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Wie doet ’t? KEK doet ’t!
Als iets goed is, is het alsof het nooit anders had kunnen zijn. 
Dat geldt voor een boek, film of kunstwerk. En ook voor een 
goede tentoonstelling. Hangen de kunstwerken op hun plek, 
dan oogt de opbouw logisch en vanzelfsprekend. En wel zo dat 
je als bezoeker niet beseft welk denkwerk en organisatietalent 
hieraan voorafgaat. 

Want, hoe bereik je evenwicht en variatie. Je moet wel neus 
hebben voor kwaliteit, en oog voor je publiek. Een pakkend 
aanbod kunnen samenstellen voor volwassenen, en kinderen 
niet vergeten. De makkelijkste weg kiezen of broddelwerk 
leveren, is er niet bij. Je moet kunstenaars uit Noord-Holland 
én uit de IJmond selecteren. Want je wilt de inwoners graag 
laten zien hoeveel professionals en jonge talenten deze streek  
te bieden heeft. 

Dan moet het transport geregeld, de verzekeringen afgesloten,  
de contacten onderhouden met de kunstenaars, een website, 
facebook- en instagrampagina bijgehouden, persberichten 
verstuurd en posters verspreid. En je bent sowieso een poos 
zoet met het inrichten en opruimen.

O ja, en het liefst organiseer je jaarlijks een ‘live-event’.  
Een speelse en spraakmakende tentoonstelling die afwijkt  
van gebaande expositiepaden. Precies: zoals Velslag, 
Panorama Kraaijeveld, Grafietregen en Videorama 16. 
Gedurfde groepsexperimenten waarvoor de kunstenaars  
hun eenzelvige neigingen graag even opzij zetten om samen  
te werken. Evenementen met spektakel en reuring, drank  
en spijzen, en natuurlijk veel bezoekers die het werk in 
wording nieuwsgierig volgen.
 

Dat is kortweg wat KEK doet. Deze club mensen voorziet 
Beverwijk en omstreken acht keer per jaar van nieuwe kunst.  
Achter de schermen en belangeloos werken zij aan een goed 
tentoonstellingsaanbod waar je als bezoeker doelbewust of 
zomaar na de bieb, een muziekles of een voorstelling langs 
kunt gaan. 

Is dat niet heel bijzonder? Uniek voor een provincieplaats? 
Ja, dat is ‘t! 

En omdat deze tentoonstellingen, nadat ze eenmaal weer  
zijn opgeruimd, snel vervliegen, heeft KEK de exposities van 
2015 tot en met 2020 gebundeld. Zodat iedereen zich nog  
een keer kan verdiepen in de ooit getoonde kunstwerken.  
Van het doordachte monnikenwerk van Frits Klaver en Hans 
van Lieshout, de heldere zwart-wit pentekeningen van 
striptekenaar Mark Hendriks tot de stoere installaties van 
Annelies Kwaak. Van de vrolijke prentenboek illustraties van 
Loes Riphagen, de bolle vaasjes en glaswerken van Michelle 
Veldman tot de mysterieuze fossielen van Sietse van der Wal. 

Het was mooi en dat was het.

Loes Riphagen - Coco kan het!
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Het lijkt of je een dependance van het Teylers Museum betreedt. 

Gedempt licht, vitrines, rariteiten en dode beesten.  

Aan de grote wand een rek met zakjes met beentjes en botjes,  

een stofjas die wacht op de biologieleraar.  

Hij zou elk moment kunnen binnenkomen om te laten zien  

hoe je de dood prepareert en opzet.  

Natura Artis Magistra, de natuur is de leraar van kunst  

en wetenschap. Wat staat ons te wachten?

Uit de recensie van Jaap Tesselaar over de expositie van Sietse van der Wal
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Schilderen in  
een levend atelier 

Eén ding moet je KEK nageven. Deze club mensen kiest nooit 
voor gebaande paden. Geen obligate keuzes, maar telkens 
originele tentoonstellingen van uiteenlopende kunstenaars. 
Daarbij wordt het experiment niet geschuwd. Zo bouwde KEK 
’n zogeheten levend atelier waarin kunstenaar Erik Meijer vijf 
dagen aan de slag gaat. Samen met zijn Roemeense schilder-
vriend Constantin Raducan en enkele andere schilders. Hoe 
‘Meijer & Gasten in het Groen’ gaat uitpakken, is nog een 
grote vraag. Maar dat het groen en spannend wordt, is zeker.

Toen Yvonne Kröder, bestuurslid van KEK, enkele jaren 
geleden bij de manifestatie Ezels & Kwasten werk van Erik 
Meyer naast dat van Constantin Raducan zag hangen, trof 
de combinatie haar zeer. ‘Zo verschillend, maar zo krachtig 
en elkaar versterkend’, aldus Yvonne. Het moest er een keer 
van komen dat die twee samen bij KEK exposeerden. ‘Maar 
dan wel met een live-event eraan vastgekoppeld’, aldus 
KEK-voorzitter Jos Vervoort. ‘Wij bouwen dus een atelier 
waarin zij ter plekke gaan schilderen. Het thema is ‘groen’.’

Groen?
‘Jazeker’, veert Jos op. ‘Want groen is smaragd, olijf, geheim-
zinnig, mysterieus. Groen is niet vlak of egaal. Groen is rijk 
en diep, omdat het is opgebouwd uit allerlei schakeringen. 
Je hebt geen idee hoe enerverend groen kan zijn.’ Waarop hij 
als bewijs direct de websites van de beide kunstenaars toont. 
Beide sites laten veel landschapsstukken zien in weergaloze 
groene kleuren. Yvonne: ‘Landschappen vormen het belang-
rijkste bestanddeel, maar er komt veel meer ‘groen’ werk.’ 

Hoe kennen Erik en Constantin elkaar eigenlijk?
Erik Meijer: ‘Na het bewind van Ceauşescu was ik een van 
de eerste westerse kunstenaars die in Roemenië exposeerde. 
Daar heb ik Constantin leren kennen en ook zijn exposities 
bezocht. We waren direct van elkaars werk gecharmeerd. Hij 
schildert een beetje klassiekerig, sommige stukken hebben wel 
iets weg van de stijl van Frans Hals. Na die eerste ontmoeting 
zijn we altijd bevriend gebleven. Hij had er meteen oren naar 
toen ik hem voor KEK vroeg. Zelf houd ik van het onaffe van 
dit concept. Ik vind het heerlijk om de expositie al werkende 
op te bouwen. Maar dat wil niet zeggen dat ik er onvoorbereid 

instap. Ik heb al ideeën ontwikkeld en een behangetje laten 
produceren dat we gaan gebruiken voor het atelier.’ Groen 
zeker? ‘Jawel, haha, en het wordt een oogverblindend mooi 
atelier!’ 

Groene KEK-fabriek open voor publiek

Constantin Raducan
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Bloedbroeders  
in de kunst

De vrolijke oogst  
van een verre reis 

Kun je weven met verf? Hans van Lieshout wel. Onbevangen 
laat deze Beverwijkse kunstenaar de verf in dunne stralen 
druppelen of uitlopen op het doek. Met een verrassend eind
resultaat: terugkerende weefpatronen in aanstekelijke kleuren
combinaties. Hans van Lieshout exposeert samen met collega 
Frits Klaver de hele maand maart bij KEK in Beverwijk. Ook 
Klaver is geïntrigeerd door repeterende vormen. Maar waar 
Van Lieshout kiest voor een speelse, kleurrijke patronen heeft 
Klaver een voorkeur voor wonderlijke vormen in omfloerste 
grijsbruine tinten. Adembenemend mooi, dat contrast! 

Beeldhouwers, dat waren beide heren ooit. Na de kunst
academie werkten ze lange tijd met steen of metaal. Maar 
eenmaal ouder koos zowel Klaver als Van Lieshout voor verf 
en doek. Nog een overeenkomst tussen de twee schilders is het 
geduld en de zorgvuldigheid waarmee zij hun arbeidsintensieve  
werken totstandbrengen. Maar waar Klaver noest schildert, 
schuurt, weg schildert en opnieuw schildert, laag voor laag, 
laat Van Lieshout zijn verf ’vrij’ lopen. Verwacht van hen geen 
figuratieve kunst, geen herkenbare plaatjes. Lijnen en vormen 
is wat u onder ogen krijgt. Komt het door hun beeldhouwers
achtergrond dat je als toeschouwer het idee hebt dat er een 
bijzondere diepte in hun schilderijen zit? Hoe dan ook, het 
lijkt er verdraaid veel op dat je al die lijnen en patronen van 
hun schilderijen zo kunt vastpakken. 

Het klikt
Frits en Hans leerden elkaar enkele jaren geleden kennen  
via KEK. Frits was lid van de programmacommissie, Hans 
ontwierp de posters en schreef recensies. Wat bleek al snel?  
Ze deelden hun voorliefde voor schilders als Willem de 
Kooning en Jackson Pollock. En Frits waardeerde het werk van 
Hans, en Hans van Frits. Vanaf die tijd zoeken ze elkaar regel
matig op om uitgebreid allerlei kunstzinnige zaken door te 
nemen, en om te reflecteren op elkaars werk. Vandaar het idee 
om een duo tentoonstelling bij KEK te organiseren. Nu, als je 
als buitenstaander de tentoongestelde schilderijen van beide 
kunstenaars ziet, snap je dat. Want het is net alsof hun werk 
naar elkaar toe wordt gezogen. Alsof al die grote en kleine 
doeken, hoe verschillend ook, verwant zijn aan elkaar. 

Je hebt van die schilders die lekker kwistig omspringen met 
hun verf. Niet van dat benauwde! Nee, met gulle halen. Zo 
eentje is Evelien Andrée Wiltens. Als dat royale gebruik van 
het materiaal dan ook nog samengaat met een fris, helder 
kleurgebruik en bovenal onverwachte invalshoeken, dan is de 
nieuwsgierigheid gewekt. 

Met haar 23 jaar is Evelien Andrée Wiltens een van de jongste 
exposanten. Doet dat ertoe? Is het belangrijk om te weten 
hoe oud een kunstenaar is? Tuurlijk niet, maar als je in ogen-
schouw neemt dat ze nu al, bij aanvang van haar loopbaan, 
met haar oorspronkelijke werk haar eigen koers vaart, dan 
wordt het des te spannender te bedenken hoe zij zich de 
komende jaren gaat ontwikkelen. 

Al op de docentenopleiding van de Hogeschool van de 
Kunsten die ze in 2012 afrondde, behoorde Evelien tot de 
jongste aanwas van studenten. Vers van de havo stoomde zij 
direct door naar deze Amsterdamse kunstopleiding. Na de 
succesvolle afloop bedacht ze dat het de hoogste tijd was om 
uit te breken. Los van haar jeugd in Heemskerk, de middelbare 
school in Beverwijk en de academietijd in Amsterdam. Op naar 
verre einders. Evelien vertrok, met in haar rugzak de nodige 
teken- en verfmaterialen naar Cambodja en Laos. Gelukkig 
kon zij een rijke oogst binnenhalen.

Met een hoofd vol van indrukken en een overladen schetsboek  
keerde ze naar terug naar huis, naar Wijk aan Zee. In haar 
atelier werkte ze de schetsen uit in een reeks reisschilderijen, 
als was het een beeldverhaal. De tentoonstelling in Beverwijk 
bestaat, behalve uit enkele fraaie stillevens, uit dit beeld-
verhaal met portretten die zij tijdens haar reis gemaakt heeft. 
Zoals Evelien het zelf omschrijft: ‘Het zijn mensen die zich 
misplaatst voelen. Ik heb geprobeerd om dat ene moment van 
gekte te vangen. Een mix van versuffing en vervreemding, 
alsof de geportretteerden zich hulpeloos afvragen “Wat doe 
ik hier?!” Of zijn dit de hersenspinsels van de toeschouwer?’ 
Oordeel zelf. En laaf je aan haar grote kleurrijke doeken en 
‘levende’ installaties.

Frits Klaver & Hans van LieshoutEvelien Andrée Wiltens, jongste KEK-exposant

K U N S T  E X P O S I T I E S  K E R K P L E I N K U N S T  E X P O S I T I E S  K E R K P L E I N
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Biologie als  
onuitputtelijke bron

Geen voor de hand liggende combinatie: biologie en kunst. 
Sietse van der Wal is beeldend kunstenaar én bioloog. 
Hij beschouwt dat niet als twee afzonderlijke werelden. 
Integendeel. Voor zijn werk als kunstenaar exploiteert hij  
zijn biologiekennis juist uitbundig. Of dat nu reeënschedels  
betreft, het zorggedrag van meerkoeten, de parasiet 
Cymothoa exigua, vissen als rode snapper of kabeljauw,  
of het proces van uitbenen en villen: de bron biologie is  
onuitputtelijk. Deze nieuwe KEK-expositie wordt een  
wonderlijke mix van kunst en natuur. 

Sietse van der Wal is namelijk gefascineerd door vergane en 
wegterende natuurresten die hij graag in zijn stoere, onge-
polijste kunstwerken verwerkt. Telkens weet hij verschil-
lende zaken en invalshoeken te combineren tot een nieuw en 
spannend geheel ontstaat. Zoals het servies Beest op tafel 
waarvoor hij resten kabeljauw en rode snappers verwerkte in 

soepkommen en amuseschalen van gietporselein. Ook kiest  
hij een fraaie mix van materialen, zoals hout met staal.  
Of natuurlijke met onnatuurlijke materialen. Zoals het 
polyester en purschuim dat hij aanwendde voor de grote  
maar lichtvoetige meerkoet, die hij in opdracht maakte van  
de gemeente voor de Gracht in Almere Haven. 

Almere is ook de thuishaven van Sietse. Hij is er geboren en 
getogen, daar woont en werkt hij alweer enkele jaren als 
biologiedocent aan scholengemeenschap De Meerlanden. 
Hoewel het lesgeven hem na aan het hart ligt, bleven de 
kunsten trekken. Vandaar dat hij zijn docentschap afwisselde  
met een studie aan Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
die hij in 2013 afrondde. In zijn geval betekende het niet 
kunnen kiezen tussen de ene of de andere professie geen 
remming of beperking, maar biedt de biologie hem juist een 
schat aan ideeën en werkwijzen voor zijn kunstwerken.

Een wonderlijke mix van kunst en natuur
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Atelierroute  
in teken van plezier

De nieuwe weg van  
Nikki Kröder

Mocht je in de veronderstelling zijn dat het kunstenaarschap  
altijd gepaard gaat met bloed, zweet en tranen, dan is 
de hoogste tijd om je mening te herzien. De Beverwijkse 
Atelierroute heeft namelijk dit jaar als uitgangspunt  
‘Met Plezier’. Alle deelnemende kunstenaars (23) laten  
tijdens de Atelierroute de kunstwerken zien waaraan zij  
met veel plezier hebben gewerkt.

Tuurlijk, kunst maken is maar al te vaak een serieuze zaak. 
Maar het kan ook vrolijk maken, speels en levenslustig. Juist 
die lichtvoetige aspecten van het kunstenaarschap wilde de 
Atelierroute nu eens benadrukken. Let wel, lichtvoetig niet 
oppervlakkig! De organisatie deed dan ook een verzoek aan 
de regionale kunstenaars om werk tentoon te stellen waaraan 
met genoegen en voldoening is gewerkt. Meer dan 20 kunste
naars reageerden enthousiast op deze uitnodiging. Waarna 
men aan de slag ging om de resultaten tijdens de zondagse 
Atelierroute aan publiek te kunnen laten zien. De meeste 
van hen zetten gastvrij de deur van hun atelier of werkruimte 
open, anderen exposeren bij bevriende kunstminnende 
ondernemers of organisaties. Zo exposeert Piet de Ridder 
bij Lijstenmakerij Gladys, René van der Meulen en Ginny 
Bartholomée bij Galerie KennemerKunst, Janine van Stiphout 
bij Paviljoen Westerhout, Hans van der Mast en Michel Mulder 
bij ISOO en Peter Neijenhoff bij KOP van WaZ.

Bovendien is er in samenwerking met KEK een overzichts
tentoonstelling georganiseerd met werk van alle deelnemende 
kunstenaars. Op de dag van de Atelierroute kun je desgewenst 
in de expositieruimte van KEK de overzichtsexpositie bekijken 
en aan de hand hiervan kiezen welke ateliers je wilt bezoeken. 
En hup, op pad gaan.

Ooit lag zij op een torenhoge stapel matrassen. Als een 
prinses op de erwt. Mooi, wispelturig en onbereikbaar voor 
stervelingen met beide benen op de grond. Tweeëntwintig 
jaar was Nikki Kröder tijdens haar performance op Young Art 
2009. Het was de eerste van een reeks spraakmakende  
performances die zij in de daaropvolgende jaren zou  
ontwikkelen. Telkens kiest ze haar eigenzinnige koers op het 
gebied van ‘living art’, ook wel levende of draagbare kunst. 
Solo of in samenwerkingsverband. Nu slaat Nikki Kröder  
een nieuwe, nog onvoorspelbare weg in. De live kunst maakt  
vooralsnog plaats voor ragfijne pentekeningen. Vastberaden 
en soepel heeft zij een hele collectie bij elkaar getekend die  
in de maand mei bij KEK wordt tentoongesteld. Een tweede 
debuut als het ware. 

Van de prinses op de erwt naar lichtgevende lampenjurken, 
van manische paardenparades naar 18e eeuwse hemelhakken: 
Nikki Kröder wist de afgelopen jaren feilloos te kiezen voor 
poëtische, tot de verbeelding sprekende thema’s. Daarnaast 
zoekt ze regelmatig samenwerking met collega-kunstenaars. 
Met hen maakte ze enkele intrigerende voorstellingen  
waarin theater, live art en dans werden gecombineerd.  
Hoe verschillend deze uitingen ook zijn, overeenkomstig is 
dat zij haar werk ‘buiten’ toont, op festivals, evenementen 
en manifestaties. Van deze drukbezochte publieksplekken 
keert Nikki zich naar de relatieve rust van de expositieruimte. 
Haar onderwerpen zijn nu afkomstig uit de insectenwereld. 
Met grote zorgvuldigheid en precisie tekent ze kevers, torren, 
vliegen en libellen met al hun minuscule bijzonderheden.  
Ze wijst op ieder detail, waardoor de schoonheid zich als 
vanzelf voor je ontvouwt. Weliswaar ogen de tekeningen 
ragfijn en broos, de lijnen zijn kordaat. Vergelijkbaar met  
haar performances. Het is de combinatie van alle ingrediënten 
– onderwerpkeuze, penvoering en het begeleidende installatie-
werk - waardoor je je als toeschouwer bereidwillig door haar 
laat meetronen. Laat maar zien Nikki, die nieuwe weg! 

Zo lichtvoetig kan kunst zijnMinuscule bijzonderheden

Foto Gail Meijer
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Zachtjes bij de lurven
Eindelijk! Het moest er nu echt een keer van komen. Al jaren 
hakt en houwt zij de blaren op haar handen. Vanaf 1996 
bouwt zij gestaag aan een collectie intrigerende beelden. 
In wisselende steensoorten - marmer, graniet, natuur- of 
zandsteen – en van verschillende afmetingen, vertellen haar 
kunstwerken een eigen verhaal. De ervaren en veelzijdige 
beeldhouwer Sjanneke van Herpen heeft onderhand een rijk 
oeuvre. Hoogste tijd voor een expositie bij KEK. Sjanneke van 
Herpen bijt het spits af van het nieuwe KEK-seizoen. 

Vrij werk maakt ze het liefst, maar ze beeldhouwt graag en 
geregeld ook in opdracht. Zoals de onweerstaanbare rammen 
voor de ingang van kinderboerderij De Baak die ze in opdracht 
van de gemeente Beverwijk vervaardigde. En ze nam ook 
belangeloos deel aan eenmalige evenementen zoals Beek als 
Bron II, waarvoor ze op een stromend beekje geen zeepbellen, 
maar glasbellen liet dansen. 

Maart 2015 toog Sjanneke van Herpen voor enkele maanden 
naar het andere eind van de wereld. Zuid-Afrika was haar 
bestemming om daar ter plekke een of meer beelden te gaan 

houwen. Hoe of wat precies was vooraf nog ongewis. Eenmaal 
daar zou het leven en dus ook het werk waarschijnlijk toch 
weer anders uitpakken dan thuis was voorzien. Zo weet 
Sjanneke onderhand uit ervaring. Het werd een gigantische 
mammoet, uitgehakt onder de blakerende zon en in gezel-
schap van talloze insecten. 

De bijzondere ervaringen die ze tijdens deze reis opdeed, 
boden meer dan genoeg stof om thuis in het atelier in Wijk 
aan Zee al net zo verwoed aan het hakken en houwen te 
slaan. Resultaat: een nieuwe serie fascinerende beelden die 
zij de hele maand september tentoon stelt aan het publiek. 
Uitgangspunt van deze nieuwe serie is de zweem van geheim-
zinnigheid voorbehouden aan dingen die je net niet ziet, 
maar wel gewaarwordt. Of die je wel ziet, maar die je niet 
kunt thuisbrengen omdat ze hun geheim niet zomaar prijs-
geven. Zoals de ondoorgrondelijke beelden van de Etrusken 
die Sjanneke‘s nieuwsgierigheid wekten. Van die sluimerende 
dingen waar je niet direct de vinger op kunt leggen, maar die 
je wel zachtjes bij je lurven pakken. Net als de beelden van 
Sjanneke van Herpen. 

Reisverhalen in steen



18 19

Het openbare dagboek 
van een café

Het plezier  
spat ervanaf

Nooit is het een straf. Integendeel. Het is met veel genoegen 
dat hij zich keer op keer aan deze klus wijdt. Kunstenaar 
Frits Smid maakt al zeventien jaar de posters voor cultureel 
café Camille in Beverwijk. Elke poster vertelt een verhaal. 
Een verhaal van het programma dat de cafébezoekers 
wacht. Variërend van bijzondere feestjes, bandoptredens, 
gedichtenavonden, lezingen tot en met de verkiezing van de 
Stadsdichter. KEK toont een selectie van honderden posters.  

Wat ooit begon met een onschuldig verzoek van uitbaatster 
José Schuyt van Camille (‘Frits, kun je even mijn poster 
volschrijven over de beaujolais-avond?!’), eindigt zeventien 
jaar later met een veelzijdige collectie van ongeveer 480 
posters. Frits: ‘Tja, alleen tekst vond ik toen niet genoeg.  
Ik wilde er ook een glas bij tekenen en een fles. Achteraf was 
het een mijn minst fraaie, maar goed, later volgden er meer 
geslaagde exemplaren.’ 

Elke poster raak 
Voor ieder Camille-programma gaat Frits aan de slag met 
stiften, ecoline en acrylverf. ‘Het is een pittige opdracht om 
telkens een sterk beeld te maken. Even zoeken ook, maar het 
is een kick als ik een rake combinatie van woord en beeld te 
pakken heb, zoals voor de aankondiging van The Moonlight 
Men, een band met drie leden in het tegenlicht van de maan. 
Of neem de zomersluiting van het café. Wat moet je daar in 
godsnaam mee? Ik heb het Camille uiteindelijk als een vrolijke 
caravan getekend. Het moet altijd pakkend zijn, zodat het op 
het netvlies blijft hangen. Op den duur is de hele collectie een 
openbaar dagboek, en een goed middel om herinneringen aan 
het culturele leven in Camille op te halen.’ 

Frits Smid is een getalenteerde duizendpoot. Hij maakt niet 
alleen posters voor Camille, is ook cartoonist bij Dagblad 
Kennemerland, dichter, kunstenaar en cameraman. Niet altijd 
naar zijn eigen tevredenheid. Zo vergeleek hij zichzelf ooit 
in een interview met een Zwitsers zakmes: van alles erop en 
eraan, maar niets wat het perfect doet. Toch moet deze expo-
sitie je wel tevreden stemmen?! ‘Jazeker! Ik sta niet graag in 
de spotlights, maar nu ben ik stiekem toch wel trots op de hele 
collectie en de expositie.’ 

De mooiste ideeën worden soms ingegeven door pure nood. 
Zo wilde het echtpaar Schubert het zoontje van vrienden, dat 
iedere avond enorme moeite had om te gaan slapen, een hart 
onder de riem steken. Doodsbang was hij dat er een leeuw 
onder zijn bed lag. Om zijn angst te bestrijden maakten  
illustratoren Ingrid en Dieter Schubert het prentenboek  
‘Er ligt een krokodil onder mijn bed!’, waarin hoofdpersoon 
Lotje vriendschap sluit met een krokodil. Aan de hand van  
dit verhaal overwonnen vele kinderen hun angst voor het 
donker, en startten de Schuberts een glansrijke loopbaan  
als kinderboekenillustratoren. Tijdens de kinderboekenweek 
toont KEK een selectie van hun prenten. 

Dat was in 1980. Nog steeds tekenen Ingrid en Dieter 
Schubert vol overgave. Tot op heden verscheen er een stroom 
aanstekelijke prenten- en voorleesboeken. Van Woeste 
Willem, een zeerover met watervrees, tot Monki, een aller-
liefste knuffel die kwijtraakt. De Schuberts schrijven en 
tekenen samen aan een uitgave, maar illustreren ook regel-
matig verhalen van vakbroeders, waaronder Thea Beckman  
en Edward van de Vendel. Met hem maakten zij hun nieuwe 
prentenboek ‘Opvrolijkvogeltje’ waarvan de artprints ook  
op deze expositie hangen. 

De Schuberts, die in hun jonge jaren voor een opleiding aan  
de Rietveld van Duitsland naar Nederland verhuisden, 
ontvingen een serie prijzen. De eerste in 1981 was een Vlag & 
Wimpel voor de eerdergenoemde krokodil en de laatste was 
in 2013 een Leespluim voor 'Gewoon gek'. Zelden vallen deze 
illustratoren in herhaling, hun stijl en techniek ontwikkelen 
zich voortdurend. Gebruikten ze in hun beginjaren vooral het 
kleurpotlood, later was dat aquarelverf, nog later combi-
neerden ze aquarel met inkt. En ze maken altijd indruk door 
hun liefdevolle benadering, milde spot en humor. Het plezier 
spat van hun werk af. Of dat nu via een pannenkoekenbak-
kende krokodil is of een beer die ganzen opvoedt.  

De boeken zijn niet alleen leuk voor kinderen, ook voor ouders 
die graag voorlezen en oog hebben voor de visuele grapjes  
en verwijzingen naar bekende schilderijen van Van Gogh en 
John Millais. 

Frits Smid exposeert met 480 posters Tentoonstelling met kinderboekprenten 
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Verkwikkend en verstillend

Een Italiaanse klassieker uit 1937, een intrigerende animatie 
over een walvisvaart met tragische afloop, een aansteke-
lijke presentatie van een oneindige machine, een slotfeest: 
Videorama16, de spannende experimentele tentoonstelling 
van KEK, begint trekjes te vertonen van een klein festival.  
Het groeit maar aan. In de laatste week van januari worden 
extra programma’s georganiseerd. Naast de huidige presentatie  
van zes videowerken van zes man. 'Dit is een expo met een 
open karakter. Iedereen met mooie plannen kan eenvoudig 
aanhaken waardoor een zwaan-kleef-aan-effect ontstaat', 
aldus Yvonne van der Lem van KEK.

Kunstenaar Piet Vos uit Heemskerk was als eerste van de 
partij met zijn animatie van een 18e eeuwse walvisvaart  
van Vlieland naar Spitsbergen. Daarna meldde filmfanaat 
Michiel Jansen zich. Hij draait ‘Amarcord’ van Fellini.  
Tjarko van der Pol geeft tekst en uitleg bij zijn animatie 
‘De oneindige machine’ die hij ter plekke voor Videorama16 
maakte. De KEK-maand wordt feestelijk afgerond met VJ’s  
en een live-band. 
 
Neem de trap naar boven in het Kennemer Theater, plof neer 
op een van de poefen, zet de koptelefoon op je oren en neem 
de beelden tot je. Van de fruitautomaat bomvol beelden van 
VJ Ron Bergman, de beelden-explosie van VJ Michael Fleming, 
de ingetogen, verstilde films geschoten in Beverwijk van 
Stefan Schoorl en Frits Smid, de zoete zwoele videobeelden 
van Michel Mulder en de animaties van Tjarko van der Pol en 
Piet Vos. Na een klein uur ga je, vele indrukken rijker, verkwikt 
naar huis. Wedden? 

Videorama16 met vele extra’s
Tegen de tijd

Waarschijnlijk is het verhaal van Plato’s grot wel bekend of is een flard ervan ergens 

blijven hangen: we kijken naar onze wereld alsof we holbewoners zijn die leven in een 

grot. Door een groot vuur of licht midden in de grot zien we schimmen en schaduwen 

op de muren van de grot bewegen. Omdat de grot onze enige werkelijkheid is, denken  

we dat die bewegende beelden op de muren de echte wereld is, de werkelijkheid. 

We leven in een schijnwereld, en om de echte wereld of de werkelijkheid te doorgronden 

moet je wel wat moeite doen. Zoveel wil Plato met dit verhaal doorgeven.

Of KEK dat ook wil met de wintertentoonstelling Videorama16 weet ik niet, maar  

de vergelijking met de grot van Plato dringt zich onmiddellijk aan mij op bij het 

betreden van de tentoonstellingsruimte.

Je wandelt een donkere ruimte binnen. Schaars verlicht door projecties op de wanden. 

Een kakafonie van beelden duikelt over de schermen. In slagorde staan vijf klassieke 

bureaus opgesteld, computertje eraan bevestigd, beamer erboven, koptelefoon in de 

aanslag. Als je een rondje loopt, word je overweldigd door de veelheid aan beelden.  

De een rustig, de ander hyper, uitgebeeld en ingetogen of een spervuur van hijgerige 

highlights uit onrustige adrenalinestimulerende gekmakende actiefims. Dit is de  

werkelijkheid. De beelden suggereren een leven van jewelste. Ben je daar eenmaal 

aan gewend, dan lijkt het alsof je daadwerkelijk in Plato’s grot bent beland. Met dien 

verstande: de makers van de beelden sleuren ons hun werkelijkheid binnen.

In deze grot van KEK zien we de werkelijkheid teruggebracht tot filmbeelden: de illusie 

van het bestaan. We kijken naar afbeeldingen en denken dat dat de werkelijkheid is. 

Zoals alle kunst de werkelijkheid imiteert of in ieder geval op de hielen zit.  

En film/video natuurlijk het meest. Daarmee past Videorama16 in een trend en traditie. 

In die zin zijn ze bij KEK niet achterlijk.

Uit de recensie van Jaap Tesselaar over de expositie Videorama16
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Een warme,  
ronde wereld 

Pretentieloos  
taboes doorbreken

Wendelien Schönfeld maakt werk waar je in wilt stappen.  
In haar landschappen wil je dwalen, in die Parijse hotelkamers 
logeren, in dat water springen. Zo aanstekelijk ‘echt’ oogt 
het. Het waait zelfs op haar prenten. En hard ook. Ze maakt 
kunst waar je naar blijft kijken om elk detail in je op te kunnen 
nemen. Haar werk heeft niet dat gestolde, stijve waarmee 
houtsnedes vaak mee behept zijn. Nee, hier zit leven in! 

Wat is het dat haar werk zo aantrekkelijk maakt? Is het  
haar grondige werkwijze? Schönfeld hanteert haar steekbeitel 
alsof ze met potlood op papier tekent. Dat vergt wel veel meer 
kracht, maar ze gutst net zo lang met haar beitel tot  
het resultaat tevreden stemt. Bovendien neemt ze geen 
genoegen met een of twee kleuren, maar past ze vier  
‘drukgangen’ toe. Voor iedere kleur een ander houtblok en  
dat maakt de kleuren van haar prenten diep en gevarieerd.  
Of is het haar oplettende blik? Ze zoomt niet in of stelt  
scherp als een fotograaf, maar krijgt het voor elkaar om  
alle elementen recht te doen. Niets ontgaat haar.  
Wolken, hoogspanningsmasten, steigers, meeuwen,  
rimpelingen in het water, stoelen, schemerlampen, een  
paardenbak: alles wordt opgemerkt en krijgt zijn plek.  
Die aandachtige manier van kijken maakt de wereld rond  
en warm. Zelfs in de oprit van de IJtunnel, inneen modern 
kantoorlandschap of in een regenachtige Overijsselse polder 
zit warmte en leven.

In haar jonge jaren studeert Wendelien Schönfeld (1950) 
aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. 
Sindsdien volgt ze als zelfstandig kunstenaar, los van modes 
en trends, een eigen koers. Dat heeft geleid tot een indruk-
wekkende collectie prenten, tekeningen, houten beelden en 
kleurenhoutsnedes.

Primeur in Beverwijk
Bijzonder zijn ook de houtsnedes van haar gast-exposant 
Pascale Héméry (1965) uit Parijs. Tot 2013 kenden beide 
kunstenaars elkaar niet, maar nadat iemand hen op elkaars 
werk had gewezen, en de verwantschap beiden overrompelde, 
maken zij nu plannen voor een dubbelexpositie in Frankrijk. 
Zover is het nog niet. KEK Beverwijk heeft dus de primeur. 

Ze is dol op haken, vilten en borduren. Maar anders dan hand-
werklustigen die vooral uit hobbyisme de brei- of haakpen ter 
hand nemen, maakt kunstenaar Carlijn Bartels geen gewone 
mutsen of pannenlappen. Ho! Nee zeg. Zij creëert gendersuits  
en orgaanjurken, snorremutsen en tepeltjes die ogen als 
smakelijke macarons. Hoe uiteenlopend haar werk ook is, de 
verbindende factor is de luchtige twist die zij aan alledaagse 
voorwerpen geeft. 

Orgaanjurk? Snorremuts?
Na enkele jaren vooral tweedimensionaal te hebben gewerkt 
(schilderijen en grafiek) stort zij zich vanaf 2009 op het  
driedimensionale objecten. Aaibaar, functioneel en (bijna) 
draagbaar moest het zijn. Vanaf dat moment ging het los.  
Een bonte stoet aan voorwerpen ‘groeide’ uit haar handen. 
Van felgekleurde koralen en grondbloemen, tot stoere  
bivakmutsen met snor, feeërieke lampen en lichtgevende 
objecten. Al hakende met wol, of werkend met keramiek of 
afvalplastic blaast zij leven in de meest wonderlijke weefsels.  
De fascinaties van Carlijn Bartels (1980) zijn velerlei. Maar 
wie per se wil kan er wel enkele hoofdlijnen in ontdekken.  
Zo bewondert ze mannelijke onschendbaarheid, verbaast ze 
zich over de perfectie van menselijke organismes, en is het 
haar grondhouding om anders dan anders tegen alledaagse 
dingen aan te kijken. Soms doet ze dat om taboes van hun 
scherpe randjes te ontdoen, soms om een lans te breken voor 
de man of vrouw die zich aan zijn of haar rol wil ontworstelen. 
Of gewoon voor de fun. 

Denk niet dat dit resulteert in ernstige abstracte objecten. 
Juist niet. Haar kleurige kunstwerken ogen lichtvoetig en 
grappig. Haar kunstenaarsbestaan combineert ze met een 
webwinkel vol buitenissige gebruiksvoorwerpen. Voor deze 
expositie concentreert Carlijn Lotte Bartels zich vooral op 
koralen en het menselijk lichaam. 

De bijzondere kijk van Wendelien Schönfeld Vrolijke expo van Carlijn Lotte Bartels
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Ytje gaat ermee  
aan de haal!

Een wereld  
om je in te verliezen 

Ytje Veenstra is een zondagskind. Wat ze ziet, kan ze tekenen. 
Met potlood of digitale pen. Daarnaast is zij een bedreven 
beoefenaar van de techniek ‘papercut’. Maar misschien is ze 
vooral gezegend omdat ze een onstilbare honger heeft naar 
honderdeneen zaken en daar kunst van weet te maken. Of 
dat nu de bloemrijke handdoekjes zijn die ze als kind uit de 
kast van haar grootouders in Friesland plukte, haar liefde 
voor hiphop of de films van Stanley Kubrick: Ytje gaat ermee 
aan de haal. KEK heeft deze Haarlemse kunstenaar weten te 
strikken voor haar zomerexpositie. 

Ytje Veenstra (1977) is geboren en getogen in Friesland.  
In de jaren negentig volgt zij de hogeschool voor beeldende 
kunst en vormgeving in Kampen (nu ArtEZ in Zwolle), later 
verhuist ze naar Haarlem waar haar werk nu op tal van 
manieren opduikt. Zo doet ze mee aan Haarlemse initiatieven 
als de Stripdagen, had ze tentoonstellingen in het stadhuis 
en nu in de Vishal, en maakte ze voor het Patronaat een 
salontafel waarop ze portretten tekende van haar favoriete 
bands en artiesten. Ytje Veenstra illustreert daarnaast voor 
opdrachtgevers als Parool, Vrij Nederland, Esquire, Viva, de  
Hartstichting en geeft ze regelmatig workshops op basisscholen. 
Ook voor geboortekaartjes draait ze haar hand niet om. 

Een duister plot 
Haar werklust uit zich ook in haar vrije werk. De genoemde 
handdoekjes, de magische pop uit haar jeugd van haar jongste 
tante, haar voorliefde voor interieurs en tupperware uit de 
jaren zestig, haar hang naar Amerikaanse films, naar hiphop 
en postpunk: het wordt allemaal aangeboord en omgetoverd 
in nieuwe beelden. Met nadruk op nieuw. Vintage gaat bij 
haar hand in hand met vooruitgang. Want voor nostalgische 
of zoetsappige tafereeltjes moet je niet bij Ytje Veenstra zijn. 
Wél voor aanstekelijke portretten, intrigerende photoshop- 
tekeningen, digitale tekeningen, kleurrijke patronen met ritme 
en voor zogenaamde ‘neo noir’- illustraties, zeg maar:  
tekeningen met een duister plot. 

Wat krijg je als je twaalf kunstenaars vraagt om hun eigen 
versie van het poppenhuis te maken? Het poppenhuis - die 
lieflijke wereld in het klein - dat al eeuwen een sterke beko-
ring uitoefent op volwassenen en kinderen? Jaap Velserboer, 
kunstenaar en curator uit Assendelft, zelf altijd al geïntrigeerd  
door maquettes en modelbouw, vroeg verschillende kunstenaars  
om hun eigen versie van het poppenhuis te maken. En stelde 
met de resultaten de expositie Op Schaal samen.

Niks geen flauwekul of kinderachtig gedoe, dat poppenhuis.  
In de 17e eeuw kostte het poppenhuis evenveel als een  
grachtenhuis op ware grootte. Liefhebberijen waren het van 
vermogende dames, die graag imponeerden met hun dure, 
goede smaak. Zo richtte de Amsterdamse Petronella Oortman 
in 1690 haar poppenhuis (te zien in het Rijksmuseum) in met 
de fijnste en kostbaarste materialen als schildpad en zilver. 
Porselein liet zij uit China halen en professionele meubelmakers 
timmerden het meubilair in elkaar. 

Begrip van de chaotische, duistere wereld, daar gaat het 
ook om bij deze expositie. Elke kunstenaar geeft met zijn 
versie van het aloude poppenhuis betekenis aan die wereld. 
Sommigen bouwen een hedendaags vluchtelingendorp na of 
vervormen het vertrouwde poppenhuis tot een bijna onherken-
bare plek. De ene kunstenaar beschiet het of steekt de hens 
erin. Zo krijgt het huis een verhaal. En wordt de ogenschijnlijk 
zorgeloze kindertijd - zinnebeeld van het poppenhuis - voorgoed  
aan flarden geschoten. De ander kiept de wereld van buiten 
naar binnen door gloeiend hete vloeibare aluminium in het 
schoorsteentje te gieten. Een derde kunstenaar nodigt je  
uit om je hoofd in het poppenhuis te steken. Zodat een  
ondefinieerbaar vervreemdend gevoel wordt opgeroepen, 
vergelijkbaar met wat je meemaakt als je als volwassene je 
oude school of geboortehuis bezoekt. Weg, afgesloten is die 
oude wereld. Terug kun je nooit meer. Weer een ander maakt 
van zijn poppenhuis een uitnodigende knikkerbaan, waarmee 
je, jong of oud, kunt spelen. Waarmee - voor even - de kloof 
op tussen kindertijd en volwassenheid wordt opgeheven.

Tekeningen met een duister plotDe wereld in het klein, maar dan anders



28 29

Sfeervol en ijl
Landschappen in nevel of maanlicht, onbewaakte ogenblikken 
bij een bushalte, verstilde lege kamers. De sfeer op de  
tekeningen van Ton de Kroon is dromerig. Zijn kunstenaarsoog 
valt op zaken waar anderen misschien achteloos aan  
voorbijgaan, zoals het zonlicht op een dakraam, strijklicht  
in de gang of een stoppelveld in de sneeuw. De Kroon weet 
het te vangen en legt het in tere maar trefzekere lijnen vast.  
Deze Haarlemmer exposeert met zijn tekeningen en papieren 
maquettes.

Aan tekenen heeft hij zijn hart verpand, maar Ton de Kroon 
is ook niet vies van andere technieken als aquarelleren en 
collages waarin hij potlood mixt met waterverf of fotofrag-
menten. Regelmatig begeeft hij zich op het driedimensio-
nale vlak. Zo maakt hij keramische voorwerpen en papieren 
driedimensionale objecten die hij na het bakken of voor het 
vouwen, vol tekent. Dat dan weer wel. Naar eigen zeggen 
biedt de zware kost van kneden en stompen van de klei hem 
een welkome afwisseling op het precieze, fijne tekenwerk. 
Bovendien geeft de opperste concentratie die is vereist om  
op glazuur te kunnen tekenen, hem behoorlijk veel plezier. 

Zijn nieuwste uitdaging zijn de genoemde papieren maquettes 
die hij zelf ontwerpt en produceert. Maar hoe bevredigend en 
interessant deze uitstapjes ook mogen zijn, door de jaren heen 
keert hij telkens terug naar zijn eerste liefde: het potlood. 
‘Voor mij zijn de mogelijkheden van het potlood eindeloos’, 
zegt hij zelf. Alleen hiermee kan hij naar believen krassen, 
‘stippelen’ of arceren. Net zo lang totdat die uitgestorven 
kamer of dat verlaten landschap ontstaat waarmee hij een 
sfeer oproept die verwant is aan de sluimer of halfslaap, die je 
bevangt voordat je echt in slaap kukelt. 

De Kroon (1948), geboren in Culemborg, woont al jaren in 
Haarlem waar hij ook regelmatig exposeert. De Koninklijke 
Academie Den Bosch legde de basis onder zijn kunstenaars-
carrière, opgevolgd door Ateliers ’63 in Haarlem.

Reisverhalen in steen
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Ogenschijnlijk intuïtiefEr zit vaart in dat werk
Creatieve mensen beschikken dikwijls niet over één, maar 
over meerdere talenten. Neem Dieter Schubert. Al vanaf 1980 
tekent deze uit Duitsland afkomstige kunstenaar de sterren 
van de hemel. Hij schildert, beeldhouwt ook, maar hij is vooral 
bekend van een reeks aanstekelijke prenten- en voorlees-
boeken die hij, samen met zijn vrouw schrijft en illustreert. 
Van Woeste Willem tot Monki en Gewoon Gek. Maar Dieter 
heeft meer in huis. In de schaduw van zijn tekenwerk, alsof het 
een tweede leven betreft, werkt hij met overgave als straat-
fotograaf. KEK Beverwijk is de eerste die deze onvermoede 
kant mag laten zien. Dieter Schubert exposeert voor het eerst 
met 40 foto’s. 

Schubert is van oorsprong afkomstig uit Oost-Duitsland. In 
1953 vlucht hij als vijfjarig jongetje samen met zijn ouders en 
zus naar West-Duitsland. Zijn ouders bewonderen zijn teken-
talenten, maar hij moet eerst ‘een echt vak’ leren voordat 
hij zich aan de kunsten mag overgeven. Dat vak leert hij in 
de praktijk bij een handelsonderneming, maar na een paar 
jaar meldt hij zich toch aan voor de kunstacademie waar hij 
tot zijn opluchting wordt aangenomen. Dertig is hij als hij 
en zijn vrouw Ingrid een studiebeurs krijgen voor de Rietveld 
Academie en samen de stap wagen om naar Nederland te 
verhuizen. Eén jaar, zo was het plan. Ze zijn nooit meer 
weggegaan en wonen nog steeds in Amsterdam. 

Amerikaanse straatfotografie
De afgelopen jaren is zijn interesse in fotografie alleen maar 
toegenomen. Geënsceneerde of studiofotografie boeit hem 
niet, wel het vluchtige, het toevallige, met name het leven 
van alledag op straat. Dieter dwaalt door de stad, kijkt met 
het oog van de schilder en vangt licht en schaduw, contrasten 
en patronen met zijn Leica. Hij observeert ontmoetingen, 
voorvallen, mensen en bijzondere gebouwen en legt ze vast. 
Zijn werk past in de traditie van de Amerikaanse straatfoto-
grafen Saul Leiter en Vivian Maier (wier werk pas is ontdekt) 
die ogenschijnlijk vooral intuïtief te werk gingen. Maar 
ondertussen...

Los en zwierig is de tekenstijl van Els van Egeraat. Welke 
onderwerpen zij ook kiest – kloeke goden, nieuwsgierige 
kinderen, een piesende Reynaart de vos, een maan met  
armen en benen of een dartel schaap – ze tekent met  
schijnbaar gemak en benijdenswaardig plezier. Haar  
illustraties zijn doorgaans alleen in prentenboeken te  
bewonderen, maar worden nu ‘los’ tentoongesteld in 
Beverwijk. Op uitnodiging van KEK opent Van Egeraat met 
deze expositie de Kinderboekenweek. 

Els van Egeraat (1960) uit Bergen op Zoom heeft de afgelopen 
jaren tientallen kinderboeken geïllustreerd. Kennelijk behoort 
zij tot de favorieten van schrijvers als Selma Noort, Paul van 
Loon, Els Rooijers en Tjibbe Veldkamp. Terecht, want Van 
Egeraat’s werk is vrolijk en aanstekelijk. Ze weet met haar 
vaardige kwast en pen ook zwaardere kost een speelse licht-
heid mee te geven. Haar illustratiewerk is verwant aan dat 
van bekende illustratoren als Quentin Blake, Philip Hofman 
en Annemarie van Haeringen, maar Van Egeraat heeft toch 
een heel eigen stijl. Er zit vaart in haar werk en warmte. Niet 
lievige of zoetsappige, maar onsentimentele warmte zoals die 
spreekt uit de kinderboeken van Astrid Lindgren. 

Naar eigen zeggen heeft Els van Egeraat haar hele leven 
getekend. Je kon de jonge Van Egeraat geen groter plezier 
doen dan haar een doos Caran d’Ache kleurpotloden cadeau 
te doen. Na de middelbare school wilde ze het liefst naar de 
kunstacademie, maar die wereld schrok haar ook een beetje 
af. Ze koos voor de lerarenopleiding textiel en tekenen, om 
na twee jaar toch de stoute schoenen aan te trekken: ze 
meldde zich aan bij de Koninklijke Academie voor Kunst 
en Vormgeving ’s-Hertogenbosch waar ze in 1987 glansrijk 
afstudeerde. Nu maakt Els van Egeraat al jaren in opdracht 
illustraties voor kinderboeken. Haar vrije werk bestaat uit 
beelden en maskers van klei en sinds vorig jaar gaat ze met 
acryl en ecoline helemaal los op doeken van supergroot 
formaat waarop ze Hollandse luchten schildert. Een mooie 
tegenhanger van haar kleinere werk voor kinderboeken, 
zegt ze zelf. Bij KEK krijgt dat kleine werk de hoofdrol. De 
opening van deze expositie vormt namelijk de aftrap voor 
het Kinderboekenweekprogramma dat KEK, de bieb en het 
Centrum voor de Kunsten samen organiseren.

Fotografisch werk van illustrator Schubert Illustrator Els van Egeraat opent Kinderboekenweek



32 33

Panorama Terziet
Niet dat Frank Kraaijeveld in een hogere macht gelooft maar, 
zo zegt hij, het lijkt alsof zijn hand bij het schilderen als 
vanzelf wordt voortbewogen. Natuurlijk, het is Kraaijeveld 
die de regie voert, maar toch. De voorman van de Bintangs 
werkte de afgelopen maanden in een koortsige trance aan een 
immens groot panorama dat uit 27 panelen bestaat. 

KEK houdt steevast aan het einde van het jaar enkele weken 
vrij. Voor speciale projecten, in het oog springende kunste-
naars of spraakmakende live-evenementen waarbij Yvonne 
van der Lem en Jos Vervoort het voortouw nemen. Tijdens 
Panorama 13 in 2013 was Frank Kraaijeveld een van de dertien 
kunstenaars die ter plekke aan de slag ging. Dat smaakte 
naar meer. ‘Maar nu in mijn eentje!’, dacht Frank. Niks 
geen ‘mansigheid’, maar gewoon, daar stonden zijn hoofd 
en zinnen naar. Spannend ook om deze flinke opgave op te 
pakken. Het onderwerp kwam bij toeval tot stand. Zwager 
Rob Joosten maakte in de jaren zeventig een panoramafoto 
van het landschap in Terziet (Limburg) waar een vrienden-
club regelmatig samen op een boerderij logeert. De kleuren-
foto wordt bij Kraaijeveld thuis opgeslagen en overleeft alle 
verhuizingen. Vorig jaar kwam KEK-voorzitter Jos Vervoort 
bij hem langs op het atelier en herkent in het panorama zijn 
geboortestreek. Frank: ‘Toevallig of niet? Terziet kent bijna 
niemand, behalve Jos. Dat vond ik zo leuk, dat ik meteen dit 
landschap als vertrekpunt wilde nemen.’ 

Het broeit en krioelt
Hoe lichtvoetig de onderwerpkeuze, des te uitputtender de 
uitvoering. Iedere ochtend staat Frank om zes uur op om als 
een nachtvlinder in het pikkedonker zijn atelier op te zoeken, 
in de oude kaarsenmakerij van het voormalige klooster 
'Karmel' in Egmond aan den Hoef. De dikke kloostermuren 
dempen de ‘hele goeie’ soloplaat van broer Arti uit 1967 die 
hem tijdens het arbeidsintensieve proces begeleidt. Elke stap 
die Frank maakt vergt toewijding en geduld. Kijken, fotogra-
feren, natekenen op dezelfde grootte, het ‘opblazen’ met een 
beamer, het opnieuw tekenen en dan uiteindelijk het schil-
deren op de panelen. Uit al deze lagen en werkzaamheden 
gloort nu een nieuw zwart-wit panorama. Slechts een deel 
waarop Frank zelf is te ontdekken, is nog figuratief, de rest is 
volkomen losgezongen van de oorspronkelijke foto. Waar het 
origineel is aangetast door de tijd, en een weemoedige waas 
het landschap rood kleurt, is het Panorama van Kraaijeveld 
springlevend en zwart-wit. Het broeit en krioelt. Alsof het 
landschap van de wand wil springen. De drie blanco panelen 
wachten op hun voltooiing. Het blijft ook nog even spannend 
hoe de som der delen eruit gaat zien. Niet alleen voor publiek, 
ook voor Kraaijeveld zelf die pas voor het eerst bij KEK alle 
dertig panelen op elkaar zal laten aansluiten. 

Voorman Bintangs verruilt gitaar voor kwast
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2017
 Guda Koster
 Dik Box
 Eenlingen
 Atelierroute ‘Aan tafel’
 Trik
 Sieb Posthuma
 Marije Gertenbach
 Collectief Anja Sijben

Guda Koster - Fear for grey mice
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Wervelende objectenAlles anders
Ommekeren zijn altijd interessant. Beeldhouwer Dik Box uit de 
Haarlemmermeer verruilde enkele jaren geleden zijn loodzware 
beelden voor lichtvoetiger werk. Van staal stapte hij over op 
lichtgewicht hout. Eerst stonden zijn beelden en installaties 
onbeweeglijk stevig verankerd in de grond, nu hangen zijn 
fijngebouwde mobiles en wervelende objecten slechts aan een 
enkel draadje. Alsof zijn nieuwe werk de aarde probeert te 
ontstijgen. De lucht in, zwevend naar hogere vertes. Ons hier 
achterlatend. Het maakt zijn werk ‘ondraaglijk licht’. 

Al vanaf de vroege jaren zeventig timmert deze kunstenaar 
(1947) in het hele land flink aan de weg. Solo of in gezelschap.  
Als kunstenaar of als organisator van spraakmakende kunst-
manifestaties. Wie regelmatig door de Haarlemmermeer 
koerst, komt zijn werk op tal van plekken tegen. Zijn beelden 
markeren vaak overgangen en splitsingen van weg naar water. 
In een gracht van het Historisch Museum Haarlemmermeer, 
bij een vaart, op een kruising, op een brug in Abbenes of aan 
de gevel van de schouwburg in Hoofddorp. De polder was 
lang zijn werkterrein. Maar sinds hij staal inwisselde voor 
hout - zwaarte voor lichtheid, het aardse voor het etherische 
- richt hij zich ook op binnenruimtes. Liefst niet ‘aangeharkte 
keurige’ zalen. Dik Box heeft een hang naar spannender loca-
ties. In zijn atelier in het oude gemaal Cruquius, werkt hij aan 
objecten die vaak ‘binnen’ worden tentoongesteld, zoals in de 
Vleeshal in Haarlem waar hij exposeerde met fluorescerende 
objecten. Of de weergaloos roze en gouden wolken van zijn 
laatste project ‘Low-hanging clouds’ in Rotterdam. 

Je moet het zien! Zo fris en oorspronkelijk is het werk van 
Guda Koster. Verlies je in de regel bij termen als ‘textielin-
stallaties’, ‘vervreemdend’ en ‘sculpturen’ al snel je interesse, 
bij haar werk strek je je nek nog eens om het nog beter te 
bekijken. Haar originele manier van kijken en de materialen 
die ze kiest – waaronder gordijnstoffen, vloerkleden, behang - 
en de dessins die ze maakt, leiden tot een curieus resultaat. 

Guda Koster uit Amsterdam maakt kunstwerken met een rare 
twist. Zorgen haar sinistere textielinstallaties de ene keer 
voor onbehagen en beklemming, andere keren zijn ze grappig 
of roepen ze medelijden op. Gezellig wordt het nooit. Maar 
de foto’s van sculpturen en mensen in opvallende kostuums 
en vreemde houdingen tegen een achtergrond van drukke 
patronen, maken wel nieuwsgierig. Net als de titels. Wat te 
denken van: ‘Angst voor grijze muizen’ of ‘Sneeuwwit? Of 
‘Hoera, hoera’? Guda zelf is dikwijls de hoofdpersoon in haar 
werk. Weliswaar gecamoufleerd, omdat ze helemaal opgaat in 
het bont gekleurde door haar ontworpen decor, maar toch niet 
te missen. 

Haar werk is verwant aan dat van kunstenaars als Sandy 
Skoglund, Teun Hocks en Paul de Nooijer die – ver voordat 
fotoshoppen gewoon werd – met hun humor en geënsceneerde 
fotografie de kunstwereld opfristen. Ook Guda Koster heeft 
een heel eigen kijk op vanzelfsprekendheden en clichés. 

Dat blijkt ook uit haar cv. Naast de nodige solo- en groeps-
exposities in Rotterdam, New York, Seoul en Keulen, vermeldt 
deze veel bijzondere projecten die zich begeven in de mode-
wereld, beeldhouwkunst, fotografie en performances. Zo stak 
zij vorig jaar bewoners van de Noordoostpolder in museum 
Schokland geheel in het nieuw. In 2015 won zij met ‘Twin 
Towers’ de coverwedstrijd van de VPRO-gids. 

‘De ondraaglijke lichtheid’ van Dik BoxTextielinstallaties en foto’s van Guda Koster
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Aan tafel gebeurt ’t. Je praat, eet, zucht, lacht en drinkt.  
Aan tafel worden ideeën geboren en plannen gesmeed. En aan 
tafel wordt er kunst gemaakt. Zo vond de stichting Kunst & 
Cultuur Beverwijk. ‘Aan tafel’ werd het thema van de jaarlijkse  
zomerse Atelierroute. Alle kunstenaars uit Beverwijk, Wijk aan 
Zee en Velsen-Noord werden van harte uitgenodigd om werk 
te maken. De losse invalshoek stond garant voor deelname  
van 45 kunstenaars. Daaronder enkele ouwe getrouwen, 
zoals Hans van Lieshout, Annet Koek en Peter Schelvis, maar 
ook jonge kunstenaars en nieuwelingen waaronder Daphne 
Brasser, Evelien Andrée Wiltens en de gebroeders De Bruijn.

De Atelierroute heeft het ene jaar een speciaal thema en het 
andere jaar een 'gewone' editie waarbij elke deelnemende 
kunstenaar zijn atelier of huis openstelt voor publiek. Maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De werkgroep 
Beeldende kunst - waarin Ina Zwart, Saskia Sluiter en Hans 
Turlings - koos voor dit 'gewone' jaar een algemene noemer. 
Dat werkt omdat het iedereen aansteekt. Zo gevarieerd als de 
kunstenaars – van fotografen, schilders, keramisten en beeld-
houwers - zo gevarieerd is ook het werk dat zij presenteren 
en de stijlen die zij hanteren. Het thema is het enige wat hen 
bindt. Minstens even gevarieerd zijn de onderkomens die je 
kunt bezoeken. Zo ontvangen Annet Verplanke, René van der 
Meulen, Rob Daniëls en Theo de Bruijn in de orangerie of de 
kassen van Akerendam, het theekoepeltje is de vaste stek van 
Jola Geldermans, Peter Neijenhoff resideert bij Be My Guest 
en bij BeeldBlic aan de Kloosterstraat organiseren Michel 
Mulder, Carla Ellens een 'proeverij van ouderwetse, ambachte-
lijke, analoge technieken'.  
Anderen openen gewoon thuis of op hun atelier de deuren 
voor publiek. Verschillende horecagelegenheden haken aan. 
Café Camille, Be My Guest en de Smaeckkamer op Westerhout 
hebben speciaal voor ‘Aan tafel!’ een kunstig menuutje 
bedacht. Al met al kun je zonder overdrijven stellen dat er 
sprake is van een Zwaan-kleef-aan-project. 

Speciale vermelding 
Speciale vermelding verdient Studio O. Wie al tijden 
stiknieuwsgierig is naar wat er zich afspeelt in de voormalige 
basisschool de Wilgenroos aan de Grebbestraat kan zondag 
met eigen ogen jonge kunstenaars en hun werk aanschouwen. 
Nikki Kröder, Jan van Kampen, Ilona Timmer en zeven andere 
creatievelingen zijn hier al een paar maanden gehuisvest.

Eenlingen, dat zijn toch kalveren die nog wankel op hun 
pootjes staan? Of eenzelvige types. Golven die op lange 
afstand hun vorm behouden? Zeker, maar er is meer. De 
nieuwe KEK-expositie ‘Eenlingen’ van Ada Leenheer, Jim van 
der Eng en Anja van Wijgerden richt zich op trotse wezens, 
van planeten en mensen tot zeewiertjes. In hun dooie eentje 
zijn deze wezens gevoeliger dan dat zij in groter verband 
zouden opereren, maar juist door hun solitaire 'bestaan' 
leggen zij een ongewone schoonheid aan de dag. 

Jim van der Eng, Anja van Wijgerden en Ada Leenheer  
exposeren alle drie totaal verschillende kunstwerken.  
Van der Eng toont zijn haiku’s, Leenheer haar installaties 
en Van Wijgerden haar inkttekeningen. Wat hen dan bindt? 
Hun woon- of werkplaats IJmuiden, hun originele kijk én hun 
fascinatie voor eenlingen. Een mix die nieuwsgierig maakt. 

Beroepsfotograaf Anja van Wijgerden portretteert in haar 
studio in het havengebied van IJmuiden bekende Nederlanders 
en leden van het koninklijk huis. In de vrije uren die haar resten, 
maakt ze vrij werk zoals de grote sobere inkttekeningen voor 
deze KEK-tentoonstelling. Collega-kunstenaar Ada Leenheer 
maakt sinds haar opleiding aan de Rietveld Academie en de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten vooral vrij werk. 
Daarnaast doceert zij en en is ze sinds 2012 de drijvende 
kracht achter het Zeehavenatelier in IJmuiden. Ada toont voor 
KEK ‘duistere installaties met herrie en de zachtheid  
van sneeuw’. Van brons, papier, suiker of blik. Dichter Jim  
van der Eng maakt Haiku’s die op de KEK-tentoonstelling op 
een verrassende en speelse wijze worden gepresenteerd.  
Deze Japanse dichtvorm staat de beoefenaars slechts drie 
regels toe, hetgeen hen tot inventieve en creatieve vondsten 
dwingt. De drie IJmuidenaren tonen je samen hun verfrissende 
kijk op het fenomeen ‘eenlingen’ en trekken je zachtjes maar 
vastberaden een andere wereld in. Hoe alles – installaties, 
inkttekeningen en Haiku’s – met elkaar gaat rijmen, is ongewis. 
Maar vast staat dat de afzonderlijke kunstwerken niet als 
los zand aan elkaar hangen. Het thema ‘Eenlingen’ houdt ze 
stevig bijeen. 

‘Aan tafel!’Drie trotse eenlingen 
Atelierroute doet aanstekelijke oproep:Jim van der Eng, Anja van Wijgerden en Ada Leenheer

AT E L I E R R O U T E
BeverWijk aan Zee

A t e l i e r r o u t e
BeverWijk aan Zee

Route | Zondag 11 juni 2017 | 10:00 – 17:00 uur

Centrale presentatie KeK | 4 juni tot 29 augustus

Opening 10 juni | 16:00 uur

Opening door wethouder Cecilia Van Weel - foto Theo de Bruijn.

Ada Leenheer - Beschermen
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Collega-illustratoren van Sieb Posthuma brengen tijdens de 
Kinderboekenweek in Beverwijk een saluut aan hun in 2014 
overleden vriend en collega. Hun tekeningen en die van Sieb 
Posthuma zelf worden bij KEK geëxposeerd, waaronder illus-
traties van het welbekende en aandoenlijke hondje Rintje. 

Sieb Posthuma (1960-2014) was veelzijdig. Niet alleen 
maakte hij na de Rietveld Academie illustraties voor NRC 
Handelsblad en HP/De Tijd, hij illustreerde ook een reeks 
aansprekende prentenboeken waarvoor hij verschillende 
Zilveren en Gouden Penselen kreeg uitgereikt. Zijn werk bevat 
vele pareltjes, waaronder ‘Een vijver vol inkt’, zijn illustraties 
bij kindergedichten van Annie M.G. Schmidt, ‘Van Ansjovis tot 
Zwijntje’ met Ted van Lieshout en ‘Aadje Piraatje’ met Marjet 
Huiberts. Daarnaast kun je zijn rekwisieten bewonderen die 
hij als theatervormgever ontwierp voor het ballet Coppelia. 
Tevens worden de schetsen voor de rekwisieten getoond  
waardoor je als bezoeker een goede indruk krijgt van het 
arbeidsintensieve maakproces. 

Hoe belandde Sieb Posthuma in Beverwijk?
Tijdens zijn werk voor Coppelia leerde hij de Beverwijkse 
decorontwerper Ernie Gerrits kennen. Samen werkten zij voor 
het Nationale Opera & Ballet aan deze voorstelling. De twee 
konden goed met elkaar overweg en Gerrits introduceerde hem 
bij Yvonne van der Lem van KEK die, direct gecharmeerd van 
Posthuma’s illustraties, in 2009 tijdens de Kinderboekenweek 
een tentoonstelling met Posthuma’s kinderboekenillustraties  
organiseerde. Het werd een groot succes. Voor KEK aanleiding 
om een traditie in te zetten en de jaarlijkse Kinderboekenweek 
te koppelen aan een gerenommeerde prentenboekillustrator.  
Na Sieb volgden onder andere tentoonstellingen van 
Thé Tjong-Khing, Charlotte Dematons, Philip Hopman, 
Ingrid en Dieter Schubert. Nu brengen deze vijf voor deze 
Kinderboekenweektentoonstelling een ode aan collega 
Posthuma. De een koos zorgvuldig uit zijn bestaand werk,  
een ander, zoals Thé Tjong-Khing, maakte speciaal voor deze 
gelegenheid een nieuwe illustratie. 

Hij is geen illustrator, hij is geen vormgever. Evenmin een 
‘gewone’ cartoonist. TRIK is TRIK. De hiphopfanaat die achter 
dit pseudoniem schuilt, maakt pictogrammen of zogenaamde 
beeldmerken waarmee hij het nieuws en de politiek verklaart. 
Met één helder en humoristisch beeld raakt hij de kern van 
complexe zaken. TRIK is nooit te beroerd om de wereld van zijn 
hoogstpersoonlijke scherpe commentaar te voorzien. Liefst in 
venijnige voltreffers. 

TRIK (1976) studeerde in zijn jonge jaren ‘illustratie’ aan de 
kunstacademie in Kampen. Zijn verfrissende kijk trok al snel 
de aandacht. Tweemaal won hij de Junior Inktspotprijs: in 
2004 met de cartoon ‘Een eigen mening is dodelijk/Theo van 
Gogh’ en in 2006 met een cartoon over de burgeroorlog in 
Irak. De prestigieuze ‘volwassen’ Inktspotprijs behaalde hij 
in 2007 met zijn Wiske/België cartoon. Naast vrij werk als 
MrMonk (nl.) maakt hij ook werk in opdracht van onder meer 
het AD, Parool, NRC Handelsblad en verschillende ministeries. 
Als docent geeft hij les aan de ArtEZ in Zwolle. Bovendien 
maakt en produceert hij video’s, kleding, cadeaus en boeken 
in eigen beheer. 

Workshop tijdens Beverwijk Uit de Kunst
TRIK legt een voorliefde aan de dag voor street- en popart. 
Voor de ontwikkeling van zijn cartoons en pictogrammen 
‘samplet’ hij als een ware dj overbekende mediabeelden 
om deze te verwerken in nieuw werk. Samplen doet hij niet 
lukraak, maar goed doordacht en met gevoel voor humor.  
Een kunst apart. Origineel jatwerk waarmee hij de ene keer 
hard uithaalt en de andere keer zijn publiek onverwacht  
teerhartig geruststelt. 

Saluut aan  
Sieb Posthuma

Venijnige voltreffers  
van een beeldkunstenaar

KinderboekenweektentoonstellingWinnaar Inktspotprijs
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Thuiswedstrijd voor een  
veelgeprezen kunstenaar

Eerst wilde Marije Gertenbach het immens grote plafond van 
de KEK-expositieruimte beschilderen – ‘alleen dat wilde ik en 
niets anders!’ - maar dat stuitte helaas op te veel praktische 
bezwaren. Uiteindelijk kwam deze jonge kunstenaar op het 
idee om met achttien gigantische beschilderde panelen de 
tentoonstellingsruimte naar haar hand te zetten. De gebogen 
vorm van de panelen doet in de verte denken aan de houten 
tongewelven van 17e eeuwse Noord-Hollandse kerken. ‘Maar 
het wordt geen kopie van een kerk, hoor!’ De twee kleuren 
waarin ze de panelen gaat beschilderen, geeft ze nog niet 
prijs. ‘Dat is spannender, toch?’ Spannend wordt het sowieso, 
want hoe een en ander uitpakt is nog onvoorspelbaar. 

Marije is net terug uit Litouwen. Daar logeerde ze een maand 
lang in een oude villa aan de rand van de oude stad Vilnius om 
te studeren, tekenen en schrijven. ‘Alles behalve schilderen,  
dat mocht niet. Het is een tijdelijk verblijf voor kunstenaars  

om je op te kunnen laden en na te denken.’ Na haar afstuderen  
aan de Amsterdamse Hogeschool in 2012 waarbij haar 
examenwerkstuk met een artikel in NRC-Handelsblad landelijk  
aandacht trok, ging het snel. Van 2015 tot 2017 was zij 
een van de weinige gelukkigen die in aanmerking kwam 
voor een studio annex leerplek bij de Rijksakademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam. Daarna volgden talrijke 
exposities bij binnen- en buitenlandse galeries, nominaties 
voor verschillende prijzen en wordt haar werk wereldwijd 
verkocht. Exposeren bij KEK is een thuiswedstrijd, want Marije 
Gertenbach is geboren en getogen in Beverwijk. ‘Hartstikke 
leuk om hier te kunnen laten zien waar ik nu mee bezig ben. 
Het voelt toch als thuis.’ Al eerder heeft ze bij KEK werk 
laten zien. Eén keer solo en een keer met de groepsexpositie 
Panorama 13. 
 
Dit keer wordt het totaal anders. Marije: ‘Deze tentoonstel-
lingsruimte is behoorlijk vreemd. De cirkelvorm, de balustrade, 
die malle verhoging, dat rare tapijt en het verlaagde plafond 
leveren allemaal beperkingen op. Maar dat maakt het juist ook 
weer aantrekkelijk! Schilderen is voor mij geen kwestie van een 
schilderij maken en ophangen. Ik onderzoek hoe schilderkunst 
werkt in de ruimte. Dat vind ik interessant. De ruimte bepaalt 
en stuurt mijn werk. Ruimte bepaalt ook hoe mensen zich 
gedragen. Neem een kerk of een museum. Je merkt bij binnen-
komst dat iedereen zich bijna als vanzelf aan dezelfde regels 
houdt. Jas ophangen, kluisje nemen, zachtjes praten.  
Ook nu ben ik nieuwsgierig hoe mensen mijn werk bekijken 
en rondlopen. De meeste tentoonstellingsbezoekers lopen 
een paar passen naar voren naar het schilderij, dan weer 
een stukje naar achteren. Alsof ze een soort dansje maken. 
Maar voor deze expositie leid ik de bezoekers naar een ander 
patroon. Ik maak een soort gang of alkoof waar je door-
heen moet lopen. De panelen hang ik op borsthoogte. Ik wil 
dat je omhoog moet kijken. Maar of ze dat ook gaan doen? 
Hoe de mix tussen de ruimte, de mensen en de panelen gaat 
uitpakken, weet ik zelf nog niet, hihi. Maar het moet een 
beetje wringen, dat is een ding dat zeker is.’

Van Marije Gertenbach moet ’t altijd een beetje wringen

GEOPEND: MAANDAG T/M VRĲDAG 11:00 - 21:00 ZATERDAG 11:00 - 15:00
KENNEMER THEATER - KERKPLEIN 1 - BEVERWĲKWWW.KEKBEVERWĲK.NL

OPENING:
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017
OM 16:00 UUR

K U N S T E X P O S I T I E S K E R K P L E I N



44 45

De normale man op  
een voetstuk!

Och, de man van tegenwoordig. Hij heeft het niet makkelijk. 
Voortdurend wordt hem een ideaalbeeld voorgeschoteld waar 
hij nooit aan kan tippen. De ideale man is namelijk daad
krachtig, inlevend, attent, kan luisteren, koken, wat al niet. 
Hij heeft geen buikje, maar is sportief en ziet er gespierd uit. 
Hoogste tijd om alle mannen die niet aan deze torenhoge 
eisen kunnen voldoen, een hart onder de riem te steken, 
vindt Anja Sijben. Met vijf bevriende kunstenaars stelt zij de 
tentoonstelling ‘De ideale normale man’ samen. Het collectief 
hijst in deze expositie de normale man op een voetstuk. 

Anja Sijben onderzoekt al sinds 2007 het fenomeen ‘de  
ideale man’. Als wetenschapper, als consultant én als tekenaar.  
In de afgelopen jaren wijdde ze er zelfs een boekwerk aan 
(The ideal man) en organiseerde ze thematentoonstellingen  
in Duitsland en Nederland. Telkens met verschillende  
kunstenaars en telkens vanuit uiteenlopende invalshoeken. 
‘Wij allemaal, mannen en vrouwen, moeten van onszelf, onze 
partners, vrienden en collega’s, aan steeds hogere eisen 

voldoen. Wat mij het meest interesseert is hoe dat bij de man 
in z'n werk gaat. Mannen gaan gebukt onder het idee hoe 
een échte man hoort te zijn. Wat blijft er van hem over, vraag 
ik me af. Lost hij op in het niets? Misschien verliest hij wel al 
zijn eigenschappen. Dat zou ik betreuren. Daarom vond ik het 
de hoogste tijd om een lofzang te brengen aan alle ‘dood
gewone' mannen die voor mij al leuk en bijzonder genoeg van 
zichzelf zijn. Voor deze tentoonstelling in Beverwijk heb ik 
vijf collega’s uitgenodigd om te exposeren: Neeltje Neeft, Itie 
Langeland, Noortje de Keijzer, Paul de Reus en Petra van der 
Steen. Het wordt een gevarieerde tentoonstelling met sterk 
uiteenlopend werk. Van pentekeningen, manshoge beelden, 
kleine beelden tot geborduurde schilderijen, papiercollages 
en videowerk. Ieder heeft zo z'n eigen invalshoek, ideeën 
en materiaalgebruik. Maar wat ons bindt is onze kijk op de 
aandoenlijke held, de ijdele en kwetsbare normale man die ons 
ontroert.’ 

Kunstenaarscollectief van Anja Sijben

‘Knitted Boyfriend’ van Noortje de Keijzer
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2018
 Hans de Bruijn
 Barbara van Marle
 Michel Mulder & Michiel Jansen
 Broedplaats safari
 Hilde Foks
 Henriëtte Boerendans
 Arti Kraaijeveld

Barbara van Marle
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Een toegewijd  
portretfotograaf 

Een fotoboek dat tien jaar na de verschijning nog staat als 
een huis. Dat gunstige lot is niet veel uitgaves beschoren. 
Fotograaf Hans de Bruijn maakte zo’n boek. ‘Atelier’ waarin 
hij vijftig kunstenaars in en om hun atelier of werkruimte 
portretteerde, heeft na bijna tien jaar nog niets aan frisheid 
en kracht ingeboet. Enkele van deze portretten worden samen 
met nieuw werk van deze Wijk aan Zeeër tentoongesteld. 

Hans de Bruijn is portretfotograaf bij uitstek. Hoewel hij als 
freelance fotograaf ook reportages maakt voor onder meer 
Parool, Haarlems Dagblad en enkele jazz- en popmuziek-
bladen, fotografeert hij het liefst mensen. Zijn portretten van 
Arno Hintjens, David Eugene Edwards en CocoRosie, maar ook 
van Johnny Winter, Lucky Fonz lll en Zita Swoon, overstijgen 
de waan van de dag en tonen hun blijvende waarde. Naar 
zijn zeggen is zijn portretkunst de weergave van de intensieve 
ontmoetingen die hij heeft met muzikanten, dansers en andere 
bijzonder volk. Dat geldt met name ook voor de serie kunste-
naarsportretten die in de uitgave ‘atelier’ werden gebundeld. 
Hans de Bruijn’s streven was om de kijker een indringende blik 

te gunnen op de ruimtes waarin de kunstenaars een goed deel 
van hun leven doorbrengen. Misschien een eenvoudig idee,  
zo stelt hij, ‘maar de beste ideeën zijn vaak de aller simpelste’. 
Daar bleef het echter niet bij. Het idee werd met een flinke 
dosis volharding en de nodige toewijding uitgewerkt. 

De Bruijn legt bij de totstandkoming van de serie 
kunstenaars portretten engelengeduld aan de dag. Hij reist 
van hot naar her, van Noord-Groningen, Gent, Amsterdam, 
Berlijn, New York, Monaco en Londen en weer terug. Vaak 
bezoekt hij zijn geportretteerden meerdere malen, drinkt 
koffie met ze, eet soms mee, maar slaat hen vaak uren gade 
voordat hij daadwerkelijk ‘schiet’. Bovendien paart hij 
vakmanschap aan een oplettend oog voor de intimiteit van de 
werkruimte van de geportretteerden. 

Na die tijd heeft De Bruijn niet stilgezeten. Hij breidde de 
vijftig kunstenaarsportretten uit met een serie van 90 stuks(!) 
die opnieuw in boekvorm verscheen. Nu werkt hij alweer aan 
een nieuwe serie! Hou ’m in de gaten.

Een selectie uit ‘atelier - 50 kunstenaarsportretten’

Marc Mulders in zijn atelier.
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Twee fotografen die ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen 
hebben. De een volgt in zijn jonge jaren de Fotoacademie 
en is beroepsfotograaf. De ander fotografeert, ongehinderd 
door trends of opleiding, naast zijn werk, voornamelijk als hij 
op reis is. Maar Michel Mulder en Michiel Jansen delen veel. 
Ze zijn min of meer bezeten – er gaat zelden een dag voorbij 
zonder dat ze een camera bij zich hebben – en alle twee 
betrappen ze het exclusieve eenmalige moment liever met een 
analoge camera dan met een digitale. 

Beide mannen fotografeerden al lang voor dat iedereen met 
zijn mobiele telefoon de wereld om zich heen vastlegde. 
Michel: ‘Die gekte heb ik aan mijn vader te danken. Hij was 
een fervente hobby-fotograaf. Ik was zes toen ik van hem  
mijn eerste camera kreeg: een Agfa Clack.’ Mulder is nooit mee 
gestopt. Hij ontwikkelde zich als portret- en modefotograaf, 
maar geeft zich de laatste tijd veel over aan het vrije werk. 
‘Leuk vind ik dat! Alsof ik een oude liefde weer oppak.’ Op de 
tentoonstelling laat hij kleine polaroids zien met uiteenlo-
pende onderwerpen en landschappen in groot formaat.  
‘Die landschappen maakte ik tijdens vakanties in Denemarken 
en Duitsland met een zelfgebouwde ‘pinhole camera’.  
Je fotografeert door een gaatje in plaats van een lens,  
waardoor alles even scherp of onscherp is en alle diepte 
verdwijnt. Je kijkt anders dan met een digitale camera  
omdat je een lange belichtingstijd nodig hebt. Dat zorgt  
voor omfloerste zachte landschappen.’

Michiel Jansen wijdt zich het liefst aan de reisfotografie. 
‘Thuis gaat ‘t niet. Wat zal ik hier of in Amsterdam foto-
graferen waar honderden mij voor zijn gegaan? Ik moet los 
zijn, van alles en iedereen. Reizen doe ik ‘zonder plan’, Ik zie 
wel waar ik uitkom.’ Zonder plan, maar wel waakzaam. Zijn 
Chinese twee-oog camera dwingt hem om alert te zijn.’ Je 
moet meer nadenken, intensiever kijken dan met een digitale 
camera, omdat je maar beperkt aantal foto’s op je rolletje 
hebt. Je kunt niet eindeloos knallen.’ Michiel exposeert foto’s 
van zijn laatste reis naar Japan. ‘Wie in het hectische Japan 
niet past of meedraait, valt er onherroepelijk buiten. Wat ik 
daar zocht waren de geïsoleerde eenlingen, de buitenbeentjes. 
Hen wilde ik vangen en laten zien.’ 

Je kunt urenlang naar foto’s uit je kindertijd turen en 
compleet in herinneringen opgaan. Maar je kunt er ook iets 
mee doen. De foto’s gebruiken voor nieuwe creaties bijvoor-
beeld. Dat doet Barbara van Marle uit Zaandam. Aan de hand 
van oude familiefoto’s maakt zij schilderijen die compleet zijn 
losgezongen van hun oorsprong. Met oud materiaal schept 
ze kunstwerken met een nieuwe verrassende zeggingskracht. 
Van Marle put uit haar jeugd, hervormt haar herinneringen 
en maakt ze universeel. Met als resultaat schilderijen die je 
vertrouwd voorkomen. 

Jarenlang runde Barbara van Marle (1970) met haar man een 
trendy interieurzaak in Hoorn. Met succes en veel plezier. 
Maar het begon te knagen en de onrust nam toe. Tekenen 
deed ze haar hele leven al graag. Als kind en later op de 
modevakschool en HBO-opleiding tekenen. Na een sabba-
tical op Bonaire hing het echtpaar hun zaak aan de wilgen, 
en vertrok Barbara in 2008 naar de Wackers Academie in 
Amsterdam die ze in 2013 met goed resultaat afrondde. 

Nu geeft ze les en workshops, schildert ze en maakt beelden. 
Regelmatig neemt ze deel aan tentoonstellingen, zoals in het 
Zaans Museum en het Haags Gemeentemuseum. In 2015 won 
ze de publieksprijs van de Jaarlijkse Tengel Atelierroute in de 
Honigfabriek in Zaandam. Altijd is Barbara op zoek naar oude 
familiefoto’s, van haar eigen familie, maar ook van vreemden. 
En altijd maakt ze een eigen verhaal van de beelden. Kwestie 
van goed opletten en oog hebben voor ‘de ervaringen en 
emoties die de generaties binnen een familie onbewust aan 
elkaar doorgeven.’ Haar zwart-wit schilderijen en ‘naturellen’ 
zijn ingetogen en realistisch. Naar eigen zeggen is het werk 
‘rustig, een beetje grafisch en een tikkeltje behoudend’.

Op jacht naar  
het exclusieve moment

Aan de haal  
met herinneringen

KinderboekenweektentoonstellingOud materiaal met nieuwe verrassende zeggingskracht
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Beverwijk krijgt ballen
Het kolkt er en het gist er. Er gebeurt hier van alles én  
tegelijkertijd. ’t Lijkt wel of Beverwijk druk doende is met een 
kunstzinnige inhaalslag. Opeens is deze stad een plaats waar 
je graag bij wilt horen. Jonge ondernemers en energieke  
kunstenaars timmeren samen aan de weg. Bijzondere zaken 
worden hier ondernomen, interessante samenwerkings
verbanden opgericht en vruchtbare dwarsverbanden gelegd. 
Hoogste tijd om je hierin te verdiepen. Dat kan heel eenvoudig 
door een bezoek te brengen aan de nieuwe expositie van KEK. 
Twaalf kunstenaars annex ondernemers uit de Broedmachine 
en Studio O laten zien wat zij maken. 

Young Art, De Grote Kerk, De Broedmachine, Studio O, 
Klein Hofland, KOP van WaZ: het kan niet op in de Wijk. 
Natuurlijk komen deze creatieve broedplaatsen niet uit de 
lucht vallen, daar gaan maanden, zelfs jaren van hard werken 
aan vooraf. Maar het moet gezegd: vooral de laatste tijd 
wordt er in Beverwijk volop ontworpen, samengewerkt en 
vooral ‘gemaakt’. Van uniek bier tot kunstzinnige lampen. 
Van glasobjecten tot textiele kunstwerken. Van oplossingen 
om plastic te hergebruiken tot de teelt van zeewier. Wat is er 
gaande? Wat is het geheim? Waarom komt half Amsterdam 
kijken wat hier gebeurt? 

Dadendrang
Kwestie van de juiste mensen, op de juiste tijd en de juiste 
plaats? Dat speelt een rol maar zegt niet alles. Want daarmee 
doe je alle creatievelingen in deze regio tekort. Misschien is 
het te danken aan de vele bijzondere talenten in Beverwijk en 
omstreken, aan hun inzet en doorzettingsvermogen. In ieder 
geval is KEK zwaar onder indruk van de creatieve dadendrang 
in de Wijk. Vandaar dat zij een dwarsdoorsnede toont van 
nieuwe initiatieven uit de Broedmachine en Studio O, twee 
Beverwijkse broedplaatsen waar ondernemende kunstenaars 
en kunstzinnige ondernemers de stap maken naar profes
sioneel ondernemen. De tentoonstelling toont werk van zes 
mensen uit de Broedmachine, gloednieuwe broedplaats aan 
de Parallelweg en van zes mensen vanuit Studio O, gehuis
vest in de voormalige basisschool de Wilgenroos aan de 
Grebbestraat. 

Onder de exposanten tref je, naast enkele veelbelovende 
onbekende namen, ook enkele bekende. Zo exposeert glas
blazer Michelle Veldman die enkele jaren geleden bij Young 
Art Festival haar glazen kunstwerken torenhoog in de bomen 
van Westerhout ophing, met vazen, schalen en vrij werk. 
Ook uit de Broedmachine: Brouwerij Uyterwijcke met eigen 
gebrouwen bier, textiele kunst van Isabelle Willems, tassen 
en mode van Mandy Böhm, meubels van Rick Beentjes en 
foto’s van Jeon Zhang. Studio O wordt vertegenwoordigd door 
Nikki Kröder die afgelopen zomer bij het project Schemering 
tekende voor decor en vormgeving; Lars de Ruijter en Annelies 
Kwaak, alle drie met beeldend werk. Dan tonen Mark Welagen 
en Gail Meijer foto’s, en exposeert het duo JAS & CAL (Calvin 
Kooiman en Jasmijn Wester) met textielkunst. 

KEK organiseert broedplaats-safari
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‘Goed toegankelijk voor kleuters’, zo worden de prenten van 
kinderboekenmaker Henriëtte Boerendans wel getypeerd. 
Maar daarmee doe je haar werk schromelijk tekort. Kwaliteit 
kent immers geen leeftijd. Een goed prentenboek is een klein 
kunstwerk op zich en dus voor elke leeftijdsgroep interessant. 
Zowel kinderen als volwassenen herkennen en waarderen 
kwaliteit. En kwaliteit hébben de prenten. 

Het begon allemaal tijdens haar opleiding aan de Haagse 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, daar ontdekte 
Henriëtte Boerendans haar voorliefde voor houtsnedes. 
Voor haar geen potlood of verfkwast om haar verbeelding 
vorm te geven, maar beitels, gutsen en inktrollers. Na haar 
opleiding vertrekt ze naar Amsterdam waar ze ook nog de 
Lerarenopleiding Witte Lelie volgt en een atelier, op zolder, 
in Amsterdam-West weet te bemachtigen. Daar ligt nu haar 
gereedschap en staat een gigantische etspers van 500 kg, 
waarop Henriëtte haar houtsnedes drukt. Drukken is een vak 
apart, tijdrovend en intensief. Maar dat neemt ze voor lief. 
Want het resultaat, met vele lagen, past bij haar verstilde 
landschappen en heldere kinderboekprenten. 

De kwaliteit van haar werk blijft de afgelopen jaren niet 
onopgemerkt. In 2014 behaalt ze de Vlag en Wimpel (eervolle 
vermelding voor Nederlandse kinderboeken) voor haar boek 
‘Nul is een raar getal’. In 2016 prijkt haar ‘Aap Beer Zebra’  
op de zogeheten longlist voor de Jan Wolkers Prijs.  
En in 2017 wordt hetzelfde kinderboek genomineerd voor de 
Woutertje Pieterse Prijs. Haar prenten spreken niet alleen alle 
leeftijden aan, ook alle nationaliteiten. Behalve in Nederland 
exposeert Henriëtte in Finland, Estland, Canada, China, 
Japan en Korea. Allerlei dieren, van de doodgewone eend, 
muis, egel en hond, tot meer exotische soorten als zebra’s, 
giraffen en olifanten worden door haar vastgelegd in een 
aanstekelijke stijl. Ze zijn nooit schattig of poezelig, wel stoer 
en aandoenlijk. 

Met gras haken, een borduurwerkje maken van mensenhaar,  
vingerafdrukken breien, glas rijgen of tipi’s vlechten van 
wilgentenen: kunstenaar Hilde Foks draait haar hand er 
niet voor om. Ze kiest telkens voor uitzonderlijke materialen 
en technieken. En wel met zo’n resultaat dat je iedere keer 
opnieuw wordt verrast. Hoe gevarieerd ook, alle installaties  
en sieraden hebben één overeenkomst. Alles komt tot stand 
met textieltechnieken. Dat vormt de basis en is de leidraad  
van haar werk. 

Worstelde Hilde Foks in haar jonge jaren als kunstenaar vooral 
met materialen en technieken, dat heeft zij nu zo goed onder 
de knie dat er volop ruimte overblijft voor het verhaal erachter. 
Nu komt eerst het thema of het idee. En pas daarna kiest ze 
het materiaal en de techniek. Resultaat van deze koerswij-
ziging is dat haar werkgebied de afgelopen jaren fiks werd 
uitgebreid. Zo maakt ze nu veel vaker vrij werk in plaats van 
in opdracht. En wisselt zij het rijgen van ringen en kettingen 
af met het fabriceren van grote installaties, waaronder haar 
metershoge tipi’s van wilgentenen die in een moestuin staan 
in Overveen. Van priegelwerk, zou je oneerbiedig kunnen 
zeggen, is Hilde overgestapt naar lossere en grotere objecten, 
die zijn los gezongen van de beperkingen van het materiaal. 

Sierlijk en soepel
Dat werk, getooid met pakkende titels als ‘Karel’ of 
‘Waterlander’, ‘It’s all hoy’ of ‘De tuin van mijn vader’, oogt 
steevast sierlijk en soepel. Alsof het op vanzelfsprekende 
organische wijze totstandkomt, een beetje zoals planten 
en struiken groeien. Zo ragfijn en teer zijn die sieraden en 
installaties dat ze de indruk wekken met een opstekende wind 
weg te kunnen waaien, maar vergis je niet. Ze zijn oersterk. 
Oersterk én origineel. 

Na haar opleiding aan de Rietveld Academie begin jaren 
tachtig legde Hilde Foks (1957) zich toe op verdere ontwik-
keling via een Japanse masterclass en specifieke opleidingen 
als Textile Design. Ze werkt in Haarlem, maar ook wel in het 
inspirerende Textielmuseum in Tilburg. Daarnaast exposeert 
ze regelmatig. Vorig jaar nog in Tianjin in China en in Riga in 
Letland, dit voorjaar in Barcelona en Madrid. 

Een goed prentenboek  
is een klein kunstwerk 

Oersterk  
en origineel

Originele houtsnedesSieraden en installaties

GEOPEND: MAANDAG T/M VRĲDAG 11:00 - 21:00 ZATERDAG 11:00 - 15:00
KENNEMER THEATER - KERKPLEIN 1 - BEVERWĲKWWW.KEKBEVERWĲK.NL

HENRIETTE
BOERENDANS

9 OKTOBER
T/M 20 NOVEMBER

OPENING EN KINDERWORKSHOP:
ZONDAG 14 OKTOBER 2018
OM 14:00 UUR

K U N S T E X P O S I T I E S K E R K P L E I N
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Arti, kom je buitenspelen?
Het zal zo’n twintig jaar geleden zijn dat we voor het eerst 
bij Los Cortijos belandden, het vakantieparadijsje van Arti 
Kraaijeveld en zijn vrouw Lida met zeven beeldschone Spaanse 
boerenwoningen aan de Costa de la Luz, de kust van het licht 
in het Zuidspaanse Andalusië. En wat voor licht! Magisch 
licht! Vooral op die blinkende Atlantische oceaan. 
We arriveerden rond middernacht dus dat licht was uit. Om de 
volgende ochtend in vol ornaat opnieuw deze pure en ruige 
omgeving te beschijnen. We openden het luik voor het raam 
en stonden oog in oog met een paard dat vrij in Kraaijevelds 
weelderige tuin mocht banjeren. Niet zo maar een paard, 
maar eentje opgetuigd als een trotse flamencodanseres. Die 
ochtend had Arti een tak knalroze bougainville in zijn halster 
gestoken. Een onvergetelijk lief beeld. En een bijzonder warm 
welkom.

Alles kon op de Cortijos, vrijheid was het toverwoord en het 
hele complex ademde dat en Arti en Lida gunden het iedereen. 
Overal op het terrein doken verrassinkjes op, alledaagse 
objecten, fraai gedecoreerd, speels, kleurrijk. Niet zo vreemd 
dat kinderen die met hun ouders op Los Cortijos vakantie 
vierden geregeld bij hem aan de deur stonden met de vraag: 
‘Arti, kom je buitenspelen?’ 

Dat waren de goede tijden, tijden die de duistere perioden  
even deden vergeten. Want duister was het soms, dan 
‘stormde het in z’n kop’, dan stond angst aan de voordeur te 
trappelen. Dezelfde angst die hem als begenadigd gitarist van 
De Bintangs, de Gigantjes, Kraaijeveld en Carlsberg op een 
dag parten speelde. Waarna hij acuut de gitaar aan de wilgen 
hing en de kwast voortaan zijn instrument werd. Die stormen 
liep Kraaijeveld eruit. Weken, maanden ging hij dan in z’n 
eentje op pad, wandelend door Spanje of Afrika. Of werkend 
aan ‘bedankschilderijen’, zo genoemd omdat hij opgelucht 
was weer een dag te zijn doorgekomen. 

Gewoon niet bang zijn, zo sprak hij zichzelf dan ook geregeld 
toe, als een mantra, ter bezwering van de storm. We horen het 
hem zeggen in de onlangs uitgezonden gelijkmatige documen-
taire als hij voor een groot leeg wit doek staat en de eerste 
streken moet gaan zetten: ‘Wir atmen tief, und ohne Angst’. 
En dan gaat hij los: Voor onze ogen ontstaat een levensgroot 
mensfiguur, getooid met vleugels en een gouden rugzak. 
Refererend aan de Afrikaanse bootvluchtelingen die met grote 

regelmaat aan die Spaanse kust aanspoelen. Het raakte hem 
diep, en als iets Arti diep raakt en hij onmacht ervaart, dan 
laat hij het vliegen, in zijn hoofd en op het schildersdoek. 
Want ‘mensen moeten toch net als vogels overal naar toe 
kunnen vliegen? Vluchtelingen terugsturen? Mensen die soms 
een jaar hebben gelopen, op een gammel bootje stappen om 
hier een beter bestaan op te kunnen bouwen? Niks dervan, ik 
geef ze vleugels én een gouden rugzak als startkapitaal.’ Een 
warm welkom, zó hoort dat!

Vanaf die eerste keer kwamen we minstens een, vaak twee, 
soms drie keer per jaar naar de Cortijos en leerden langzamer-
hand door Arti’s ogen kijken. Dat kwam er vooral op neer dat 
het alledaagse heel bijzonder werd. Een groot cadeau!

Evelien Thöne

Het alledaagse bijzonder gemaakt

                 KUNST 
 EXPOSITIES 
         KERKPLEIN

24-11-2018 | OPENING EXPOSITIE | 15.00 U 
AFSCHEIDSCEREMONIE | 16.00 U | GROTE KERK BEVERWIJK
KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK | KEKBEVERWIJK.NL
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U

Schilderijen en collages
 20-11-2018 t/m 2-1-2019
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2019
 Velslag
 Willem Hamers
 Michelle Veldman
 Mark Hendriks
 Atelierroute ‘SamSam’ 
 Isa van Klaveren & Wies Tesselaar
 Loes Riphagen
 Annelies Kwaak

Wies Tesselaar- Onder mijne Voeten
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Tien kunstenaars  
met elkaar op de vuist

KEK knalt ook na oud & nieuw en verrast ditmaal met een 
aanstekelijk evenement. Niks geen expositie waarbij je als 
toeschouwer ernstig langs de schilderijen of objecten loopt, 
maar een vrolijke veldslag tussen kunstbroeders. Woensdag 2 
januari betreden circa tien kunstenaars de arena. Gewapend 
met kwast, pen, krijt, houtskool en verf zullen zij elkaars 
krachten meten. Het strijdtoneel bestaat uit een gigantisch 
groot wit vlak van 60 vierkante meter op de foyervloer in 
het Kennemer Theater. Daarboven mag het publiek vanaf de 
balustrade de zwoegende kunstenaars aanmoedigen. Want 
net als bij een Romeins toernooi mag het volk zich aan het 
schouwspel verlustigen. 

Rond de jaarwisseling houdt Yvonne van der Lem van KEK 
steevast enkele weken vrij voor speciale projecten en evene-
menten. Neem Panorama 13, Meijer en gasten in ‘t groen, 
Videorama 16 of Panorama Kraaijeveld. Yvonne bedacht dat 
er telkens ‘live’ geschilderd of getekend moest worden. Vijf 
jaar na dato komen er nog steeds verzoeken binnen voor 
een ‘battle’ à la Panorama 13 toen een groep kunstenaars 
met elkaar streed om de aandacht van het publiek. Yvonne 
wilde daaraan wel gehoor geven, maar niet door het eerdere 
kunstje nog eens te herhalen. Vandaar dat deze editie weer 
een geheel eigen karakter krijgt. Het wordt een veldslag met 
als motto: “Overal knaagt de duisternis, maar aan de einder 
gloort licht”, als aftrap van het nieuwe jaar. De afgelopen 
weken zijn een tiental kunstenaars aan hun jasje getrokken. 
Hup, meedoen! Wees geen toeschouwer, verlaat je atelier 
en wedijver in het openbaar met collega’s. Nu al hebben 
tien kunstenaars uit de regio deze ongewone uitnodiging 
aanvaard. Zij gaan 2 januari onder begeleiding van live 
muziek en dans aan de slag. 

KEK zorgt voor een standaarduitrusting: de materialen, de 
verf (zwart) en krijt (Siberisch en oliepastel) en houtskool, 
en levert ook het gereedschap (kneedgum, kwasten, potloden 
en pennen); de kunstenaars doen de rest. Zij hebben de 
volledige vrijheid. Dat betekent dat er die tweede januari 
van alles kan gebeuren tussen de deelnemers: van compleet 
naast elkaar werken tot tegen of op elkaar inwerken, of 
misschien wel gewoon samenwerken. Net als bij de vorige 

edities worden er geen regels gehanteerd. Of het zou moeten 
zijn dat de deelnemers op het witte vlak geen schoenen mogen 
dragen. KEK-voorzitter Jos Vervoort hitst de boel nu al op: 
‘Kunstenaars zijn namelijk helden op sokken.’

Veldslag leidt tot intrigerend landschap

Spektakel
 Evenement 2-1-2019 14.00 u
 Expositie 2-1-2019 t/m 12-2-2019

                 KUNST 
 EXPOSITIES 
         KERKPLEIN

KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U
KEKBEVERWIJK.NL

Nikki Kröder, Hans Libbers en Tjarko van der Pol in actie.

De deelnemers, v.l.n.r.: Frits Smid, Rob Daniëls, Nikki Kröder, Hans Libbers,  
Ernie Gerrits, Dirk Nab, Isabelle Willems, Frank Kraaijeveld,  

Tjarko van der Pol, Ellen van Putten en Arno Bleeker.
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‘Was ik maar een man van twee meter’, verzucht glasblazer 
Michelle Veldman weleens. Het ambacht glasblazen vergt 
namelijk de nodige lichaamslengte en -kracht. Hoe licht en 
lucide glas ook mag lijken, het ambacht is qua inspanning 
goed te vergelijken met bouwvakken. Zwaar werk dus.  
Maar het is ook delicaat werk. Die tegenstelling komt op  
haar expositie mooi tot uiting in de tentoongestelde werken. 
Want Michelle Veldman toont zowel imponerende installatie-
werken als pronte kleine vaasjes en wonderlijke objecten die 
in één vuist passen. 

Twintig is de Beverwijkse Michelle Veldman als zij tijdens 
haar opleiding aan de Amsterdamse Reinwardt Academie een 
stageplek in het Glasmuseum in Leerdam bemachtigt. Daar 
krijgt ze de opdracht om een tentoonstelling met glaswerk 
in te richten. Dat bevalt zo goed dat zij zich graag en ook 
fanatiek verdiept in het maakproces. Eén van de volleerde 
glasblazers bijt haar namelijk bijna bozig toe: ‘Het is tamelijk 
mal om een tentoonstelling met glaswerk in te richten, zonder 
dat je zelfs maar hebt geproefd van het ambacht!’ Dat moet 
je nou niet tegen Michelle Veldman zeggen. Het vak heeft zij 
zich eigen gemaakt door bij ambachtslieden en kunstenaars 
in de leer te gaan. Nu blaast deze doordouwer alweer drie 
jaar glas in Leerdam én voor haar eigen atelier ‘Mies’ in de 
Broedmachine aan de Parallelweg. 

‘Grafiet-glas’
Bij KEK exposeert deze glaskunstenaar met vijf grotere 
installatiewerken, waaronder een compositie van ‘fluite-
kruidvaasjes’ waarin een enkele bloem in past, maar ook een 
installatie die uit vijftien glasbellen bestaat met een korrelige 
structuur die naar de pikzwarte grafietregen verwijzen van 
Tata. Grimmig mooi. Naast het installatiewerk een keur aan 
vazen met stevige vormen, maar ook vaasjes die ogen als een 
lekker bol plissérokje of lange ranke exemplaren die zo frêle 
zijn dat ze kunnen wiegelen in de wind. Hoe uiteenlopend ook, 
in al haar werk legt Michelle een bijzonder kleurgevoel aan de 
dag. Van honinggoud en oker, tot zachtblauw en  
ingetogen groen. Alles is te koop.

Dat oude industrie behalve een smerige ook een romantische  
uitstraling kan hebben, hoef je Willem Hamers niet te 
vertellen. Al jaren legt hij de schoonheid van industriële 
complexen vast. Als een ware archeoloog speurt hij in het 
verleden om zijn vondsten te doorgronden en op eigen wijze  
af te beelden. Verlaten fabrieken, leegstaande bedrijfshallen, 
ongebruikte machines: Willem Hamers redt ze van de vergetel-
heid. Tuurlijk, bekent hij, nostalgie is mij niet vreemd. Maar als 
ik het niet doe, zou dit alles voor altijd verloren gaan. 

Haarlemmer Willem Hamers (1954) schilderde eerst vooral 
stillevens en naakten, beide in klare lijnen en sterke kleuren. 
Vanaf 2005 legt hij zich vooral toe op 19e en 20ste eeuwse 
industriële en aanverwante zaken. Als het maar stamt uit 
de tijd van voor de digitalisering en de invoering van robots. 
Dankzij zijn onderwerpkeuze sta je stil bij de afgelopen 
decennia waarin handarbeiders, vaklui en vakbonden  
glorieerden, en een onmisbare rol speelden in de toenmalige 
economie. 

Uiteindelijk verdwijnt alles, ook de oude industrie en de 
mensen die daarin hun brood verdienden, maar Willem Hamers 
stelt die vergetelheid nog even uit. Opdat je beseft wat je gaat 
missen. Dat doet hij met zoveel overgave en precisie, dat hij 
zichzelf beschouwt als een erfgenaam van Pieter Saenredam, 
die in de 17e eeuw talloze kerkinterieurs schilderde. Net als 
Willems fabrieken zijn de kerken van Pieter Saenredam sober 
en sereen. En zijn er zelden of nooit mensen in te vinden. 

Naast beeldend kunstenaar is Willem Hamers vormgever 
en fotograaf. Zijn werk vind je in weekbladen, op websites, 
cd-hoesjes en in duurzame uitgaven zoals het prachtige 
‘Dynamiek in de vogelstand van Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer’. 

Glashelder, goudgeel  
en pikzwart

Oude industrie  
door nieuwe ogen

Originele houtsnedesSereen werk van Willem Hamers
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Schilderijen en collages
 12-2 t/m 25-3-2019

Willem Hamers

OPENING EXPOSITIE | 16-2-2019 | 16.00 U 
KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U
KEKBEVERWIJK.NL
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Geblazen glas
 25-3 t/m 7-5-2019

Michelle 
 Veldman

OPENING EXPOSITIE | 30-3-2019 | 16.00 U 
KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK 
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U
KEKBEVERWIJK.NL

Wethouder Brigitte van den Berg opent de tentoonstelling.KEK voorzitter Jos Vervoort (links) opent de tentoonstelling.
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Zomer in aantocht? Tijd voor de enige echte Atelierroute. Net 
als voorgaande jaren organiseert de stichting Kunst & Cultuur 
Beverwijk deze route langs tientallen ateliers in Beverwijk, 
Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Ditmaal onder de noemer 
‘SamSam’ omdat er tijdens deze editie volop wordt samen-
gewerkt, zowel tussen kunstenaars als tussen de organisatie 
en allerlei instellingen. Voor het eerst is de route over twee 
dagen verspreid. Zaterdag 15 juni stellen de Wijk aan Zeese 
kunstenaars hun atelier open en zondag 16 juni verwelkomen 
Beverwijkse en Velsen-Noordse deelnemers het publiek.

De Atelierroute kent een lange traditie. Al achttien jaar 
stellen kunstenaars uit de regio hun ateliers open voor 
publiek. De formule mag dan bekend zijn, hij is nog steeds 
ontegenzeggelijk fris. Dat de kunstenaars zich ieder jaar de 
moeite getroosten om bezoekers een blik op hun werk en hun 
atelier te gunnen, blijft bijzonder. Want op de ateliers zie je 
niet alleen hun werk, je hoort het verhaal erachter en krijgt 
inzicht. En dan kan het zomaar gebeuren dat je ter plekke een 
kunstwerk(je) aanschaft. Hartstikke leuk. 

Dubbelop
Ieder jaar pakt de route anders uit. Ook voor deze zomer wordt 
de boel weer opgeschud. Omdat de animo voor de Atelierroute 
de laatste jaren sterk is gegroeid - de laatste editie telde 
maar liefst 45 deelnemende kunstenaars – werd het onder-
hand ondoenlijk om op één dag alle ateliers te bezoeken. 
Vandaar dat is gekozen voor spreiding en bundeling. Je kunt 
nu een weekend lang de schilderijen, grafiek, keramiek, foto’s, 
tekeningen en installaties bekijken. 

Als er iets is waar Mark Hendriks weinig mee op heeft, is het 
voorspelbaarheid. Verwacht van deze striptekenaar dan ook 
geen simpele tekeningen of voor de hand liggende plots. Zijn 
strips blinken uit in eigenzinnige verhalen met verrassende 
wendingen. Veelvuldig duiken er personages in zijn werk op 
die zowel ongemak als ontroering opwekken, zoals de Japanse 
derderangs porno-actrice Tomoyo die een flinke borrel lust. 
‘Suske en Wiske?’ ‘Kuifje?’ Hartstikke leuk, maar er is méér. 

Na de Vrije Tekenacademie en de Minerva Academie in 
Groningen begon Mark Hendriks (47) zijn loopbaan als vorm-
gever en illustrator. Vanaf midden jaren negentig stapt hij 
van bedrijfslogo’s en advertenties over op het vrije werk. 
Vol overgave stort hij zich op de ‘graphic novel’ ofwel het 
literaire beeldverhaal. Zijn stijl doet in de verte denken aan 
de strip romans van Hugo Pratt en Jacques Tardi die in de 
jaren tachtig respectievelijk met ‘Corto Maltese’ en ‘Isabella 
Avondrood’ furore maakten en de klassieke strip een boost 
gaven. Maar Mark Hendriks vaart al vroeg zijn eigen koers. 
Zijn tekeningen zijn helder en trefzeker, maar mysterieuzer 
en hebben meer dieptewerking dan die van zijn voorgangers. 
Bovendien wijkt zijn voorliefde voor gemankeerde personages, 
zoals de genoemde Tomyo, sterk af van de koelbloedige maar 
o zo humorloze Corto Maltese. Liever tekent Mark norse 
figuren die zich lamlendig door het leven slaan. 

Hij tekent als een dolle. Schetsen doet Mark niet aan. Zijn pen 
knalt het in één keer op papier. Let wel, daaraan gaat het 
nodige denkwerk vooraf. Bovendien is het uitwerken van zijn 
strips een arbeidsintensieve klus. Uitgaves als ‘Geen liefde 
zonder tranen’, ‘Hong Kong Love Story’, ‘Tibet’ en ‘Octopus’ 
kostten gemiddeld twee jaar. Weliswaar gooit hij het dagritme 
om – hij begint ’s middags en stopt regelmatig pas als de 
eerste vogels zich laten horen - maar hij werkt als een monnik 
geduldig uren aaneen, onderwijl luisterend naar keiharde 
muziek. Niet uit opgelegde discipline maar omdat hij dat 
leuk vindt. Dat kun je ook aflezen aan de originele stijlvolle 
zwart-wit tekeningen die bij KEK worden getoond. Voer voor 
stripliefhebbers en vooral kunstliefhebbers die weinig bekend 
zijn met deze kunstvorm. Een aanrader dus!

SamenwerkenTekenen als een dolle
Atelierroute op twee dagen en twee plaatsenStriptekenaar Mark Hendriks
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Striptekeningen
 7-5 t/m 8-6-2019

Mark Hendriks

OPENING EXPOSITIE | 11-5-2019 | 16.00 U 
KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK 
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U
KEKBEVERWIJK.NL
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Atelierroutes 2019 | Beverwijk | Velsen-Noord | Wijk aan Zee
 8-6 t/m 26-8-2019

Overzichtstentoonstelling

KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK 
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U
TIJDENS ATELIERROUTES | ZA 15-6 EN ZO 16-6 | 10.00 - 16.00 U
OPENING EXPOSITIE | 14-6-2019 | 20.30 U 
KEKBEVERWIJK.NL

KEK_Poster_2019_06_A3.indd   1 02-06-19   14:27
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Wat maakt een prentenboek bijzonder? Waarom pak je het 
ene boek graag op om het nieuwsgierig door te bladeren en 
laat het andere je onverschillig? Eén recept bestaat er natuur-
lijk niet, maar vrolijkheid is een essentieel ingrediënt voor 
succes. Aan de illustraties van Loes Riphagen kun je moeilijk 
weerstand bieden. Het zijn tekeningen waar het plezier van 
afspat. Dàt, en de zonnige kleuren, heldere composities en 
grappige ‘plots’ maken haar boeken hartveroverend. Haar 
werk wordt dan ook wereldwijd opgemerkt en gewaardeerd 
en heeft al vele internationale Awards gewonnen. Van 8 
oktober tot en met 18 november toont KEK schetsen en teke-
ningen uit een selectie van haar prentenboeken, waaronder 
Slaapkamernachtdieren, Coco kan het!, De grootste griezel en 
Bij de neus genomen. 

Loes Riphagen heeft niet zo gek veel nodig om op ideeën te 
komen. Een parmantig jurkje, een fris plaatje op Instagram, 
een stevig hek of een opvallende fietser op de pont: het zijn 
allemaal inspiratiebronnen voor nieuwe tekeningen. En zo 
duiken dat jurkje, die bijzondere man of vrouw of dat stevige 
hek op de een of andere manier weer op in haar prenten-
boeken. Zo’n idee mag dan snel oppoppen, wat daarna volgt 
is monnikenwerk. Het schetsen, uitwerken, doortekenen, 
scannen, op de computer bijwerken en inkleuren vergt geduld 
en aandacht. Aan één illustratie kan zij zomaar een hele week 
werken. Maar dan heb je ook wat! 

Neem Bij de neus genomen, haar laatste prentenboek. Het 
maken ervan was extra arbeidsintensief. Loes knipte alle 
door haar getekende dieren, planten en achtergronden eerst 
uit om ze daarna opnieuw op een vel aan elkaar te lijmen en 
verder te bewerken. Het resultaat is overrompelend. Het pren-
tenboek oogt als een magische kijkdoos met geraffineerde 
dieptewerkingen en tal van bijzondere details. Misschien dat 
haar ouderlijk huis – een boerderij in Oene, een klein dorp 
in Gelderland – haar frisse kijk op de wereld voedde. Of de 
gerenommeerde opleiding die zij aan de Willem de Kooning 
Academie volgde. Hoe dan ook, dat liefdevolle oog voor de 
wereld om zich heen heeft Loes Riphagen vooral aan zichzelf 
te danken.

Wat krijg je als je twee onbesuisde types, de een sterk in 
beeld, de ander uitblinker in poëzie, voor een tentoonstelling 
aan elkaar koppelt? Een spannende expo, dat is zeker.  
Want dichter Isa van Klaveren en illustrator Wies Tesselaar 
zijn aan elkaar gewaagd. De samenwerking tussen die twee 
blijkt goed uit te pakken: het beeld van Tesselaar tilt het 
gedicht van Van Klaveren op, het gedicht van Van Klaveren 
verrijkt het beeld van Tesselaar. Onder de noemer ‘Onder 
mijne Voeten’ becommentariëren zij elkaar, en getuigen ze  
van een optimistische kijk op de wereld. 

Isa van Klaveren is Stadsdichter van Beverwijk, de jongste 
ooit. Als kind kon zij het schrijven al niet laten. Van verhaal-
tjes componeren tot verwoede pogingen tot het bijhouden 
van een ‘serieus’ dagboek. ’Ik had een romantisch beeld 
van schrijvende meisjes die trouw in hun dagboek schrijven. 
Maar ik maakte niets mee en ik voelde niet zo veel, dus na 
drie dagen dagboek bijhouden, schreef ik al ‘Zie gisteren’ en 
hield ik het voor gezien.’ Beter verging haar het schrijven van 
verhalen en gedichten. De vaart kwam er echt in door haar 
studie Engels. Vanaf dat moment raakte Isa getriggerd en 
gefocust. ‘Je analyseert teksten en poëzie van anderen. Dat 
maakt af en toe onzeker, maar is ook een enorme stimulans 
om zelf te schrijven.’ Over de samenwerking met Wies: ‘Ik 
word altijd heel blij van haar interpretaties. Ze gaat vaak met 
andere fragmenten aan de haal dan ik verwacht.’ 

Wies Tesselaar tekent van jongs af aan. Van gedetailleerde 
stadsgezichten en vrolijke feesten tot getergde meisjes. Via 
haar tekeningenserie ‘Tesselaar raakt de gevoelige snaar’ 
leverde ze haar hilarische commentaar op de wereld. Tijdens 
het laatste Young Art Festival maakte zij in hoog tempo 
portretten van bezoekers die na het invullen van een absurde 
en ellenlange vragenlijst (“Heeft u behaarde benen?”) hun 
tekening in ontvangst konden nemen. 

Over haar samenwerking met Isa: ‘Haar gedichten zijn heel 
beeldend. Er zitten altijd woorden in die bij me blijven hangen. 
Bij haar laatste stadsgedicht kreeg ik het gevoel een schilderij 
binnen te wandelen. Vandaar dat ik ‘Gezicht op Beverwijk’ 
van Salomon van Ruysdael heb gebruikt.’

Onweerstaanbare  
prentenboeken 

 ‘Groen is het gras  
onder mijne voeten’

Atelierroute op twee dagen en twee plaatsenVan Klaveren & Tesselaar
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Onder mijne voeten
 26-8 t/m 7-10-2019

Isa van Klaveren
 & Wies Tesselaar

OPENING EXPOSITIE | 31-8-2019 | 16.00 U 
KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK 
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U
KEKBEVERWIJK.NL

illustraties
 8-10 t/m 18-11-2019

Loes Riphagen
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KINDERWORKSHOP | 13-10-2019 | 14.00 U 
KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK 
GEOPEND | MA T/M VR 11.00 - 21.00 U | ZA 11.00 - 15.00 U
KEKBEVERWIJK.NL

Wies Tesselaar en Isa van Klaveren - foto Ronald Goedheer. Loes Riphagen (links in de rode trui) tijdens de workshop.
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Alles voor dat ene  
geluksmoment

Of ze nu voor de klas staat of kunst maakt, Annelies Kwaak 
zoekt altijd naar evenwicht en harmonie. Gaat een leerling 
niet goed, dan bedenkt ze oplossingen om hem weer op de 
rails te krijgen. Maakt ze een enorme installatie met een 
hachelijke constructie, dan zwoegt ze net zo lang door tot het 
lukt. Als al haar inspanningen worden beloond, dan bereikt 
ze ‘dat ene geluksmoment’. En daar doet ze het voor. Annelies 
exposeert van 19 november tot en met 5 januari bij KEK 
met kunstwerken waarin die geluksmomenten zijn gestold. 
Van kloeke gevaartes van klei en hout tot video en fragiel 
keramiek. 

Annelies Kwaak (1987) ontsnapt aan de clichés die vaak 
rondzingen over kunstenaars. Zo begint ze haar werkdag 
vroeg, houdt ze van netjes en mijdt ze deadlines. Het leven 
is al ingewikkeld genoeg, dus houdt ze de boel graag over-
zichtelijk. Vandaar haar voorliefde voor ritme en regelmaat. 
Maar grenzen schuwt ze niet. Sterker: ze zoekt ze juist op om 
zo wetmatigheden van werkwijzen en materialen te tarten. 
Neem porselein. Alleen bij zeer voorzichtige bewerking krijg je 
dat ragfijne resultaat. Zo niet, dan is het doorzichtige effect 
verloren. Of neem de blokken hout die ze op een gewaagde 
manier op een hoge installatie rangschikt. Er hoeft maar één 
blok te weigeren, en de hele constructie valt in duigen. Of de 
mandjes van klei die ze boetseerde en die - je zou ’t zweren - 
sprekend op rieten manden lijken: één verkeerde beweging en 
wég is het kunstwerk. Juist dat zoeken en balanceren houdt 
haar leven spannend. Zowel in de kunsten als tijdens haar 
werk als docent. 

De papierafsnijdsels die een aardige buurman van de papier-
fabriek voor Annelies meenam, wakkerden de verbeelding 
flink aan. Dat, samen met een belangstellende en stimule-
rende houding van haar ouders, zorgde ervoor dat ze voor de 
kunsten koos. Na haar middelbare school in Beverwijk volgde 
zij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Nu geeft 
ze les aan het Kennemer College en maakt ze kunst in haar 
atelier bij Studio O aan de Grebbestraat. Deze expositie bij 
KEK is haar eerste grote overzichtstentoonstelling. 

Ritme en regelmaat van Annelies Kwaak

Ruimtelijk werk
 19-11-2019 t/m 5-1-2020

Annelies Kwaak
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Manden van klei.
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2020
 Grafietregen
 Henk Padt
 Abstract in Beeld
 Max Kisman
 Jopie Mellema
 Harmen van Straaten
 Elisabeth Schelvis
 Ernie Gerrits

Mark Welagen - Graphite
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Loodgrijze en  
pikzwarte tinten

Loodgrijs was de grafietregen van Tata Steel, loodgrijs is de 
regen van KEK. Met één significant verschil: de regen van 
KEK is goed voor je gemoed en gezondheid. Onder de noemer 
‘Grafietregen’ is een keur aan kunstenaars en fotografen 
uitgenodigd om werk tentoon te stellen waarin grafiet de 
hoofdrol speelt. Zij laten zien wat grafiet vermag als je er 
vakkundig en creatief mee omspringt. 

Om en nabij de jaarwisseling organiseert KEK steevast een 
wintertentoonstelling die afwijkt van de reguliere exposities. 
De ene keer is dat een live-evenement, de andere keer een 
groepstentoonstelling met een bijzonder thema, zoals nu. De 
deelnemers - bekende en minder bekende kunstenaars uit de 
omgeving van Beverwijk en een enkeling uit Amsterdam en 
Haarlem, laten verf en kwasten onberoerd. Op verzoek van 
KEK kiezen zij voor potlood en houtskool. Waarbij aange-
tekend dat de organisatie niet verwacht dat de kunstenaars 
één op één de overlast van Tata zullen verbeelden. Liever ziet 
men een eigenzinnige uitwerking van het thema Grafietregen. 
Eentje die Tata links inhaalt. Dat is deze kunstenaars wel 
toevertrouwd, waaronder fervente tekenaars als Peter ter 
Mors, Rob Daniëls, Marc Hendriks en Ellen van Putten, maar 
ook enkele ‘volbloed’ schilders als Kees Heesterbeek en Rob 
van der Schoor. De volgende fotografen hebben eveneens hun 
medewerking toegezegd: Henze Boekhout, Ellen Kooi, Mark 
Welagen en Jan van der Land. 

Er zijn nog enkele extra’s aan de tentoonstelling verbonden. 
Speciale vermelding verdient Simeon de Pilaarheilige, een 
schilderij van wijlen Jan van der Schoor. Toeval of niet, dit 
werk komt voor op een foto van Henze Boekhout, een van de 
deelnemende fotografen. Daardoor krabde de organisatie 
zich achter de oren en vroeg zich af waar dit doek is gebleven. 
Na enig speurwerk ontdekte men verheugd dat een deel 
van Simeon de Pilaarheilige bij beeldhouwer Sjanneke van 
Herpen in haar atelier hangt. Zij staat dit voor de expositie 
‘Grafietregen’ af, omdat, duidelijk zichtbaar, hierop enkele 
loodgrijze staalfabrieken worden afgebeeld.

Het regent grafiet 

Foto’s & tekeningen
 7-1-2020 t/m 3-2-2020

Grafietregen
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OPENING EXPOSITIE | ZA 11-1-2020 | 16.00 U 
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NHD

Henze Boekhout - Sonnevanck
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De nieuwe expositie van KEK is ronduit abstract. Geen half
slachtig werk, zwabberend tussen duidelijk herkenbare en 
bijna onherkenbare afbeeldingen, maar onverbloemd en vol 
overgave nonfiguratief. Veertien schilders, beeldhouwers 
en keramisten, waaronder Marije Gertenbach en Hans van 
Lieshout uit Beverwijk, laten zien hoe rijk, veelzijdig en span
nend deze kunstvorm kan zijn, en hoe raadselachtig. Vanaf 17 
maart tot 24 april tonen zij een dwarsdoorsnede van heden
daagse abstracte kunst. 

Tentoonstellingen met uitsluitend abstract werk zijn dun 
gezaaid. Jammer, zo vonden Frits Klaver en Karin van 
Bodegom, het duo dat deze tentoonstelling samenstelde. 
Want volgens hen biedt deze kunstrichting ongelooflijk veel 
variatie aan invalshoeken, kleuren, composities en mate
rialen. Zij zochten naar kunstenaars ‘die spannend werk’ 
maken. Schilder Frits Klaver spreekt er zo aanstekelijk over 
dat je onwillekeurig nieuwsgierig raakt. ‘Abstracte kunst 
staat haaks op deze tijd. We worden overspoeld door snelle en 
makkelijke beelden, honderden foto’s. Elke dag weer. Terwijl 
dit soort kunstwerken allesbehalve hapklare brokken zijn. 
Het heeft tijd nodig. Je moet goed kijken, jezelf er voor open
stellen, je eraan overgeven, het ondergaan.’ 

En dan? Word je dan beloond? ‘Jazeker! Het doet iets met 
je. Het pakt je bij je lurven, ineens. Ik zal nooit vergeten hoe 
die omslag bij mij werkte. Vroeger keek ik naar abstracte 
kunst en dacht : “Ja dáág!” Tot die ene keer dat ik volkomen 
onverwacht overrompeld werd door het blauwe vierkant van 
Mark Rothko. Het is een kwestie van wennen, vaak kijken, 
niet meteen oordelen. Je moet niet vergeten dat we van jongs 
af aan gewend zijn om alles en iedereen te benoemen. Alles 
krijgt een naam of duiding: wat is het? Maar deze kunstrich
ting heeft daar geen boodschap aan. Daardoor biedt het ook 
een enorme vrijheid. Zowel voor de toeschouwer, als voor de 
kunstenaar.’ 

Je hoeft maar één blik op zijn met verf bespatte overall te 
werpen en je snapt het al: Henk Padt is een volbloed schilder. 
Verf brengt hij aan in sprankelende kleuren, het liefst op 
doeken van groot formaat. Zijn leven lang schildert hij. De ene 
periode abstract, de andere vooral figuratief, met duidelijk 
herkenbare onderwerpen. De laatste twee decennia kiest hij 
onverbloemd voor abstract werk. Niet wazig of wollig, maar 
helder en fris als een lenteochtend in april. Zijn schilderijen 
worden gekenmerkt door eigenzinnige en onverwachte compo-
sities in klare lijnen. Schilderijen die je opgewekt stemmen. 

Alkmaarder Henk Padt (1948) wordt als kunstenaar gevormd 
op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Als jongeman 
laat hij zich inspireren door de vertegenwoordigers van het 
Amerikaanse expressionisme. Denk aan Jackson Pollock (‘Jack 
the Dripper’), Willem de Kooning en Barnett Newman. Hoe 
zeer zij ook van elkaar verschillen, kleur is – net als bij Padt 
- van cruciaal belang. Later neigt Padt meer naar figuratieve 
kunst, en maakt hij ook romantischer werk waarbij hij zich 
laat leiden door Franse schilders als Manet en Delacroix en 
door Picasso.

Vanaf de jaren negentig gaat Henk zijn eigen weg. Hij schil-
dert los van modes en trends, maar altijd in sprekende kleuren. 
De kleur stuurt de vorm, zoals hijzelf stelt. Henk gaat voor 
bonte kleurvlakken en ronde vormen. Zo abstract als ’t maar 
kan. De vraag ‘waar lijkt het op?’ komt niet eens meer bij je op 
als je zijn schilderijen bekijkt. De composities, de kleurvlakken 
en de weergaloze kleuren staan op zichzelf. Los van herken-
baarheid, maar toch met duidelijke verwijzingen naar het 
leven van alledag. Niet naar een stoel, mens of boom, maar 
naar een sfeer of stemming. 

Henk zelf interesseert het overigens niet of je er al dan iets in 
ziet. Extra leuk daarom als hij zijn schilderijen af en toe een 
titel meegeeft. Alsof die titels de boel een zwiep geven naar 
de onvergetelijke dagen uit zijn leven. Zoals: ‘Als de herfst 
komt’ of ‘Zeilen langs de kust’ of ‘Winter in New York’.

Puur, spannend en vrijKleuren maken de man
Veertien kunstenaars met abstract werkOnverbloemd abstract

Schilderijen
 4-2-2020 t/m 16-3-2020

Henk Padt
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Helaas kon deze expositie niet plaatsvinden 
vanwege de corona maatregelen.
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Betoveren met beelden  
en spelen met taal

Voor wie het viaduct regelmatig passeert, zijn de figuren van 
Max Kisman onderhand vertrouwde metgezellen. Deze tien 
kompanen vliegen met je mee. Elk met een eigen voorwerp in 
handen op weg naar zijn eigen bestemming. De een is met een 
laptop op weg naar werk of school. De ander gaat met kinder-
wagen en al op familiebezoek. En de derde is met een plant en 
gieter onderweg naar de volkstuin. En allemaal hebben ze, net 
als wij, vliegende haast.

Ons bestaan is hectisch en jachtig, wil Max Kisman maar 
zeggen. We hebben de neiging om ons voortdurend te 
verplaatsen. Dat houdt de vaart er weliswaar lekker in, maar 
is slechts één kant van ons bestaan. Achter deze dag met 
afspraken, overleg en tal van andere bezigheden schuilt nòg 
een wereld. Al vliegend wijzen deze lichtvoetige reisgezellen 
ons op de nacht, op herinneringen, dromen en de verbeelding. 
Ze houden ons voor: vergeet je niet om af en toe te mijmeren, 
te suffen en weg te dromen?! 

Kisman illustreert wekelijks in Het Financieele Dagblad en 
regelmatig in De Volkskrant en de NRC.

The beautiful world of Max Kisman

Helaas kon deze expositie niet plaatsvinden 
vanwege de corona maatregelen.
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 ‘De zee kun je niet  
half doen’

Twee keer per dag, soms zelfs drie keer, loopt Jopie Mellema 
vanuit huis met haar bolderkar vol schildersspullen richting 
strand. Waait er een noordwesten- of westenwind, dan raakt 
ze in een opperbest humeur. De zee heeft dan van die diepe 
kleuren en vaak mooie wolkenluchten. Maar zelfs van mistige 
dagen is Jopie gecharmeerd, omdat de zee – bij welk weer dan 
ook – altijd indruk maakt. ‘Ik heb als zeeschilder telkens twee 
ingrediënten: water en lucht. Dus de weersomstandigheden 
houden het spannend.’  

Jopie Mellema, Rotterdamse van geboorte, vertrekt  
halverwege de jaren zeventig na de middelbare school naar 
Amsterdam. Daar volgt ze, na een wiskundeopleiding, van 
1977 tot 1982 de Gerrit Rietveld Academie. Al snel ontdekt 
ze dat het buiten schilderen haar ziel en zaligheid is. Hoewel 
ze zich ook het beeldhouwen eigen maakt, kiest ze de laatste 
jaren onvoorwaardelijk voor het schilderen van de zee.  
‘Want ja, de zee trekt hè. En de zee kun je niet half doen.’  

Wat is dat toch, Jopie? Waarom altijd die zee?
‘De zee betovert. Ik word gehypnotiseerd door het licht, de 
beweging van het water en het geraas van de golven. Die 
streep tussen land en lucht, die oneindige verte, houdt me 
gevangen. Ooit ben ik begonnen met één golfje te schilderen. 
Dat valt nog niet meer hoor! Ik maakte een hele analyse van 
de samenhang tussen de golven. Hoe verhouden de golven 
zich tot elkaar? Ze rollen namelijk niet allemaal tegelijk om. 
Ik sta aan de vloedlijn, kijk en kijk, en schilder vervolgens uit 
het hoofd de beelden die op mijn netvlies zijn blijven hangen. 
Urenlang ben ik in een andere wereld. Het is de bedoeling om 
de verf er nonchalant en los op te zetten, met dezelfde spirit 
als dat het water klotst en bruist.’ 

Zeeschilder Jopie Mellema

Zeegezichten
 25-8-2020 t/m 5-10-2020

Jopie Mellema
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Fotograaf en beeldend kunstenaar Elisabeth Schelvis is gefas-
cineerd door het verglijden van de tijd. Schelvis zoekt die tijd 
in de wereld om haar heen. Woonachtig in Velsen-Noord, 
vindt ze inspiratie op het strand van Wijk aan Zee, Heemskerk 
of Bakkum. ‘De zee gunt me de rust en ruimte om na te denken 
over leven, dood en tijd. Het is de tijd die alle organismen op 
aarde laat ontstaan, veranderen, evolueren, en vergaan, in 
een schijnbaar oneindige cyclus. Wij mensen zijn onderdeel 
van die cyclus. Het leven glijdt langzaam uit ons weg. De tijd 
verandert ons: we drogen op en verkreukelen, tot we sterven 
en verdwijnen. Niemand kan voorspellen wanneer het precies 
onze tijd zal zijn. En wat blijft er van ons over, na onze dood? 
Wat was er vóór ons, wat komt er na ons?’

De titel van de expositie “Van slijk en tijd gemaakt”, is 
ontleend aan een gedicht van Jorge Luis Borges. Daarin stelt 
Borges dat de mens van slijk en tijd gemaakt is. Wat Schelvis 
betreft, geldt dit niet alleen voor mensen, maar voor alle 
organismen. 

‘In dit project wilde ik de invloed van tijd van heel dichtbij 
onderzoeken. Ik wilde erin kruipen, en de oorsprong en 
verdwijning van organismen tastbaar maken. Ik wilde lang 
kijken en langzaam vastleggen. Om voelbaar te maken dat we 
slechts een beetje stof zijn, in dat oneindige universum.’
De beelden van Elisabeth Schelvis vragen om een langzaam 
ontwikkelproces, dat zich niet helemaal laat controleren en 
onvoorspelbaar is. Een blauwdruk met chemische onvolkomen-
heden, waar een film eindeloos op moet projecteren om een 
beeld achter te laten. De intensiteit van het licht op het 
strand. De wind en de golven waar we geen vat op hebben. 
Hoe zeewier zich in water gedraagt. Of hoe haar afdruk 
achterblijft, als de zon en de vloed hun werk hebben gedaan.
‘Met het gebruik van organisch materiaal komt voor mij alles 
bij elkaar. Ik vind het fijn dat stof en papier gaan rafelen, 
verkreukelen en verkleuren onder invloed van tijd, licht en 
water. En toen ik besloot de kwallen die ik op het strand vond, 
op te laten drogen, om te zien wat er achterbleef, ontstond er 
een zacht gekleurd patroon van kleine kristallen. Prachtig en 
intrigerend. Alles is van slijk en tijd gemaakt.’

Helaas kon deze expositie niet plaatsvinden 
vanwege de corona maatregelen.

Alles krult in de prentenboeken van Harmen van Straaten. 
Of dat nu de staart van een tijger is, de snor van meneer 
Stromboli, de poten van een inktvis of de haren van het meisje 
Fien: ze krullen allemaal van plezier. En dat werkt zo aanmoe-
digend dat je ook je eigen mondhoeken omhoog voelt gaan. 

Vrolijk werk dus dat bovendien uitblinkt in kleur en compo-
sitie. Elk boekomslag, elke illustratie is zo zorgvuldig opge-
bouwd en zo gedetailleerd dat je er automatisch in wordt 
‘gezogen’. Best bijzonder voor iemand die naar eigen zeggen 
als kind tekenen nogal ‘stom’ vond. Hij tekende namelijk 
altijd al en het ging hem ‘makkelijk’ af. Beter was het om 
als volwassene iets uitdagenders aan te pakken, zo vond hij. 
Rechten studeren bijvoorbeeld. Aldus werd Harmen jurist en 
docent. Gelukkig begon hij naast zijn ‘serieuze bezigheden’ 
voor de aardigheid ook weer te tekenen. En dat beviel hem 
uiteindelijk zo goed dat hij er toch zijn beroep van maakte. 

Sinds die tijd, vanaf 1987, werkt Harmen van Straaten met 
niet aflatende ijver aan een indrukwekkend oeuvre. In totaal 
illustreerde hij zo’n 400(!) boeken. Van schrijvers als Astrid 
Lindgren, Jacques Vriens en Carry Slee en Mies Bouhuys. 
Daarnaast schreef en illustreerde hij zelf ruim 50 boeken voor 
lezers van alle leeftijden. Behalve zwier geeft hij de kinderen 
in zijn boeken ook durf mee. Ze zijn dapper, grappig en slim. 
Ondernemen enge zoektochten, ontraadselen geheimen en 
overwinnen hun angsten. En wel op zo’n manier dat je ze 
bijkans toejuicht en aanmoedigt: zet ‘m op! 

Zijn springerige, optimistische stijl bleef in het buitenland 
niet onopgemerkt. Harmen van Straaten ontving verschillende 
prijzen, waaronder de Sankei Children’s Book Award en de 
Gouden Penseel van Japan. Zijn vertaalde prentenboeken 
vonden gretig aftrek bij Koreaanse, Deense, Franse, Noorse, 
Zweedse en Japanse kinderen. De laatste jaren schrijft 
Harmen van Straaten ook romans voor 15-jarigen en ouder, 
maar zijn hart heeft hij – gelukkig - verpand aan het tekenen.

 ‘Van slijk  
en tijd gemaakt”

Harmen van Straaten  
tekent met zwier

Veertien kunstenaars met abstract werkOnverbloemd abstract

illustraties
 6-10-2020 t/m 16-11-2020

Harmen van Straaten

                 KUNST 
 EXPOSITIES 
         KERKPLEIN

WORKSHOP | ZO 11-10-2020 | 14.00 U 
KENNEMER THEATER | KERKPLEIN 1 | 1941 HD BEVERWIJK 
KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN OP DE SITE:
KEKBEVERWIJK.NL

 Fotografie
 17-11-2020 t/m 27-12-2020

   ‘Van slijk en tijd gemaakt’

Elisabeth Schelvis
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Al meer dan 40 jaar schildert Ernie Gerrits decors voor 
Nationale Opera & Ballet. Vaak doet ze dat staande op 
enorme doeken met kwasten van bezemformaat. Een unieke 
vaardigheid en uitdrukkingsvorm die nog maar enkelen 
beheersen. In haar vrije tijd maakt Ernie – in de duinen of bij 
de pier – tekeningen die ze thuis op groot formaat uitwerkt. 

Alweer gooide de corona maatregelen roet in het eten. Nog 
voordat Ernie Gerrits de expositie heeft kunnen voorbereiden 
moesten we helaas al besluiten om deze te verzetten naar 
een later tijdstip. Ernie had grote plannen. Ze wist al precies 
hoe ze de expositie ging opbouwen. Het publiek ging daarbij 
een belangrijke rol spelen. Helaas was het Kennemer Theater 
alweer gesloten na een korte periode in de zomer beperkt 
open te zijn geweest.

KEK hoopt op een nieuw seizoen waar weer van alles mogelijk 
is. In het komende jaar hoort u meer van ons...

Kwasten op bezemformaat
De grote plannen van Ernie Gerrits

Helaas kon deze expositie niet plaatsvinden 
vanwege de corona maatregelen.
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