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WIJK AAN DE WAND: EEN KUNSTSTUK NA 50 JAAR
 
Wanneer : woensdag 1 mei 2013, 21.03 uur
Wat : bestuursvergadering van KeK 
Waar : Wijk aan Zee 
Waarover : verlanglijstje

‘Mag ik nu ook eventjes? Volgend jaar bestaan we 50 jaar.’  
VIJFTIG! Wat gaan we doen op ons jubileum, toch wel iets bijzonders?’
‘Héhé, kijk nou even goed. Het staat toch al een paar maanden op de actielijst?’
‘Is er nog koffie en ’n stroopwafel?’ 
‘O, leuheuk een jubileuhum. Gaan we iets heel speciaals mee doen.’
‘Wat dacht je van een top 20 van onze favoriete kunstwerken of oud-exposanten?’ 
‘Nee, kom op nou. Dat is toch echt te voorspelbaar.’ 
‘En als we als cadeau aan de Wijkers vragen hun favoriete werk bij ons te brengen?’
 
‘Jaaaaah, dat gaan we doen!’ 
 
Net als onze voorgangers die vijftig jaar geleden niet wisten wat het zou worden, wisten  
wij vorig jaar niet waaraan we begonnen met ‘Wij brengen nu 50 jaar kunst naar u, brengt u 
als cadeau uw favoriete werk eens een maandje naar ons’. Vragen over wie we uitnodigen en 
onzekerheid of men überhaupt aan zoiets mee wil doen. Is het ‘arty’ genoeg?  
Hoe gaan we het ophangen en kun je het maken om ’s middags al bubbels te schenken?  
En komen er genoeg mensen met voldoende kunstwerken? Of nog erger: wat als er te  
veel komen zodat we na een halve dag vol hangen en iedereen daarna moeten wegsturen. 
Maar ook als er precies genoeg mensen komen: is het dan echt het cadeau dat we wensen?

Gelukkig heeft ‘BeverWijkaanzee’ ons met grote opkomst en bijzondere werken een 
schitterende jubileumexpositie gegeven. Aan hen de eer en onze grote dank voor dit prachtige 
cadeau. We voelen ons daardoor erg gefeliciteerd!
 
Het bestuur van stichting  Kunst exposities Kerkplein, 
Diny van Ombergen, Carry Imhoff, Susanne Slings,  Jan Langedijk, Tjarko van der Pol,  
Yvonne Kröder en Jos Vervoort
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ARJAEN KERSTEN
Directeur  Kennemer Theater

25 jaar BSCR 

Jan van der Schoor

Dit werk komt niet van thuis, maar van kantoor. 
Het is een prent die is gemaakt ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de Sociaal Culturele 
Raad Beverwijk. Dat was een stichting die begon 
onder leiding van Kees van der Aart. Die stichting 
begeleidde onder andere mensen bij het opzetten 
van hun eigen stichting of projectgroep. Dat is wat 
Jan van der Schoor heeft proberen weer te geven 
in dit werk.
Ik ben zelf sinds 1999 directeur van het 
Kennemer Theater. Dit werk is gemaakt in 
1983 en het symboliseert voor mij ook waar een 
ontmoetingsplek als het Kennemer Theater voor 
staat. Het werk hing op de administratie, maar 
dankzij deze expositie hangt het op een plek waar 
iedereen het kan zien. Als ik hier zo rondloop 
dan ben ik vooral benieuwd naar de mensen die 
bij zo’n schilderij horen.
Ik was erbij toen het idee voor deze expositie 
ontstond. Vroeger hadden we ‘Beverwijkers 
exposeren’, maar dat betrof geselecteerde werken 
en bij deze expositie komt er niet echt een 
selectieproces aan te pas. Dat vind ik een leuk 
verschil ten opzichte van andere exposities. 
Er zit de laatste jaren veel energie in KeK. 
Beverwijk bruist.

KeK_binnenwerk.indd   2 15-05-14   22:06

THÉRÈSE TIDDENS

MICHIEL JANSEN

Leven & Dood 

P. v.d.  Bergh

Zonder t i tel

Piet  Vos

Ital ië 

Matthiëu Wiegman

E. KONING-DUNSELMAN
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Vaas met bloemen 

Jan Makkes

MAX ZONNEVELD
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Schilderij van mijn moeder. Altijd trots op geweest. Ik vind het heel mooi hoe ze van het schilderij afspat.  
En uit haar ogen kijkt. Het is geschilderd door mijn oom voor het toelatingsexamen van de Rijksacademie der kunsten  
in Amsterdam. Mijn oom is eigenlijk meer bekend van zijn litho’s, etsen en steendrukken. Aardig vind ik ook dat mijn  

vader hem vaak hielp met het onderhoud van zijn persen.
Alleen al het feit dat dit geen litho of ets is, maar een olieverf-portret, maakt het werk al speciaal. Maar het meest  

bijzondere is de geportreteerde natuurlijk.. Elke ochtend als ik beneden kom praat of glimlach ik tegen haar.  
Zij geeft mij goede zin en moed. Ik krijg thuis altijd veel respons van mensen op dit werk. Zal haar missen nu ze bij  

KeK hangt en krijg haar dus hopelijk snel weer terug.

JAN KROEZE

ANNEKE ROOSEBOOM

Zonder t i tel  

Richard Kuiper

Nicko 

Ginny Bartholomée

Zonder t i tel

Jan Kroeze

SASKIA SLUITER

4

KeK_binnenwerk.indd   4 15-05-14   22:06

BAS VAN DER VLIES

Moeder

Jan G. Förrer

Schilderij van mijn moeder. Altijd trots op geweest. Ik vind het heel mooi hoe ze van het schilderij afspat.  
En uit haar ogen kijkt. Het is geschilderd door mijn oom voor het toelatingsexamen van de Rijksacademie der kunsten  
in Amsterdam. Mijn oom is eigenlijk meer bekend van zijn litho’s, etsen en steendrukken. Aardig vind ik ook dat mijn  

vader hem vaak hielp met het onderhoud van zijn persen.
Alleen al het feit dat dit geen litho of ets is, maar een olieverf-portret, maakt het werk al speciaal. Maar het meest  

bijzondere is de geportreteerde natuurlijk.. Elke ochtend als ik beneden kom praat of glimlach ik tegen haar.  
Zij geeft mij goede zin en moed. Ik krijg thuis altijd veel respons van mensen op dit werk. Zal haar missen nu ze bij  

KeK hangt en krijg haar dus hopelijk snel weer terug.
5
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CEES PONCIN

De receptie

H. Spiegeler

Hoe we aan dit schilderij zijn 
gekomen is een verhaal op 
zich. We waren aan het toeren 
in Friesland en op zoek naar 
wat vermaak. Vijf minuten 
voor sluitingstijd liepen we een 
expositie binnen. Met het laatste 
glaasje champagne in de hand 
zagen we een schilderij getiteld 
‘De receptie’ dat ons meteen 
beviel maar helaas al verkocht 
was. De kunstenaar wist dat we 
zo gecharmeerd waren van dat 
werk: anderhalf jaar later belde 
hij dat hij weer een werk met de 
titel ‘De receptie’ had gemaakt. 
Een nieuw en ander werk en 
daarvoor moesten we naar 
Laren.
We hebben dat werk toen 
inclusief de beeld- en 
reproductierechten gekocht  
voor ons restaurant  
‘Het Gildehuys’ in Beverwijk 
en op menukaarten afgebeeld. 
Een ‘giclée’ hebben we aan ’n 
bruidspaar gegeven.

6
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GINNY BARTHOLOMÉE

TRUDY DE KOE

Het engelenstraat je

Georges van Lui jk

Wijkertoren spreekt 

Arno Bleeker en  

Tjarko van der Pol

Rood 

Ginny Barthlomée

GEORGES VAN LUIJK

De moeder van Rembrandt

J.  Ni jboer

MARCEL NUIJEN
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Ontbi j ten 2 

Jan Kroeze

MARCEL SUKEL
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Birthday boy

Jan van der Schoor 

North meets South

R.Brasser  

TOM CLEARY 
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THEA ALDERS

BRAM KOMEN

De Kus 

Co Wester ik  

Korst je

Arno Bleeker

Party t ime 

Rob Daniëls

ERNIE GERRITS
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BERT KISJES

Icarus

Pavel  Rejchrt

Het is Icarus. Uit de Griekse 
mythologie. Hij is na eeuwen 
‘omhooggang’ de zon al zo dicht 
genaderd dat zijn vleugels in gevaar 
zijn. De was wordt zacht, druppelt 
wellicht al. Is het mogelijk hem te 
vragen ‘vlieg wat lager, dan blijf je uit 
de gevarenzone!’ En met die vraag te 
boek staan als redder van de mensheid. 
Dat gegeven en die hoop wil ik hier 
laten zien. 
Hoe lang ik het kunstwerk al heb?  
Nou ergens sinds de zeventiger jaren. 
Ik heb het van Pavel gekregen.  
Hij is een oude vriend waarmee ik in 
de zestiger jaren in Praag studeerde. 
Pavel is schilder, tekenaar, dichter 
en schrijver. Sinds 1989, dus na de 
fluwelen revolutie, komt er ongeveer 
elk jaar een bundel van hem uit.  
Ik wilde het op de jubileumexpositie 
van KeK laten zien omdat ik het niet 
alleen een mooi werk vind, maar vooral 
ook een belangrijk verhaal.

10
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ERIK MEIJER

MAGGIE PONCIN

Zonder t i tel  

Constant in Raducan

Youp van ‘ t  Hek 

Pegasus 

Hans Goedhart

SASKIA GOEDHART
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RIA VAN 
BUGGENUM

TINEKE 
EROL-GRAPENDAAL

Rust in blauw

Maarten Niesten

Balkon in Lissabon

Baggerboot 

Loek la Faber

Duinlandschap

A. Jakma

HILMA DE RUITER

CIEL VAN AALDEREN

12
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TON ROHOF 

Bokking 

Piet Rohof 

Dit schilderij, genaamd ‘Bokkingen’ is geschilderd door mijn 
vader, Piet Rohof, en hangt bij mij in de keuken. Hij heeft 
het in 1946 geschilderd toen hij in Bergen N-H woonde.
Hij was lid van de Federatie  Kunstenaarscentrum Bergen, 
kreeg les van Jaap Min en had contacten met schilders als 
David Kouwenaar, Jaap Sax en Friso ten Holt.
Hij schilderde in de stijl van de Bergense School.
Dit schilderij vind ik qua compositie, kleur en stijl één van 
zijn mooiste werken en is mij zeer dierbaar.

13
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Agatha 

Fr i ts Smid

JUDITH 
HEIJDENDAAL ARNOUD KORSE

STEFAN SCHOORL

Bamboe

Hannah Leeuwerik

Zonder t i tel  

Sanna Gertenbach
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Meisje op kousenvoeten 

Mir jam Jaspers

IRENE GERLOFSMA
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AGATHE VAN ZANTEN

Melkkannetje en bierpul

Mies van Zanten-Watt jes

Dit is een werk van mijn moeder. Zij heeft op de 
Koninklijke academie in Den Haag gezeten. Mijn moeder 
heeft wat haar kunstenaarsbestaan betreft eigenlijk drie 
periodes gekend. De eerste periode was in de crisisjaren, 
de jaren dertig. Toen kon ze niet al te veel met haar kunst, 
want daar was geen geld mee te verdienen. In de oorlog,  
de tweede periode, heeft ze zich op de academie in de 
avonduren verder bekwaamd.  
Uiteindelijk, toen de kinderen het huis uit waren, heeft  
ze meer tijd kunnen besteden aan haar schilderkunst. 
Dit werk stamt uit die tijd: de jaren zestig en zeventig 
waarin ze vooral stillevens en portretten maakte. Ik vind  
het werk onder andere bijzonder door het delftsblauwe 
koetje dat een melkkannetje is en altijd bij ons thuis op 
tafel stond. En ik wil hier een stilleven van haar tonen 
omdat ik mij pas veel later realiseerde dat mijn moeder 
eigenlijk haar hele leven kunstenares is geweest. Toen mijn 
moeder op zeer hoge leeftijd een expositie van haar werk 
had, zag ik veel van haar kunnen en kunst op rij. En wezen 
mensen mij op de kwaliteit van haar werk.

15

Meisje op kousenvoeten 

Mir jam Jaspers
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INA BOUWHUIS

MARIJE 
GERTENBACH

Hoofd 

Jop en Jonas van Young Art

Zonder Ti tel  

Jan Kroeze

Druppels 

Er ik Jan Rutten

Achter glas 

Johan van der Keuken

ELLA DE JONG

NIKKI 
KRÖDER

16
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RIA EN JAN BOON

RONALD DROOG

Eenvoud 

Gerda Smit

Ponderosa Ranch

Hein v.d.  Voort

Abstract

Kiki  Kraai jeveld

FRANK KRAAIJEVELD
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HERMAN BROUWER

Op weg 

Jenny Dunnewind Zomer in Afr ika 

Marek Kropaczewki 

JENNY BROUWER 
DUNNEWIND
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HANS VAN LIESHOUT

Zelfportret

Arie Schouten

INA LANGENDIJK

Zelfportret

Marius Langendi jk
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HAN VAN LEEUWEN
Burgemeester  van Beverwi jk

Kees in Ier land

Roland van Tetterode

Toen ik nog raadslid ‘op Zandvoort’ was, zo heet dat daar, 
liep ik Roland op een atelierroute tegen het lijf en werden 
wij vrienden. Om hem te steunen koop ik zo nu en dan 
werk van hem.  
Dit werk spreekt mij aan omdat het compact is en veel 
zeggingskracht heeft. En het is typerend voor de 
ironie die Roland in zijn werk 
legt. Zoals je kunt zien springt 
het er uit, zelfs vanaf grote 
afstand tussen de andere werken. 
Als je goed kijkt zie je dat hij op 
oude ansichtkaarten heeft 
gewerkt.
Thuis staat het op een 
prominente plek: op een oude 
buizenradio die ook dienst 
doet als bar. Waarom ik het 
kan missen? Twee redenen. 
Ik heb genoeg kunst en het is het slechts voor een 
beperkte periode. Ook doe ik mee omdat Beverwijk en 
Wijk aan Zee van KeK de kans krijgen om te ‘spiegelen’: 
onszelf te confronteren met de vraag wat wij willen zien. 

Zomer in Afr ika 

Marek Kropaczewki 

JENNY BROUWER 
DUNNEWIND

19
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PETER NEIJENHOFF

Zonder t i telObject trouvé

Peter Nei jenhoff

ALIE BLOKHUIS
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LUC VERKOUTEREN

Lou Reed 1980

Kees Tabak

Aymy

Jaap Tesselaar

TRUUS ZONNEVELD
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ISABELLA DOBBE

De zwemmer

Gijs je Faber

Isabella (10 jaar) komt 
het werk ‘De zwemmer’ 
inleveren van haar 
vriendin Gijsje (12 jaar). 
‘Ik heb het vijf jaar geleden 
gemaakt. De zwemmer 
heeft een groen gezicht 
omdat hij een beetje 
misselijk is. Mijn favoriete 
schilderij is die met de 
kubus erop omdat je er 
heel veel bij kan bedenken. 
Je kan ook denken dat 
hij in een wolk zit of zo.’ 
Isabel: ik vind de pinguins 
heel leuk en dat schilderij 
doet ons een beetje aan 
Escher denken. ‘Heeft 
de burgemeester ook iets 
ingeleverd? Gaaf.’
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HELMI VAN STERKENBURG 

Dorpsweide

Pia Spong

Stadspoort  Harderwi jk 

Gerr i t  Tuinman

ANS TUINMAN
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Jan Montyn

KAREN FABER

MEIKE LUBBERS

Poppenhuis

Linde Lei jh
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Kut met peren

Ginny Bartholomée 

Ik had al een eerder werk van dezelfde 
kunstenaar. Een werk met sinaasappels, 

getiteld ‘These are insane’. Na mijn scheiding 
heeft Ginny dit werk voor mij gemaakt.  

Het is geglazuurd dus het kan wel  
wat hebben en hangt bij mij buiten onder 

een overkapping waar ik vaak langsloop.  
Je moet goed kijken om de titel te begrijpen.

RENÉ JONGEN
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MARITA VISSER

H. NOTENBOOM

Zeepaardje 

Ernie Gerr i ts

De opperman 

George Notenboom

Aubergine

B.Dylvowska

Moeder Aalt je

Dirk v.d.Molen

KARIN LANGENDIJK

G. SCHAAPER

24
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MARIEKE HITTEMA

HERMAN 
WILMS FLOET

Zonder t i tel

Yvonne Zomerdi jk

Boerderi j  Bisschop 

Breestraat 

TH. Wi lms Floet

Zonsondergang Sardinië 

Zoon van C. Dekker 

C. DEKKER

PIET DE RIDDER

25

Landschap
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JOKE KRAMERS

J.G. DE LAAT

Pinguins

Joke Spoon

Wijze Heer

Saskia

Rembrandt

Mediterraan straat je

Piet Schoenmakers

L. BENECKE

HANS TURLINGS

26
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VINCENT BERKHOUTEMMA BERKHOUT

De engel 

Emma Berkhout

De vogel

Vincent Berkhout

27

Vincent (6 jaar) en Emma (8 jaar). ‘Het zingertje’ van Vincent hing thuis in de gang en  
‘De vogel’ van Emma hing in de woonkamer. ‘We hebben ze zelf gekleid en ze zijn gebakken  

in het atelier van onze moeder.’  
Emma: ‘Die van mij wil ik aan het eind tussen die grote werken, dan valt hij goed op’.  

Vincent: ’Mijn vogel gaat ergens anders, want ze mogen niet dicht bij elkaar.’
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MIKE SCHOUTEN

C. DUYKER

CORRIE VAN INGEN

Stuk Hout

Moeder natuur

Cartograf ie  

Noord Kennemerland

Plataan

Dirck Nab

Muzikale clown

A. WILBRINK- 
VAN HEIJSTER

28
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Dit werk heeft zo’n 40 jaar in het huis van mijn ouders 
gehangen. Mijn vader werkte in een drukkerij en in het 
kantoorgedeelte hingen veel schilderijen. Op gegeven 
moment zijn ze gaan ruimen en moesten daar werken weg. 
Om te voorkomen dat het op straat zou eindigen heeft mijn 
vader het toen meegenomen. Het schilderij is dus gered van 
de ruiming. De kunstenaar is Jan Kagie.  
Ik heb het vermoeden dat het een werk is van Jan Kagie jr., 
want Jan Kagie heeft wel geschilderd, maar daar is niet veel 
werk van teruggevonden. In mijn huis heeft het werk nog 
geen vast plekje gevonden.

Duinzicht

Jan Kagie

PETER KUNST
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TRUUS QUAX

JOZY MENGER

Chakra’s

Zonder Ti tel 

F lor is Arntzenius

Vrouw en man 

René Brasser

MAX ZONNEVELD
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PETER TER MORS

Zonder t i tel

Otto Snoek
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SASKIA ZOETMULDER

Dame leest lui tmuziek

Barend Graat

Graaf Mauri ts Lodewijk I I  van Nassau la Lecq

Constant i jn Netcher 

De reden waarom wij mee doen aan dit project is dat wij zelf grote kunstliefhebbers zijn en via dit initiatief  
ook anderen van onze schilderijen kunnen laten genieten. Wij zijn ook professioneel met kunst en antiek  

bezig via ons taxatie bureau ‘Houtwyck Taxaties’ en hebben deze werken als beeldmerk gebruikt.  
Vijf jaar geleden kwamen we het portret tegen.

Na veel onderzoek gedaan te hebben zijn we er via het RKD achter gekomen dat het geschilderd is door 
Constantijn Netcher (1668-1723) en de man is graaf Maurits Lodewijk II van Nassau la Lecq (1670-1740).  

Dit is een nazaat uit de bastaardlijn van prins Maurits. 
Het tweede werk is een schilderijtje van een 17e eeuwse dame die bladmuziek leest. Voor haar ligt een luit 
op tafel. Heel lang hebben we gedacht dat dit geschilderd was door Eglon van der Neer, maar een specialist 

vertelde ons dat het niet de hand van deze meester was. Via een oude catalogus van veiling Mak van Waay uit 
1929 kwamen we erachter dat het van de Amsterdamse meester Barend Graat is (1628-1709). Een geweldige 

ontdekking voor een schilderij dat we al heel mooi vonden.

JEROEN ZOETMULDER
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ANS VAN ASSEMA 
BILDER 

JOS VAN DOORN

Mist

Dre Sel l ing

Lutherse kerk 1799

C. Phi l ips Jacobsz

Zonder t i tel

Thea Wolvecamp

Herinnering

KEES BILDER

E. HARTOG

32
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EVELIEN THÖNE

ANS VAN ASSEMA 
BILDER 

Vissen

Lydia Nederlof 

Ik heb niets met sterrenbeelden.  
Wel wat met vissen.

Ik had ooit iets met een vis.  
16 maart is hij jarig. Ik woonde  

lange tijd met hem samen.
Maar wat geef je een vis?  

Wat geef je sowieso aan een man?
Ieder jaar weer een lastige opgave.

Totdat ik tegen dit schilderij aanliep. 
Op slag verliefd.

Ik wist zeker dat die andere, jarige vis  
er ook van zou houden.

Toen werd het ineens heel makkelijk.
Ik hoefde alleen het verjaardagsbudget 

beduidend te verhogen.
Eitje!

Voor zo’n gekke vis hangend aan een 
toren, zo’n lekker lang, smal schilderij 
dat zo mooi naast de houtkachel hing!

Hing.
Want beide vissen zijn gevlogen.  

Zo stond dat in de sterren.
Ik zie ze gelukkig nog vaak.  

Ze wonen om de hoek.

Mist

Dre Sel l ing

33
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J.H. ZWART

Ruw / JHB

Sti l leven met v is

Pavel  Babenko

Toro

Art i  Kraai jeveld

CATHY DE LOOZE

MONIQUE THÖNE

34

P. RAVENSBERGEN

Oma met kippen

Berend van den Hurk
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ELLY KROEZEN

PAULA LIMMEN

Salsa dansers

Mary Admiraal

Dog Col lon

M. van den Sluis

Zonder t i tel

I r is Schri jvers

Kopje thee

Jola Brokking

M. WAASDORP 

MARJON VAN HAL

35
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EVA VAN DER LEM-DE GOEDE

Velsertunnel

Onbekend

Een stenen werkje van de Velsertunnel  
uit 1957. Ik weet nog wel de dag dat we  
dit gekocht hebben. Mijn zwager uit  
Nieuw Zeeland was op bezoek. Ik was net  
bevallen van een zoon en woonde aan de  
Galgenweg in Beverwijk. Mijn zwager had een 
Volkswagentje gehuurd en toen gingen we voor  
de allereerste keer met de auto door de  
Velsertunnel om bij de Chinees te eten.  
De Velsertunnel was pas  
geopend en mijn zwager  
wilde dat wel eens van  
dichtbij zien. Wij  
hebben het werkje  
diezelfde dag  
gekocht, maar  
waar dat was en  
hoeveel het  
gekost heeft  
dat zou ik niet  
meer precies  
weten. Het  
werk hangt  
bij mij  
thuis in  
de gang.
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JAN VLIETSTRA

Le parfum

Marion Bakker

Ik ben van 1988 tot 2007 voorzitter geweest 
van de stichting. Ik lever dit stuk in omdat 
dit mijn meest geliefde stuk is. Ik vind het 
heel erg mooi. De balans spreekt mij aan. 

Het is voor mij voornamelijk van emotionele 
waarde omdat ik deze zeefdruk cadeau heb 

gekregen van de artiest Marion Bakker. Het 
hangt bij mij thuis in de werkkamer.
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CECILIA VAN WEEL-NIESTEN
 Wethouder kunst  en cu l tuur

 

Tevredenheid

Niet groots en meeslepend, maar 
eenvoudig en overzichtelijk. Zo moet  
het leven van deze twee mensen geweest 
zijn. Er gaat rust van uit. En als je goed 
kijkt, zie je dat ze in alle tevredenheid  
op weg zijn naar het einde. 
Ik zou er dan een sigaartje bij  
opsteken en een borreltje bij drinken. 
Maar ja, dat past natuurlijk niet  
bij zo’n kleinood.

 Foto:  Ronald Goedheer
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TINEKE VOS

MARIJN BAKS

Kiss

Jola Brokking

Relat ief

Evel ien Andrée Wil tens

Het dorp

Ernie Gerr i ts 

Showgir l

Karin Bos

MW. GERRITS

JOLA BROKKING
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A. BOK

‘KAREN’ FABER

Wijkertoren

De Bruid  

en de bruidegom

Isabel la Dobbe

Wijkertoren

A. Hoogveld

Voorjaar in de Sloot 

Dick Nonhebel

M. BOK-SCHRAM

C. KLUFT
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LENNIE VAN BUUREN

De Appeldi jk

Murman

Het schilderij is waarschijnlijk tijdens de 
oorlog gemaakt. Mijn ouders hebben het 
gekocht en via de erfenis is het in mijn 
bezit gekomen. Ik ben in Geldermalsen 
opgegroeid. Het Appeldijkje ligt tussen 
Tricht en Beesd op de Betuwe. In de 
bloesemtijd worden er in die buurt veel 
wandeltochten georganiseerd. Als vertier 
tijdens de oorlog gingen wij wandelen op 
het dijkje. Als kind vond ik dat niet altijd 
leuk, omdat het een heel eind lopen was. 
Mijn moeder kwam daar ook veel om 
bijvoorbeeld aan de boeren te vragen of ze 
nog een half litertje melk voor ons hadden. 
We zijn ook heel erg bang geweest op dat 
dijkje omdat er bommenwerpers overheen 
vlogen. De kunstenaar heet Murman, een 
kunstschilder in Geldermalsen. Ik was 
bevriend met de dochter van de schilder. 
Het schilderij heeft voor mij een dubbele 
betekenis omdat het met de oorlog te 
maken heeft. Ik heb zo’n 20 jaar in het 
bestuur van de stichting Tentoonstellingen 
gezeten, maar een expositie als deze heb ik 
nog nooit gezien. Heel bijzonder.
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JOSE SCHUYT

Herman

Herman Brood

Wat ik heb ingeleverd is een stuk zeil dat onderdeel is 
geweest van een groter werk van Herman Brood. Hij deed 
toen heel veel dingen zoals auto’s beschilderen. Dit werd 
gemaakt op een stuk zeil wat vervolgens in stukken is 
gesneden en in delen verkocht. Ik heb het gekregen van 
een vriendje van mij. Die wist dat ik een link heb met 
Herman. En juist die link maakt het voor mij waardevol. 
Het heeft een brand in mijn vorige huis overleefd.  
Er is wel een stukje gesmolten bovenin. In mijn huidige 
huis hangt het in de woonkamer. Eigenlijk moet ik hem 
gewoon in laten lijsten, daar kom ik telkens niet aan toe. 
Maar tussen al die andere werken vind ik hem zonder 
lijst misschien toch leuker.
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M. ANDRÉE WILTENS

ROB VAN DER SCHOOR

Loes 

Evel ien Andrée Wil tens

Zonder t i tel

Suzan Batu

Mannen moet je water geven

PIEN EVELIEN PEENTING
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De reiz iger en de kat

Erik Mei jer

NELLEKE VAN DER LELIJ
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PAULIEN VAN DER TUIN

Test 

Bert  Boogaard

Ik heb het schilderij ooit gekocht via een veiling bij de 
gemeente. Niemand wilde het hebben en ik vond het 
mooi. Het heet test. Je ziet ook wel dat de kunstenaar 
heeft gespeeld. Het hangt heel prettig in de woonkamer. 
Je zou dus kunnen stellen dat de test geslaagd is.
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M. RAAP

BARBARA DROOG

Skyl ine Manhattan

Marja Raap-Schoo

Het melkmeisje

Johannes Vermeer

Ronde Barcel lo

IRENE HAAK
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TINEKE GILLEN

Gutachtal 

J .P.  Gleis
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SUSANNE SLINGS CARRY IMHOFF 

DINY VAN OMBERGEN

Jules Verne

Paul Hendrikse

Zeezicht

Cees Keeman

Bretagne

Wil  van Leeuwen
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HET BESTUUR VAN STICHTING  
KUNST EXPOSITIES KERKPLEIN
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JAN LANGEDIJK TJARKO VAN DER POL

Cafe de Zon, Beata Adams  

Mannel i jk naakt,  Karol ina Zalewska

De Kantine

Jan Rothuizen
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YVONNE KRÖDER

Zonder Ti tel

Nikki  Kröder

JOS VERVOORT

Noord Hol lands duinreservaat

Erik Mei jer
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123 MAAL BEDANKT VOOR UW CADEAU!
En behalve dank aan de exposanten ook dank aan hen die dit met ons mogelijk maakten. De allereerste dank  
inclusief excuses gaat uit naar de spreekwoordelijk ‘beste paarden’ die abusievelijk hier vergeten zijn. 
Kennemer Theater en haar medewerkers, Gemeente Beverwijk, Bouwcenter Filippo Beverwijk, Young Art 
En natuurlijk de medewerkers van de lopende inleverband voor ‘Wijk aan de Wand’:
Nikki Kröder, Marije Gertenbach, Mike Schouten, Peter Kunst, Irene Gerlofsma, Ad van Ombergen, Michiel Jansen,  
Anneke Rooseboom de Vries,  Evelien Andrée Wiltens, Mattijs Reinen, Ellen van Ombergen, Frits Klaver, Gienus Oortwijn en Ernie Gerrits.

COLOFON
Ontwerp & fotografie Peter Neijenhoff 
Drukwerk Pantheon drukkers
Mei 2014
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