3 x 190 cm.
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Herold van den Berg
Klooster 35, 1251 WR Laren / 06 83538183 / habvandenberg@hotmail.com / www.dilart.nl

          Via mijn kunst deel ik de 
schoonheid van het leven en 
     een stukje van mezelf. 
 

2

Dick Benkhard
Engelsjan 15, 1251 TJ Laren / 06 14212552 / dick321@gmail.com

   Het schilderen van 
grotere doeken 
        is voor mij een 
   echte uitdaging. 

1

velen bewonderd vanwege haar feeërieke portretten en 

kleurrijke droomachtige werk. Honderd jaar eerder - in de 

tijd dat ons arme boeren- en weversdorp door de Haagse 

School-schilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys werd 

‘ontdekt’ - was de schuur in gebruik voor de verwerking 

en opslag van het veelzijdige gewas. 

Jan Hamdorff (1860 – 1931), herbergier van ‘De vergulde 

postwagen’ aan de Brink, en op jonge leeftijd al een 

gewiekst zakenman, kocht de schuur in 1885, en bouwde 

er een verdieping op om zo aan het nijpend tekort aan 

atelierruimtes te kunnen voldoen. Hamdorff was de grote 

motor achter het ontstaan van een kunstenaarsklimaat in 

Laren. Drie jaar eerder  had hij al de visie dat door de 

komst van de stoomtramverbinding Amsterdam-Huizen, 

met een tussenstop op de Brink in Laren, ons dorp uit het 

isolement van schrijnende armoede kon worden gehaald. 

Met name door een wisselende stroom van schilders uit 

binnen- en buitenland die in de voetsporen van de 

beroemde meesterschilder ‘Mauvetje kwamen spelen’ 

op de hei, gastvrij te ontvangen, hetgeen tegelijkertijd 

goed was voor de klandizie van zijn eigen logement.  

Overdag werd er geschilderd, waarbij Jan Hamdorff voor 

schildersmodellen en werkruimte zorgde. ’s Avonds 

werd er gebiljart, gegeten, gelachen en gedronken. In 

Laren was het erg gezellig, de voornaamste reden dat 

HISTORIE • DOOR LEO JANSSEN

uiteindelijk ook Amsterdammers als de nieuwe villa- 

bewoners naar Laren kwamen en niet naar Bussum en 

Hilversum ‘forensten’ waar grondspeculanten en bouw-

ondernemers tientallen villaparken ontwikkelden voor de 

gegoede burgerij. 

‘De Vlasschuur’ is over de hele wereld bekend omdat de 

beroemde Duitse impressionist Max Liebermann, vriend 

van Jozef Israëls, het stoffige en ongezonde werk van 

de vlasspinsters heeft geschilderd. Aanvankelijk werd 

hem dat niet toegestaan maar door tussenkomst van 

Albert Neuhuys kreeg hij alsnog toestemming van de 

eigenaar die bang was dat het schilderen van de spinsters 

vertragend op hun arbeid zou werken. Welke kunstenaars  

werkten er allemaal? Arina Hugenholtz, Albert Neuhuys, 

Max Liebermann, Frans Langeveld, David Schulman, 

Willem Knip, en Derk Meeles en zijn vrouw Loes van 

Groningen die ‘De Vlasschuur’ uiteindelijk van Jan 

Hamdorff kochten. 

Tijdens de 14e Atelierroute is de kopie van de Vlasschuur 

te bewonderen in het huis van Toinie. U bent er welkom 

op 25 en 26 mei tussen 11.00 uur en 17.00 uur. •

8•

Max Liebermann in zijn atelier met op de schildersezel ‘Schulgang Laren’

Max Liebermann, Gemeentemuseum Den Haag

De Vlasschuur, Ruiterweg 3, Laren
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Laura Blömer
Weversweg 4, 1251 XC Laren / 06 31333106 / laurablomer@hotmail.com / www.laurablomer.com

        Onze relatie ten opzichte van 
dieren houdt mij bezig. 

Erik Boer

        Mijn passie is om van botanische planten en 
bloemen macrofoto’s te maken.
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DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2019

Karen van den Berg
Schoolpad 5, 1251 ZN Laren / 06 53373349 / karenvandenberg@planet.nl / www.karenvandenberg.nl

3

Tekenen en schilderen 
   werd er thuis 
met de paplepel 
     ingegoten.    

5

6

 Stad en Lande 8, 1251 VR Laren / 035 7851189 - 06 10275094 / ebofoto@gmail.com / www.erikboer-fotografie.weebly.com

10•

Annemarie Bitter
Mauvezand 38-40, 1251 JG Laren / 035 5389273 / leojanssen2105@gmail.com / www.annemariebitter.nl

4

Een handschrift van 
      prachtige en verbluffende 
pen- en potloodkunst.   
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Bep (G.L.) De Boer
 Ericaweg 58, 1251 WN Laren / 035 5315732 - 06 27507706 / joke.bep.deboer@hetnet.nl

      Ik maak objecten van stukjes hout, 
  kurk of glas, voorzien van vele kleuren.

7

Femke ter Brake
Middelwaarde 5, 1251 NR Laren / 06 24171105 / femketerbrake@gmail.com / femke-s-pottery.webnode.nl

Hoe mooi is het 
     dat je iets maakt 
 met je handen, 
      uit je hart en 
              op gevoel.     

8

DOOR HETTY EIJBERS •  INTERVIEW

“MIJN HUIS BEN IKZELF, HET IS 
  MIJN WEZEN, EEN BEETJE OOK 
  MIJN KLOOSTER”

In het centrum van Aalsmeer staat een weliswaar leuk, maar tamelijk onopvallend huis. 
Totdat je het bordje bij de voordeur ziet: ‘huiskamermuseum.’ Eigenaresse Janna van Zon opent 
de deur en begint enthousiast te vertellen.

“Dieuwke Bakker is de galerie gestart uit protest tegen de 

toenmalige directeur van het Stedelijk museum Willem 

Santberg. Hij weigerde figuratieve kunst op te nemen. Er 

was alleen ruimte voor abstracte, moderne kunst, zoals 

dat van de Cobra groep. Dit was voor Dieuwke, voormalig 

reclasseringsambtenaar, aanleiding om in 1962 galerie 

Mokum te starten. Zo bood zij kunstenaars die realistisch 

schilderden, een podium.

De naam ‘Galerie Mokum’? Ja, natuurlijk omdat Amster-

dam in het bargoens Mokum heet, maar het schijnt ook 
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iets te betekenen als ‘plaats waar je jezelf bent en samen 

kunt huilen en lachen.’ 

De galerie kreeg zo’n landelijke bekendheid, dat veel 

kunstenaars bij haar wilden exposeren, zoals Hans Deuss, 

Cornelis Doolaard, Ferdinand Erfmann, Aad Hofman, Clary 

Mastenbroek, Ans Markus, Sal Meijer en nog veel meer.

Ik leerde Dieuwke kennen in 1964 via mijn toenmalige 

vriendje Egbert (red.: fotograaf en haar latere echtgenoot). 

Hij had haar gefotografeerd, vond het een bijzondere 

vrouw en wilde dat ik kennis met haar zou maken.

Toen zij mij later vroeg of ik – wanneer zij ateliers bezocht –

op de galerie wilde passen, voelde dit voor mij als 

een droom.

Toen zij in ’84 overleed was dat voor alle kunstenaars een 

schok. Ans Markus vroeg of ik ‘Mokum’ wilde overnemen. 

Ik moest daar even over nadenken, maar wilde zo 

graag het werk van Dieuwke voortzetten, dat ik “ja” heb 

gezegd. Natuurlijk deed ik dat niet op dezelfde manier 

als Dieuwke had gedaan, maar ik had veel van haar 

geleerd en heb dat op mijn manier geprobeerd toe te 

passen. Na haar overlijden is haar collectie bij elkaar 

gebleven en was die te zien in regionale musea, kerkjes, 

kastelen en bedrijven.

Negen jaar geleden heb ik een deel van het huis inge-

ruimd voor de Mokum Collectie.

Op afspraak is die te bekijken. Het is geweldig dat de 

belangstelling alleen maar toeneemt voor de eerste 

particuliere collectie van na de Tweede Wereldoorlog.

Hier, op de eerste en tweede verdieping, is de Mokum 

Collectie te bewonderen en daarnaast ook mijn privé 

collectie. Alles bij elkaar geven beide collecties een mooi 

tijdsbeeld vanaf het begin van de zestiger jaren tot het 

midden van de jaren negentig.

Deze vloer bestaat uit kwadranten van hout, geschilderd. 

Het is eigenlijk mijn portret. Dit ben ik.

INTERVIEW • DOOR HETTY EIJBERS

Ik zie er een vogel in, de vrijheid dus, en yin en yang.

Deze gang is de overgang van de kamer waar het werk 

hangt van de Mokum kunstenaars naar de kamer waar ik 

werk (red.: schrijven over kunst) en slaap. 

Dit meisje op de fiets (Ferdinand Erfmann) doet me 

denken aan mijn jeugd, toen ik als kind mee moest op 

familiebezoek. 

Soms leen ik werk uit aan musea. Het is de bedoeling dat 

de Mokum Collectie ooit naar museum MORE gaat.” •
Huiskamermuseum: www.huiskamermuseum.nl
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DOOR HETTY EIJBERS •  INTERVIEW
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Fotografie: Elize van der Werff
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In heel wat Larense huizen hangt kunst aan de muur. Altijd anders, altijd 
geliefd door de bezitters. In zeven van die huizen kijken we binnen.

BINNENKIJKEN

DOOR HETTY EIJBERS • AAN DE MUUR

KUNST AAN DE MUUR BIJ FELIX BAKKER
(bloemenman)

Schilderij: Sterre de Jong (1866-1920)

“Ik sta hier in Laren, in het centrum, al 35 jaar op dezelfde plek. Van dinsdag tot en met 

zaterdag. Mijn vader stond met de kraam vroeger voor de kerk, toen de Albert Heijn 

daar nog tegenover was. Het bedrijf bestaat al 140 jaar. Ik ben de vierde generatie en 

mijn zoon Wilco wil het bedrijf gelukkig overnemen en wordt dus de vijfde!

Voor de oorlog ging mijn opa nog met een bakfiets langs de deuren om bloemen te 

venten. Wat ik zo leuk van mijn vak vind? Vaak komen dezelfde mensen wekelijks een  

bloemetje kopen. Je kent elkaar dus, maakt een praatje en hoort en ziet dan een 

heleboel. Lief en leed en ook roddels. Dit schilderij komt bij mijn schoonouders 

vandaan. Hoe zij eraan zijn gekomen, weet ik niet precies. Het is een vaas met Oost 

Indische kers. De schilder, Sterre de Jong, woonde en werkte in Blaricum, maar schijnt 

in Laren overleden te zijn. Hij werkte in een stijl die ze ook wel eens de Larense School 

noemen. Als bloemenman vind ik het erg mooi.”

KUNST AAN DE MUUR BIJ KARIN VAN HUNNIK
(wethouder sociaal domein, onderwijs en kunst en cultuur)

Kunstenares: Helen de Waal

“Ik logeerde destijds in een hotel en daar werd ik getroffen door dit werk. Het 

deed mij denken aan mijn jeugd. In dat kleine figuurtje zag ik mezelf, met een 

‘rattenkopje’, zoals ik dat toen had. Een van de afgebeelde keurige dames leek 

op mijn oma, die ik als kind bewonderde. Je ziet je oma, vooral door het 

leeftijdsverschil, toch anders dan je moeder hè. Ze was heel deftig en alle 

verhalen die ze over vroeger vertelde, vond ik fantastisch. Haar zussen hadden 

een hoedenwinkel en oma wist precies te vertellen wie al dan niet een 

‘hoedenhoofd’ had. Ze vond Hilversum waar naartoe ze verhuisd was, nogal 

provinciaals. Ze kwam uit Amsterdam en vertelde vaak over vroeger: de 

koetsjes die toen nog reden, dat ze ging zwemmen en ook, heel trots, over het 

feit dat haar moeder, mijn overgrootmoeder dus, als zogenaamde suffragette 

actie voerde voor vrouwenrechten, in het bijzonder voor vrouwenkiesrecht.  

Grappig is trouwens dat de kunstenares eerst naar mijn huis kwam om te 

weten te komen of ik het werk wel op waarde schatte, want ze wilde het niet 

zomaar aan iedereen verkopen. Het kwam goed en ik kijk er nu al heel lang, 

iedere dag, met veel plezier naar.”
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WWW.KESSEL-LIJSTEN.NL

KESSEL

KESSEL

KESSEL

1000 x 1000 mm dubbelzijdig 800 x 800 mm enkelzijdig

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

Goois Loodgietersbedrijf
06-52213462
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KUNST AAN DE MUUR BIJ 
LIESBETH EN RENÉ CITROEN
(psychotherapeut en voormalig 

advocaat)

Kunstwerken: Hélène, Pépé en 

Kenne Grégoire

René: “Al heel jong speelde ik piano. 

Eerst vooral klassiek, maar sinds ik 

gestopt ben als advocaat jazz en 

popmuziek. Van 1991 tot 2002 heb ik 

bij de Papegaai de musicals, waar Joop 

Stokkermans de muziek voor compo-

neerde, met hem begeleid. Daarna was 

ik verantwoordelijk voor nagenoeg alle 

muziekproducties van de Papegaai.

De ‘Vliegende Instrumenten’ is in onze 

opdracht geschilderd door Kenne 

Grégoire, één van de kunstenaars uit de 

bekende Larense kunstenaarsfamilie 

Grégoire, die wij al lang kennen. Het 

hangt hier schitterend boven de vleugel. Toen ik vijftig werd, kreeg ik de 

‘Muziekkoffer’ cadeau, gemaakt door beeldhouwer Pépe Grégoire, broer 

van Kenne.” Liesbeth: “Ik ben met kunst opgegroeid, maar niet zozeer met 

muziek. De schoonheid ervan heb ik pas later ontdekt. Grappig is dat muziek 

in mijn vak een rol speelt doordat ik veel bezig ben met jong muziektalent. 

Ook help ik beroepsmusici van hun podiumangst af, als zij daar last van 

hebben.” Beiden: ‘Het Dorp’ is gemaakt door Hélène Grégoire, zus van Pépé 

en Kenne. Met dit werk maakte zij een grote sprong in haar ontwikkeling. Wij 

vinden het erg mooi. We zijn niet echte verzamelaars maar we houden wel 

veel van mooie dingen om ons heen. Daarom speelt beeldende kunst naast 

muziek een belangrijke rol in ons leven.”

18•

KUNST AAN DE MUUR BIJ IRMY VOS
(Laarder van het jaar 2018)

Kunstwerk: Vosje

“Tien jaar geleden openbaarde de erfelijke ziekte Van Leber (LOA) 

zich voor het eerst. Mijn zicht ging in razend snel tempo, in drie 

weken tijd, terug naar 1% centaal. Mijn ogen zelf zijn prima, maar 

er is iets mis met het doorgeven van informatie aan de hersenen. 

Die eerste tijd was afschuwelijk, voelde als een soort rouwproces. 

Er moest in huis van alles worden aangepast zoals deze geavan-

ceerde computer, die tegen me praat. Als slecht ziende kwam ik 

er achter hoeveel obstakels je buiten tegenkomt: verkeerd gepar-

keerde auto’s, vuilcontainers, overhangend groen, paaltjes op 

rare plaatsen en scheve stoepen. Lastig voor slechtzienden en 

blinden, maar ook voor mensen met een scootmobiel of kinder-

wagen. Ik heb toen samen met anderen het Toegankelijkheidsteam 

Laren opgericht. Doel is bewustwording te creëren en vooral 

niet belerend te zijn. We hebben overleg met bijvoorbeeld de 

gemeente en gaan in gesprek met schoolbesturen. Ook wandelen 

we met betrokkenen door het dorp om te laten zien waar de 

problemen zijn. Gelukkig is er voldoende begrip en bereiken we 

heel wat. Dit vosje en ook andere objecten, heb ik gemaakt toen 

ik aan het revalideren was bij Visio het Loo Erf. Dat fröbelen zag 

ik in eerste instantie helemaal niet zitten, maar ’t is best leuk 

geworden he…!”

DOOR HETTY EIJBERS • AAN DE MUUR

KUNST AAN DE MUUR BIJ 
ROBERT ZUYDERHOUT
(eigenaar jazzcafé Nick Vollebregt)

Kunstwerk: Anton Heyboer

“Kunst is me met de paplepel ingegoten. In 

mijn jeugd bezochten we heel veel musea en 

galeries. Niet alleen in Nederland. Ook alle 

vakanties stonden in het teken van kunst en 

cultuur. Of ik wilde of niet, ik werd er ‘onder 

protest’ mee naartoe genomen. Mijn ouders 

verzamelden veel kunst en kenden veel 

kunstenaars, zoals Anton Heyboer, goed. 

Daarheen gaan was geen opgave, dat was 

leuk. Daar kon je lekker spelen in al die 

rommel. Daar voelde ik me thuis, bij Heyboer, 

met zijn gekte en zijn vrouwen. Dit werk heb ik 

van mijn ouders gekregen. Het is een vrij 

vroeg werk, nog uit de goeie periode waarin hij nog niet zo commercieel bezig was. De lijst is door mijn vader zelf gemaakt. Ik heb 

niet veel tijd om zelf musea te bezoeken, maar ben laatst wel met mijn kind naar het Rijksmuseum geweest. Kunst is voor mij iets 

wat de sfeer uit een bepaalde periode van je leven weergeeft en terughaalt. Hier: Heyboer en mijn jeugd dus.”
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KUNST AAN DE MUUR BIJ MENNO BIJLARD
(ondernemer ‘Bijlards verse frieten’)

Kunstwerk: kunstenaar onbekend

Als we binnenkomen springen er drie honden vrolijk tegen ons op. En 

krijg ik een kopje van de poes. Een gezellige beestenboel dus. “Ik 

doe dit werk nu al meer dan dertig jaar. Ik sta op de markt hier in 

Laren, maar ook in Baarn, Hilversum, Bussum en Soest. Ik doe dit 

samen met mijn vrouw, zoon en schoonzoon. Ik houd van mijn vak. 

Wat is er nou leuker dan mensen blij maken met een goeie zak frites. 

In de fritestest van het AD zijn onze frieten er als lekkerste uitgekomen. 

Daar ben ik best trots op. Kwestie van plantaardig frituurvet gebruiken 

en iedere dag verversen. Als je schoon frituurvet gebruikt, stinkt het 

niet. En goeie aardappelen he. Wij gebruiken Frieslanders en Agria’s. 

Dit schilderij kwam mijn vrouw tegen in zo’n broccante winkeltje in 

Bussum. Zij vond het mooi, maakte een foto met haar telefoon, liet 

het mij zien en ik was het helemaal met haar eens, dus hebben we 

het gekocht.” Als laatste 

de vraag aan Menno of ie 

zelf wel eens een frietje 

eet. “Ja, heerlijk, maar 

omdat ik een beetje op 

mijn gewicht wil letten, 

probeer ik het te houden 

bij één of twee keer per 

week.”

AAN DE MUUR • DOOR HETTY EIJBERS

Fotografie: Elize van der Werff

KUNST AAN DE MUUR BIJ CAROLINE KAART
(zangeres, actrice, presentatrice)

Kunstenares: Valentine Hobson (1924-1987): houtskool 

portret van Caroline Kaart

Als we haar kamers in het Rosa Spierhuis binnenlopen, worden 

we behalve door Caroline, ook verwelkomd door chiwawa Lilli. 

Caroline vertelt enthousiast: “Dit is mijn grote liefde. Is het geen 

schat!? Ik woon hier nu drie en een half jaar, maar veel contact 

met de andere bewoners heb ik niet. Ik ben graag op mezelf. 

Veel familie en vrienden zijn helaas al overleden. Dat is de nare 

kant van oud worden hè. Het is heerlijk dat ik een tuin heb. Ook 

fijn voor Lilli. Af en toe ga ik met de scootmobiel even naar het 

tennis kijken, hier vlak achter, bij ‘t Laer. Gelukkig rijd ik nog 

auto, ik ben dus redelijk zelfstandig. De mensen die hier werken 

zijn erg lief en mocht ik iets nodig hebben, dan kan ik op deze 

knop drukken. Ik vind het spannend en leuk dat we gaan 

verhuizen. Mijn nieuwe onderkomen lijkt me mooier dan het 

huidige. Ik ga uitkijken op een vijver met koi karpers. Die had ik 

bij mijn vorige huis zelf ook. Prachtige vissen. Dit portret, is 

destijds gemaakt door de goede vriendin van mijn toenmalige 

man Willy (red.: van Hemert, regisseur).” Lachend: “Dat was nog 

in mijn glorietijd, best mooi hè.”

ATELIERROUTE 2019 • DE KUNSTENAARS 

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

     Schilderen is voor 
mij loslaten.       
    

10

Claudie Buffart

  Ik houd van het schilderen van echte dingen: 
                        mensen, dieren, stillevens.

9

Expositieadres: Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren /06 24420327 / claudiebuffart@gmail.com
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Yasmine Enneking
Expositieadres: Eemnesserweg 3, 1251 NA Laren / 06 51414891 / art@yasmine-enneking.nl / www.yasmine-eneking.nl

Overal waar ik kom en slenter kan iets me boeien        
                  voor een nieuw schilderij.

Margreet Fontijn
Expositieadres: De Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK Laren / 035 5231252, 06 29517475 / margreetfontijn@live.nl / www.margreetfontijn.nl

Ik schilder zowel mens als dier maar 
         ook stillevens en natuur.
    

23 •
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Jolanda Drukker Murray 
 Hein Keverweg 16, 1251 BV Laren / 06 21400060 / jolandadrukker@live.nl / www.jolandadrukker.com

Charlene van den Eng 
 Co Bremanlaan 4, 1251 HV Laren / 06 31741123 / charlene.vandeneng@gmail.com / www.charlene-art.com

    De natuur en de 
mens zijn een 
  belangrijke 
      inspiratiebron.       
        

11

12

   Ik maak krachtige portretten met paletmes. 
Behalve op traditioneel canvas, werk ik  
                        veel op dierenhuiden! 
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Henk Gijselman
Expositieadres: Drift 6 achter, 1251 CC Laren / 06 53375510 / henkgijselman@gmail.com / www.gijselman.com

Louise Ellen van Gorkom
Expositieadres: Kapelle/Kruyff Makelaars, Zevenend 7, 1251 RK Laren / 035 8889809, 06 25250716 / mail@ateliervangorkom.nl /

www.ateliervangorkom.nl

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

      Ik heb een voorkeur ontwikkeld voor 
klassiek impressionistisch werk.  

15

16
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Heideveldweg 11

1251 XK Laren

Tel. (035) 5382318

Fax (035) 5313275

E-mail info@tifa-langendorff.nl
www.kermislaren.nl

Zaterdag 29 juni t/m 

donderdag 4 juli 2019.

Ben jij er ook bij ?

 De grootste en

goedkoopste k
ermis

 van het Gooi!
 De grootste en

goedkoopste k
ermis

 van het Gooi!
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LIJSTEN MAKEN, EEN 
KUNST OP ZICH
Hoe kom je aan de juiste omlijsting van jouw schilderij? Je staat er vaak niet bij stil. Het is zo 
makkelijk om er een houtje omheen te gooien. Een lijst maken is een kunst op zich en met een 
juist gevoel voor de binnenkant hét hulpmiddel om het schilderij binnen te komen.  
Al in de 13e eeuw is er sprake van een soort lijst. Fresco’s 

werden voorzien van een geschilderde band en bij de op 

paneel geschilderde afbeeldingen zie je al een vaak iets 

verhoogde rand. Honderd jaar later werd het meer een 

architectonisch beeldhouwwerk waarbij moeilijk te zien 

was waar het schilderij ophield en de lijst begon. Daarna 

was er, onder toezicht van de kunstenaar zelf, de opkomst 

van de gladde en vergulde profiellijsten. 

Vaak voorzien van geschilderde teksten en andere fraaie 

details. Tijdens de Renaissance gaan de schilders zelf aan 

de gang en ontwerpen kunstenaars als Botticelli en 

Michelangelo zelf de lijsten die ze laten uitvoeren door de 

beste houtsnijders van de wereld. Die rol wordt van de 

Italianen in de 17e eeuw overgenomen door de Fransen. 

Zij laten het maken van lijsten over aan meubelmakers en 

ontwerpen typische stijlen als die van Louis XIII en Louis 

XIV: gouden lijsten met doorlopende ornamenten, al dan 

niet onderbroken.  

De Gouden Eeuw in Nederland kiest voor de zwarte 

ebbenhouten lijst die veel beter past bij de geschilderde 

DOOR LEO JANSSEN •  HISTORIE

onderwerpen, hoewel statusgevoelige lieden toch liever 

voor een uitbundig versierde lijst kozen. Daarna kwam druk, 

maar elegant de Rococo (Louis XV), gevolgd door het 

strakkere, vaak sober met parel en lintmotieven versierde 

neo classicisme. In de 19e eeuw verandert het vak van 

lijstenmaker. De massaproductie komt op gang en onver-

schilligheid ligt op de loer: Empirestijl met gegoten gipsen 

ornamenten. Later wordt dat weer hersteld bij de komst 

van het impressionisme. De kunststroming die afwees wat 

in voorgaande eeuwen was gedaan en op zoek was naar 

een nieuw begin, een nieuw elan, kreeg zijn weerslag in 

een nieuwe intieme manier van inlijsten. Al in de 16e eeuw 

bemoeit de kunstenaar zich weer intens met de lijst. 

Daarna, eind negentiende eeuw begin twintigste eeuw in 

de Art Nouveau periode, steunt de lijst niet meer het 

schilderij, maar is de vraag of het nog wel in het interieur 

past dat geheel in deze stijl werd ingericht. Sindsdien heeft 

de lijst geen noemenswaardige ontwikkeling meer 

doorgemaakt, en grijpt men terug op dat rijke verleden. •
Bron: www.gehringheijdenrijk.nl, lijstenmakers sinds 1845.

Straat in Laren ‘Banis, Zevenend’, Frans Langeveld, 1877-1939, oil on canvas, 40.5 x 51 cm.
14-15-16 JUNI
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“Eigenlijk ben ik hier in gerold door mijn ouders. Mijn 

moeder gaf teken- en schilderlessen, gecombineerd 

met een winkel in kunstschildersmaterialen, en mijn 

vader was leraar metaalbewerking. Hij heeft me van 

alles bijgebracht, maar was tegelijkertijd als de dood 

dat ik me bij het gebruik van de diverse apparaten en 

machines zou verwonden. Ik heb door de jaren heen 

mezelf ook veel aangeleerd, ben veel mijn eigen 

gang gegaan.”

Op de vraag of hij altijd het advies geeft ‘bij een modern 

werk hoort een moderne, strakke lijst’ lacht Marcel en 

zegt dat ie eigenlijk niet heel commercieel is. “Dan vind 

ik soms het werk eigenlijk mooier zonder lijst en dat zeg 

ik dan ook. Ja, dan verkoop ik een lijst minder, klopt, 

maar in zijn algemeenheid mag een lijst en passe 

partout van mij sober zijn.” Vindt hij ook wel eens iets 

wat ingelijst moet worden foeilelijk? “Ik hoop niet dat ’t 

beroepsdeformatie is, maar nee, dat maakt me niet uit. 

Ik probeer van wat de klant heeft uitgekozen een zo 

mooi mogelijk resultaat te maken. Ik lijst van alles in: 

klassiek, modern, foto’s en ik heb zelfs wel eens twee 

slangenhuiden (redactie: na de vervelling) ingelijst.

Mensen komen hier met werk uit diverse prijsklassen. 

Als er iets wordt gebracht dat kostbaar is, vraag ik de 

klant het, na het kiezen van de lijst, weer mee naar huis 

nemen. Ik maak dan de lijst op maat en zodra die klaar 

is, zet ik de lijst in het bijzijn van de klant er omheen. Zo 

hoef ik geen hoge verzekering af te sluiten, want stel 

dat er iets mee gebeurt… Soms komen mensen hier met 

Marcel Kessel: “Wat er bij mij 
aan de muur hangt?”

een eenvoudig lijstje van de Hema of Ikea en vragen 

mij er een passe partout omheen te doen. Veel van 

mijn klanten zijn zelf kunstenaar en laten hun werk 

hier inlijsten. Ik ken dus veel kunstenaars die aan de 

atelierroute meedoen persoonlijk.

Mijn zoon studeert grafische vormgeving aan de 

kunstacademie in Breda, maar of hij ooit de zaak zal 

overnemen? Dat blijft voorlopig nog een groot raadsel.

Wat ik zelf thuis aan de muur heb hangen? Mijn 

woning heeft alleen maar schuine wanden. Daar past 

dus echt helemaal niks!”

Fotografie: Elize van der Werff

DOOR HETTY EIJBERS •  INTERVIEW

“Heel lang geleden zat ik in de antiekhandel, maar hier zit ik nu 

al weer zo’n dertig jaar en het verveelt nog steeds niet. Ik houd 

me bezig met conserveren, restaureren en schoonmaken van 

olieverfschilderijen en van oude en antieke lijsten. Daarnaast lijst 

ik van alles in: werk op papier, borduurwerken, sportshirts, 

golfclubs, echt van alledaags tot bijzonder en museaal. Er zijn 

zoveel mogelijkheden.

Ik verkoop ook werk, zoals onder andere dit schilderij van Jan 

Sluyters jr. (red.: niet te verwarren met zijn vader dé beroemde 

Jan Sluyters), Wally Moes, Hessel de Boer, Willem Doyewaard en 

Bernard Blommers. Veel kunstenaars uit Laren en omgeving dus. 

Een ander facet van mijn werk is het taxeren van schilderijen. Die 

waarde geef ik mondeling gratis, wil men een certificaat, dan 

brengt dat uiteraard kosten met zich mee. Ik vind wat ik hier 

doe nog steeds fijn. Het is creatief en artistiek werk, elke dag 

is anders.”

Bert Rebel van kunsthandel 
Marquant doet van alles
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Henk Haselaar 

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

www.palette-des-arts.nl

Ik wil emotie 
       overbrengen.

Pépé Grégoire
Brink 19, 1251 KS Laren / 035 5382678 / info@pepegregoire.nl / www.pepegregoire.nl

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

   Mijn werk is herkenbaar aan 
tegenstellingen in structuren van het     
     brons: glad-ruw en hard-zacht.   

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

www.palette-des-arts.nl

Hoe mooi is 
   onze eigen 
omgeving.
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Zo is elk      
      werk 
uiteindelijk   
  wel uniek! 
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Babette van Helsdingen 
 Koloniepad 7, 1251 AH Laren / 035 5317063 / babettevanhelsdingen@online.nl / www.collection-modern-fine-art.nl

Lilian Hesp

     Mijn werken worden 
zonder vooropgezet 
         plan gemaakt. 

In mijn werk staat de 
                     mens centraal. 

 Naarderstraat 61A, 1251 BA Laren / 035 5386000 / lilianhesp@kpnmail.nl / www.lilianinbeeld.nl
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HET ANDERE 
LAREN…
In de Achterhoek, ruim een uur rijden, ligt dat andere dorp, met dezelfde naam. Geen 
zelfstandige gemeente meer, maar hoort met nog een aantal andere dorpen, bij Lochem.

DOOR HETTY EIJBERS •  REPORTAGE
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Fotografie: Elize van der Werff

Wij rijden erheen om te ontdekken of er behalve de naam 

meer overeenkomsten zijn en ook wat de verschillen zijn.

Vanaf het moment dat we de snelweg bij Apeldoorn 

verlaten, wanen we ons in een ander (Neder)land.

Statige boerderijen, moderne huizen en kleine arbeiders-

woninkjes wisselen elkaar af in een prachtig landschap 

met weidse vergezichten. Veel bos, wei en agrarisch 

gebied. Geen hei dus, zoals hier. Echte scharrelkippen, 

paarden, schapen en koeien. Ik vind het hier schitterend. 

Dunbevolkt, geen files, veel natuur! Dit Laren blijkt een 

stuk kleiner dan ‘het onze’. Het heeft zo’n 4.000 inwoners.

De protestante kerk staat prominent midden in het dorp, 

in de dorpsstraat natuurlijk en op het centrale plein staat 

een bronzen beeld, gemaakt door kunstenaar Anton ter 

Braak. Het is Albert Mol in zijn jonge jaren. De BN’er die zo 

lang in dit dorp woonde en er ook stierf. Hij begon als 

danser, werd later acteur en cabaretier, schreef boeken 

en werd bij het grote publiek vooral bekend als jurylid van 

het tv-programma ‘Wie van de Drie’.

Waar ‘ons’ Laren vroeger een tram had, had ‘dat andere 

Laren’ een trein. Het spoor is er nog steeds, maar het 

emplacement is alleen nog in gebruik als kruisingsstation 

van de stoptrein Zutphen - Oldenzaal. Het voormalige 

stationsgebouw zelf is nu een schitterend woonhuis.

Vlakbij de spoorlijn staat kunst- en sierglasblazerij 

Martorell. Mart Martorell: “Ik ben als technisch glasblazer 

begonnen: als glasinstrumentmaker voor laboratoria en 

ziekenhuizen. Daarna ben ik kunst- en sierblazen erbij 

gaan doen. Dat begon als hobby, maar maakt inmiddels 

deel uit van mijn beroep. Ik vind het ook erg leuk om 

workshops te geven en geef af en toe les aan collega 

glasblazers in Leerdam. In deze galerie staan niet alleen 

objecten van mezelf, ook van collega’s.”

DOOR HETTY EIJBERS •  REPORTAGEREPORTAGE • DOOR HETTY EIJBERS

Laren is ook bekend vanwege de vele landgoederen, 

waarvan landgoed Verwolde de bekendste is. Het is een 

classicistisch edelmanshuis uit 1776, dat tegenwoordig 

dienst doet als museum. Het is aangekocht door de 

Stichting Geldersche Kasteelen. Tuin en bos zijn openbaar 

wandelgebied. Als je een klein kwartiertje stevig door-

loopt (bordjes wijzen je de weg) kom je bij de dikste 

zomereik van ons land. Hij heeft een doorsnee van bijna 

acht meter, ziet er imposant uit en is dan ook zo’n 

450/500 jaar oud. We zien ook dat de bekende langste 

afstandswandelroute van ons land, Het Pieterpad, hier 

langs komt. Ook hier (wit rode) merktekens onderweg 

zodat je weet dat je ‘goed’ zit. En ik zie tennisbanen:  

‘T.C. ’t Laerveld’… Dat is grappig, wij hebben ‘T.C. ’t Laer’.

En dan, midden in de natuur, wordt ons oog getrokken 

door een bordje: René Bruns, schrijnwerker.

“Ik doe dit ambacht nu al zo lang. Eigenlijk al sinds mijn 

opa mij toen ik een jaar of 6 was, een zakmes gaf. Mijn 

vader heeft dat wel meteen weer afgepakt! Ik maak 

kasten, stoelen en tafels en heb ook het liturgisch 

meubilair voor onze kerk gemaakt. Ik vind kunst ‘alleen 

om naar te kijken’ niet zo interessant, vind dat het ook 

een gebruiksfunctie moet hebben.” En dan kunnen we 

het natuurlijk niet laten om René te laten poseren bij 

zijn prachtige zelfgemaakte brievenbus. De ‘kunst 

met functie.’ 

Als we Laren weer uitrijden, zien we dat er nog een 

‘verdwaalde’ affiche van de kunstroute hangt. Die hebben 

‘ze’ hier dus ook, maar was al in het paasweekend. Ons 

kunstweekend, onze atelierroute in ons Laren hebben 

we gelukkig nog tegoed. •

Bronzen beeld van Albert Mol
Kunst- en sierglasblazerij Martorell René Bruns, schrijnwerker
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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

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

Pamela Holst

Ik kan mijn creatieve onrust 
                     in mijn doeken kwijt.

Expositieadres: Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06-30977046 / holstwels@kpnmail.nl
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   Ik werk graag met 
     belichting door de 
natuur geschonken. 
     

         Ik ben een nieuwe uitdaging aangegaan. 
Schilderen met goudverf en werken met bladgoud.

    Mijn stillevens tonen mijn passie voor alles wat is.  
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Kees Kerkhof
 De Mees 2 ,1251 VL Laren, Oerbos de Mees / 035 5314189, 06 16758502 / cwa.kerkhof@kpnmail.nl / www.devalk.com/kunstenaars/

Audrey Knoop
 Gooiergracht 151, 1251 VE Laren / 035 5255753, 06 20687074 / audreyknoop@icloud.com / www.audreyknoop.nl

29
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Arie van den Hout
Expositieadres: Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren / 06 51331377 / info@arievandenhout.com / www.arievandenhout.com 

Lisette Huijbregts
Oude Drift 3, 1251 BS Laren / 06 24758293 / lisettehuijbregts@gmail.com

Door het vele schilderen kijk ik nu    
        met een ruimere blik naar kunst.  

   Door het bijzondere in het gewone te     
           tonen leer ik mensen anders kijken. 

27

28

        Met oog voor detail, 
verwerk ik verschillende 
soorten kant en patchwork 
         in stola’s. 

Ik onderzoek de hoogst mogelijke 
            ultieme weg naar ‘de verbeelding’.
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Legendarisch in ons dorp was de Hut van Mie, genoemd 

naar Mietje Rigter, geboren in Blaricum op 30 juni 1862 en 

getrouwd met Antonie ‘Toon’ Schaapherder, geboren in 

Laren op 1 december 1863. Toon en Mie kregen zeven 

kinderen, vijf jongens: Gerrit, Jan, Willem, Lambertus en 

Hendrik en twee meisjes Jacoba en Teuntje. Vader hield 

DOOR LEO JANSSEN •  HISTORIEHISTORIE • DOOR LEO JANSSEN

HUT VAN MIE
niet echt van werken en had meer interesse in de fles. Zijn 

roes uitslapend naast de trambaan, verloor hij zijn arm 

toen de ‘Gooise moordenaar’ er overheen reed. Zo raakte 

hij invalide en verloor zijn baan. In 1894 werden Toon en 

Mie dan ook vanwege een huurschuld hun huis uitgezet. 

Ze moesten noodgedwongen op de hei bivakkeren en of 

dat nog niet bizar genoeg was, werd ook nog dochter Teuntje geboren. De heer Insinger, eigenaar 

van landhuis Larenberg bovenop het Naarder-, nu Laarderhoogt, greep in en kreeg van de Vereni-

ging Stad en Lande (de Erfgooiers) een stukje grond aan het Zandgat, het huidige Mauvezand, 

toegewezen en schonk het gezin een planken hut met één stookplaats en een rieten dak. Voor de 

erfpacht moest Mie aan Stad en Lande jaarlijks een gulden betalen. Het gezin leefde van giften en 

van de opbrengst uit hun moestuin. Twee jaar later werd de hut wegens weer een kleintje uitge-

bouwd tot acht bij vier meter. Toon overleed in 1920. Mie hertrouwde met Hendrik Calis. In 1927 werd 

door de Vereniging Armenzorg een actie op touw gezet voor een nieuw dak en een waterpomp. 

Hendrik Calis overleed in 1931. Mie wist het gezin bij elkaar te houden en de kinderen zijn allemaal 

goed terecht gekomen. Mie overleed in 1935. De hut werd later gebuikt als veestal, in 1951 geres-

taureerd, maar toch gesloopt in 1961 door het Goois Natuurreservaat. Men zag spijtig genoeg de 

historische waarde ervan niet in. De ‘schilderachtige hut’ en ook Mie was een dankbaar onderwerp 

voor veel schilders en prentbriefkaartontwerpers. •
Bron: Het land van Mauve
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Marion Mastenbroek

Hans Meijer
Smeekweg 49 , 1251 VK Laren / 035 5313247, 06 27223117 / hansmeijer30@gmail.com

Pauline Köhler 
Herdersweg 10, 1251 ER Laren / 06 22922909 / pkohler@ziggo.nl / www.kunstinlaren.nl/kunstenaars

Tiny van Ling

    De grote levendige en kleurrijke doeken geven samen met 
de expressieve uitvoering een esoterische werking. 

Expositieadres: Brinkhuis, Brink 29, 1251 KT Laren / 035 5389030 / tinyvanling@gmail.com

Ruiterweg 29, 1251 ZX Laren / 035 2082598, 06 54758859 / marion@marionmastenbroek.nl

31 33
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Alledaagse dingen trekken mijn aandacht 
          door lichtval of een ander perspectief. 

    Ik schilder met 
olieverf op doek, meestal       
     in groot formaat.
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Ida van Mourik-van Veen
Expositieadres: P C van den Brinkweg 34, 1251 PW Laren / 06 10432632 / idavanmourikvanveen@gmail.com

Josje Niehof Witte
Expositieadres: Drift 6 achter, 1251 CC Laren / 06 53761385 / josjeniehofwitte@live.nl / www.art-josjeniehof.nl

Ik heb me toegelegd op fictionele portretten   
         en subtiele stillevens in olieverf.   
             

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. 

35
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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

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

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

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.”

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

|vistraiteur |  restaurant |  wijnbar|

De keuken is geopend tot 21.30 uur.

ATELIERROUTE 2019 DE KUNSTENAARS 
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Sluijters moderne opvatting strookte niet met die van de 

jury. Een afbeelding van twee zoenende Parijse vrouwen 

(‘Femmes qui s’embrassent’) ging hen te ver. Het jaargeld 

werd stopgezet. In de landelijke pers werd het een 

‘succes de scandale’, maar daar kon Sluijters uiteraard 

niet van leven. Hij verkocht haast niets en verdiende zijn 

geld met boekillustraties en het schilderen van kleine 

landschappen. (Zo schilderde hij in december 1906 zijn 

eerste kennismaking met een winters Laren.)

Sluijters verhuisde in 1909 naar Laren, vrouw Bertha en 

dochter Loes in Amsterdam achterlatend. Tijdens een 

expositie in het Stedelijk Museum was hij verliefd gewor-

den op Greet van Cooten, lectrice in Haarlem, die vaak, als 

het belletje rinkelde om boven naar het atelier te komen, 

model zou staan . De Larense jaren moeten voor de 

verliefde Sluijters intens zijn geweest, gezien zijn felle 

stralende doeken: luministische oktoberzonnen en 

maannachten. Larense landschappen zonder fietser en 

met. (Greet). Vaak met elektriciteitspalen die het vrije en 

expressieve kleurstippen in contrasterende kleuren 

doorbreken. Alles in één swingende beweging. 

‘Goois landschap’, duinlandschap 1909, particuliere collectie 

Larens landschap in oktoberzon, 1910, Nardinc collectie

Laren in winter, ca. 1907, JB Foundation

Tussen de ‘Larense’ schilderijen ook een bijzonder ‘Goois 

landschap’, duinlandschap 1909. Sluijters experimenteert 

hier met kleur, vorm en dieptewerking. De kleine figuur in 

het midden benadrukt de overweldigende natuurkracht. 

De afwisseling van vlakken en losse toetsen herinnert aan 

de beeldtaal van ‘de Fauvisten’.

Zijn verblijf in ons dorp geldt dan ook voor kunstkenners 

als de meest experimentele fase in zijn oeuvre. De 

‘Larense schilderijen’ die te zien zijn op de tentoonstelling 

komen uit het privébezit van zakenman Jaap Blokker en 

zijn vrouw Els Blokker - Verwer. De weduwe schonk vorig 

jaar hun gehele kunstcollectie van ruim 100 schilderijen 

(Collectie Nardinc) met als rode draad Jan Sluijters, aan 

Singer Laren. Om het publiek permanent van hun collectie 

te laten genieten, schonk zij genereus het geld om het 

museum uit te breiden met een aantal zalen in de nieuwe 

Nardinc-vleugel. (opening zomer 2021). •

HISTORIE • DOOR LEO JANSSEN

HET ‘LARENSE GEVOEL’ 
VAN JAN SLUIJTERS

Wandelend vanuit het dorp over de Hilversumseweg richting de Wester- en Zuiderheide ligt 
hoog op het talud aan de overkant van de afslag naar Amersfoort, de villa Vita Nuova, het 
Nieuwe Leven. Tussen 1909 en 1911 woonde er de kunstenaar Jan Sluijters (1881-1957).   

De Bosschenaar Jan Sluijters volgde in Amsterdam een traditionele opleiding en 

won 22 jaar oud met het klassiek academisch werk ‘De profeet Elisa en de zoon der 

Sunamitische vrouw’ in oktober 1904 de prestigieuze Prix de Rome. Een studie-

beurs van vier keer een jaargeld van 1200 gulden. Het stelde hem in staat in 1905 

en 1906 – voor de jury was hij verplicht klassieken na te tekenen- reizen te maken 

naar Italië en Spanje. Daarna dompelde Sluijters zich onder in de moderne kunst 

van Frankrijk en raakte onder de indruk van de Fauvisten (de Wilden, een Frans 

expressionistische kunststroming met heldere, soms felle onvermengde vrolijke 

kleuren en lijnmotieven) en schilderde ‘tout Paris’ dansend onder de lichtkronen en 

guirlandes (‘fleurs lumineuses’) van ‘Bal Tabarin’, de roemruchte nachtclub aan de 

rand van Montmartre. 

Jan Sluijters, zelfportret op 22-jarige 
leeftijd, 1902, particuliere collectie

Villa Vita Nuova, 1910, Dordrechts museum

DOOR LEO JANSSEN •  HISTORIE



49 •

ATELIERROUTE 2019 • DE KUNSTENAARS 

Kirsten Reuchlin-Rietveld

Annemarieke Roelfzema
 Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06 11958950 / annemariekeroelfzema@gmail.com / www.atelierannemarieke.nl

    Mijn eigen 
werk toont zich 
  in krachtige    
      kleuren. 

 De Dissel 19, 1251 ZA Laren / 06 28268965 / kirstenreuchlin@gmail.com / www.kirstenreuchlin.com

39

40

       In mijn werk zie je 
duidelijk mijn 
     hartstocht voor 
kleur, de natuur, de           
            mens en beweging.

48•
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Ineke Onkenhout
Expositieadres: Eemnesserweg 3a, 1251 NA Laren / 06 22411503 / ineke@onkenhout.net / www.firstimpressionstyling.com

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

Mijn portretten vertellen een verhaal, waarbij de    
         emotie van de mens een belangrijke rol speelt.   
             

    Onwaarschijnlijk wat een      
        mooie details je bij 
  dieren kunt laten zien.

37

38
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Willibrord Rooswinkel
 ‘t Schepeltje 8, 1251 SB Laren / 035 5315485 / wrooswinkel@planet.nl / www.atelierlaren.nl

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

      Ik ben gefascineerd door kleur en ook 
steeds meer door de huid van de schildering.
           

41
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         Ik schilder in 
positieve lichtkleurige  
    tonen, zonnig, vrolijk. 

DOOR LEO JANSSEN • EXPOSITIE

PAUL DE LUSSANET ‘HET PLEZIER 
VAN HET SCHILDEREN’

Paul de Lussanet (1940), creëert al meer dan 50 jaar een expressief, poëtisch en kleurrijk 
oeuvre. Het pure schildersplezier spat er vanaf. Architect Bertram Terpstra, met Designa en het 
Woon en Inspriratiecentrum, hoofdsponsor van de 14e  Atelierroute, wilde graag dat deze 
laatste bohémien schilder van Laren zijn werk exposeert in zijn zaken op de Torenlaan 2 en 
de Nieuweweg 6a.

Belangstelling voor De Lussanet is er nog steeds. Paul: 

”Ik ben een painter’s painter, geen ‘dernier cri’. Mijn eerste 

tentoonstelling werd geopend door Gerard Reve en zette 

mij destijds landelijk op de kaart. Het afgelopen najaar 

werd ik gevraagd te exposeren in Museum MORE, het 

prestigieuze museum in Gorssel voor hedendaags 

realisme.  Je kunt als kunstenaar ook langzaam verpiete-

ren. Il faut le faire.”

De Lussanet is de belichaming van ‘la joie de peindre’. 

Terugkerende elementen zijn vrouwelijk naakt en het 

zorgeloze zonovergoten leven in Zuid-Frankrijk. Dynami-

sche composities met een trefzekere lijnvoering en 

losgezongen kleurvlakken. De deels zichtbare witte 

ondergrond laat zijn werk ademen. Grote kunstenaars als 

Kokoschka, Matisse en Picasso die De Lussanet ooit 

schilderde aan tafel bij La Coupole tijdens zijn jaren in 

Parijs, zijn voor ‘de schilder van het zinderende naakt’ van  

grote betekenis geweest. Bij Kokoschka leerde hij waar 

het in de schilderkunst om gaat. Matisse stimuleerde hem 

tot een elegante en sensuele manier van schilderen en 

Picasso om het gemak waarmee deze alleskunner de 

werkelijkheid naar zijn hand zette.

Zijn ‘schildershandschrift’ en ‘joie de peindre’ is rebels en 

vernieuwend. Niet zelden lapt hij de academieregels aan 

zijn laars. De Lussanet: “Een schilderij is als een plant. Het 

groeit. Het mislukt ook wel eens. Je moet wat snoeien , 

wat mesten. Zo beleef ik het. Ik heb nog nooit een 

schilderij in één dag gemaakt. Ik probeer het citroentje 

van mijn talent zoveel mogelijk uit te knijpen.”

‘Het plezier van het schilderen’ is  te zien tussen 11.00 uur 

en 17.00 uur  op 25 en 26 mei bij Designa Architectuur 

BNA op de Torenlaan 2 en Woon Inspiratiecentrum het 

Gooi aan de Nieuweweg 6a. •
Voor meer informatie: www.pauldelussanet.com
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8

9 
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 WAT VINDT U VAN HET HUIDIGE EXPOSITIE 

 BELEID IN NEDERLAND?

Bij museumbezoek tel ik meestal het aantal kunstwerken 

van vrouwen. Meestal een stuk of vijf. Erg bedroevend. 

Een vertekening van de werkelijkheid. Omdat wij ze niet 

zien, lijken ze niet te bestaan. Het tegendeel is waar. 

Musea hebben een educatieve taak, ook in dit opzicht. 

Ik schrijf musea hier wel eens over aan, maar meestal 

nemen ze niet eens de moeite om terug te schrijven. 

Het leeft hier gewoon niet.

 U HEEFT EEN GROTE VOORLIEFDE VOOR 

 DE KUNST IN SCANDINAVIË EN GENRE-

 SCHILDERKUNST.

Scandinavië heeft een grote variëteit in schilderkunst. 

Ik houd van het palet wat ze gebruiken, het licht en de 

onderwerpskeuze, die vaak niet over-geromantiseerd 

wordt, maar heel puur blijft. 

 WIJ ZAGEN DAT U WEL EENS LAST HEEFT 

 VAN FACEBOOK BIJ HET AFBEELDEN VAN 

 NAAKTEN. 

Persoonlijk kan ik  een naakt erg mooi vinden. Het is wie 

we zijn, in al onze variëteit. Geen mens is hetzelfde. Ons 

lichaam weerspiegelt onze ontmoetingen met het leven. 

Het tekent ons, vertelt een verhaal.

Facebook stelt dat naaktkunst is toegestaan, maar de 

algoritmes van Facebook schuimen de site af op zoek 

naar vermeende onregelmatigheden. Met regelmaat word 

ik (en met mij vele andere kunstbloggers) in de Facebook-

ban gedaan, veelal ten onrechte. Naaktkunst is geen 

porno! Vorig jaar nog werd ik een maand geblokkeerd 

voor een vermeend naakt. Een werk van Blanche Lazzell. 

Ik kon er weinig bloots in ontdekken.

 U WINT EEN PAAR MILJOEN BIJ DE POSTCODE 

 LOTERIJ. NA AFTREK VAN DE BELASTING.   

 WELK SCHILDERIJ KOOPT U?

Met dat geld zou ik – mijn grote droom  – een Europees 

Museum voor Vrouwelijke Kunstenaars opzetten. 

 WELKE SCHILDER ZOU U WILLEN ZIJN?

Laura Knight (1877-1970), een Engelse impressioniste. 

Ze heeft een enorm oeuvre met prachtig werk. Ze trok 

jarenlang op met zigeuners, circusmensen en dansers. 

In 1929 werd ze geridderd tot Dame. In 1936 was zij de 

eerste vrouw die verkozen werd tot volledig lid van de 

Royal Academy. Samen met haar man, de schilder 

Harold Knight, heeft zij in 1904, 1905 en 1906 een tijd 

doorgebracht in de kunstenaarskolonie Laren.  

6

7

Laura Knight - Self Portrait, 1913 Laura Knight - Wind and sun, 1913 Laura Knight - Fine Feathers, 1939

Helene Schjerfbeck - Tanssiaiskengat, 1882

10 VRAGEN AAN CHRISTA ZAAT 
Christa Zaat (1965), functioneel beheerder bij de Belas-

tingdienst, is in haar vrije tijd gepassioneerd en op een 

unieke manier bezig met kunst. Als virtueel conservator 

leidt zij duizenden liefhebbers rond in ‘haar eigen museum’ 

op Facebook. Dagelijks verzamelt en exposeert zij die 

schilderijen die niet voor iedereen te bezoeken zijn: van 

wereldberoemde meesterwerken tot onbekende juweel-

tjes van genreschilderkunst. Wereldwijd wordt de 

Apeldoornse 24/7 gevolgd door 145.000 bezoekers. 

Via Christa Zaat, en Female Artists in History. 

 WAT WAS HET MOMENT DAT U GEVANGEN  

 WERD DOOR KUNST?

Mijn vader tekende en schilderde in zijn vrije tijd. Ik vond 

het altijd fijn om bij hem aan de grote tafel te zitten en 

mee te doen. Het was heerlijk om te verdwijnen in mijn 

eigen tekening en ik vond het boeiend om te zien hoe 

iemand zijn wereld op papier wist te zetten. Mijn ouders 

bezochten nooit musea en kunstonderricht, anders dan 

tekenles. Als jong volwassene kwam ik in aanraking met 

de werken van John William Waterhouse. Dat was het 

moment dat ik wezenlijk geraakt werd door kunst, een 

vlam die nooit meer zou doven. 

 NOOIT ZELF ASPIRATIES GEHAD OM 

 KUNSTENAAR TE WORDEN?

Nee, daar ben ik niet goed genoeg voor. 

             

 WAT HANGT ER BIJ U OP HET BELASTING-

 KANTOOR AAN DE MUUR?

Kanbanborden en heel veel geeltjes.

 EN BIJ U THUIS?    

Etsen en prints van Millais en Waterhouse, werk van 

Poen de Wijs, Margot Homan, en vele anderen.

1
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 U ZET ZICH IN OM VROUWELIJKE 

 KUNSTENAARS VAN WELEER EEN 

 INTERNATIONAAL PODIUM TE GEVEN.

Ik ben  gefascineerd geraakt door de kracht en moed van 

vrouwelijke kunstenaars, die – vaak tegen de stroom in – 

durfden te zijn wie ze wilden zijn. Velen zijn in de vergetel-

heid geraakt. Vraag een willekeurige Nederlander of hij 

vijf vrouwelijke kunstenaars op kan noemen, de meesten 

komen niet verder  dan  Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe en 

Camille Claudel. De geschiedenis heeft echter tienduizen-

den vrouwelijke kunstenaars voortgebracht. Is het niet 

schrijnend dat we veel van hen gewoon vergeten zijn alsof 

ze nooit hebben bestaan? 

Op Facebook heb ik samen met mijn partner Carel Ronk 

de kunstblog Female Artists in History, waarbij we op 

dagelijkse basis laten zien wat er allemaal door vrouwelijke 

kunstenaars wereldwijd gecreëerd is. Alle posten worden 

verzameld in albums per kunstenaar. Daarnaast hebben 

we een aantal thema albums. In vijf jaar tijd hebben we nu 

zo’n 2.000 albums weten aan te leggen. En we hebben 

nog genoeg posten voor de rest van ons leven.  

Agnes Slott-Møller - Faestemanden dør (The Dying Betrothed), 1906
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Nieuweweg 6a, Laren  |  T  035 - 30 33 777

E  info@vanwoonvillanaardroomvilla.nl

Ontworpen (exterieur & interieur) t.b.v. opgeleverde villa door Designa in Noordwijk

Openingstijden: 

ma. vanaf 13.00 - 18.00 uur  |  di. t/m vr. 9.30 - 18.00 uur  

za. 9.30 - 17.00 uur   |   zo. gesloten.

Bertram Terpstra is de oprichter van een aantal succesvolle

bedrijven, die allemaal zijn gericht op comfortabel en 

stijlvol wonen. Het begon in 1994 met een architectuur-

studio aan de Langestraat in Hilversum, waar in 1996 een 

verlichtingszaak aan de Neuweg bij kwam: Designa Light 

& Design. Die zaak werd verkocht, maar de ambitie ging 

verder. Met een goed gevoel voor de tijdsgeest en wat er bij 

de consument lee� , opende hij een jaar later de deuren van 

Designa Interieur. Hij legde zich toe op woninginrichting

en interieurarchitectuur in het hogere segment van de 

markt en begreep al snel dat alleen de wensen van de klant 

uitgangspunt kunnen zijn voor een interieur op maat. 

Pauline Jorritsma, Bertrams huidige vrouw, werd partner

bij Designa Interieur en bouwde het bedrijf met veel passie 

en gevoel uit tot wat het nu is – een toonaangevende 

interieurzaak, gevestigd aan de Oude Doelen 8a in 

Hilversum. Pauline en Bertram presenteren samen hun 

eigen televisieprogramma ‘Van Woonvilla naar Droomvilla’, 

iedere zondag om 17.30 uur bij  RTL 4. In dit succesvolle 

lifestyle woonprogramma gunnen zij de kijkers een 

inspirerende blik achter de schermen van exclusieve 

nieuw- en verbouwprojecten, die door Designa Architectuur 

BNA en Designa Interieur worden uitgevoerd. De nieuwe

serie is gestart op 10 maart jl. en wordt tweemaal 

herhaald. ‘Dit is alweer het vijfde seizoen,’ zegt Bertram, 

‘de voorbereidingen voor het zesde seizoen zijn in volle 

gang.’! Op de Nieuweweg 6a in Laren openden Bertram

en Pauline een Inspiratie Centrum, waar bezoekers zich 

kunnen laten inspireren als ze willen bouwen of verbouwen.
Bekijk alle afleveringen van

seizoen 1 t/m 5 op:
www.vanwoonvillanaardroomvilla.nl

25 jaar
Architectuur 
BNA! Architectuur BNA  |  Interieurontwerp  |  Styling

Van Woonvilla 
naar           roomvilla

DESIGNA ARCHITECTUUR BNA 
Torenlaan 2, Laren  |  De Rijt 1, Laren
T  035 - 30 33 733
E  bertram@designa.nl
www.designa.nl

DESIGNA INTERIEUR
Oude Doelen 8a, Hilversum
T  035 - 621 98 97
E  pauline@designainterieur.nl
www.designa.nl

Laat u inspireren en bezoek het 
‘Van Woonvilla naar Droomvilla’ 
Inspiratiecentrum! 
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‘VAN VROEG TOT LAAT’, 
DE VOORSTELLINGEN 
VAN TEUN HOCKS

Nog tot 10 juni - rennen mensen - te zien in Stedelijk Museum Breda; de eerste 
oeuvre-tentoonstelling van performer, schilder en fotograaf Teun Hocks. Een 
expositie waar verbeelding en humor op een wonderlijke manier samenkomen. 
Wat een fantasie!

Zijn voorstellingen opgebouwd uit zelfgemaakte decors 

en rekwisieten zijn of te romantisch, te duister, donker of 

te ongeloofwaardig. De afgebeelde man, Hocks zelf, 

is een pseudoniem. Hij staat er, hij is het in zekere zin 

ook, maar hij speelt het. Bovendien vertegenwoordigt 

die ene man meerdere mannen: dom, overmoedig, 

LAST MINUTE EXPO • DOOR LEO JANSSEN

lyrisch, maar “meestal is het gewoon een ‘saaie-ieder-

een-man’”, aldus de kunstenaar.

Zijn werk is nauw verwant aan de wereld van slapstick, 

cartoons, stripverhalen en het theater. Altijd wringt er iets, 

of je voelt dat het mis gaat lopen. De situaties zijn te 

absurd – of juist te mooi – om waar te zijn. Hocks demon-

streert in zijn werk een grote liefde voor detail. Van de 

nauwkeurig geregisseerde scenes maakt hij analoge 

zwart-witfoto’s die hij inkleurt met olieverf. Zo ontstaat het 

fascinerende spel met de werkelijkheid, waarmee Hocks 

al bijna veertig jaar een nationaal en internationaal publiek 

aan zich weet te binden. Bijzonder aan de tentoonstelling 

is ook dat die een kijkje biedt achter de schermen. Vier 

kabinetten met props, studies, foto’s en schetsen geven 

een beeld van Hocks’ werkwijze en vakmanschap en 

laten zien hoe hij zijn unieke beeldtaal heeft ontwikkeld 

en geperfectioneerd. 

‘Als alle kunstenaars het niet meer weten, hangt er wel 

ergens een absurde Hocks die het helemaal niet meer 

weet’ schertste kunstenaar en VPRO-televisiemaker 

Moniek Toebosch (1948-2012) bij de opening van Hocks’ 

tentoonstelling Het late uur in 1999. In het kader van de 

tentoonstelling vertoont Stedelijk Museum Breda de 

documentaire Zonder titel uit de reeks Hollandse 

Meesters in de 21e eeuw van regisseur Pieter Verhoeff. 

Hij legde vast hoe Teun Hocks in 2011 werkt aan de 

enscenering van een van zijn fotoschilderijen.

‘Het leven is geen lolletje. Iedereen kent goede en slechte 

dagen. Humor en relativering zijn dan probate middelen 

om je erdoorheen te helpen. Kunst die de fantasie prikkelt 

én een troostrijke glimlach op het gezicht tovert. Glimla-

chen of grinniken om de absurditeit van ons dagelijks 

bestaan. Iedereen sukkelt, strompelt en struikelt zich 

tenslotte door het leven heen. Het is hoge levenskunst 

om die verwondering voor het alledaagse te koesteren’, 

leidt Mark van de Voort, journalist bij BN de Stem, zijn 

recensie over Hocks’ tentoonstelling treffend in en citeert 

56• 57 •
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Marjolein Schiffers 
 Klein Laren 4, 1251 LP Laren / 035 5382474, 06 15108887 / marjolein.schiffers@gmail.com / www.marjoleinschiffers.nl

Gitte Spee

Van tekenen word 
        ik gelukkig.  

Haenwijck 12, 1251 LM Laren / 06 15053236 / gittespee@gmail.com / www.gittespee.nl
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           Wat me irriteert en waar ik blij of 
verdrietig van word, schilder ik van me af.   
             

Francis Bacon. “Verbeelding is ons gegeven voor wat we 

niet zijn, humor om ons te troosten voor wat we wel zijn.”

Alle kunstwerken van Hocks - sinds een aantal jaren 

woont en werkt hij in het Franse Saint-Pierre-les-Bois- 

hebben de titel ‘geen titel’, omdat hij vindt dat de kijker 

het zelf maar moet uitzoeken. De zeggingskracht van 

zijn werk is dat hij dingen die op zichzelf gewoon zijn, 

combineert tot iets vreemds. Zijn werk nodigt uit tot het 

verzinnen van een verhaal over wat er aan de foto is 

voorafgegaan en wat erna zal gebeuren. •
Van vroeg tot laat, Stedelijk Museum Breda, Boschstraat 22, 

4811 GH Breda  076-5299900

Publicatie: Van vroeg tot laat 

(NL/EN) met teksten van Carlo 

McCormick, Moniek Toebosch, 

Mariëtte Haveman en Dingeman 

Kuilman. Het boek is ontworpen 

door Rick Vermeulen en wordt 

uitgegeven door Torch Gallery 

Amsterdam. 

Met dank aan TORCH Gallery Amsterdam, torchgallery.com

LAST MINUTE EXPO • DOOR LEO JANSSEN
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Marja Thole
 Vredelaan 25, 1251 GD Laren / 035 5387376 / marja.thole@xs4all.nl

Ineke Vaasen
Expositieadres: Brinkhuis (h)Artgalerij, Brink 29, 1251 KT Laren / 06 50557515 / info@bloemerich.nl / www.bloemerich.nl

Met mijn oog voor kleur, licht en    
   compositie laat ik 
elementen samensmelten     
   tot een harmonisch geheel.

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

www.AmandaSpoel.nl

      Mijn sieraden vallen op door de 
intense en contrasterende kleuren.  
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Anna Tananyan
Expositieadres: Notariskantoor de Boer, Eemnesserweg 9, 1251 NA Laren / 06-19987511 / info@annatananyan.com / 

www.annatananyan.com

Mijn expressievolle    
       werk bevat veel 
klassieke, mythische   
 thema’s en traditionele     
         symboliek.   
    

46

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

48
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Jan Toorop, Hildo Krop, Berlage, Jan Sluijters, Roland 

Holst, W. Dudok, Albert Hahn, Pyke Koch.

O ja, dan ook Gustav Klimt en Carel Willink en W.H. Gispen 

noemen. En Park Meerwijk in Bergen, de Van Nelle fabriek 

en het gemeentehuis van Hilversum. Al die namen en 

begrippen definiëren met elkaar het tijdschrift Wendingen. 

Ik heb er tientallen, ik verzamel ze.

Maar: verzamel ik het tijdschrift Wendingen of verzamel ik 

tijdschrift-ideeën? Ik zat en zit in het tijdschriftenvak, 

specifieker: het bladenmakers vak. Hoe hou je een blad 

leuk, hoe hou je het spannend, hoe val je op in de kiosk. Ik 

was hoofdredacteur van Libelle, van Playboy, van Viva. 

Soms mompelde iemand tegen mij: “best goed bedacht.” 

Je schudt dan wat met je hoofd, je doet dan wat met je 

schouders. Maar sinds een paar jaar weet ik mij een 

houding te geven. Ik zeg: “Ach, goed bedacht, ja, zou 

kunnen, maar besef het is honderd jaar geleden ook al 

bedacht.” Ik noem dan Prof. Dr. H. Th. Wijdeveld (1885-

1987, ja hij werd 102 jaar oud). Prof. Wijdeveld was 

hoofdredacteur en inspirator van het tijdschrift Wendin-

gen, 116 afleveringen tussen 1918 en 1931, heel veel 

Amsterdamse school. Waarschijnlijk zonder dat hij het 

ambieerde, was collega Wijdeveld vooral ‘bladenmaker’, 

een beroep dat toen nog niet bestond.

Wat is zoal bedacht, de laatste dertig jaar op het gebied 

van bladen maken? En wat deed collega Wijdeveld al 

rond 1920?

- Een gasthoofredacteur 

Een heel nummer over één persoon. Veel tijdschriften 

gebruiken die techniek. Ik ben ondertussen al dertig 

gasthoofdredacteuren tegengekomen: van Astrid Joosten 

voor het blad Margriet tot Arjen Robben voor Voetbal 

International. Bladenmaker Wijdeveld bedacht zoiets al in 

1918. Elke beroemde architect uit die tijd was een keer 

‘gast’.

- Themanummers

Je wordt er nu mee doodgegooid maar collega Wijdeveld 

deed niet anders, net na de Eerste Wereldoorlog. Een 

heel nummer over Amsterdam-Zuid. Een heel nummer 

over Albert Hahn, Park Meerwijk Bergen, Jan Toorop of 

Berlage. Een prachtig blauwachtig nummer over de 

Rotterdamse Van Nelle fabriek.

- Geef een tijdschrift iets extra’s 

Doe bij je blad een bijlage, een boekje, een vel stickers of 

een poster. Een cadeautje. Wijdeveld gaf het beroemde 

Wendingen houtsnedenummer uit, eind 1919. In elk 

nummer zat een echte houtsnede. Je kocht geen blad, je 

kocht een kunstwerk.

 

En zo kan ik wel doorgaan, met mijn bladenmakers 

wetten. Dus ga ik nog even door. Als iets interessant is, 

doe je het gewoon nog een keer: Frank Llloyd Wright 

was/is de beroemdste architect ter wereld, twee volle 

Wendingen jaargangen gingen over hem. Ook: twée 

volledige nummers over het Dudok gemeentehuis van 

Hilversum. En de vormgeving! Bladenmakerprofessor 

Wijdeveld vroeg steeds andere vormgevers. Gevolg: 

de ene indrukwekkende afwisselende jaargang na 

de andere. 

Met wat demagogie zou ik tot vijftien verschillende 

bladenmakers wetten 2018/19 kunnen komen. Vijftien 

‘wetten’ die bladenarchitect Wijdeveld ook al intuïtief 

toepaste. Alhoewel ik moet toegeven dat hij in 1912 nog 

weinig online deed. Toen hij honderd jaar werd, verscheen 

zijn autobiografie: ‘Mijn eerste eeuw’. Twee jaar later 

overleed hij. Maar in zijn tweede eeuw is hij nog spring-

levend: voor architecten, voor verzamelaars en voor 

bladenmakers. Van Dudok en Berlage tot Erasmusbrug, 

van Jan Sluijters en Willink en Gispen tot welk eenmalig 

kunsttijdschrift dan ook.

 

Rob van Vuure

Bladenmaker. Verzamelaar.

WENDINGEN: ACTUELE 
INSPIRATIEBRON

 GASTREDACTEUR • DOOR ROB VAN VUURE DOOR ROB VAN VUURE • GASTREDACTEUR
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Diny Veltman
Drift 6 achter, 1251 CC Laren / 06 40777896 / d.veltman@ziggo.nl

Marjolein Vernooy
Oosterend 1B, 1251 HM Laren / 06 54930742 / marjoleinvernooy@gmail.com / www.marjoleinvernooy.com

Mijn voornaamste     
          inspiratiebronnen zijn 
      mens en dier. 

Carola Vanos
Stad en Lande 8, 1251 VR Laren / 06 29547576 / carola.lupa@gmail.com / www.formlessreality.com

De focus tijdens mijn fotosessies gericht op de      
      natuurlijke beweging van mijn modellen. 
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Betsy Veenman
Werkdroger 5, 1251 CM Laren / 035 6948513, 06 53247120 / betsy@veenman.net / www.atelierbetsy.nl

   Mijn werk is zeer kleurrijk, 
vaak op grote doeken 
  en met mes geschilderd.    
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          Ik werk met acrylverf en soms, 
                      vooral buiten, met pastelkrijt.

52
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Charlotte Vis-Havinga
 Torenlaan 55B, 1251 HH Laren / 06 51520302 / vishavinga@cs.com / www.artbycharlotte.nl

Bernard Vlaar
 Postiljon 44, 1251 TM Laren / 035 6213163, 06 51634174 / ben@bernardvlaar.nl / www.bernardvlaar.nl

        Ik laat u, met mijn 
ronde schilderijen een   
       nieuwe wereld zien 
(mijn wereld).

Emmy Verver
Expositieadres: Smeekweg 49, 1251 VK Laren / 06 11237076 / emmieverver@ziggo.nl

     Ik laat me vooral inspireren 
                           door het dierenrijk. 
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Annemieke Vetter
Expositieadres: Drift 6 achter, 1251 CC Laren / 06 11106904 / annemieke_vetter@hotmail.com

Wat kleuren en 
licht en schaduw 
doen, blijft mij 
    fascineren. 
    

54

Het liefst schilder 
ik de natuur, 

tuinen, vogels, 
schapen en honden.

56
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Elize van der Werff 
Expositieadres: Zevenend 6, 1251 RN Laren / 035 5317525, 06 28975660 / elize@elizekunst.nl / www.elizekunst.nl

Erica Wesseling
 Paviljoensweg 6 ,1251 AS Laren / 035 5312899 / ericawesseling@online.nl / www.ericawesseling.nl
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  Wat mij motiveert 
in mijn werk is de relatie 
     van mens tot 
            de natuur. 

Ik werk met verf, potlood, krijt, klei en allerlei    
  andere materialen, ik fotografeer ook graag.

DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2019
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Wiesje Wienbelt (Louise)
Akkerweg 18, 1251 ZL Laren / 035 5313585, 06 40405625 / info@artyuse.com / www.artyuse.com

    Ik experimenteerde met allerlei soorten 
en maten doeken en heel veel verf.

59

Mark Wilbrink
Expositieadres: Eemnesserweg 3, 1251 NA Laren / 06 83500200 / mark@xmark.nl

   Ik schilder uitsluitend 
met paletmessen 
     en acrylverf

60



70 71• •

ATELIERROUTE 2019 • DE KUNSTENAARS DE KUNSTENAARS • ATELIERROUTE 2019

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

Gemma van der Zee
Expositieadres: Wagenpad 7, 1251 RE Laren / 035 5310374, 06 50518019 / gemmavanderzee@planet.nl / www.gemmavanderzee.nl
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       Mijn werk kenmerkt zich door de fascinatie van het 
vrouwelijke in al haar verschijningsvormen. 

62

De klassieke muziekwereld heeft mij geïnspireerd tot het 
schilderen van operazangers(-zangeressen) en dirigenten.

Hanny van der Zwaan-Wijchers
Expositieadres: Sint Janstraat 61-1, 1251 LC Laren / 06 46280236 / hannyvanderzwaanwijchers@gmail.com / www.swan-art.nl

Valentijn Zwanikken 
Zijtak 6, 1251 RS Laren / 06 23153506 / vzwanikken@gmail.com / www.valentijnlaren.nl
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De meest normale zaken 
   probeer ik anders te zien. 
           

Mijn schilderijen 
                  komen voort uit 
eigentijdse creaties. 
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‘Eigenlijk is het een wonder dat er nu nog zoveel tekeningen en schilderijen van 
Ferdinand Erfmann te bekijken zijn. En er ook nog relatief veel van deze bijzondere 
kunstenaar bekend is. 

GLUREN NAAR DE 
IDEALE VROUW

DOOR LEO JANSSEN

Want na zijn dood in 1968 liet Erfmann zijn gehele oeuvre 

– bestaande uit duizend schilderijen en duizenden 

tekeningen – na aan het Stedelijk Museum. Het Amster-

dams museum voor moderne kunst voerde echter een 

totaal ander beleid en directeur Edy de Wilde dacht een 

groots gebaar te maken door de kunst en uitgebreide 

documentatie over te dragen aan een familielid. Wie had 

ooit kunnen vermoeden dat het levenswerk van Erfmann 

voor een gedeelte op de vuilnisbelt zou belanden en een 

gedeelte te koop werd aangeboden op het Amsterdamse 

Waterlooplein.

Nieuwsgierig en verbaasd las ik deze regels op een 

A4‘tje,  verstopt in een catalogus over deze volgens velen 

best naïeve schilder van Nederland. Die regels, ontdekte 

ik verder lezend, werden twee jaar geleden uitgesproken 

tijdens de opening van een tentoonstelling over deze 

excentrieke kunstenaar in MORE, het museum voor 

hedendaags realisme in Gorssel. Janna van Zon, ‘hospita’ 

van het Huiskamermuseum in Aalsmeer en bezitter van 

een tiental topstukken van Erfmann hield de inleiding. De 

catalogus/monografie boeide mij niet alleen door de 

werken van Erfmann, maar ook  door zijn leven beschre-

ven door Ype Koopmans en Feico Hoekstra. “Of men staat 

voor mijn werk te lachen of men zegt dat men het lelijk 

vindt” aldus de schilder bij zijn laatste publieke optreden. 

Twaalf dagen later verdronk hij in zee tijdens een vakantie 

in Sardinië. De raadselachtigheid rond zijn dood die door 

sommigen voor zelfmoord werd gehouden en een 

enkeling voor moord, verleende zijn imago een extra 

dimensie.  Erfmann, afkomstig uit een theaterfamilie, 

DOOR LEO JANSSEN

bouwde obsessief aan een oeuvre vol variétéartiesten, 

travestieten, prostituées, acrobaten en baadsters, altijd 

stevig gebouwd: zijn ideaalbeeld van de vrouw met zware 

armen en dikke dijen, prachtig mythisch afgebeeld, plat 

en tekenachtig.  Opvallend met uitdrukkingsloze gezich-

ten. “De eigenlijke oorzaak voor het mislukken van mijn 

leven is deze: ik was weg van meisjes met hele zware 

armen en benen. Een mooi gezichtje was iets dat ik op de 

koop toenam als zijnde een extra toegift, maar het 

imponeerde mij niet.”

“Mijn schilderen is eigenlijk een vlucht uit de gruwelijke 

realiteit van het leven”, zegt Erfmann verbitterd in een 

meer dan bijzondere video-opname uit 1968. Hij had een 

ingewikkeld gefrustreerd liefdesleven.  

Zijn schilderijen zijn dan ook de spiegels van zijn ziel. Hij 

werkte ’s nachts en kon alleen dan zijn ideaal van zwaar-

gebouwde vrouwen dicht naderen. Een wereld tussen 

droom en daad waarin hij ongegeneerd kon gluren en 

wegdromen bij zijn ideale vrouw. 

De mastodonte portretten zijn fascinerend en lijken vaak 

androgyn. Sterker nog: hij deinsde er niet voor terug 

zichzelf ook als vrouw af te beelden, zo bezeten was hij 

van een vrouwenfiguur. 

Ferry, zoals hij werd genoemd, was een verongelijkt man. 

Hij vond dat hij overal goed in was. Ondanks het artistieke 

en financiële succes aan het einde van zijn leven, bleef hij 

hardnekkig geloven in zijn eigen ‘onverkoopbaarheid’. Hij 

voelde zich een miskend kunstenaar, een gekwelde 

travestiet en een eenzame vrijgezel. Hij beschouwde zich 

als ‘apart’, ‘uitzonderlijk’ en ‘eenmalig’.

Janna van Zon besluit haar inleiding, lees ik op het A4’tje, 

met “Voor de kijker bevat het werk mogelijk een eigenaar-

dige humor, maar Erfmann heeft niets humoristisch 

bedoeld. Hij was een en al ernst. Hij had een schilderij 

gemaakt van twee vrouwen, de een al in bed en de ander 

in bed stappend. Erfmann ontkende dat daaruit iets 

lesbisch begrepen kon worden. Voor hem waren het 

gewoon een man en een vrouw, maar de vrouwen zo 

mooi dat hij het liefst de man ook als vrouw uitbeeldde.”

Werken van Erfmann zijn te vinden in  Museum MORE, 

Stichting Mokum, Stedelijk Museum Amsterdam, 

Nederlands Theater-instituut, Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, Kunstuitleen Rotterdam, Bonnefanten-

museum, Frans Hals Museum, Stedelijk Museum 

Schiedam, Dordrechts Museum en Museum Arnhem. •
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Fotografie: Elize van der Werff

Bordeel, 1928 Frans Halsmuseum/De Hallen Haarlem

Met kind op het strand, 1956, Huiskamermuseum Mokum collectie

Twee vrouwen (man/vrouw) in de slaapkamer, 1928  
Frans Halsmuseum/De Hallen Haarlem

Strandscène, 1928, Bonnefanten Museum

Documentaire: 

https://huiskamermuseum.nl/

ferdinand-erfmann/
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Het afgelopen jaar kwamen sommige straatnamen in 

grote steden ter discussie. Bewoners wilden dat hun 

straatnaam niet meer geassocieerd werd met het 

koloniale verleden. Je staat er nooit bij stil hoe het gebruik 

van straatnamen eigenlijk is ontstaan. De Romeinen 

benoemden al hun straten met ‘cardo’ als ze liepen van 

noord naar zuid en ‘decimanus’ als ze liepen van oost naar 

west. Chaotischer was het in de middeleeuwen. Straten 

en pleinen werden meestal genoemd naar het  werk dat 

in die buurt werd uitgevoerd of naar een dichtbij gelegen 

belangrijk gebouw of wonend persoon. Vanaf de twaalfde 

eeuw hield men weliswaar al vast aan de straatnaam, 

maar ze werden nooit vastgelegd met tot gevolg meerde-

re namen voor eenzelfde straat. Pas zevenhonderd jaar 

later ontstonden de echte straatnaamborden, verplicht 

volgens de  gemeentewet van 1851. Het merendeel kreeg 

de naam die in de volksmond bekend was. Overigens 

waren begonnen de Fransen ruim honderd jaar eerder 

- in 1728 - met verplichte straatnaambordjes.

In Laren zijn nogal wat straten vernoemd naar kunstschil-

ders. Tenslotte waren we ruim een eeuw geleden een 

bloeiende kunstenaarskolonie.

DOOR DE REDACTIE • HISTORIE

SCHILDERS DIE (STRAAT)    
NAAM HEBBEN GEMAAKT
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Fotografie: Elize van der Werff
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De Lorm: “Singer Laren moet het heel erg van goodwill, 

ontmoetingen en van het momentum hebben. Ik zoek 

altijd samenwerkingen. Samenwerking is altijd wel een 

sleutel. Drie jaar geleden bij het 10-jarige jubileum van het 

museumcongres kwam ik een bevriende collega tegen, 

Edwin Jacobs van het Centraal museum in Utrecht. Hij 

vertelde me dat hij was benoemd tot intendant van 

Dortmunder U, een voormalige bierbrouwerij  die is 

omgebouwd tot een groot cultureel verzamelgebouw 

waaronder het Ostwallmuseum. Toen dacht ik meteen 

Bingo! Ik zeg: Wat voor collectie hebben ze daar?  

“Ja,” zegt hij, “een bijzondere collectie ‘entartete kunst’.

Ik zeg ruilen? Krijg jij Nederlandse modernisten, gaan 

wij Duitse expressionisten doen.” 

DUITS EXPRESSIONISME 
Sex drugs and rock ‘n’ roll 100 jaar geleden

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm is een kunsthistoricus met visie. Hij maakt snel 
contacten. Het levert Singer Laren de mooiste exposities op. Tot 25 augustus is er ‘Duitse 
expressionisten’, een niet te missen tentoonstelling voor iedere kunstliefhebber.

DOOR LEO JANSSEN • EXPOSITIE

Grote dierentuin, 1913, August Macke

Bij DAEN is altijd iets leuks te vinden:
van nieuwe inspiratie voor in huis 

tot de leukste woonkado’s

DAEN
LARENLAREN

Brink 25 • 1251 KS Laren • 06 53867124

Op zaterdag 28 en zondag 
29 september vindt in Blaricum voor 

de 15e 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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En terwijl Duitse kunstliefhebbers kunnen genieten 

van vele nostalgische tableaus uit Singer Laren, vormge-

geven in de tentoonstelling ‘Niederländische Moderne, 

ein gefühl von Sommer’ (over windmolens, water en 

eindeloze weidten die herinneren aan ‘Urlaube in 

Holland’), kunnen wij ons onderdompelen in een expositie 

vol kunst als uitdrukking van emotie en innerlijke beleving: 

niet de buitenwereld telt , maar de binnenwereld. 

Krachtig neergezet in felle kleuren, vormen en ruwe 

penseelstreken.

De expositie toont bekende en minder bekende topstukken 

van wereldberoemde expressionisten als Ernst Ludwig 

Kirchner, August Macke, Alexej von Jawlensky, Emil 

Nolde, Käthe Kollwitz en Max Beckmann en geeft een 

imposant beeld van Duitsland tijdens en tussen de 

wereldoorlogen en de respons van kunstenaars daarop. 

Jan Rudolph: “De essentie is dat het uit een museum komt 

dat in 1947 is opgericht door – heel bijzonder – een vrouw, 

de kunsthistoricus, Leonie Reygers (1905-1985).

 

Zij had tot doel de kunst van de Duitse avant-garde die 

door de nazi’s was weggevaagd als ‘entartete kunst’ 

opnieuw op het podium te zetten als een tijdloos state-

ment tegen geweld, onverdraagzaamheid, censuur, en 

het verbod om individualistisch te kunnen zijn. Zij is als 

een bezetene die kunst gaan verzamelen in Duitsland, 

Parijs, Londen en New York. Daarnaast  heeft ze een grote 

collectie van de verzamelaar Karl Gröppel aan kunnen 

kopen om dit belangrijk fenomeen in de Europese 

avant-garde - het expressionisme is dé Duitse stroming - 

die een koppie kleiner was gemaakt, opnieuw op de kaart 

te zetten.

 

De tentoonstelling gaat over een groep Duitse kunste-

naars die rigoureus wilden afrekenen met alles waar 

het academisch denken, het aanleren, voor stond. Zij 

wilden direct hun (oer)gevoel  uitbeelden en daarmee 

de gevestigde kunstorde omvergooien. Het liefst 

ongeschoold. Met onderwerpen als seks, de grote stad, 

naakt, naturisme, maar ook de spirituele kant. Heel 

kenmerkend is ook hun angst. Ze zitten ‘gesqueezed‘ 

tussen de twee wereldoorlogen. 

Het hoogaltaar van hun verzameling en deze tentoonstel-

ling is het doek ‘de grote dierentuin’ van August Robert 

Ludwig Macke uit het magische jaar 1913. Het jaar van 

dansen op de vulkaan die op uitbarsten staat. De kunste-

naar was in Parijs geweest en geinspireerd geraakt door 

het werk van Cezanne en de Fauvisten die in vlakken 

schilderden. Als je goed naar het schilderij kijkt, gaat het 

over de stad en de natuur, maar ook over de relatie mens 

en dier. Die afscheiding, het hek, heeft hij gereduceerd is 

tot een paar kleine streepjes. Een jaar voordat de boel 

ontploft, schildert hij zijn paradijs van het aardse gewone 

bestaan. Het jaar daarop sneuvelt hij aan het front.

MAX BECKMANN

Bijzondere aandacht in de tentoonstelling wordt besteed 

aan Max Beckmann (1884-1950). Beckmann is een van de 

belangrijkste en meest spraakmakende Duitse kunste-

naars van de 20ste eeuw. Omdat ook zijn schilderijen door 

de nazi’s als ‘entartete Kunst’ werden bestempeld, vertrok 

hij in 1937 naar Amsterdam, waar hij tot 1947 woonde en 

werkte. In de tentoonstelling zijn meesterwerken uit deze 

Amsterdamse periode te zien, waaronder Namiddag 

(Afternoon) uit 1946. In 1947 kreeg hij een visum voor de 

Verenigde Staten waar hij Zelfportret met sigaret maakte. 

“Je voelt in dit zelfportret alle ellende en bedreiging 

waaruit de schilder net is ontsnapt. Indringend en 

mysterieus”, aldus De Lorm. 

“Wat deze verzameling zo aktueel maakt is, dat alles zich 

weer lijkt te herhalen: het materialisme, het populisme, 

Trump, Turkije etc. Het wordt gewoon weer link qua 

vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, en 

discriminatie. Dat vind ik de belangrijke waarde van 

deze tentoonstelling. •
Singer Laren, ‘Duitse expressionisten’ tot en met zondag 

25 augustus. Voor deze tentoonstelling geldt geen 

toeslag. Bent u in het bezit van een museumkaart, 

BankGiro Loterij VIP kaart, Vereniging Rembrandt of 

ICOM kaart? Dan bezoekt u deze tentoonstelling gratis.

 Zelfportret met sigaret, 1947, Max Beckmann

Fabeldier, 1912, Franz Marc

Dorp met blauwe wegen, 1916-1920, Ernst Ludwig Kirchner 

Stafelalp bij maneschijn, 1919,
Ernst Ludwig Kirchner

Eenzaamheid, 1912, Alexej von Jawlensky
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Fotografie: Elize van der Werff

Olga Hamel

“Ik woon al heel wat jaren in Laren en doe ieder jaar de atelierroute. Je 

kunt niet alle kunstenaars bezoeken, er doen er zoveel mee, ik maak 

vooraf een selectie en dan: lekker op de fiets, samen met vriendinnen. 

Ik houd van verschillende soorten kunst, verschillende stijlen ook, maar 

vooral bijzondere sieraden hebben mijn grote interesse.”

Aukje Krul

“Ja, natuurlijk ken ik het blad. Het ziet er 

altijd prachtig uit en er staan zo veel 

verschillende soorten artikelen in. Ik vind 

de atelierroute ontzettend leuk. Hij 

bestaat al zo veel jaar en wat ik er vooral 

goed aan vind is dat iedereen mee kan 

doen. Er is geen ballotagecommissie die 

bepaalt of jij als kunstenaar goed genoeg 

bent. Iedereen die zin heeft kan zich 

aanmelden en dat er dit jaar meer dan 

zestig kunstenaars mee doen is wel heel 

fantastisch hoor.”

Koosje Bitter

“Ja, ik ga altijd. Op de fiets. Soms 

met een vriendin, maar ook gewoon 

alleen. Zelf boetseer ik, dat heeft dus tijdens de 

route vooral mijn interesse. Ik vind het bijzonder om 

in al die verschillende ateliers te mogen komen en 

verschillende kunstenaars te ontmoeten. Kijken 

hoe ze werken. Ik heb wel eens een tekening 

gekocht van Ida van Mourik. Ze alle zestig bezoe-

ken zal me niet lukken, maar ik verheug me alweer 

op dat weekend.”

BEZOEKERS AAN HET WOORD • DOOR HETTY EIJBERS 

METEEN 
VERKOCHT… 

Trudy v.d. Veen en hond Joy

“Ik woon al heel lang in 

Blaricum en kom vaak in 

Laren omdat er bij ons in het 

dorp geen markt is. Ik hou van 

veel verschillende kunststijlen en 

ben wel eens naar jullie atelierroute 

gegaan. Ontzettend gezellige 

gemoedelijke sfeer.”

(LETTERLIJK OF FIGUURLIJK)

Jan en Paula 

Nellestein

“Wij wonen in 

Huizen. Daar is 

ook een atelier-

route. Hier 

hebben we de route nog nooit gedaan, maar je 

leest er altijd veel over  in de weken eraan vooraf-

gaand. Doen er meer dan 60 kunstenaars aan 

mee?! Nou, dan nemen we ons voor dit jaar voor 

de eerste keer te gaan, want we hebben wel iets 

met kunst. Waren laatst nog in het Rijksmuseum 

en gebruiken onze museumkaart regelmatig.”

Esther van Dongen-

Schram en zoon Sjors

“Die jaarlijkse atelierroute, dat 

kún je gewoon niet missen! Overal 

spandoeken en artikelen in de 

kranten. Zelf ga ik er nooit naartoe. 

Geen tijd: voor Sjors zorgen en ik heb 

een drukke baan, maar het tijdschrift 

dat heel Laren krijgt, dat blader ik 

altijd zeker door. Leuke artikelen.”

Mevrouw L. Planken

“Ik woon in Bussum, maar kom 

vaak in Laren, zoals nu: lekker 

naar de markt. Ik schilder zelf, 

zowel abstract als figuratief, dus 

vind al die atelierroutes hier in 

de buurt ontzettend de moeite 

waard. Ik bezoek ze vaak: in 

Bussum, maar ook in Blaricum 

en Laren. ’t Is leuk om inspiratie 

op te doen bij anderen en om 

andere kunstenaars te leren 

kennen, maar zelf 

meedoen aan zo’n 

route…… nee, dat is er 

nog niet van gekomen.”

 

Rietje Loontjens

“Vroeger ging ik altijd met mijn man of 

vriendin de atelierroute ‘doen’. Dat was 

heel gezellig, maar ze zijn helaas allebei 

overleden en in mijn eentje vind ik het niet 

zo leuk. Ik ben een echte Laarder hoor, 

ben vlakbij de Hut van Mie geboren.”

Margot en Bob Cohen

Natuurlijk gaan we elk jaar naar de 

Atelierroute. Op de fiets. We wonen 

hier en vinden het altijd heerlijk om al 

die verschillende kunststijlen te 

bewonderen. We houden vooral van 

abstract, modern werk. En ja, een 

beetje gluren in al die verschillende 

huizen, al die verschillende interieurs 

bekijken, dat is natuurlijk ook heel leuk!”

Hans en Willy van de Lustgraven

“Wij wonen in Huizen, maar gaan hier vaak naar de 

markt. Natuurlijk hebben we van de Atelierroute 

gehoord, maar we zijn er nog nooit naartoe gegaan. 

Wij houden wel van kunst. Bob ten Hope, de 

kunstschilder (red.: heeft veel in Laren gewerkt en 

geëxposeerd), kenden wij goed. Van hem hebben 

we drie werken: een schilderij en twee tekeningen.”

Marga Haarsma

“Ik woon in Blaricum, maar kom vaak 

in Laren, zoals nu hè, de gezellige 

markt. Sowieso het gezellige 

centrum. Ik ben hier nog nooit naar 

de atelierroute geweest, maar als ik 

nu dat prachtige blad zie, denk ik 

‘toch eens doen’. Ik houd van 

verschillende kunststijlen: modern 

of naïef, schilderijen, maar zeker ook 

van keramiek. Vooral porselein.”
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Ellie Eising-Spier 

“Ik vind de atelierroute 

hier ieder jaar weer 

fantastisch. Vooral met 

mooi weer is het een 

feestje om al die 

verschillende ateliers 

te mogen bekijken. Ik 

heb een brede 

interesse. Vind beelden 

prachtig, maar 

schilderijen ook. Ik ga 

altijd met een vriendin 

en we maken er dan 

een dagje uit van.”

Artur Slabicki

“Ja, ik ga vrijwel ieder jaar de atelierroute ‘doen’. Vooral 

de diversiteit aan kunstwerken vind ik interessant. Dit 

evenement past zo echt bij ons dorp. Wat ook 

leuk is, dat je soms ontdekt dat je vlakbij een 

van de kunstenaars woont, want dat weet je 

vaak niet. Vooral 

schilderkunst heeft 

mijn belangstelling, 

modern of klassiek, dat 

maakt niet uit, als het 

maar kwaliteit heeft.”

Ton Raassen

“Ik bezoek altijd alle atelierroutes hier in de buurt. Ook die van 

Blaricum en Eemnes. Ik schilder zelf ook. Eens per maand in een 

groepje met vriendinnen en familie. In de winter werken we met 

een model en in de zomer schilderen we buiten. Ik aquarelleer. En 

tijdens de vakanties schilder ik ook veel. Heerlijk.”
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