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Hoe lang schilder je al? 

Zolang ik mij kan heugen. Mijn eerste herinneringen dateren van toen ik nog heel jong was. Ik 

observeerde mijn familieleden en maakte daar natuurgetrouwe portretten van. Mijn ouders lieten mij 

ook gewoon mijn gang gaan. Mijn belangstelling voor beeldhouwen kwam later. Het centrale thema in 

mijn werk is de natuur. Daar voel ik me ten zeerste mee verbonden.  

 

Waar of door wie ben je opgeleid? 

De middelbare school waar ik op zat was de kweekschool voor detailhandel. Hier had ik bewust voor 

gekozen vanwege de veelheid aan creatieve vakken die je daar kreeg. Bij het vak etaleren kreeg 

bijvoorbeeld je de opdracht om een etalage aantrekkelijk in te richten. Daarbij  kon je allerlei 

materialen en technieken als tekenen en handenarbeid toepassen.  Jaren later solliciteerde ik op een 

baan bij de Marten Toonder Studio’s waar ik tot mijn verbazing werd aangenomen omdat er maar 5 

personen op de stripafdeling werkten. Hier heb ik onder andere getekend voor  Sesamstraat. 

Vervolgens heb ik 15 jaar als freelancer bij de Donald Duck gewerkt. Tussendoor maakte ik ook wel 

boekomslagen zoals voor Hans Dorrestein 'Graf van Couperin' en andere boeken.  In die periode heb 

ik in de avonduren in Amsterdam de Rietveld Academie gevolgd. Na een algemeen basisjaar, ben ik 

begonnen met de opleiding beeldhouwen. Uit 500 gegadigden werden er toen 5 toegelaten. Na een 

jaar les in beeldhouwen, heb ik de overstap gemaakt naar vrij schilderen, hetgeen vrij ongebruikelijk 

was op de Rietveldacademie. In 1983, na 7 jaar, studeerde ik af.  

Naast mijn artistieke loopbaan heb ik tijd gevonden om een 7 jaar durende opleiding te volgen aan het 

Raja Yoga Instituut in Ilpendam. Als erkend yogalerares geef ik al jaren yogalessen.  Voor wie wil leren 

schilderen, geef ik schilderlessen in combinatie met yogaoefeningen. Hierdoor wordt de creativiteit 

van binnenuit gevoed. Deze oefeningen brengen je tot de kern van wat in je leeft. Op mijn website 

staat meer informatie over de workshops die ik geef. Zo geef ik bijvoorbeeld eind juni een workshop 

Meditatief Schilderen in de ongerepte natuur van de Franse Pyreneeën.  

 

Met welk materiaal werk je het liefst? 

Met acrylverf en acrylpasta. Mijn portretten maak ik bij voorkeur in olieverf; ook wel met ei-tempera, 

een heel klassieke manier van werken op basis van eigeel en kleurpigmenten. Deze techniek geeft die 

prachtige intense kleuren  en veel diepte.  De beelden die ik maak, zijn wat betreft materiaalkeuze 

zeer divers. Bij voorkeur gebruik ik milieuvriendelijk materiaal. Het zijn beelden die beweging, vrijheid 

uitdrukken. Mijn kleine beelden maak ik in brons. De laatste tijd ben ik samen met een andere 

kunstenares bezig  om tegels te maken met reliëfs, waaronder ook portretten. Binnen afzienbare tijd 

start ik een webshop voor kleine kunstzinnige werken, waaronder deze tegels. 

 

Wat is je lievelingskleur? 

Het liefst gebruik ik zonnige kleuren en blauwen als kobalt en ultramarijn en gelen in verschillende 

vooral warme tinten. Laatst heb ik een portret in grijzen, variërend van licht naar donker geschilderd 

wat via een internet veiling verkocht is. Waarom deze kleuren, vraagt men zich af. Blauw is een 

magische kleur die tegelijkertijd opbeurend, ontspannend, sereen en inspirerend is. Geel is 

verheffend, vastberaden, vrolijkt op en brengt plezier, waar de kleur ook gebruikt wordt.  

 

Hoe vaak schilder je en maak je beelden? 

Een collega heeft eens tegen me gezegd: Jij schildert als een beeldhouwer en beeldhouwt als een 

schilder. Dat vond ik leuk gezegd want zo voel ik dat ook. In mijn schilderijen probeer ik altijd veel 

diepte te brengen doordat ik vele lagen over elkaar schilder. 

Op dit moment ben ik een nieuwe collectie schilderijen aan het maken die binnenkort geëxposeerd 

gaan worden in het Provinciehuis. De opening heeft op 3 mei 2013 plaatsgevonden. Het zijn 

schilderijen van  lichamen in een abstracte context.  

 



Er hangt een schilderij in de collegezaal van het Stadhuis met een afmeting van 400 x 90 cm met  

ingebouwde LED verlichting. Via raampjes van plexiglas, schijnt het licht naar buiten.   Een aantal jaar 

geleden kon men bij Leen Bakker uit de collectie “Anita de Harde” verschillende posters aanschaffen. 

Deze posters met afbeeldingen van mijn schilderijen zijn de hele wereld over gegaan. Wie kent ze niet: 

de twee cheeta’s, een olifant met kalf, de twee zebra-konten en de giraffen. 

  

Op mijn 59
e
 heb ik voor het eerst een monumentaal beeld gemaakt. Super spannend, want het was 

ook voor het eerst in het buitenland. Het staat nu in brons in een beeldenpark in Changchun in het 

verre China. Tijdens het kunstproject Zeewolderwijds dreef mijn beeld van een cheeta met riet 

eromheen in de haven van Zeewolde. In het kader van het project van de Kunstenaarsvereniging 

Flevoland (KVF): NatuurKunstPark 2012, heb ik een sculptuur gemaakt van acrylic one, een 

milieuvriendelijk polyester,  met als titel “Golf van de schepping”. Een ander voorbeeld is een beeld 

aan de Zuidelijke entree van Lelystad. Alle materialen hiervoor werden gesponsord door grotendeels 

bedrijven uit Lelystad. Dit beeld, een vrouw in yoga-houding op wielen, symboliseert dynamiek, 

vooruitgang en stabiliteit. Op mijn website is hierover meer te lezen en te zien.  

 

Hoe kom je in de juiste stemming om te ontwerpen? 

Dat gaat vanzelf. Ik ben altijd bezig met ideeën en ontwerpen. Regelmatig schrijf ik in op allerlei 

beeldhouwprojecten in binnen- en buitenland. Op dit moment zijn dat er vijf. Steeds komt het thema 

'stilte in beweging' terug in mijn werk. 

 

Waar schilder je het liefst? 

Het liefst in mijn atelier waar ik lekker inspirerende muziek kan draaien zoals techno en hiphop. Ook 

wordt daar yogales gegeven door mij.  

 

Wie is je favoriete kunstenaar? 

Dat zijn er twee. Camille Claudel, leerlinge, maar ook rechterhand, muze en maîtresse van 

beeldhouwer Auguste Rodin. Ondanks haar zware leven heeft ze prachtig werk gemaakt dat in 

schoonheid niet onderdoet voor Rodins werk. Als schilderes vind ik Marlene Dumas indrukwekkend, 

vooral haar portretten. 

 

Kun je iets vertellen over je exposities? 

Op mijn CV staan honderden exposities, maar degenen die me het meest zijn bijgebleven, zijn de 

Biënnale in Florence in Italië en Kunst en Living in de Ahoy Rotterdam waar ik werd vertegenwoordigd 

door galerie  ArtVisie. Er hangt nu werk in Amsterdam in het hotel City Centre NH. Regelmatig zijn er 

werken via de KVF o.a. in het Provinciehuis in Lelystad te zien of nu in de Hanzeborg georganiseerd 

door Kunstroute Lelystad. Ook doe ik begin oktober van dit jaar (2013) mee aan de atelierroute 

Lelystad. 

 

Wat zijn je artistieke aspiraties? 

Wanneer ik diep in mijn hart kijk dan zou ik het liefst me willen terugtrekken in mijn atelier om in alle 

rust te kunnen creëren. Dat komt er nu nauwelijks van omdat workshops geven, lesgeven en het 

uitwerken van het projectplan voor een beeldenpark voor Flevoland, mij ook in beslag nemen.  

En op 12 mei 2013 gaan mijn vriend en ik een workshop geven over de vijf Tibetanen. Dit is een serie 

oefeningen die je elke dag kunt doen en verjongend werkt op het lichaam. Daarnaast wil ik in juni 

(2013) weer naar Baillestavy in de Franse Pyreneeën om daar een cursus te geven in meditatief 

schilderen.  
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