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ARNOUD GAAT  
VOOR GOUD

Glimmend van trots heet ik u welkom in onze nieuwe 
galerie in Leiden. Voor een drankje aan onze gouden bar, 
waarna u op uw gemakje langs de wanden kunt slenteren. 
Waar de kunst werkelijk van de muren spat. 

Want het echte goud zijn natuurlijk onze kunstenaars. Soms letterlijk, 
kijk maar naar de schildpadjes en de AMEX gold cards van Van Apple, 
of de goudgele glanzende lokken & looks van Marilyn Monroe en 
Femme Plus van de hand van Ronald Chapeau. Maar ook als het minder 
glimt, zijn de kunstwerken in de galerie en op de website allemaal even 
briljant. 

Helemaal verguld zou ik zijn, als u de weg naar onze fonkelnieuwe 
galerie en (gouwe ouwe) website voortaan blindelings weet te vinden…
om u vervolgens niet te laten verblinden, maar wel verleiden door onze 
schitterende kunst… 

Graag tot ziens, 

Arnoud Bennink 

Modern Art & More is een uitgave van: 
MODERNE KUNST – www.modernekunst.nl 
Redactie: Arnoud Bennink, Marlous van 
Eijsden, Corien van Rijn 
Fotografie: Ericson Vizconde 
Vormgeving: 200% vormgeving 
Tekst: Marlous van Eijsden 
Druk & Afwerking: NPN Drukkers 
Uitgever: Moderne Kunst – Arnoud Bennink 

Met een bijdrage van de kunstvrienden: 
Allemansgeest, House of Afarango, 
Allemansgeest, MIN110 – Cryotherapie 
Noordwijk – Cyrille van Hoof, Jackie O. 
Fashion, Yvolution- Next Level Training, 
Kompas Loosdrecht, HAI Auto Import  
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De handelsgeest zat er al 
vroeg in bij galeriehouder 

Arnoud Bennink Toen hij 15 
was, liep hij als sandwichman, 

met twee van die borden 
reclame te maken. “Dat 

verdiende belachelijk goed, 
10 gulden, de meeste andere 
baantjes betaalden maar een 

paar gulden. En ach, je kreeg 
wel eens een klap of een trap 

tegen zo’n bord, maar ik vond 
het een topbaantje. Op 16/17 

jarige leeftijd pakte ik de trein 
naar Amsterdam. Kocht ik 

voor 5 gulden van die houten 
sigarenmallen die toen in 

waren. Die verkocht ik door 
voor 45 gulden.”

Arnoud Bennink

KEI IN COMMERCIE MET PASSIE VOOR KUNST
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Op school was ik niet zo’n held. 
Kwam ik weer thuis met een rapport 
vol onvoldoendes, verzuchtte m’n 
vader: wat moeten we nou met jou. En na 
mijn laconieke opmerking als je maar 
gezond bent kon hij natuurlijk niet lang 
boos op me blijven. Toen ik 25 was 
overleed mijn vader en nam ik zijn 
bouwmaterialenhandel over. In de tijd 
dat tijdens de bouwfraude-affaire de 
ene na de andere BV klapte. Toen leek 
het me beter om voor een baas te gaan 
werken. 

Maar voor ie het wist, was Arnoud 
toch weer aan het ondernemen; het 
opknappen van tennisbanen (hij is 
enthousiast tennisser). Z’n firma 
Vlak&Strak werd aanvankelijk niet zo 
serieus genomen, maar al snel kreeg hij 
opdrachten door het hele land. 

Arnoud richtte de BV Rekresport 
voor de inrichting van tennisbanen, en 
ging Plexipave verkopen, the court for 
winners. Zo is hij op Stanley Franker 
afgestapt. “Zeg als je nou de Davis Cup 
tegen die Amerikanen eens wilt winnen, 
moet je mij Flexipave banen laten 
aanleggen. Stanley zei ja, en zo mocht 
ik de hele Mullerpier in Rotterdam 
ombouwen tot Davis Cup Stadion.  

Tja, Nederland verloor wel net met 3-2, 
maar dat lag niet aan de baan. Ik kreeg 
zelfs complimenten van Sampras en 
Courier.”

Van tennis naar kunst, hoe is dat zo gekomen? 
“Een vriend van mijn zoon (beide zoons 
zijn overigens horecaondernemer en 
runnen grand cafe de Stadhouder) 
wilde een art gallery starten en ik had 
een bedrijfspand.
Samen bezochten we beurzen. In die 
tijd is ook het contact met Herman 
Brood ontstaan. Ik heb nog zeefdrukken 
voor ‘m gemaakt.” 

Zo is Arnoud voortdurend op zoek naar 
nieuwe kunst en verzamelt hij een keur 
aan kunstenaars om zich heen. Ook 
jongere kunstenraars. Zoals Diederik 
Van Apple. “Wat hij maakt is te gek, zo 
vernieuwend.” 

Waar Arnoud z’n enorme drive en energie 
vandaan haalt, willen we tot slot nog van 
hem weten. Arnoud: “Er komen altijd 
dingen op mijn pad, ik heb gewoon 
altijd geluk, en ik vind het heerlijk om 
mensen aan mooie kunst te helpen. “

Oprichtster Rénette Sastrowidjojo is in 2018 gestart met het high-end fashionlabel Afangaro. Rénette is een selfmade 
zakenvrouw die haar creativiteit uit via dit label. Zij heeft een team van designers en hoog gekwalificeerde cou-
peurs om zich heen verzameld. Alle kleding, waaronder ook bruidsjurken, wordt door het team zelf ontworpen en 
gemaakt. Afangaro is één van de pionierende modehuizen van Rotterdam en is haar reis in één van de monumen-
tale herenhuizen aan de Westersingel in Rotterdam begonnen. Het is de inspirerende plek van het modehuis waar 
creativiteit en artisticiteit tot leven komen.

Vanuit de visie om bruggen te bouwen tussen mensen, hun achtergronden en culturen, creëert Afangaro een nieuw 
perspectief op fashion. Alle Afangaro collecties worden gecreëerd vanuit de waarden die de Afangaro vrouw en 
de Afangaro lifestyle definiëren. Afangaro gelooft in de schoonheid van zelfvertrouwen en persoonlijke kracht. Dit 
wordt weerspiegeld in elk onderdeel van de kledingstukken. 

U bent van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 welkom in onze private showroom. Voor onze op maat 
gemaakte creaties werkt het Afangaro-team graag met u samen. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt 
u bellen naar onderstaand telefoonnummer.

Rénette met team in Afangaro designs

Westersingel 109, 3015 LD Rotterdam | contact@afangaro.com | @houseofafangaro | +31 6 34 74 00 11

advertentie
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VEELZIJDIGHEID 
EN TOMELOZE ENERGIE 

Herman Brood

advertentie

HOOFDSTRAAT 5 – 2202 ES NOORDWIJK – TEL: 071-3619871 

Jackie O. een one-stop shop voor fashion lovers en stijlkenners. Hier vindt u 
exclusieve modemerken voor de stijlbewuste vrouw en man. Van Franse elegantie 
tot Italiaanse glam chic en Scandi-Cool. En voor de heren een mix van casual-
cool en dapper chic. 

Deze ruim opgezette winkel is, sinds de opening in 2007, uitgegroeid tot een 
waar begrip in Noordwijk en omstreken. Bij Jackie O. shopt u een mooie outfit 
voor iedere gelegenheid en voor ieder moment. Compleet met accessoires en 
schoenen van schoenenspecialist Van den Assem. Behoefte aan styling advies? 
Onze medewerkers zijn er om u van de beste fashion tips te voorzien. En tussen 
het shoppen door is er tijd om even fijn te genieten van heerlijke koffie gezet door 
onze barista’s van het gezellige Jackie Cafe. 

Kortom Jackie O. is meer dan alleen een kledingwinkel. Het is een fashion 
walhalla waar u uw ogen de kost kunt geven aan alle prachtige items.  
Kom langs en laat u inspireren!

www.jackieO.nl
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Als Marcel Brood (ja, inderdaad 
de zoon van) terugdenkt aan z’n 
vader als kunstenaar, komt lekker 
samen schilderen in het Vondel-
park meteen in ‘m op. 
“Ik kocht de doeken en de verf. 
Mijn vader schilderde. En dan 
gingen de schilderijen, soms was 
de verf nog niet eens droog, de 
grote zwarte Amerikaan in, en 
kon ik ze verkopen.”

Wat ik zelf z’n mooiste werken vind? 
Nou ja, het doet er natuurlijk niet toe 
wat ik vind. En qua verkoop kun je er 
geen peil op trekken, wat de een prach-
tig vindt, is voor een ander juist weer 
niet aansprekend. Maar als ik dan toch 
mag kiezen. Muzikanten: Black Guitar 
Men is wel een van m’n favorieten. 
Want Herman Brood was natuurlijk 
muzikant in hart en nieren. Lekker toe-
ren met de band. Donderdag, vrijdag 
zaterdag en zondag optredens. Overdag 
en door de week kon hij doen waar ie 
zin had. Schilderen ging ’m gemakke-

lijk af. En het verdiende lekker. Je moet 
bedenken dat een optreden 200 gulden 
opleverde en een kunstwerk 1000. Maar 
uiteindelijk interesseerde geld hem toch 
niet genoeg. Als ie te lang niet speelde, 
ging het weer jeuken…

Als ie aan het toeren was schilderde hij 
op z’n hotelkamer. En ja, er zijn werken 
waar hij in een kwartiertje mee klaar 
was, maar meestal was hij er toch best 
lang mee bezig. Je ziet ook veel details 
in z’n werk: dat sigaartje bijvoorbeeld. 
Mooi verhaal: hij bespoot ook wel eens 

schuttingen. Die werden dan later ge-
stolen. 

De jongere generatie ziet Herman 
vooral als kunstenaar en kent z’n mu-
ziek vaak niet eens. Maar als we met de 
band op festivalletjes optreden spreekt 
z´n muziek ze ook aan.

Wat ik vind dat herinnerd moet blijven 
van Herman Brood? Z’n veelzijdigheid 
en z’n tomeloze energie!
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Lincy Hoogveld KRACHT EN KWETSBAARHEID  
GECOMBINEERD 

Lincy Hoogveld was 10 toen ze haar eer-
ste schilderij verkocht. Een realistisch 
portret van een langharige kat op een 
stoeltje. In opdracht van kennissen uit 
de buurt, die haar 100 gulden betaalden.

“Ik ben opgegroeid met tekenen en schilderen. 
Mijn moeder was kunstenares en stimuleerde me 
om dat wat me interesseerde uit te beelden. In 
mijn kinderjaren werden dat vooral realistische 
afbeeldingen van dieren. Wat later, in mijn tie-
nertijd, ben ik meer mijn eigen stijl gaan ontwik-
kelen. 

Zijn wie je bent 
Kracht is een belangrijk thema voor Lincy: ze 
begon met dames met opbollende jurken, die 
opborrelende levenskracht symboliseren. Dat is 
ook echt wat ik met die werken wilde uitdrukken: 
durven zijn wie je bent, schouders naar achteren. 
Krachtige vrouwen. 

Diezelfde kracht zie je terug in mijn stieren. Als 
je ze beschouwt, zie je felheid. De vormen zijn 
bijna grof. Het zijn sterke stieren vol strijdlust. 
En ze sloegen aan, zozeer zelfs dat galeriehou-
ders me maar bleven vragen om nog meer, steeds 
meer stieren. Maar dat was voor mij teveel van 
hetzelfde, ik wilde me verder ontwikkelen, nieu-
we kunstwegen bewandelen. 

Het werden naakten. Ook krachtig, maar wel 
met een grote kwetsbaarheid. Gelaagd en trans-
parant, om de gevoeligheid van de huid te tonen. 
De focus lag op de belijning. 

Wie doet me wat
Wat volgde waren portretten. Bewust wat uit 
verhouding, de ogen staan soms bijna haaks op 
de mond. Om een nonchalante wie-doet-mij-
wat-blik te creëren, een intense blik die je blijft 
volgen. Langzaamaan werden mijn portretten 
wat rustiger, meer ingetogen, soms met de ogen 
neergeslagen.
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Weer later kwamen de koninginnen 
zonder sieraden. Lincy’s werken uit 
die periode laten zien dat je de rustige, 
krachtige blik van de royals ook kunt 
vangen zonder kroontje. 
“Tijdens het Rembrandt-jaar waren 
mijn werken een-beetje-van-mezelf-
en-een-beetje-van-Rembrandt. Veel 
grote kragen, die mooie lichtinval. Deze 
kunstwerken zijn iets realistischer dan 
je van me gewend bent. Maar anders 
kon ik Rembrandt er niet in kwijt…” 
Lincy’s personen zijn altijd krachtig, 
maar niet herkenbaar, eerder anoniem. 
Doordat ze iets uit verhouding zijn, 
kun je de trekken niet herleiden. 
Maar daardoor kan juist iedereen zich 
erin herkennen. En zich er iets bij 

verbeelden.
“Als je in mijn atelier komt, zie je 
meerdere ezels staan. Ik werk met mooie 
materialen: olie, acrylinkt, bladgoud. 
Allemaal door elkaar, en op en over 
elkaar. Als de verschillende lagen 
moeten drogen, werk ik door aan een 
ander schilderij. Zo doe ik dus meerdere 
werken tegelijk, ik moet alert zijn dat 
ik niet ga mixen, maar elk kunstwerk 
zuiver houd, op zichzelf staand.”

Dat haar dat uitstekend lukt, blijkt 
wel uit de verkopen. Die zijn goed, er 
zijn zelfs (vele) mensen die haar werk 
verzamelen en wel meer dan 15 werken 
van haar hebben. Zelf lijkt ze een beetje 
verbaasd, bijna verontschuldigend over 

haar succes. Daarmee toont ze tegen 
het eind van ons boeiende gesprek de 
kracht en kwetsbaarheid tegelijkertijd, 
die ook haar werken zo kenmerkt. 

Lincy, lachend: Ik ben natuurlijk blij 
dat het zo goed gaat. Maar in mijn 
hoofd zit toch altijd een beetje dat het 
ook zomaar minder kan gaan. Vroeger 
al zorgde ik er voor dat een schilderij 
minimaal zoveel opleverde dat ik twee 
nieuwe kon maken. En nog steeds heb 
ik een enorme voorraad doeken en 
materialen. Voor slechtere tijden. 

Wij hopen en voorzien dat die slechte 
tijden er niet gaan komen voor Lincy 
Hoogveld.

Totaalplaatje
Wij helpen om daadwerkelijk een gezonde 
 levensstijl te creëren. Een combinatie van voeding, 
hormonen, cryotherapie en bewegen. Zo komen 
we samen op een natuurlijke manier tot een mooi, 
vitaal en blijvend resultaat. 

Proberen?  
Boek een gratis intake en informeer naar herfst-
aanbiedingen. 

Min110 professionals in Cryo
Rembrandtweg 39 | 2202 AT Noordwijk | 0621286882
www.min110.nl

De kunst van Koude Therapie 
Fitter en Strakker 

Snel, veilig & pijnloos 
Centimeters verliezen & Contouren verbeteren. 
Boost voor Lichaam & Geest in slechts 3 minuten. 

Wij maken iedereen blij met doeltreffende Cryo-
behandelingen.

Bevries de tijd

advertentie
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Deze flamboyante Twentse 
kunstenaar wist al op jonge 
leeftijd raad met postlood en 
kwast. Nu schildert hij met dikke 
acrylverf, verschillende lakken, 
olie mixen, zelf gemaakte verf en 
allerlei voorwerpen abstracte en 
malle fabelfiguren.

Zijn inspiratie vindt hij bij CoBrA: je 
niets aantrekken van standaardregels, 
je eigen weg bewandelen. Fantasie staat 
centraal. 

Als rasechte optimist voegt Lambert 
daar positivisme aan toe. “Als mijn kunst 
mensen aan het lachen, kan maken en 
kan ontroeren, een lach en een traan, 
dan ben ik een heel gelukkig mens.”

www.galerielambert.nl

14

DE VROLIJKE FANTASIEWERELD 
VAN LAMBERT

Lambert Oude-Wesselink
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Meestal beginnen we het inter-
view met “Waar haal je inspira-
tie vandaan?” Bij jouw werk zijn 
we helemaal nieuwsgierig: Gol-
den Peace Turtles met een UN 
blauwhelm als schild. Springende 
kangoeroes  

Diederik, half serieus/half lachend, wat 
in het verdere gesprek kenmerkend 
voor hem blijkt te zijn: “Ja, die kangoe-
roes heb ik gemaakt ten tijde van de 
bosbranden in Australië. De Aboriginals 
wisten al eeuwenlang dat je soms delen 
van het bos moet platbranden om een 
grote vuurzee te voorkomen. En als ik 
dan de beelden van verbrande kangoe-
roes en koalaberen ziet raakt me dat. 
Supreme Team heb ik kunstobject ge-
noemd. In de hoop dat mensheid zich 
realiseert dat we wat beter moeten sa-
menwerken…

Waar komt die hang naar teamwork van-
daan? Heeft het iets te maken met je jeugd? 
Sport? 
“Ja, misschien wel, ik heb vroeger heel 
fanatiek waterpolo gespeeld. Maar dat 
ging een beetje te goed, lag ik vijf dagen 
per week in het water… Dat leek me 
nou toch geen ideale toekomst.”
 
Gekozen voor kunst 
In 2008 wilde mijn neef een art galery 
starten. Ik had altijd geleerd: met fami-
lie moet je wandelen, niet handelen.
Toch ben ik er in gestapt, en daar ben ik 
nog elke dag blij om. 

14

CREATIVE STREET ARTIST 

Diederik van Apple

De kunstscene vind ik enorm inspire-
rend. Omgaan met originele, creatieve 
geesten maakt dat je zelf ook creatiever 
wordt. Terwijl ik Hotelschool had ge-
daan. Ik kreeg een aanbieding van Van 
der Valk hotels, mijn pak lag al klaar. 

We startten een galerie in Den Haag 
op de Dennenweg en in Amsterdam, 
op de Leidsegracht. En bezochten alle 
internationale beurzen. In die tijd kreeg 

je in Nederland de handen nog niet op 
elkaar voor Popart. De overheersende 
mentaliteit was “dat kan ik ook”. De 
kunstuitleen was koning en bij veel 
Nederlanders hingen decenia hetzelfde 
kunstwerk aan de muur. 

Veel bewondering heb ik voor Banksy 
en Warhol. Maar mijn absolute held 
is Dali. Die man had zo’n interessant, 
bijna absurdistisch brein, en dat zie je 
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terug in z’n doeken. Drie zwanen die in 
een olifant veranderen, of een mierene-
ter als huisdier door New York wandelt 
alsof het maar gewoon was.

En jouw Peace Turtles dan? 
“Ja, daar zit natuurlijk ook een verhaal 
achter. De eerste was een Golden Peace 
Turtle met een blauwe VN-helm als 
schild. In de tijd van Srebrenica. Want 
de VN troepen brachten weliswaar vre-
de, maar waren vaak traag en laat. Ei-
genlijk herhaalt de geschiedenis zich nu 
weer in Afghanistan.” 

Wil je in al je werk zo’n serieuze, maat-
schappelijke boodschap uitdragen? 
“Ja, maar wel met humor, een enigszins 
verstopte boodschap. Niet iedereen 
pakt het signaal op, maar dat vind ik 
niet erg. 

“Zo is ook mijn dollar-serie ontstaan. 
Met de uitspraak van Lincoln: the best 
way to predict the future is to create it. 
Dat past ook wel een beetje bij mij als 
kunstenaar /ondernemer. 
Ik zoek de grenzen op, er komen voort-
durend nieuwe interessante dingen op 

mijn pad en in mijn hoofd…

Heb je wel eens iets in je hoofd gehad dat 
niet bleek te lukken? 
Diederik lachend: “Ja, elke dag! Maar 
dan laat ik het even rusten tot ik iets 
zie waardoor ik denk: zo ga ik het doen. 
Reizen helpt daarbij. Gemiddeld ben 
ik al met al wel een paar maanden met 
elk kunstwerk bezig… Maar ik zie kunst 
niet als werk.” 

Diederik van Apple: I am not strange I 
am just not normal

advertentie

RESTAURANT ALLEMANSGEEST, IDYLLE AAN HET WATER!

Het historierijke Restaurant Allemansgeest ligt op een unieke locatie aan de Vliet 
in Voorschoten. Op de menukaart staan klassieke gerechten uit de Franse keuken 
waarbij de Chef flirt met exotische smaken en geuren. De locatie is geopend voor 
lunch en diner en ook geschikt voor het organiseren van partijen. De historische 
Opkamer doet dienst als private dining room voor max 12 personen.
Er is een eigen parking en aanmeermogelijkheid. Reserveren is gewenst.  

Hofweg 55
2251 LP Voorschoten
071-5764175 
info@allemansgeest.nl
www.allemansgeest.nl 
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Ronald Chapeau is nog druk en zeer ge-
concentreerd bezig met affiches voor de 
Formule 1 in Zandvoort, als we voor het 
interview zijn drukkerij/atelier binnen-
stappen. In het verleden maakte hij ook 
aankondigingsaffiches voor het Stedelijk 
Museum. “Dat is toegepaste kunst. Vrije 
kunst heeft geen doel, dan heb je als kun-
stenaar de volledige artistieke ruimte. In 
de werken zoals ik ze ook in opdracht 
maak voor www.modernekunst.nl, moet 
je je intuïtie een beetje inkaderen. Dat 
vind ik ook boeiend.” 

Ronald is een van de weinige overgebleven am-
bachtelijke zeefdrukkers die deze techniek tot 
in de finesses beheersen. Zo verzorgde hij de 
zeefdrukken voor Corneille en Herman Brood. 
Nu combineert hij zijn passie voor het ambacht 
met de liefde voor kunst: met de hand bewerkt 
en beschildert hij zijn zeefdrukken op het doek. 
“Zeefdrukken is een traag proces: je maakt lagen, 
plakt die op elkaar en dan heb je een verhaal. En 
als je ze door elkaar haalt, heb je weer een heel 
ander verhaal.” 

Mazzel
 “Voor het Stedelijk Museum kreeg ik de prach-
tige opdracht om de aankondiging van een de-
signtentoonstelling te maken. We gingen toen 
net over van tinnerdruk naar drukken op water-
basis. Het ontwerp was zwart-wit-film dat op de 
ramen werd geplakt alsof het erop gedrukt was. 
Maar condensvorming leidde ertoe dat de letters 
vervaagden. Dat was een catastrofe. Maar het is 
goed gekomen. Wat er mis gaat in het leven krijg 
je te verstouwen. En je komt er gelukkig nooit 
achter hoe vaak je mazzel hebt gehad.”
Ook over zijn periode met Herman Brood kan 
hij aanstekelijk vertellen. “Met Herman werken 
was leuk, want het was toegankelijk. Herman’s 
kunst bezorgde de plaatselijke pastoor bijna da-
gelijks een verrassing. Had hij weer de kerkdeur 
bespoten.” 

PASSIE VOOR AMBACHT,   LIEFDE VOOR KUNST 

Ronald Chapeau
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Belang van techniek 
Als we vragen naar het geheim van z’n 
succes, lacht Ronald bescheiden en be-
nadrukt hij het belang van techniek. 
“Dat is door de eeuwen heen hetzelfde 
gebleven, Kijk maar naar Rembrandt, 
die had een heuse studio waar zijn etsen 
werden voorbereid en gefinaliseerd. Ik 
heb een tijdje in de reclame gewerkt ten 
tijde van de Grolsch-campagne Vak-
manschap is Meesterschap. Dat gevoel. 
Die ambachtelijke toewijding maakte 
van Rembrandt een meester-schilder.” 

“Want je kunt alles verzinnen, maar je 
moet je ook de technieken eigen maken 
om het te kunnen produceren.
Pas als je dat beheerst, dat je een idee 
hebt in je hoofd, en dat je dat dan ook 
zo precies kunt maken als je het bedacht 
had. Dat je iets hebt gecreëerd dat uniek 
is en op zichzelf staat. Dat is kunst, en 
dan mag je je zelf een kunstenaar noe-
men. Of nee, dat mag je zelf niet zeg-
gen. Dat stempel krijg je, als anderen 
het benoemen”. 

Beeldtaal verfijnen
Wereldsterren en opmerkelijke per-
soonlijkheden zien we veel terug in 
zijn werk. Ronald: “Het mooie van die 
bekende koppen, is dat het markante 
mensen zijn. Ze zijn eindeloos gefoto-
grafeerd. Eigenlijk moet je van die foto’s 
afblijven, mooier en treffender wordt 
het niet. Maar ik probeer mijn beeldtaal 
zo te verfijnen dat ik toch iets aan het 
portret toevoeg en kan zeggen: ik heb 
(een) Jack Nicholson gemaakt.” 
Van welk kunstwerk van een ander ben 
je zo onder de indruk dat je het eigenlijk 
zelf had willen maken? 

Ronald denkt even na, maar is dan heel 
resoluut: “Ja, dat is een beeldhouwwerk 
van Maurizio Cattelan. Een knielende 
Hitler, onlangs verkocht voor 15 mil-
joen. Maar daar gaat het niet om, het 
raakt me omdat je van achter gezien een 
klein mannetje waarneemt, een jonge-
tje bijna, ontwapenend en verontschul-
digend. Maar dan loop je er om heen 
en zie je dat het Adolf Hitler is, op zijn knieën met gevouwen handen, alsof hij 

om vergiffenis vraagt aan het Vaticaan. 
Maar mag hij dat eigenlijk wel vragen? 
En zou het hem dan gegeven moeten 
worden? Dat ene beeld roept zoveel 
emotionele vragen op. Misschien is dat 
ook wel wat ik in mijn werk beoog. Ik 
creëer om een reactie uit te lokken. Zelf 
als die negatief is. Want lelijke kunst be-
staat niet.’ 

Positief
Toch oogt jouw kunst heel vrolijk? Kun 
je dat uitleggen? “Ik ben ook een posi-
tief mens”. Compagnon Brian beaamt 
dat ter plekke: “Ja, dat is wel de alge-
mene tendens”. Ronald licht enigszins 
bedachtzaam toe: “Naast al die slechte 
mannen in de wereld Hitler, Mussolini, 
Stalin, hoeft maar een Gandhi te staan, 
die de wereld beter maakt, dat stemt toch 
hoopvol?” Positief en vrolijk is ook het 
gevoel waarmee we uren later het atelier 
uitstappen. Chapeau voor Ronald…

advertentie
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LA FÊTE CONTINUE

Guy Olivier

De levensvreugde spat af van de 
werken van Guy Olivier. De ver-
fijnde techniek en lekker dikke 
verfstreken van deze Nederlandse 
kunstenaar spreken kunstverza-
melaars over de hele wereld aan. 

Als geen ander weet Guy beel-
dend en trefzeker de Bourgondi-
sche, kosmopolitische levensstijl 
tot uitdrukking te brengen. Zijn 
werken op canvas en papier zijn 
theatraal en exuberant. Zijn oeu-
vre omvat portretten van wulpse, 
zelfbewuste vrouwen, nachtbra-
kers die plotseling het licht of de 
liefde hebben gezien, taferelen 
van uit de hand gelopen diners, 
of Fellini-esque circusscenes…. 
Guy: “Ik ben niet iemand die 
binnen de lijntjes schildert.”

Bron: www.guyolivier.nl
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Beeldende kunstenaar en 
fotograaf Nissim Men is geboren 
in Tel Aviv. Hij studeerde 
fotografie aan de Academy 
of Art and Design Bezalel in 
Jeruzalem en heeft veel over de 
wereld gereisd. Inmiddels woont 
hij in Amsterdam. Al jaren is 
zijn fascinatie “steden” en de 
ontwikkeling daarvan. Deze 
passie transformeerde richting 
ondernemerschap in “City 
Portraits”. 

Nissim, wat zijn City Portraits?
“Mijn expertise is digitale fotografische 
kunst. Ik breng meerdere dimensies 
van een stad of een dorp samen in een 
tweedimensionaal beeld. Het verleden, 
heden en toekomst, de architectuur en 
de bezienswaardigheden voeg ik samen 
tot een eigentijds portret dat de unieke 
sfeer van die stad of dat dorp – dus het 
imago- uitdraagt.”

 Hoe doe je inspiratie op voor je werk?
“Door middel van archiefonderzoek en 
het lezen van documentatie bedenk ik 
welke objecten het karakter van een stad 
of een dorp bepalen. Vervolgens wandel 
ik door de stad of het dorp en maak 
ik heel veel foto’s. Ik stel onderweg 
vragen aan mensen. Hun vaak zeer 
enthousiaste antwoorden zetten mij 
op het spoor van allerlei bijzondere 
wetenswaardigheden. Zo tref je op de 
achtergrond van het City Portrait van 
Groningen bergen aan gemaakt van 
Groninger Koek en in het City Portrait 
van Zwolle is de plaatselijke chocolade 
lekkernij afgebeeld. En je zult bij mijn 
City Portraits de invloeden terugzien 
van Hollandse landschapsschilders.”
 
Voor wie is jouw kunst bedoeld?
“Ik dacht mijn werk vooral terug te 
zien in de hal van een gemeentehuis 
of in de entree van een bedrijf. Echter, 
naast opdrachtgevers uit overheid en 

bedrijfsleven blijken zeker de helft van 
al mijn City Portraits aan particulieren 
te zijn verkocht. Het raken van de 
juiste snaar in combinatie met iets 
aparts en exclusiefs als fijne herinnering 
aan geboorteplaats, woonplaats of 
verblijfplaats maken de City Portraits 
ook voor deze doelgroep heel 
waardevol.”
 
Wat wil je afsluitend nog aan de lezers 
vertellen?
“Elke stad of ieder dorp heeft zijn eigen 
charme. Imago is van alle tijden. Een City 
Portrait is dan ook van elke stad of ieder 
dorp te maken in binnen- en buitenland. 
Zie hierboven mijn recentelijk werk van 
Madrid/Rotterdam. Echt overal staan 
karakteristieke gebouwen, oud of nieuw, 
hoog of laag. Het zoeken is naar de 
juiste mix. Dat is en blijft mijn passie!” 

CITY PORTRAITS: VERLEDEN, 
HEDEN EN TOEKOMST IN ÉÉN 

KUNSTWERK 

Nissim Men
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Als je haar atelier -een houten 
huisje in een idyllisch parkje aan 
de Vliet- betreedt, hoef je niet 
te vragen waar ze haar inspiratie 
vandaan haalt. Die rust en ruim-
te, dat licht, de fraaie natuur! 
Marga, lachend: “Ja, het is een 
heerlijke plek. Het voelt goed, ik 
heb het in vijf minuten gekocht. 
In het park wonen mensen van 
zeer diverse pluimage. Van diplo-
maat tot rasechte Leidenaar. Ik 
houd daarvan, ik ben nieuwsgie-
rig naar mensen.”

Die nieuwsgierigheid zie je onmiddel-
lijk terug in Marga’s werk. Haar por-
tretten spatten van het doek en geven 

het karakter van de geportretteerden 
weer. Het is bijna alsof je ze kent. Mar-
ga, bescheiden maar zichtbaar enthou-
siast: “Ja, dat is ook hoe ik te werk ga. Ik 
bouw een band op met de personen die 
ik schilder. Ik wil erachter komen hoe 
ze zijn, wat hun karakter is, en dat van-
gen in mijn portretten. Dat is elke keer 
weer een worsteling, maar wel een hele 
leuke…”

Compliment 
Wijzend op een schilderij van drie 
broertjes. “Kijk, dat is een boefje, en 
zijn broertje is juist wat ingetogener. En 
dat is de oudste: wat ernstiger en meer 
verantwoordelijk. De ouders zagen de 
gezinsverhoudingen er precies in terug. 
En onlangs moest een grootmoeder 

huilen toen ze mijn portret van haar 
kleinkind zag. Een groter compliment 
kun je als kunstenaar niet krijgen”. 

Dat klinkt bijna alsof je psychologisch te 
werk gaat bij het portretteren? “Het is 
eigenlijk een proces dat je samen met 
de opdrachtgever en het ‘model’ door-
maakt. Ik heb eerst uitgebreide gesprek-
ken en maak honderden foto’s. Die kijk 
ik dan in elke fase van het schilderen 
terug, om net weer een detail toe te 
voegen. In de eindfase, eigenlijk vlak 
voor het klaar is, laat ik de opdrachtge-
ver meekijken. Soms passen we dan in 
overleg toch nog net iets aan. Vaak ook 
is het in een keer goed.”

Als kind al was ze dol op tekenen en 

knutselen. Haar vader was ondernemer, 
haar moeder werkte mee en speelde ge-
weldig piano.
“Ik heb ze eindeloog getekend, tot ze 
er kriebelig van werden. Maar ik bleef 
ze tekenen. Tijdens mijn middelba-
reschooltijd ging ik ook naar de Vrije 
Academie. Daarna was de Kunstacade-
mie volgens mijn vader geen optie, dus 
werd het de Hogeschool voor de Kun-
sten, zodat ik ook mijn lesbevoegdheid 
Handenarbeid kon halen. Daarna aller-
lei andere dingen gedaan, van verpleeg-
kundige tot stewardess”.

Niet priegelen
“Maar, begin dertig wist ik: schilderen 
is toch wat ik wil doen! Toen heb ik als-
nog vijf jaar parttime aan de Kunstaca-
demie gestudeerd. Ik ben heel blij dat ik 
dat gedaan heb. Ik vond het spannend, 
omdat ze je over grenzen duwen. Schil-
deren met een lange stok, zodat je niet 
gaat priegelen. Met verf gooien, schil-
deren op de maat van muziek, Het zijn 
dingen die ik uit mezelf nooit gedaan 

zou hebben, maar die me veel hebben 
gebracht. In mijn Hogeschooltijd was ik 
nog te onzeker, geïntimideerd door al 
die kunstenaars, vandaar dat ik die niet 
heb afgemaakt. Nu kon ik het veel beter 
aan, en ben ik veel losser en expressiever 
gaan werken. Zo ben ik ook vrij werk 
gaan maken, anders was het misschien 
bij portretten gebleven. 

Vrije kunst is heel anders dan por-
tretteren. Minder ambachtelijk, meer 
artistiek. Het gaat niet per se om het 
resultaat, het hoeft niet te “lijken¨. Het 
proces is anders, de weg ernaartoe, je 
weet niet wat er gaat gebeuren. Voor 
een van beide, portretten of vrij werk, 
zou ik niet kunnen kiezen. Ik vind het 
allebei boeiend. Juist de afwisseling 
maakt het mooi. 

Marga werkt vrijwel altijd met olieverf 
vaak met een was medium. Heel en-
thousiast is ze ook over giclee, een zeer 
hoogwaardig drukproces dat het origi-
neel bijna 100 % benaderd. “Daarmee 

wordt mijn kunst toegankelijk voor een 
breder publiek dat zich mijn werken kan 
veroorloven”. 
 
Welk schilderij zou je zelf wel gemaakt 
willen hebben? Marga: “Ik ben een groot 
bewonderaar van Schiele. Zijn compo-
sities zijn heel bijzonder, en hij schil-
derde met veel lef, zeker voor die tijd 
(begin 1900). Voor zijn pikante “porno-
grafische” werk heeft hij zelfs een tijdje 
in de gevangenis gezeten. Maar vooral 
zijn portetten vind ik prachtig en krach-
tig. Zo leuk, binnenkort mag ik een 
echtpaar portretteren dat expliciet heeft 
gevraagd om de stijl van Schiele. Daar 
verheug ik me nu al op.”

Mooi, dan kunnen wij ons gaan verheu-
gen op nog meer mooie portretten en 
fraaie vrije kunst van Marga Klumper.      

PORTRET VAN EEN  
MOOI MENS

Marga Klumper
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Rick Triest

1. Kun je jezelf even voorstellen?
“Jazeker! Ik ben Rick Triest, 32 jaar, Ik 
woon in Hoofddorp en heb een atelier 
in Nieuw-Vennep waar ik schilderijen 
maak. En daarnaast run ik vanuit het 
atelier mijn kledingmerk Indigo Island 
Amsterdam.’’

2. Wat is jouw grootste passie?
“Creëren. Om van niets iets te maken, 
dit gaat vaak gepaard met een enorme 
dosis doorzettingsvermogen, net zolang 
tot het lukt. Het bereiken van dat 
‘’moment’’ is mijn grote passie.’’

3. Wat inspireert jou?
“Mijn grootste inspiratiebron is 
architectuur. Als ik Amsterdam schilder 
denk ik aan de charmante en speelse 
klassieke gevels. Ook vind ik het een 
uitdaging steeds nieuwe technieken toe 
te passen om mijn grachtenpandjes een 
nieuw jasje te geven.
Los van architectuur is mijn grote 
inspiratie de kunst van Alberto 
Giacometti, Andy Warhol, Jean-Michel 
Basquiat, Yves Klein en de Cobra 
beweging.’’

4. Hoe lang doe je over een schilderij?
“Dat is een terugkomende vraag die ik 
heel moeilijk kan beantwoorden. Het 
belangrijkste is om mee te rekenen, dat 
ik al ruim 14 jaar schilderijen maak. Het 
maken van de schilderijen is gegaan met 
vallen en opstaan. En het klopt; oefening 
baart kunst. Soms doe ik enkele weken 
over een schilderij. Dat is omdat, los 
van de tijd die het kost om verf aan te 
brengen, een schilderij moet groeien. 
Dit is het creatief proces waar vooral 
veel ‘’bestuderen’’ van vorige stappen 
en veel terugkijken, mee gepaard gaat.

Maar van teveel gedoe hou ik ook niet. 
Een werk moet voor mij ook energie 
uitstralen en dat kun je alleen bereiken 
door met goede energie te schilderen 
en daar is snelheid bij nodig. Maar ook 
verschillende technieken. Toch denk ik 
dat je gemiddeld twee tot vier weken 
kunt rekenen voor een schilderij.’’

5. Je bent autodidact, wat betekent dat?
“Dat betekent dat je niet naar de 
kunstacademie bent gegaan of een 
studie hebt gevolgd die je voorbereid 
op het kunstenaarschap. Ik heb mij 
het vak dus zelf aangeleerd. Ik ben 
begonnen met schilderen omdat ik niet 
goed wist wat ik wilde doen. Ik ben voor 
mezelf gaan schilderen en hoe meer 
mensen mijn werk zagen, hoe meer 
interesse er voor kwam. Vanuit daar is 
het enorm gegroeid. Ik moest natuurlijk 
wel veel leren en heb van verkocht werk 
steeds meer materialen gekocht en zo 
materiaalkennis opgedaan. Dat was in 
het begin een dure leerschool, maar 
daardoor is mijn materiaalkennis erg 
breed en goed ontwikkeld.’’

6. Hoe besteed je jouw vrije tijd het liefst? 
“Ik ben een echte denker en dromer. 
Als ik stil ga zitten poppen de ideeën in 
me op. Dat blijft dan vaak niet bij één 
idee. Ik ga er mee aan de slag. Je zou 
ook kunnen zeggen dat ik op 18-jarige 
leeftijd van mijn hobby mijn werk heb 
gemaakt. Inmiddels is het dat beide. 
Het is het liefste wat ik doe en soms is 
het werk.’’

7. Ben je tevreden over de keuzes die je hebt 
gemaakt?
“Over het algemeen wel. Het is niet 
gezegd dat als je probeert rond te 
komen van je schilderijen, dat je een 
overnight hit bent. Het is eerder een 
marathon en soms gaat dat gepaard 
met een echt kunstenaarsbestaan. Daar 
horen blunders bij, ook zeker onnodige 
blunders. Ik weet bijna zeker, ook al 
noem ik dat een kunstenaarsbestaan, dat 
elke ondernemer leergeld betaalt.’’

8. Wat zou je anders hebben gedaan?
“In mijn beginjaren als kunstenaar heb 
ik veel abstract werk gemaakt. Heel 
degelijk en veilig werk. Terugkijkend 
was het voor mijn ontwikkeling beter 

geweest als maker om toen al figuratief 
werk te maken. Ik wilde dat toen ook 
graag, alleen werd ik destijds door mijn 
vertegenwoordiger geadviseerd om 
abstract te blijven werken. Als ik toen 
gelijk figuratief was gaan werken, had 
mij dat nu geholpen.’’

9. Wat zijn je ambities?
“Mijn ambities voor mijn kunst gaan 
vooral overde ontwikkeling van 
techniek, steeds betere en mooiere 
dingen maken. Ik doe altijd onderzoek 
en train mezelf. Vaak probeer ik nieuwe 
dingen uit om mijn stijl te doen groeien. 
De ambitie om te groeien gaat voor nu 
om de kwaliteit, de inhoud en lading van 
mijn werk. Vroeger had ik de ambitie, 
groot, groter grootst. Daar heb ik van 
geleerd. Ik ben tevreden en heb een fijn 
atelier met een mooie expositieruimte. 
Maar de ambitie en drijfkracht om 
levensvatbaar en relevant te zijn is zeer 
aanwezig.”

10. Als je overal zou kunnen wonen, waar 
zou je dan wonen?
“In het Rijksmuseum!’’

 CHARMANTA
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After Banksy

Dit betreft een kunstwerk op handge-
schept papier geïnspireerd op Banksy, 
waarbij originele Banksy Tac’s zijn ge-
bruikt. Het kunstwerk is voorzien van 
een meegespoten stempel. Afmeting  50 
x 40 in houten zwarte lijst met muse-
umglas.
 
Banksy is het pseudoniem van een Brit-
se Kunstenaar. Zijn werken zijn vaak 
politiek humoristisch van aard. Zijn 
straatwerk is te vinden in verschillende 
Europese steden, maar ook buiten Eu-
ropa zoals in Palestina en de Verenigde 
staten.
 
Banksy startte als Graffiti-artiest. Later 
ging hij meer gebruik maken van sjablo-
nen zodat hij sneller en meer werk kon 
maken. Originele werken worden voor 
absurde prijzen verkocht.

advertentie

Trots
Dat zijn wij op onze deelname aan het mooie project 
Kompas in Oud-Loosdrecht. Het project is vernoemd 
naar het voormalige restaurant Kompas, dat voor-
heen op deze plek gevestigd was. Dit restaurant was 
zeer geliefd onder de Loosdrechter zelf, maar ook 
ver buiten dit uniek gelegen dorp. De keuze voor de 
naam van ons restaurant was daarom ook snel ge-
maakt. Wij zullen alles in staat stellen om het positi-
eve aanzien van het oude Kompas te evenaren.

Onze grootste doelstelling blijft altijd een informele, 
maar professionele gastvrijheid voor onze gasten. 
Onze gastheren Simon van Mourik, Bastiaan Beth 
en Jochem Bijkerk dragen de zorg voor de service. 
Genieten van lekker eten en drinken, de omgeving 
en natuurlijk het restaurant zelf. In een volledig open 
keuken kookt ons keukenteam met veel passie onder 
leiding van Bart Noordam. Perfecte bereiding van het 
product is daarbij het vaste doel.

Wij maken geen onderscheid in het uit eten gaan of 
het even ergens gaan eten. Een drie- of vier-gangen 
diner, of alleen een hoofdgerecht met een glas wijn. 
Wij reserveren voor u met alle liefde een tafel. U bent 
als gast altijd welkom.

Kompas Loosdrecht
Oud-loosdrechtsedijk 203
1231 LW Loosdrecht
035-7603250
info@kompasloosdrecht.nl 

GRAFITTI ART / 
STREETART



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Bij ons is het mogelijk om in 40 minuten een 
complete work-out te doen die gelijk staat aan 

acht uur reguliere training. 

Het unieke systeem van Visionbody stimuleert 
90% van je spieren bij iedere contractie. 
Normaal gesproken is dat maar 30% bij 

reguliere training. 

Wij trainen 40 minuten in tegenstelling tot de 
20 á 30 minuten die de meeste andere studio’s 

hanteren. 

Vanwege het draadloze systeem kun je bij ons 
binnen of buiten trainen  

 

Wij werken met het draadlose elektro 
musculaire stimulatie (EMS) systeem  van 

Visionbody, waardoor je vrij kunt bewegen en 
sporten.  

Yvolution werkt, wij hebben een nieuwe kijk 
op gezondheid en helpen jou om je fitter, 

gezonder en energieker te voelen.  

Wij zorgen ervoor dat jij consequent resultaat 
boekt en plezier krijgt in bewegen. Samen 

kijken we naar wat voor training het beste bij 
je past en maken we van sporten iets om naar 

uit te kijken! 

 

We komen aan huis of je kunt bij ons komen 
trainen op onze locatie 

Swiss Care Center, Voorstraat 63, 2201 HN, 
NOORDWIJK 

advertentie advertentie
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KUNST
& CO

Wij hebben zelf werk van Lincy Hoogveld in ons 
restaurant hangen, wat perfect past bij ons concept 
en de look and feel van de zaak. De danseres spat 
wat ons betreft van het doek, een prachtig werk 
vol passie en kracht. De combinatie van verf, epoxy 
en structuur maakt werk van Lincy uniek en een 
onwijze blikvanger.
 
Restaurant Bodega
Rick en Anja

Streetlife staat voor actief en gezond leven. 
Je kunt er in zien wat je wilt zien, en er je eigen 
verhaal bij verzinnen. Eigenlijk net als mijn Cryo 
behandelingen: je kiest wat bij je past voor een 
gezond leven & lijf. 
 
Min 110 Cryotherapie
Corien van Rijn

Favoriete kunstwerken van

LINCY HOOGVELD - DANSERES

VAN APPLE - STREETLIFE

Popeye was met z’n vegan spinazie 
z’n tijd ver vooruit. Met z’n healthy 
lifestyle staat hij symbool voor de trai-
ningsstudio. 
 
Yvo Baak
Yvolution 

VAN APPLE - POPEYE PINK

Ik kan genieten van heel veel verschillende soorten kunst. Maar het 
ontwerp en de pure lijnen van klassiekers zoals ik ze in mijn showroom 
heb staan is  voor mij pure kunst...
 
HAI Auto Import 
Elly van Milt

Het kunstwerk waarvoor ik kies, is een eigen 
foto van Afangaro. Deze foto verschijnt in de 
Nederlandse Kunstkalender 2022 en is samen met 
het begeleidende gedicht een belichaming van het 
ontstaan van het modelabel en waar dit voor staat.
 
House of Afangaro
Rénette Sastrowidjojo

José María Mellado is een Spaanse fotograaf, een Postwar & 
Contemporary artist. Hij gebruikt voornamelijk grijstinten 
in dit werk, wat mij rust geeft, hoop geeft. Ik vind het puur en 
oprecht. Het is een mix van intense poëzie en tegelijkertijd 
een vreemde onwerkelijkheid. Het intrigeert mij en ik kan er 
geen genoeg van krijgen.
 
“NOTHING IS MORE INTERESTING, APPEALING 
AND CAPTIVATING THAN SOMEBODY WHO IS 

AUTHENTIC!”

In mijn werk als presentatiecoach help ik mensen om zich 
krachtig, zelfverzekerd, maar vooral zichzelf te zijn tijdens 
het presenteren. Jezelf zijn, soms kwetsbaar zijn, maakt je 
juist krachtig. En dat is ook meteen DE kracht achter een 
goede presentatie. Jezelf durven laten zien, wie jij bent, 
creëert verbinding met je publiek, waardoor jouw boodschap 
blijft hangen en dat is uiteindelijk wat je wilt.
 
Dit kunstwerk vertaalt voor mij alles waar ik voor sta in het 
leven, maar ook in mijn werk. De oneindige zoektocht naar 
mezelf, wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat wil ik uitdragen?
 
Presentatiecoach en zangeres Miss Saigon
Cyrille van Hoof

In het traditierijke Restaurant Allemansgeest staan op de menukaart 
voornamelijk gerechten uit de klassiek Franse keuken.

De schilderijen die wij exposeren en het best passen in ons interieur 
zijn de werken van Guy Olivier. Zowel qua stijl, kleurstelling en 
originaliteit, maar vooral vanwege de voorstellingen van bourgondisch 
tafelen en het leven vieren. Eén van onze favorieten is het werk  
‘Plat du Jour’. Een schitterend origineel kunstwerk vervaardigd met 
verfijnde technieken en dik opgezette verf.

Guy Olivier moet veel plezier hebben beleefd aan het maken van dit 
doek! De levensvreugde spat er vanaf!

Als Nederlandse kunstenaar brengt hij beeldend en trefzeker het 
bourgondisch levensgevoel, geheel in Franse stijl, tot uitdrukking.

Restaurant Allemansgeest
Gabrielle Cramer

GUY OLIVIER - PLAT DU JOUR



KEEP  IT REAL
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