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In onze lijstenmakerij is vrijwel alles op inlijst-
gebied te vinden. Voor handgekleurde en over de 
hoek vergulde authentieke lijsten met ornamenten 
tot baklijsten en eenvoudige aluminium wissellijs-
ten met verschillende profielen kunt u bij ons  
terecht. 
Of het nu gaat om een schilderij, een prent, een 
foto, een zeefdruk, borduurwerk, geboortekaartjes, 
het kwetsbaar krantenknipseltje of iets anders wat 
u dierbaar is. Voor elk werk hebben wij voor u, des-
gewenst in combinatie met een fraai bijpassend 
passe-partout, de juiste inlijsting. Voor een oude 
kaart of prent kan ook voor een zogenoemd ‘Frans’ 

passe-partout worden gekozen, die in onze lijsten-
makerij wordt ingekleurd en desgewenst wordt 
voorzien van een aantal enkele of dubbele lijnen. 
We adviseren u over het profiel van de lijst, de kleur 
en breedte van het passe-partout en bieden ver-
schillende glassoorten. Onze passe-partout ma-
chine kan vele vormen met grote nauwkeurigheid 
snijden, en wij werken altijd met zuurvrije materia-
len. 
Voor een vrijblijvend advies staan wij graag voor u 
klaar. Voor grotere objecten verzorgen wij desge-
wenst het transport. 
 

Openingstijden: Dinsdag tm Zaterdag 9.00 - 17.00

LIJSTENMAKERIJ

Kunstgalerie

Door de jaren heen heeft onze galerie naam 
gemaakt met Nederlandse (schilder)kunst uit de 

19e en 20ste eeuw. Hierbij dragen wij ook de Zaanse 
schilderkunst uit deze periode een warm hart toe. 
Wij bieden een veelzijdige en wisselende collectie 
schilderijen, aquarellen, grafiek, objecten en oude 
prenten en kaarten aan. Hierbij kan een keuze  
worden gemaakt uit werken van gerenommeerde 
kunstenaars, maar ons aanbod bevat ook veel kwali-
tatief goed werk van (Zaanse) ‘kleine meesters’. 
Jaarlijks organiseren wij verschillende thema ten-
toonstellingen zoals ‘Zonder Haast’ en ‘Natuurlijk 
Natuur’. 

Bemiddeling en taxatie 
Met onze jarenlange ervaring en netwerk zijn wij 
zeer goed in staat om op vertrouwelijke wijze 
namens u een kunstwerk te bemiddelen naar een 
potentiele koper. 
Ook kan het, om meerdere redenen zoals voor ver-
zekeringsdoeleinden, schenking of successie en 
boedelscheidingen, voor u van belang zijn om zeker-
heid te hebben over de waarde van een kunstwerk of 
een collectie. Wij voeren taxaties uit en stellen hier-
over voor u een rapport op. 
Graag begeleiden wij u persoonlijk verder met een 
van deze onderwerpen. 

RESTAURATIEATELIER 
 

Restauratiewerkzaamheden 
Veilig aan de muur is voor een schilderij vaak de beste plek. En toch kan  
een ongeluk in een klein hoekje zitten. Het kunstwerk, wat vaak al vele jaren  
in bezit is van de familie en wordt gekoesterd, raakt met een scheur of winkelhaak 
beschadigd. Ons restauratieatelier kan deze schade meestal onzichtbaar voor u 
herstellen. Een schilderij kan ook, bijvoorbeeld bij de reparatie van een grote 
scheur of een verzwakt of bros geworden doek, worden verdoekt. Hierbij wordt 
het schilderij ter versteviging op een nieuw stuk schilderslinnen gelijmd. 
 
Schoonmaken 
In de loop van de jaren wordt een schilderij heel geleidelijk aan vuil, bijvoorbeeld 
door aanslag van nicotine, roet van kaarsen of een open haard, insecten of vervui-
ling in de lucht. Dit oppervlaktevuil kan ook weer vocht aantrekken, en hiermee 
schadelijke schimmelgroei veroorzaken. Het schoonmaken van een schilderij is 
secuur werk waarbij ook de juiste middelen moeten worden gebruikt. Het werken 
met schadelijke stoffen wordt door ons zoveel als mogelijk vermeden. 
Ook kan de beschermende vernislaag van een schilderij vergelen, waardoor een 
schilderij somber, dof en donker lijkt. Ons restauratieatelier kan het schilderij 
schoonmaken door het oppervlaktevuil en de storende vernislaag te verwijderen. 
Vervolgens wordt het schilderij opnieuw van een heldere, nieuwe vernislaag 
voorzien. Voor de klant is het effect hiervan vaak verbluffend; een donker en  
somber schilderij wat hiermee zijn heldere, sprankelende kleuren en diepte heeft 
teruggekregen. De opnieuw opgebrachte vernislaag is ook een belangrijke 
bescherming voor het schilderij. 
 
Schilderij retoucheren 
Niet alleen door beschadiging, maar ook door veroudering kan het gebeuren dat 
op sommige plekken op een schilderij de verf heeft losgelaten en is verdwenen. 
Dit verstoort het kijkplezier en maakt een schilderij ook kwetsbaar. Ons restaura-
tieatelier kan deze plekken voor u met de juiste verf en kleur retoucheren; het 
opnieuw aanbrengen van de verf op een plek waar de originele verf verdwenen is. 
 
Herstel lijstwerk 
De omlijsting vormt één geheel met een schilderij, en kan ook worden aangetast 
door bijvoorbeeld nicotine- of roetaanslag, kromgetrokken houtwerk of 
houtworm. Schade aan een lijst ontstaat vaak bij vervoer of verhangen van een 
schilderij. Ons restauratieatelier kan dit voor u herstellen. Ook kan de lijst door 
ons bijvoorbeeld opnieuw worden gepatineerd (een bronskleuring geven) of  
verguld, passend bij de door u gewenste kleurstelling. 
 
Niet alleen voor de restauratie van een schilderij, maar ook voor de restauratie 
van allerlei andere objecten zoals beelden en papierrestauratie kunt u bij ons 
terecht.  

20% korting  

op uw inlijstwerk 

Op vertoon van deze krant. De korting is geldig  

voor één inlijsting. Geldig tijdens de expositie 

‘Kunst voor Thuis’ 2020 

Openingstijden: Dinsdag tm Zaterdag 9.00 - 17.00

In de afgelopen jaren hebben wij 
schrijnende gevallen gezien van de 
klanten die zelf met water en zeep 
aan de slag zijn gegaan om een 
schilderij schoon te maken. Soms 
met onherstelbare schade tot 
gevolg. Graag bespreken wij met u 
geheel vrijblijvend en kosteloos 
onze aanpak en kosten om een 
object te restaureren of schoon te 
maken. Voor grotere objecten 
komen wij desgewenst bij u thuis.

Veel Zaankanters wisten onze galerie in het  
landelijke Westzaan al lang te vinden. Was het  
voor een bezoek aan een van onze thema tentoon- 
stellingen in de sfeervolle expositieruimte, het inlijsten 
van een schilderij of een dierbaar borduursel, het 
restaureren of onderhouden van een kunstwerk, of 
gewoon een vraag waarmee wij u verder kunnen helpen. 
En onze galerie doet dat al meer dan 50 jaar. 
Staphorsius sr. begon in 1967 met inlijsten, en dit bleek 
een schot in de roos. Al snel groeide het bedrijfje in een 
noodlokaaltje aan de Zeemansstraat in Zaandam uit zijn 
jasje en verhuisde naar een ruimere locatie in de 
Westzijde. Hier kon ook een expositieruimte worden 
ingericht. 
In 1991 namen wij het bedrijf over en is de galerie alweer 
vele jaren gevestigd aan de J.J. Allanstraat in Westzaan. 
Met ontwikkelingen zoals internet en social media is er 
in de afgelopen jaren veel veranderd. Wat niet zal 
veranderen is onze persoonlijke benadering van elke 
klant en nakomen wat er is afgesproken. 
 
Rina en Rob Staphorsius 

Toch even voorstellen…

Uw favoriete foto is ingelijst en u wilt  
het een plekje aan de wand geven. Of die  
mooie zeefdruk ergens anders hangen. Maar  
dan weer nieuwe boorgaten in de strak gestucte 
muur? Niet meer. Want het kan ook makkelijk met  
ons ophangsysteem, wat in de basis bestaan uit een 
rail, een draad en een haak. Eén keer de rail monteren 
en verder nooit meer in de muur boren en zonder 
moeite de wanddecoratie veranderen en hiermee een 
nieuwe sfeer in de ruimte creëren.  
Wij leveren verschillende innovatieve 
montagemethoden die eenvoudig aan de wand wor-
den bevestigd. Van systemen zonder toeters en bellen 
tot een uitgebreid professioneel ophangsysteem. Een 
oplossing voor elk budget. 
Rails met een zeer geringe hoogte die desondanks tot 
wel 25 kg per strekkende meter kunnen dragen of rails 
wat zwaarder is uitgevoerd met een draaggewicht tot 
wel 45 kg per strekkende meter. De rail kan bovendien 
in elke kleur worden overgeschilderd. Ook leveren wij 
rails om volledig geïntegreerd te worden in bijvoor-
beeld een nieuw te stucen muur. 
Ons ophangsysteem kan worden voorzien van veilige 
laagspanning geleiders, waardoor de rail eigenlijk een 
stopcontact wordt. Ophangen en verlichten in één. 
Bijpassende armaturen, leverbaar in verschillende 
uitvoeringen en lengten, kunnen vervolgens eenvou-
dig op elke gewenste plaats in de rail worden geklikt 
om wanddecoraties met led of halogeen uit te lichten. 
Graag adviseren wij u bij de keuze van een ophangsys-
teem, en monteren het desgewenst voor u. 

OPHANGSYSTEMEN
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Een expositie van betaalbare kunst

Kunst voor Thuis

Aan ons expositieprogramma voegen we vanaf 2020 
een geheel nieuw concept toe. Heel toepasselijk 
hebben we het ‘Kunst voor Thuis’ genoemd. Een 
unieke en zeer gevarieerde verkoopexpositie van 
schilderijen, tekeningen en andere objecten van 
brons, glas of hout gemaakt. Kunst ook in 
verschillende prijsklassen, maar wel allemaal 
betaalbaar. Voor elke huiskamer is er wel iets te 
vinden. 
Zo is er bijzonder werk te zien van glaskunstenaar 
Jacob Bos, die met veel geduld en creativiteit met 
hele kleine stukjes glas een beeld maakt. De speling 
van het licht bij deze beeldjes is fascinerend; het 
eindresultaat indrukwekkend. Ook is er werk te 
zien van houtkunstenaar Thomas Anton Geurts. Zijn 
houten vazen en andere objecten roepen 
verwondering op. Hoe is dit gemaakt? Welke 
stappen zijn er wel niet gemaakt om tot het 
eindresultaat te komen? Of de wat mystieke 
schilderijen van Herman Smorenburg, die in een 

tijdrovende fijnschildertechniek zijn werk maakt. 
Met veel geduld wordt laag over laag met dunne 
lagen transparante verf een schilderij opgebouwd 
totdat de gewenste diepte en kleurstelling is 
bereikt. Een hele andere stijl is die van Kees van de 
Nes, die op een krachtige bijna explosieve wijze zijn 
onderwerpen op het doek neerzet. 
Indrukwekkende beelden ook van de Belgische 
kunstenaar Pieter Vanden Daele, stadsgezichten van 
Roos van der Meijden of maritiem werk van 
Zaankanter Fred Boom.  
Maar goed, in deze krant worden ze allemaal 
uitgebreid aan u voorgesteld. 
2020 en een geheel nieuw concept. Met deze 
expositie ‘Kunst voor Thuis’ trappen we graag af in 
het nieuwe jaar - een unieke gevarieerde expositie 
betaalbare kunst voor elke huiskamer. 
 
U bent van harte welkom! 
Rina en Rob Staphorsius 

Feestelijke opening met nieuwjaarsborrel: 4 januari om 15.00 uur

4 Januari -  25 April

Openingstijden: Dinsdag tm Zaterdag 9.00 - 17.00

panelen in zijn werk geven de kijker het 
gevoel om als het ware zo naar binnen te 
kunnen stappen; nieuwsgierig naar het 
geheim erachter. 
Met zijn kunst neemt Ger de kijker mee, 
terug naar het ruige Spaanse landschap wat 

hij te voet door kruiste. Soms is alle aandacht volledig gericht op een enkel verweerd raam, 
en dan weer een schilderij op een welhaast abstract 
niveau. In elk geval, de stofuitdrukking in zijn werk is 
telkens weer verbluffend. 
Ger werkt met verschillende materialen zoals hout, 
metaal, schelpen, plantenresten en zand. Dit wordt 
nauwkeurig op een paneel aangebracht om het juiste 
beeld samen te stellen. Daarna wordt het geconser-
veerd. Vervolgens wordt het werk laag over laag met 
olieverf beschilderd waardoor een magische diepte in 
het werk ontstaat. Bijna uitnodigend om in het werk te 
verdwijnen.

Een pelgrimstocht zo’n 20 jaar geleden. 
Materieschilder Ger Supheert (1937) startte 
in Maastricht en wandelde in 5 maanden 
tijd naar Santiago de Compostella, een stad 
in het noordwesten van Spanje en een van de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. 
“Gewoon door het wild, met een stafkaart en kompas op zak. De stilte en de rust die je dan 
ervaart helpt je te relativeren en om de gedachten te ordenen. Ik werd in een vroege  
ochtend eens wakker middenin een door ijs en sneeuw bedekte vlakte. En wat een uitzicht 
je dan hebt! Dat moet de hand van een Schepper zijn”, vertelt Ger met enthousiasme. 
De lange voettocht inspireerde hem ook als kunstenaar. Ger schrijft hier ook over in ‘Van 
jezelf naar Jezelf ’, wat in 2000 verscheen. Vooral de Spaanse Hoogvlakte liet een diepe 
indruk bij hem achter. Een uitgestrekte woestenij met half ingestorte dorpjes die volledig 
waren overgeleverd aan de barre weerselementen. Lemen huizen met oude verweerde dak-
pannen, dichtgetimmerde ramen en door weer en wind aangetaste deuren. Dit verval, de 
onvermijdelijke vergankelijkheid van de materie, ervaarde Ger als een bijzonder inspire-
rende schoonheid. Sindsdien noemt hij zijn kunst ‘Schoonheid in verval’. De aangetaste 

Mark Steltenpool (1970) laat zich niet mak-
kelijk in een hokje plaatsen. Hij heeft een 
eigen bedrijf, is meubelmaker én hout-
draaier en heeft vooral passie voor hout en 
experiment. 
Een van zijn nieuwste techniek noemt hij-
zelf ‘verbliksemen’, een spectaculaire 
manier om fraaie, natuurlijke patronen in 
hout te branden. Dit gebeurt met een trans-
formator die een hoogspanning afgeeft van 
9.000 volt. Door middel van twee contact-
punten kan er kortsluiting worden gemaakt 
waardoor de bliksem over het hout kruipt en 
een patroon achterlaat. Hij past deze 
methode toe vooral op lichte houtsoorten 
en eenvoudige, strakke vormen.  
Een andere techniek is het gebruik van poly-
ester en epoxy in zijn draaiwerk. Omdat hij 
vaak hout met gebreken zoekt, is het 
gebruik van epoxy een veel voorkomende 
toepassing. Hij geeft hierdoor kleur aan het 

object door middel van kleurpigmenten en 
parelmoer. 
“Hout haal ik lokaal en het liefst draai ik nat, 
net gekapt hout. Mijn draaibanken staat ste-
vig vastgemaakt in de vloer om de grote 
stukken te kunnen draaien, de lange hout-
krullen schieten dan door de werkplaats. Elk 
werkstuk heeft een verhaal, ik weet waar het 
hout vandaan komt, en dat maakt het voor 
mij een bijzonder stuk hout. Ik werk op 
gevoel, ik weet waar ik naartoe wil met een 
stuk hout, maar door toeval heb ik soms 
geen keuze en moet ik mijn oorspronkelijke 
plan bijstellen. Daardoor blijft houtdraaien 
altijd spannend, verrassend en uitdagend.”  
Inmiddels staan er drie mooie draaibanken 
op rij in de werkplaats en worden er work-
shops gegeven aan geïnteresseerden. Op 
deze manier brengt hij zijn passie, kennis en 
enthousiasme over.  

Verbliksemen

Schoonheid in verval 

Luiken, Beaufort France • 90 x 80 cm

Poortdeur Ardèche • 60 x 86 cm

Ventanilla Muxia • 50 x 50 cm

Boerenerf, Ardennen • 75 x 75 cm

Schaaltje polyester met fluweelboom 

Valse christusdoorn

Beuken vaas met slaap  • H. 25 cm

Berken vaas met slaap  • H. 39 cm

Taxus vaas rood gevuld

Verblikseming gevuld met epoxy

Essen vaas verbliksemd  • H. 45 cm
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 Jacob Bos (1963) is een autodidactisch glaskunstenaar die 
zijn objecten opbouwt in wel honderden kleine stukjes glas 
die samen een onnavolgbaar maar toch ritmisch patroon 
van kleur en licht vormen. 
De inspiratie voor zijn werk haalt Jacob momenteel vooral 
uit de natuur. Vaak is hij te vinden in het Dwingelderveld, 
een prachtig uitgestrekt heidegebied in Drenthe, waar sinds 
een aantal jaren een groep kraanvogels is neergestreken. 
Dankzij verantwoord natuurbeheer zijn ze daar na 400 jaar 
afwezigheid weer teruggekeerd. 
Jacob ligt toe: “Door de ontmoeting met deze imposante 
vogels is mijn blik verbreed. Ik ben gefascineerd geraakt 
door de diversiteit en pracht van de vogels. Die verschil-
lende pluimages zijn een uitdaging geworden en probeer ik 
elke dag weer te verbeelden in mijn huidige reeks van sculp-
turen. Hiervoor gebruik ik de vlakglasverlijmingstechniek: 
al mijn beelden zijn opgebouwd uit minuscule bouwdeel-
tjes, glasstroken, stukjes die soms nog kleiner dan een 
vierkante centimeter zijn. Door lassen aan te brengen met 
een speciale lijm vormen ze één geheel. Deze techniek is in 
de basis heel eenvoudig, maar de uitwerking vereist heel 
wat: elk strookje moet op maat gesneden worden. Dan pas 
kan ik ze aan elkaar lassen, en elke las vraagt ook weer een 
tijd om te drogen.” 
Vensterglas is hierbij veelal de basis, maar Jacob werkt ook 
met gekleurd glas waarmee de dieptewerking van een 
object wordt versterkt. Ook maak hij gebruik van glas uit 

oude partijen van glazeniers. Jacob: “De gekleurde bouwste-
nen in mijn werk hebben een eerder leven gehad in kerken 
en boerderijen. Dat is ook zoiets moois van glas: het vergaat 
niet. Objecten maken van materiaal dat soms al honderden 
jaren oud is.” 

Glas als bouwsteen Kraanvogel • H. 57 cm

Woudaapje • H. 17 cm

Walter LeClair (1954) bladerde tijdens de Franse les op de 
middelbare school door een oud en beduimeld leerboek, en 
direct werd zijn aandacht getrokken door een kleine zwart-
wit reproductie van een schilderij. Het voelde alsof hij er 
plotseling werd ingezogen. Een kunstwerk dat voor hem zo 

krachtig bleek dat het hem als een por in de maag trof. Het 
schilderij was "Guernica" van Picasso, een enorm schilderij 
wat verwijst naar het bombardement in 1937 op Guernica 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog. “Dat is nog eens een 
kunstwerk!”, riep hij. Voor hem het begin van een leven als 
kunstschilder.  
Walter studeerde Grafiek aan de Akademie te Antwerpen 
en werd verder opgeleid als fijnschilder door de beroemde 
Belgische kunstenaar Maarten Boffé.  
Fijnschilderkunst is waarschijnlijk de meest ambachtelijke 
vorm van schilderkunst. Het maken van een olieverf in fijn-
schilderstijl lijkt soms ook wel een gevecht. Een gevecht 
met de voorwerpen, die niet onmiddellijk op hun juiste 
plaats willen staan. Een gevecht met de taaie verf en het 
dunne penseeltje. Een gevecht van de ogen die altijd op 
naaldscherp staan. En dan ook weer met een speels ele-
ment in het schilderij, zoals een kleine reflectie van een 

raam waarin een nog veel kleiner silhouet van een overvlie-
gend vliegtuig is verwerkt. Lichteffecten in het werk 
worden soms net iets sterker weergegeven, of juist afge-
zwakt, waarmee de schilder het stilleven als het ware op de 
juiste smaak brengt. 
Walter vertelt: “Ik ben een voorstander van esthetiserende 
schilderkunst. Onze vroegste voorouders waren daar al mee 
bezig, toen ze hun grotschilderingen maakten. Kunst mag 
best mooi zijn, en als het goed is zal bij kunst altijd iets van 
ontroering voelbaar blijven. De ontroering die je eventjes 
overvalt. Net zoals bij mij in het klaslokaal met de  
Guernica.” 

Ontroering in het klaslokaal

Metropolis • 160 x 92 cm

L’ange de Leclair • 120 x 97 cm

O Rose thou art sick • 70 x 132 cm

Zaankanter Fred Boom (1938) komt uit een maritieme 
familie. Zijn grootvader voer al op de veerdienst Enkhui-
zen-Stavoren toen de Zuiderzee nog bestond. In de 
familie werden schepen getekend, gebouwd en ook beva-
ren. Het stond daarom al gauw vast dat ook Fred zou gaan 
varen, en gaat hij op 16-jarige leeftijd als lichtmatroos 
voor het eerst naar zee. In 1957 gaat hij voor een opleiding 
naar de Kweekschool voor Scheepswerktuigkundigen in 
Amsterdam. Enkele jaren later treedt hij als scheepwerk-
tuigkundige in dienst bij de Koninklijke Nederlandse 
Stoomboot Maatschappij (KNSM). Ruim 10 jaar vaart hij 
bij deze maatschappij op zowel vracht- als passagiers-
schepen en ziet een groot gedeelte van de wereld. In 1971 
laat hij dit boeiende bestaan achter zich en kiest voor een 
baan aan de wal. Hij treedt in dienst bij het voormalige 
Crok & Laan in Wormerveer alwaar hij in 1998 afzwaait 

als hoofd van de technische dienst. Hij wijdt zich dan vol-
ledig aan het tekenen en schilderen van hoofdzakelijk 
scheepsportretten en zee- en havengezichten. 
Fred is als kunstschilder volledig autodidact, en werkt in 
zowel olieverf als aquarel/gouache techniek. In 2004, bij 
de opening van zijn expositie in het Molenmuseum in 
Koog aan de Zaan zei Fred: “Ik heb alleen een blauwe 
maandag in mijn lagere schooltijd op een tekenclubje 
gezeten bij 'Ons Huis' in Koog aan de Zaan. Dat werd 
geleid door de eertijds bekende drogist Barend Sibie, 
maar die beperkte zich tot het schilderen van molens. Ik 
had daar niet zoveel mee. Opmerkelijk is dat mijn schil-
derijen uiteindelijk dan toch in het Molenmuseum 

terecht zijn gekomen!” Tijdens deze expositie verscheen 
ook het boek ‘Over Zee’, waarin 100 van zijn schilderijen 
zijn afgebeeld. 
Binnen de hedendaagse maritieme schilderkunst neemt 
Fred met zijn oeuvre een gerespecteerde plaats in. Veel 
van zijn schilderijen zijn afgebeeld op boekomslagen en 
als illustraties gebruikt bij zeeverhalen. Fred is ook lid van 
een aantal maritieme verenigingen, en is hij redactielid 
van het maritieme maandblad de Blauwe Wimpel. 
Toen Fred 75 jaar werd, kreeg hij wegens zijn bijzondere 
verdiensten voor de Nederlandse koopvaardij een 
Koninklijke onderscheiding. 
Voor Fred blijft de zeevaart en alles wat daar mee te 
maken heeft een onuitputtelijke inspiratiebron voor zijn 
kunst. 

Raku blijft verbazen

maritieme nostalgie

Manderijneend • 17 x 27 cm

Lepelaar • H. 70 cm

Zaagbek • 19 x 22 cm

Elisabeth Leyen (1950) werd in Bergen 
(NH) geboren en woont tegenwoordig in 
het Noord-Hollandse Dirkshorn, waar ook 
haar atelier is gevestigd. 
“Mijn liefde voor de kunst is met de Ber-
gense paplepel ingegoten”, vertelt 
Elisabeth. “Veel kunstschilders, beeldhou-
wers en dichters kwamen vrijwel dagelijks 
in mijn ouderlijk huis over de vloer die mij 
waarschijnlijk toen al inspireerden.” 
Een fascinatie voor klei als aards materiaal 
bracht haar bij het keramiek en beginjaren 
1980 ging ze in de leer bij pottenbakker Bart 
Boersma sr. in Bergen. De eerste schopschijf 
werd aangeschaft en er werd veel geoefend 
om de juiste techniek bij het draaien van de 
schijf onder de knie te krijgen. 
Vele cursussen volgden en werden technie-
ken als handvormen, steengoedglazuren en 
zoutglazuren eigen gemaakt. De laatst-
genoemde techniek wordt van oudsher op 
bijvoorbeeld Keulse potten toegepast, waar-

door de scherf een prachtige karakteristieke 
glans krijgt. In 2003 werd een opleiding aan 
de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht 
afgerond, waarin Elisabeth zich verdiepte in 
het meer ruimtelijk werken en haar objec-
ten op een kunstzinnige wijze vorm te 
geven. 

Een workshop bracht Elisabeth in aan-
raking met ‘raku’, en op deze bijzondere 
techniek heeft ze zich inmiddels geheel toe-
gelegd.  
Het Raku stoken is een van oorsprong 
Japanse techniek. Hierbij wordt een object 
in een oven opgestookt tot een temperatuur 
van zo’n 1.000 graden waardoor het glazuur 
op het werk smelt. Vervolgens wordt dit, 
nog gloeiend heet, in een ton met zaagsel, 
hooi of stro gelegd, en door de ton direct af 
te sluiten wordt de brandende inhoud 
gesmoord. Na 15 - 20 minuten wordt het 
werk uit de zaagselton gehaald, in een 
waterbak afgekoeld en schoongemaakt. De 
barstjes in het glazuur (craquelé) van het 
object ontstaan door de grote wisseling in 
temperatuur en worden door het zuurstof-
tekort in de ton zwart, evenals de 
ongeglazuurde delen. Het glazuur krijgt ook 
een geheel ander karakter dan wanneer het 
alleen in een oven is gebakken. 
“Keer op keer blijft raku me vanwege het 
onvoorspelbare karakter van kleur en struc-
tuur verbazen. Bij deze Japanse techniek 
komt de Japanse gedichtkunst ‘Haiku’ ook 
goed van pas. Mijn werkstukken begeleid ik 
regelmatig met deze gedichtjes, die ik ook 
vaak zelf schrijf.” 

Nedloyd Bahrain • Gouache • 39 x 56 cm ss. Someri in de Oude Haven Z'dam ingevroren tijdens strenge winter 1963 •  
Olieverf op linnen • 50 x 70 cm

ss. Helmspey - Rijstboot in Oude Haven Zaandam - mei '39  • 40 x 60 cm

Kraanvogel • H. 70 cm
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schilderij in de woonkamer gezet en laat ik 
het verder op mij inwerken om antwoor-
den op de vragen over de compositie te 
krijgen. De voorstelling wordt dun geschil-
derd. Dat vergt veel tijd, maar dit heb ik 
ook nodig om goed in de sfeer van het 
schilderij te komen.” 
En alleen zo kan Gerrie diep in zichzelf 
keren om de voor hem zo kenmerkende 
sfeer in zijn werk weer te geven. 
Recent verscheen het boek ‘Monumentaal 
Assen’, met een compleet overzicht van 
Asser stadsgezichten. In het boek zijn 112 
werken van 70 kunstenaars afgebeeld; 
maar liefst 18 van deze werken zijn van de 
hand van Gerrie. 

Verstilde beelden

Pieter Vanden Daele (1971) woont en 
werkt in het Belgische Oudenaarde, een 
kleine Vlaamse stad aan de oevers van de 
rivier de Schelde. Pieter was op jonge 
leeftijd al een enthousiaste sportvisser, 
gefascineerd door de onderwaterwereld 
met haar wonderlijke fauna. De Schelde 
was hiervoor een ideaal visgebied. De 
aandacht in zijn kunst voor vissen en wat 
er verder in het water leeft is hiermee 
makkelijk verklaarbaar.  
Pieter is al jarenlang actief als beeldhou-
wer, en heeft zich alle gietkunsten eigen 
gemaakt; van gieten naar polijsten tot 
patineren. Het originele model maakt hij 
uit organische materialen zoals blade-
ren, hout, leer en andere materialen. Dit 
resulteert in de ruige maar gedetail-
leerde oppervlakte van zijn beelden, 
waarmee de echte vissenhuid prachtig 
wordt benaderd. 
De vissen van Pieter leven door, voor eeu-
wig gevangen in brons met een 
schitterend patina. Vergelijkbaar met 
prehistorische vissen gevangen in ver-
steende fossielen.  
Zijn werk wordt wereldwijd geëxposeerd. 
 

Vissen vangen  

in brons

Ochtend • Olieverf op paneel • 20 x 30 cm

Wandeling • Olieverf op paneel • 14 x 14 cmRuimte • Olieverf op paneel • 14 x 14 cm

De mist trekt op • Olieverf op paneel • 14 x 14 cm

In het vlakke Westerwoldse landschap, 
een streek in de provincie Groningen, doet 
Gerrie Wachtmeester (1957) zijn inspiratie 
op. Voor hem is dit het ultieme landschap, 
met zijn statige herenhuizen, weggetjes, 
kanalen en bosschages. Door monumen-
tale structuren uit hun natuurlijk verband 
te halen en ze in een romantisch 
landschap te plaatsen wil Gerrie in zijn 
werk harmonie scheppen tussen sfeer, 
droom en werkelijkheid. Mensen en dieren 
passen daar niet echt bij. Hun aanwezig-
heid zou de rust van het beeld verstoren en 
onvoldoende ruimte laten voor de eigen 
fantasie. 
Gerrie vertelt: “Wanneer ik een schilderij 
opzet, begin ik met een basisidee dat nog 
niet verder is uitgewerkt. Vervolgens trek 
ik de horizonlijn die de verdere compositie 
op het doek inkadert. Beeldbepalende ele-
menten in het landschap krijgen min of 
meer een plaats, maar daarna wordt eerst 
de lucht geschilderd. Die bepaalt ook de 
sfeer van de voorstelling. Vaak zet ik deze 
met een waaierkwast snel neer. Vervolgens 
wordt het landschap verder ingevuld, en 
dit gaat sterk intuïtief. Waar vraagt het 
schilderij om? Wat moet waar komen; welk 
jaargetijde is het? 's Avonds wordt het 

Coupe Papier • L. 28 cm

Félicien • L. 20 cm

Olga • L. 43 cm

Cyrillus • L. 33 cm

Ferox • H. 70 cm

Op zijn twintigste begon 
Rob de Lange (1958) 
met schilderen en is er 
eigenlijk nooit mee 
opgehouden. Zijn aller-
eerste serie was de sloop 
van papierfabriek Van 
Gelder in Wormer. Oude 
vervallen gebouwen fas-
cineren Rob. In Kunst 
voor Thuis laat hij een 
aquarel zien van een 
lang geleden gesloopt 
pand op het Noordeinde in Wormerveer, tegenover Gerkens Cacao in Wormer. 
Zijn eerste portret was meteen ook een zelfportret. Rob vertelt: “Portretten maken doe 
ik graag, ik heb er ook veel in opdracht gemaakt. In deze expositie hangt het portret van 
Gré Zijp-Smit uit Wormer. Dit schilderij is destijds geselecteerd voor een expositie van 
de Royal Society of Portrait Painters in de Mall Galleries in Londen.” 
Ook landschappen, de natuur en dieren fascineren Rob. Landschappen zijn voor hem 
afbeeldingen waar je je in kunt verliezen en genieten van schoonheid, alsof je er echt 
bent, even de wereld buiten sluiten. Voor deze tentoonstelling koos Rob voor een kijkje 
op Den Oever, dat hij, onderweg naar Texel, bezocht. 
De geit die Rob laat zien is een resultaat van een verblijf op Terschelling. Telkens waar 
een geit stond stopte hij om te kijken en foto’s te maken. Intrigerende beesten voor Rob; 
alleen het fietsen zal zo niet zijn opgeschoten. 
Behalve sloop, portret en natuur is er voor Rob nog een belangrijke bron van inspiratie: 
de verf zelf. “Met een kwast in de weer, kijken en voelen wat je met verf kan doen vind 
ik fascinerend, dat is de grootste studie van mijn leven. En ook hierin wissel ik af: olie, 
acryl, aquarel, soms aangevuld met collagetechniek”, sluit Rob af. 

Werken met hout

Oud en vervallen

Den Oever • 35 x 67 cm

Gré Zijp-Smit • 41 x 53 cm

On top • 28 x 31 cm

Sloop fabriek, Wormerveer • 44 x 63 cm

Het was via een omweg dat Thomas Anton Geurts (1984) uiteinde-
lijk uitkwam bij zijn echte passie; het werken met hout. Eerst volgde 
hij een grafische opleiding en belandde in de wereld van de reclame 
industrie. Het werd Thomas Anton duidelijk dat zijn hart daar niet 
lag. Altijd al werd hij aangetrokken door het werken met zijn han-
den. Na een paar jaar van knutselen en ronddolen volgde hij in 
2007-2009 de opleiding meubelmaker, en dit gaf hem de basisken-
nis om zich verder te ontwikkelen tot het bijzondere werk wat hij 
vandaag de dag maakt.  
Thomas Anton vertelt: “Ik vind het belangrijk om mijzelf steeds te 
blijven vernieuwen en te ontwikkelen; herhaling in mijn werk is het 
laatste wat ik wil. Steeds heb ik weer ideeën, maar is het latere eind-
resultaat vaak toch anders dan de schets die ik in mijn hoofd had. 
Echt gedetailleerd schetsen of vooruit plannen doe ik dan ook bijna 
niet. Ik vind het ook wel mooi wanneer het idee groeit wanneer ik 
aan een object werk. Het moment bepaalt hierbij eigenlijk mijn 
keuzes. Vanwege de kracht die het uitstraalt heb ik een sterke voor-
keur voor de meer donkere houtsoorten en contrasten. Het is heel 
belangrijk voor me, dat ik de emotie en het gevoel dat ik in een werk 

leg kan overdragen aan de liefhebber. Dat het een leven kan 
inspireren, wanneer diegene aan het dagdromen is, en met de 
ogen de lijnen, vorm of kleuren in het hout van het object volgt.” 
In aanvang gingen zijn houten objecten alleen naar goede ken-
nissen en familie. Tegenwoordig vindt het werk van Thomas 
Anton zijn weg naar liefhebbers tot ver over grens. 



10 Kunst voor Thuis Kunst voor Thuis 11

Meester van de Compositie

Het atelier van Cas Waterman (1958) 
roept met honderden stukken gereed-
schap, voorwerpen en schilderijen een 
sfeer van ambachtelijkheid op en ook zijn 
schildertechniek is traditioneel. Hij 
gebruikt de zogenaamde wisseltechniek 
van olieverf en zelf gewreven ei-tempera. 
Beide schilderwijzen geeft hem zo de 
voordelen: het tekenachtige, matte van de 
tempera vormt samen met de vloeiende, 
rijk glanzende olieverf een ideale com-
binatie. Door de gelaagde opbouw van 
zijn schilderijen weet Cas bovendien een 
zeer fijne detaillering te bewerkstelligen. 
Zijn schilderijen doen in hun kleurstel-
ling, de attributen en de houding van de 
personen denken aan de Vlaamse en 

Duitse primitieven; in de lijnvoering roept 
het juist sterke associaties op met Itali-
aanse renaissanceschilders als Jacopo da 
Pontormo en Agnolo Bronzino. 
Cas schildert voornamelijk vrouwelijke 
naakten en landschappen. Het naakt is 
natuurlijk in alle eeuwen een veelgebruikt 
thema, maar modellen van Cas zijn wel 
degelijk van deze tijd: ze zijn confronte-
rend door hun houding, kwetsbare 
naaktheid en vooral hun levensechtheid. 
Achtergrond en lijst spelen daarnaast een 
belangrijke rol: zij hebben te maken met 
de afgebeelde persoon en deze drie-een-
heid vormt het totaalbeeld van het 
naaktportret. 

Confronterende naakten

Dit enorme doek is nu terug te vinden in het 
cultureel centrum van de stad. Verder kreeg 
Bob ook een eervolle opdracht van het 
Ministerie van Algemene zaken en schil-
derde hij twee doeken ‘Hofvijver’ - als 
afscheidscadeau voor de toenmalige Minis-
ter-president Wim Kok.  
Tot slot is Bob auteur, en verscheen in 2008 
zijn boek ‘Meester van de compositie’. 
Hierin wordt in detail de werking van de 
compositorische taal uiteengezet. Het boek 
is inmiddels een ware collector’s item 
geworden. 
Zijn werk was inmiddels te zien in exposi-
ties over de hele wereld. 

Bob Tomanovic (1954) werd geboren in Bel-
grado. Al op jonge leeftijd was hij 
gefascineerd door ontwerpen en vormge-
ven. Hij volgde dan ook een opleiding aan 
de School voor de industriële vormgeving 
en vervolgde zijn studie aan de Academie 
voor toegepaste kunst, afdeling interieur en 
design. Begin jaren 1980 begon hij zijn 
creatieve loopbaan als designer bij een 
interieur design studio in Belgrado. Een 
aantal jaren later emigreerde Bob naar 
Nederland en vervolgde zijn loopbaan als 
zelfstandig kunstenaar en ontwerper. Hij 
werd onder meer bekend als de bedenker 
van de nat-in-nat aquareleer methode en 
ook de nat-in-nat water mengbare olieverf 
techniek. 
In 2000 won Bob de prestigieuze Japanse 
‘Kawaguchi Art Price’; in 3 maanden tijd 
schilderde hij een doek van 6 meter lang in 
Kawaguchi stad, een voorstad van Tokyo. 

Another Dimension • Olieverf op doek • 100 x 120 cm

New Morning • Olieverf op doek • 130 x 100 cm

Corals • Olieverf op doek • 80 x 80 cm

Hoogtevrees • Olieverf op paneel • 30 x 20 cmBouguereau • Olieverf op paneel • 100 x 70 cm

Dear John • Olieverf op paneel • 90 x 60 cm Umami • Olieverf op paneel • 30 x 20 cm

Nederlandse koe ontmoet Spaanse stier 

Nissim Men, Compositie van de Zaanstreek

Kees van de Nes (1962) werd geboren in 
Amsterdam op de Haarlemmerdijk. Als sla-
gerszoon kwam hij veel in aanraking met 
runderen en andere beesten. Als kleine jon-
gen mocht hij mee naar de boer om koeien 
te bekijken en ging hij mee naar de vee-
markt in Purmerend. Indrukwekkend vond 
hij dat toen al, al die koeien en boeren die 
handjeklap deden. Helaas is die geweldige 
sfeer verleden tijd. Zijn tekenopleiding 
heeft hij op het Grafisch Lyceum Amster-
dam gedaan. Later heeft Kees zijn 
technieken op de Wackers Academie in 
Amsterdam met verschillende cursussen 
en masterclasses bijgeschaafd. Kees is vaak 
te vinden in de polder waar hij met snelle 
schetsen de houdingen van koeien en stie-
ren vastlegt. Hij is een bevlogen schilder 
van vee, eigenlijk alles op en om de boerde-
rij. Het zijn oerbeesten die al door de 
eeuwen heen een gewild onderwerp zijn, de 
grotschilderingen van stieren in Frankrijk 
maakte al grote indruk op Kees in de jaren 
1990 en inspireren hem nog steeds. Door 
uitstapjes naar Spanje raakte hij al snel in 
de ban van de Spaanse stier en bezocht stie-
renfarms in Spanje en Portugal. 

Ook dit jaar gaat hij naar Andalusië om te 
schetsen en foto’s te maken. “Als je oog in 
oog met een Spaanse stier staat begint je 
hart meteen sneller te kloppen”, dat is de 
ervaring die hij heeft, vertelt Kees. Nadat 
zijn hartslag enigszins is gezakt kan hij 

beginnen met het maken van schetsen met 
houtskool, pen en inkt of een vlotte aquarel. 
Het is elke keer weer een uitdaging voor 
hem om de dynamische houding, snelheid, 
zachtheid en onberekenbaarheid op het 
doek te krijgen. Deze schetsen en belevin-
gen neemt hij mee naar zijn atelier in 
Nederland om ze uit te werken in olieverf. 
In zijn atelier waar hij gepassioneerd werkt 
hoor je de flamenco-muziek op de achter-
grond. De Hollandse stieren zijn mooi maar 
bij de Spaanse stieren komen de spierbun-
dels en de dikke nekken met geweldige 
schouderpartijen mooi uit, zo elegant met 
een slank achterlijf. Prachtige beesten vindt 
Kees, zou het komen omdat hij zelf sterren-
beeld stier is? Kees maakt vrij werk en 
schildert in opdracht. Volg hem op Insta-
gram en facebook!  
 
 

Hollandse schilder voelt 
zich thuis in zuid Spanje

Stier in actie • 65 x 82 cm

Stier in de storm • 82 x 65 cmJisper koe • 60 x 60 cm

Toro • 100 x 100 cm

Toro • 60 x 60 cm

Nissim Men (1960) is beeldend kunstenaar en 
fotograaf. Met zijn project ‘City’s-Portraits’ 
brengt hij meerdere dimensies van een stad 
samen in een tweedimensionaal beeld. Het ver-
leden, het heden, de architectuur, de culturele 
ontwikkelingen en de bezienswaardigheden 
voegt hij samen tot een portret dat de sfeer van 
de stad uitdraagt. Na het fotograferen mon-
teert Men de vele beelden aan elkaar en 
gebruikt historische cartografische tekeningen 
uit stadsarchieven om te laten zien hoe een 
stad in zijn tegenwoordige vorm is gegroeid. 

Uit de collectie
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Op jonge leeftijd maakt Dick van Heerde 
(1954) al zijn eerste olieverfschilderij. Eind 
jaren 1970 werkt hij mee aan de restauratie 
van de orgelluiken van de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam, en dit leert hem de fascine-
rende techniek die door de 17e-eeuwse 
schilders werd toegepast. Later blijkt dit 
voor Dick een belangrijke inspiratiebron te 
zijn.  
Medio jaren 1980 jaren richt Dick zich  
volledig op het werken als zelfstandig kun-
stenaar, met eerst een grote aandacht voor 
het wildlife in de natuur van Europese lan-
den. Enkele jaren later reist hij naar 
Tanzania en wordt overdonderd door de 

natuur die hij daar ziet. Hij blijft deze regio 
bezoeken en zijn fascinatie voor Afrika is 
duidelijk in een deel van zijn oeuvre terug 
te vinden. 
Met zijn werk behoort Dick alweer vele 
jaren ook internationaal gezien bij de toon-
aangevende realistische dierschilders. Een 
zeer gedreven kunstenaar die gaat voor het 
ambacht en het vakmanschap in elk werk 
wat hij maakt. 
Verder is Dick een van de initiatiefnemers 
van de Stichting Watoto Samburu, welke 
het doel heeft het verlenen van medische en 
educatieve hulp aan de Samburu stam in 
Kenia.

De liefde voor wildlife

De zoektocht naar verstilling

Haar ouders leerde Meg al vroeg in haar 
leven te tekenen, en ze is dat haar hele 
leven blijven doen. Ze heeft verschillende 
beroepen uitgeoefend, maar koos er uit-
eindelijk toch voor om van schilderen 
haar beroep te maken. 
Meg den Hartog (1952) vertelt: “Ik zoek 
altijd naar verstilling. De wereld waarin 
wij leven is zo gehaast en er gebeurt 
zoveel om ons heen. Als je tot rust kunt 
komen en ontspannen, zie je ineens de 
details en de schoonheid van het leven 
om je heen. Ik houd ervan om details te 
bekijken, te schilderen en de schoonheid 
daarvan wil ik graag delen met anderen, 
zodat ook zij een moment van rust kun-
nen ervaren. Graag schilder ik simpele 
onderwerpen: een jurk, een oud zak-
doekje, een vlinder. De kleuren zijn 

hierbij zacht en gedempt, behalve bij de 
vlinders; die hebben heldere kleuren, 
zoals ze in de natuur voorkomen. Ik houd 
van het schilderen van (liefst oude) stof-
fen: jurken van kant, zijde, tule en oude 
zakdoekjes, waarbij ik me dan afvraag 
waar ze allemaal zijn geweest. Wie droeg 
de jurk, wat zijn de verborgen geheimen, 
wat voelde de persoon die de jurk droeg?” 
Meg werkt daarbij ook met zuiver blad-
goud, diamantpoeder en het echte lapis 
lazuli pigment; een intense, levendige 
blauwe kleur. 
“Als ik met goud werk, geniet ik van de 
glans, het gevoel van luxe en plezier ter-
wijl ik middenin de goudvlokjes zit; ze 
vliegen om me heen terwijl ik het goud 
aan het plakken ben. Ik gebruik goud als 
achtergrond en schilder de schaduwen, 
waardoor het goud de lichte delen van 
het onderwerp weergeeft. Het goud 
schijnt door de verf heen en op die 
manier schilder ik licht en donker.” 
Een schilderij met goud is inderdaad 
magisch; de kleuren lichten op of worden 
donker, afhankelijk van de hoek van 
waaruit naar het schilderij wordt geke-
ken. Net als het goud: het glanst of juist 
niet.  
Meg werkt met haar stillevens van jurken 
en ook haar portretten van mensen en 
dieren ook in opdracht.  

Terug naar het bal • Acryl op linnen • 40 x 30 cm

Mooie hoed • Acryl op linnen • 120 x 100 cm

Blik op hout

Gé Steensma • Kleine bank • 128 x 19 x 48 cm

Gé Steensma • 3-ling • 122 x 49 x 28 cm

Maartje van Deursen • Vierluik • 60 x 40 x 4 cm

Bart Bisscheroux • Open kast • 180 x 60 x 45 cm

Bart Huijpen • Kabinet • 170 x 70 x 40 cm

Blik op Hout is een samenwerkingsverband 
van 8 zelfstandige meubelmakers, gevestigd 
in de voormalige blikfabriek Zaanlandia in 
Krommenie. Elk hebben ze hun eigen be-
drijf en delen de werkplaats, machines en 
ook expertise. Op het terrein rondom de 
werkplaats liggen boomstammen vaak ja-
renlang te drogen. Een flinke zolder boven 
de werkplaats is de houtopslag. 
Naast het werk in opdracht worden in Blik 
op Hout ook eigen ontwerpen en (gezamen-
lijke) projecten uitgevoerd, zoals het ker-
senproject. Hoe kwam dit project tot stand 
en wie doen er mee? 
In 2014 werd in Bunnik een kersenboom-
gaard gerooid. Meubelmaker Bart Bissche-
roux, hij kwam er als kind al kersen eten en 
kende de plek dus goed, raakte met de eige-
naar in gesprek. Het resultaat was dat er de 

hand kon worden gelegd op bijna 20 boom-
stammen. Deze ‘oogst’ werd verdeeld over 
een aantal meubelmakers met als doel een 
gezamenlijke expositie te organiseren, 
waarbij de objecten vooral de schoonheid 
van het hout moesten tonen. 
Deze eerste presentatie vond in oktober 
2017 plaats op het ‘vormgevers in hout’ 
weekend, toevallig vlakbij de boomgaard 
waar de bomen waren gerooid.  

In het kersenproject werken de volgende 
meubelmakers samen: 
Bart Bisscheroux (1972) is altijd al met hout 
in de weer en, na een studie sterrenkunde, 
in 2001 verzeild geraakt in zijn eigen bedrijf 
Kepler Acts. Het verhaal van een boom en 
zijn omgeving is zichtbaar in de tekening 
van het hout en komt tot uitdrukking in het 
werk wat Bart ervan maakt. De kersen-
bomen uit Bunnik waren voor hem een 

unieke gelegenheid om met bomen uit zijn 
jeugd een mooi project te starten met vrien-
den en collega’s en zo het verleden en het 
heden met elkaar te verbinden. Van het 
hout maakte Bart hiervoor grote en kleine 
tafels en een kast, alles in combinatie met 
zwart staal, dat qua kleur en glans zo mooi 
past bij de bast van de kersenbomen. 
Gé Steensma (1972) volgde een opleiding 
tot Goud en Zilversmid in Schoonhoven, 
maar raakte ook verslingerd aan hout. Na 
een opleiding tot meubelmaker aan het 
Hout- en Meubileringscollege in Amster-
dam is Gé alweer 15 jaar werkzaam als zelf-
standig meubelmaker. 
Gé aan het woord: “Iedere houtsoort heeft 
zijn eigen kleur, vlam en tekening. Juist door 
het hout zelf als uitgangspunt te nemen 
voor het ontwerp, versterken materiaal en 
vormgeving elkaar enorm. Het kersenhout 
uit de boomgaard in Bunnik dat gebruikt is 
voor deze tentoonstelling, is zo rijk van 
kleur en vlam dat het maar wat lastig was 
om er een zaag in te zetten. Dit heb ik dan 
ook vaak voorkomen 
door juist de hele plaat 
hout te gebruiken, 
waardoor de boom-
vorm nog helemaal 
zichtbaar is.” 
De boomvorm is 
prachtig terug te vin-
den in de tafel die uit 2 
grote “plakken” kers be-
staat, maar ook in de  
3-ling kast en zijn 
Vriendje-kast herken je 
zo de Kersenboom. 
Bart Huijpen (1998) 
werd opgeleid aan het 
Hout- en Meubile-
ringscollege in Amster-
dam en, geïnspireerd 
door verschillende sta-
ges, is Bart in 2018 zijn 
bedrijf gestart. Bart 
heeft veel liefde voor 
eenvoud en ouder-
wetse werkmethodes 
voor het ambacht van 

het meubels maken. Liever dan moderne 
scharnieren, schroeven en ornamenten te 
gebruiken, geeft hij het hout en de houtver-
bindingen de voorgrond. Voor het Kersen-
project maakte hij de kast ‘Kabinet uit Kers’ 
waarin deze visie is toegepast. 
Maartje van Deursen (1963) volgde ook 
haar opleiding aan het Hout- en Meubile-
ringscollege en is sinds 1990 actief met haar 
bedrijf Cambium Meubels. Haar motto hier-
bij is ‘hout vertelt zijn eigen verhaal’. Voor 
het kersenproject portretteerde zij de 
boomstammen in de vorm van een garde-
robe meubel en in een vierluik ‘ode aan de 
bomen’. 

Maartje van Deursen • Garderobekast • 180 x 120 x 62 cm
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Stadsgezichten, interieurs van oude gebou-
wen, marmeren vloeren, het zijn de 
onderwerpen die je steeds weer tegenkomt 
in de schilderijen van Roos van der Meijden 
(1979). Met de lichtval, de weerspiegelingen 
en de enorme dieptewerking vraag je je 
soms af of je niet naar een foto kijkt. Maar 
nee, het is écht geschilderd.  
Roos maakt schilderijen die op het eerste 
gezicht fotorealistisch en klassiek zijn. 
Maar wie langer kijkt zal zien dat haar werk 
ook door de moderne tijd beïnvloed is. Ze 
gebruikt schildertechnieken van de oude 
Hollandse schilderkunst, die ze combineert 
met haar eigen inzichten en kleuren. Zoals 
een onderschildering met paarse verf.  
“Een onderschildering is de grondverf van 
een schilderij”, aldus Roos. “Met de onder-
schildering bepaal ik de indeling van mijn 
schilderij en waar de donkere en lichte par-
tijen komen. Deze onderschildering maak 
ik geheel in paarse verf. Klassieke schilders 
gebruikte hiervoor met name bruine en 
grijze tinten. Ik vind het echter leuk om een 
kleur te kiezen die een beetje tegengesteld 
is aan de verwachting van de kijker. Want 
ondanks dat na de onderschildering nog 
een aantal kleurlagen volgt, blijft het paars 
toch aanwezig in het eindresultaat.” 
Haar stadsgezichten en interieurs zijn 
vluchtige momenten uit het dagelijks leven. 
Met haar schilderijen wil Roos de tijd even 

stil zetten, om ons te laten zien welke mooie 
momenten ons anders zouden ontgaan. En 
ons de tijd geven, er eindeloos van te blijven 
genieten. En door de schilderijen te bestu-
deren, ga je misschien zelf ook anders naar 
de dingen om je heen kijken.  
“Al tijdens mijn opleiding raakte ik geïnte-
resseerd in de manier waarop de omgeving 
zich kan reflecteren in water en hoe de golf-
bewegingen het licht weerkaatsen. In de 
loop der jaren kwamen verschillende 
onderwerpen voorbij, maar reflecties in 
vloeren, glas en water blijven inspireren,” 
vervolgt ze.  
Roos is in 2001 afgestudeerd aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kun-
sten in Den Haag aan de afdeling grafiek. Zij 
maakte in die tijd vooral kleurenetsen 
waarvoor zij in 2001 de Allianz Grafiekprijs 
won. In 2008 heeft zij de overstap gemaakt 
naar het schilderen. Dit werd in 2011 
beloond met de eretitel Talent van het Jaar 
in de verkiezing Kunstenaar van het Jaar. 
Sindsdien mag zij zich ieder jaar rekenen 
tot de 25 meest populaire kunstenaars in 
deze verkiezing.  
Roos tot slot: “Tijdens deze expositie is een 
aantal van mijn stadgezichten en interieurs 
te zien. Neem vooral de tijd om alle details 
in je op te nemen en probeer eens te ont-
dekken of jij de paarse kleur terugvindt in 
het prachtige eindresultaat.” 

Van paars tot prachtig

 
 

In 1967 tekende cartograaf F. W. Michels deze gekleurde panoramische kaart van de 
Zaanstreek, met daarop de aanduiding van alle belangrijke gebouwen. De Coentun-
nelweg is er nog in aanleg op aangegeven, evenals de nieuwe wijken van Zaandam, 
zoals Peldersveld, Hoornseveld en Kogerveld. De kaart werd uitgegeven ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan van Honig in Koog aan de Zaan. 
Amsterdammer Fredericus Wilhelmus (‘Ricus’) Michels (1906-1975 ) was stuurman 
op de Holland-Afrikalijn en ging later aan de slag in het boekhandelsvak. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet, en vervalste identiteitsbewijzen.  
Na de oorlog trad hij in dienst bij een uitgeverij en maakte hij ontwerpen voor de  
kartografische uitgaven; later verrichtte hij ook tekenwerk als kartograaf. In 1956 
ging hij als zelfstandig tekenaar verder en illustreerde boeken, schreef reisgidsen, 
verzorgde bibliofiele uitgaven, en maakte tal van illustraties. 

Zondagmorgen • Olieverf op paneel • 40 x 40 cm

Zaterdagavond • Olieverf op doek • 70 x 70 cm

Roos van der Meijden voor het schilderij in een 
vroeg stadium met de paarse onderschildering.

Tijdloze werkelijkheid  
 
 
 
Het bekendste werk van de 
Italiaan Famiano Strada 
(1572-1649) is ‘De bello 
Belgico decades duae, 1555-
1590’. Het boek verscheen in 
meerdere talen en was lange 
tijd vooral in de Spaanse en 
Oostenrijkse Nederlanden 
het meest geraadpleegde 
werk over de Tachtigjarige 
Oorlog. Het eerste deel (1632) 
beschrijft de strijd tussen de 
Spaanse troepen van de 

hertog van Parma en die van 
de Staten-Generaal van 
Willem van Oranje. Het 
tweede deel (1647) verhaalt 
de gebeurtenissen onder 
Farnese tot en met 1590. 
Deze ingekleurde kaart is 
afkomstig uit dit werk en 
verscheen in 1635 bij de 
Antwerpse drukker Jan 
Cnobbaert en bevat een ‘Leo 
Belgicus’, een gegraveerde 
kaart waarop de 
Nederlanden in de vorm van 
een leeuw wordt afgebeeld.  

Herman Smorenburg (1958) woont in  
Alkmaar waar hij ook zijn atelier heeft. Als 
klein jongetje was hij al gefascineerd door 
een mysterieuze wereld van droombeelden 
en fantasieën. Later zou hij hiermee zijn 
monumentale schilderijen vormgeven. 
Herman vertelt: “Mijn schilderijen verwij-
zen naar tijdloze werkelijkheden, naar het 
onbegrensde, het loskomen van de begren-
zingen van tijdgeest en cultuur. De onder-
werpen dienden zich al aan, toen ik als 
jonge kunstenaar een symboliek zocht om 
innerlijke processen te kunnen uitdruk-
ken. Hierbij zijn bespiegelingen over leven 
en dood en de dualiteit van geest en mate-
rie terugkerende thema’s.”  
Toch koos hij er niet direct voor om zich 
volledig aan het kunstenaarschap te wij-

Fijnschildertechniek – van grisaille tot 

glaceren 

Voor zijn schilderijen maakt Herman ge-
bruik van de fijnschildertechniek met olie-
verf. Een intensieve techniek die ooit door 
de grote meesters uit de 17e eeuw werd toe-
gepast. Moderne materialen maken tegen-
woordig een eigentijdse interpretatie 
hierbij mogelijk. 
Herman legt uit hoe dit in zijn werk gaat: 
“Met potlood maak ik, als een eerste ge-
voelsblauwdruk, een ruwe tekening op een 
met grijze verf voorbewerkt houten paneel. 
Vervolgens breng ik een monochrome en 
zeer gedetailleerde onderschildering aan. 
Deze ‘grisaille’ (een afbeelding in dezelfde 
kleur) wordt uitgevoerd in schrale olieverf 
en is alleen bedoeld om de vorm en het spel 
van licht en donker neer te zetten. Eigenlijk 
vormt dit al een goed beeld van hoe het 
schilderij eruit gaat zien; alleen is er nog 
geen kleur toegevoegd. Vervolgens worden 
door overschildering de kleuren opge-
bracht. Dit gebeurt in meerdere dunne 
lagen transparante verf, wat ook wel glace-
ren wordt genoemd. Voordat ik een nieuwe 

den. Eerst volgde hij een lerarenopleiding 
in Amsterdam om vervolgens toch voor 
een andere weg te kiezen en verbleef hij 
enige tijd in een klooster in Engeland. Deze 
meditatieve ervaring heeft voor zijn kunst 
een blijvende betekenis gekregen. 
Eenmaal terug in Nederland ging Herman 
alsnog lesgeven, en combineerde hij dit 
met het werk als vrij kunstenaar. Later liet 
hij het lesgeven achter zich en koos hij er-
voor om zich volledig te richten op het 
werk als kunstschilder.  

laag kan aanbrengen, moet de vorige laag 
wel heel goed gedroogd zijn. Soms wordt 
ook wel een dunne laag tussenvernis aan-
gebracht. Dit tijdrovende proces wordt 
steeds herhaald totdat uiteindelijk het doel 
is bereikt: een intense kleur- en dieptewer-
king, boeiende licht-donker contrasten, 
scherpe detaillering en overtuigende stof-
uitdrukking. Het schilderij wordt tenslotte 
in een beschermende vernis gezet en kan 
zo generaties lang bewaard blijven.” 

Als voormalig docent biedt Herman voor 
kleine groepen een cursus fijnschilderen 
aan; dit voor zowel de beginner als de schil-
der die een verdere verdieping zoekt. Een 
persoonlijke begeleiding staat hierbij cen-
traal.  
Veel van het werk van Herman is aange-
kocht voor de Van Soest collectie: een  par-
ticulier project met als doel een 
internationale collectie fantastische kunst 
in een museum onder te brengen. 
Herman heeft verder deelgenomen aan 
verschillende (inter)nationale kunstbeur-
zen en tentoonstellingen. Zo was zijn werk 
te zien op de succesvolle expositie ‘Grenze-
loos Verbeelden’ (2008) in de tentoonstel-
lingszalen van het Slot Zeist. Ook heeft hij 
deelgenomen aan de internationale 
‘Dreamscapes’ projecten in Amsterdam 
(2009/2010), Oostenrijk (2017), België 
(2018) en Duitsland (2019). 

Op de grens • Olieverf op paneel • 40 x 40 cm

Van herfst naar winter • Olieverf op paneel • 40 x 60 cm

Dreamcat • Olieverf op paneel • 50 x 40 cm

Bestemming • Olieverf op paneel • 70 x 50 cm

Uit de collectie



16 Kunst voor Thuis

Mei – juni 
 
de Zaanse KunstSalon 

De galerie biedt ook graag een 
platform voor de meer regionale 
Zaanse kunst. Zo organiseert de 
Willem Jansen Stichting in onze 
expositieruimte de Zaanse Kunst-
Salon. Liefhebbers van de Zaanse 
beeldende kunst krijgen de gele-
genheid om werken uit eigen 
bezit ten verkoop in te brengen of 
hun collectie uit te breiden door 
een werk op de expositie aan te 
schaffen. Het aanbod zal niet al-
leen beperkt blijven tot werk van 
Willem en Chris Jansen. Vanzelf-
sprekend is er ook ruimte voor 
hun tijd- en streekgenoten. Ook 
werk van hedendaagse kunste-
naars uit de regio kan ten verkoop 
worden ingebracht. 

Juli - september 
 
Zonder Haast 

In 2020 presenteren wij voor de 7e 
keer onze zomerexpositie ‘Zonder 
Haast’, met werk van een groep 
hedendaags realistische kunste-
naars uit het binnen- en 
buitenland. Schilderijen of teke-
ningen in een verbluffend (hyper) 
realistische stijl of in een wat 
meer losse impressionistische 
penseelvoering. Hierbij neemt het 
stilleven een centrale plaats in. 
Traditioneel werk, maar in een 
geheel nieuw jasje. Ook zijn er 
beelden te zien, gemaakt van 
brons, glas, hout of een ander 
materiaal. Werk van kwaliteit in 
elke prijsklasse.

Oktober – december 
 
Natuurlijk Natuur 

Vanaf oktober wordt de galerie 
weer ingeruimd voor de 11e editie 
van de expositie ‘Natuurlijk  
Natuur’, met als thema wildlife 
art. Ook is er in het aanbod, van 
ook internationale kunstenaars, 
aandacht voor de natuurland-
schappen om ons heen en het 
boerenlandleven. Elk jaar is het 
weer een verrassend resultaat 
met een boeiende collectie van 
schilderijen, tekeningen en beel-
den in zowel realistische als im-
pressionistische stijl, van een 
aantal hedendaagse kunstenaars 
met ook werk van een aantal  
19e-eeuwse schilders. 

De stichting heeft ten doel om het leven en 
werk van de Zaanse kunstschilders Willem 
Jansen (1892-1969) en zoon Chris Jansen 
(1918-1961) en andere Zaanse tijdgeno-
ten/kunstenaars onder de aandacht van een 
zo breed mogelijk publiek te brengen en te 
houden. De stichting wordt hierbij financi-
eel ondersteund door een groep van 
donateurs. Om aan deze doelstelling invul-
ling te geven voert de stichting een aantal 
activiteiten uit, zoals het beheren van een 
collectie kunstwerken en documentatiema-
teriaal van/over de Jansens, het geven van lezingen en het organiseren 
van (thema) exposities en overige projecten. Drie keer per jaar geeft de 
stichting een Bulletin uit. 
Voorzitter Arjen van Ginkel aan het woord: “De stichting kan al heel wat 
jaartjes een beroep doen op Galerie Staphorsius. We zijn daar heel blij 
mee. Bijna elk jaar is er wel een mogelijkheid voor ons om iets te orga-
niseren en kunnen we gebruik maken van de expositieruimte. Verder is 
er veel expertise over de Zaanse kunst. Ook de collectie kunstwerken die 
de stichting beheert hebben we daar veilig kunnen onderbrengen. In het 
voorjaar kunnen we weer een Zaanse KunstSalon organiseren. Van de 
inbrengers van kunstwerken vragen we een kleine vergoeding en dit 
komt de stichting dan weer ten goede. Verder worden we financieel 
ondersteund door een groep donateurs die jaarlijks een bijdrage doen. 
Graag breiden we deze groep uit en als nieuwe donateur bent u zeer  
welkom!”  Zie: willemjansenstichting.nl

Willem Jansen Stichting 

Agenda 2020 

BENJI
b a g s 

Reclamebanners, je ziet ze overal. En ál deze banners worden 

restafval. Hier doen wij wat aan: we maken er hippe tassen van! 

Voor de productie van de tassen maken we enkel gebruik van 

reststromen. Daarom is er van elke tas maar één exemplaar. 

Wij laten zien dat mode duurzaam kan zijn.  

Doe jij met ons mee? Ga dan nu naar onze webshop!

B E N J I B A G S . N L

10% KORTING?   CODE: KUNST 

Ga naar onze website en verzilver bovenstaande code.  
De kortingscode is geldig t/m 25 april 2020. 
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