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Hoe lang schilder je al: Het schilderen is mij o.a. via mijn in 2011 overleden vader met de paplepel 
ingegoten. Het is dus meer zoals 2 motten in mijn ouwe jas... 

Waar of door wie ben je opgeleid: Ik ben opgeleid op de VLVU in Amsterdam ( Tekenen/Textiele 
Werkvormen)De opleiding was een combinatie tussen leraar worden en het kunstenaarschap 
beoefenen. Met krap 17  jaar had ik mijn Havo diploma en kwam bij de VLVU , de tegenwoordige 
Hoge school Holland, terecht in een hele andere wereld. Daar ontdekte ik dat kunst en schilderen een 
goede weg voor mij is.  

Met welk materiaal werk je het liefst: Mijn manier van werken is intuïtief. Ik heb hierdoor geen 
voorkeur. Na het aquarelleren ben ik gedoken in de monoprint –techniek. Via de Werkschuit in 
Amsterdam kwam ik in aanraking met het zeefdrukken. Uit pure balorigheid schilderde ik direct op de 
zeef en bracht het kunstwerk d.m.v. de rakel over op het papier dat onder de zeef lag. Zo ontstond er 
een nieuwe monoprint techniek die door niet zoveel mensen toegepast werd. Om zo’n unica goed te 
krijgen, moet je snel werken anders loopt de inkt van je zeef of je gaas verstopt. Tijdens mijn eerste 
zwangerschap ben ik hiermee gestopt vanwege de giftige stoffen die je gebruikt. Nu schilder ik al 
jaren met olieverf en maak ook veelkleurige mozaïeken. Een voorbeeld hiervan is het project TIME == 
ART in Almere. Een ontmoetingsplaats rond de stadsklok. De zuil van de klok heeft de vorm van een 
vrouw. Ze wordt omringd door vier bijzondere banken uitgevoerd in de Maya kleuren rood, wit, blauw 
en geel. In elke bank zijn, in veelkleurig mozaïek, verschillende symbolen uit de Mayacultuur 
verwerkt. Op de zuil prijkt de tekst Tuum tibi narro  somnium (ik vertel je je eigen droom. Erasmus). 
Deze ontmoetingsplaats geeft je een doorkijk naar je eigen dromen; een moment van stilstaan en 
bezinning. Zet hier de tijd even stil en geniet van wat er is. 

Wat is je lievelingskleur: Hier kan ik geen antwoord op geven. Het moment bepaalt welke kleur ik 
kies. De enige kleur die ik niet zo gauw zal gebruiken, is fuchsia roze. Wonderbaarlijk genoeg 
verrassen een heleboel mensen mij met sokken of andere voorwerpen in die kleur. 

Hoe vaak schilder je: het schilderen, met kunst bezig zijn, is verweven door heel mijn leven. Het 
liefst zou ik doorgaan met schilderen, maar als zelfstandig ondernemer ben je met zoveel bijkomende 
dingen bezig. Opdrachten verwerven, projecten opstarten, lijsten maken, exposities inrichten. Het is 
steeds knokken om achter die ezel te komen. Ik heb tijden gehad dat ik met 4 of 5 exposities 
tegelijkertijd bezig was. Van die exposities gaat soms een deel van de opbrengst naar een goed doel. 
Voor het Wereld Natuurfonds heb ik 5 witte neushoorns kunnen redden met mijn kunst. Er lopen nu 
nog een aantal projecten waarvan ook een deel van de opbrengst naar de koraaldriehoek gaan. 
Verder doe ik mee aan hele spontane acties en rol van het ene project in het andere. De laatste week 
dat ik in Landsmeer woonde, was ik bezig met het thema Indianen. Mijn moeder die mee hielp met 
verhuizen riep, die moet je op je expo in het Kurhaus ophangen. Dat was een schilderij met een 
knalrode ARA. Tussen de struiken zag je slechts het oog van een indiaan. Toen kwam er een koper 
die inderdaad de rode Ara kocht dankzij mijn moeder, want ik zou hem nooit uitkiezen  om op te 
hangen. Daarnaast kocht hij nog 15 schilderijen en wilde hij ook nog een muurschildering voor zijn 
nieuwe restaurant .  Zo zijn er ook 5000 Surfzeilen met mijn werk erop, gemaakt n.a.v. een expo in de 
Rai. Het zijn echte collectors items. Laatst werd er door een vriendin een Surfzeil met mijn kunst erop 
gesignaleerd  op het strand van Curaçao. 

Hoe kom je in de juiste stemming om te schilderen: ik heb niets nodig om in de stemming te 
komen. Ik begin gewoon en de beelden komen. Heel soms luister ik tijdens het schilderen naar één 
en hetzelfde muziekstuk.  In het Mozartjaar 2006 heb ik een keer tijdens een muziekuitvoering van 
Mozart tegelijkertijd geschilderd en mij laten inspireren door de muziek. Mijn kunst werd na afloop 
geveild. 

Waar schilder je het liefst: Ik schilder het liefst in mijn eigen atelier gewoon in mijn eigen sfeer. 

Wat schilder je het liefst: op mijn website zijn verschillende thema’s te zien o.a.: Afrika, dans, 
dieren, dolfijnen, erotiek, indianen, Sjamanisme en Mayazegels. Ik schilder heel graag het 
persoonlijke verhaal  van iemand. De beelden die daarbij horen, ontstaan vanzelf op het doek. 



Wie is je favoriete kunstenaar: Ik heb in de buurt van Den Ilp, de woonplaats van Anton Heyboer 
gewoond. In Den Ilp had ik een expositie georganiseerd t.b.v. het W.N.F. In het kader van de veiling 
van mijn kunst voor de witte neushoorn, wilde ik ook een schilderij maken van Anton  en zijn bruiden. 
En zo ben ik met hem , mijn muze, in contact gekomen. Het was een belangrijke ontmoeting voor mij. 
Voor Anton bestond o.a. het begrip tijd niet. ik heb zoveel van hem geleerd over het leven, de tijd, de 
begrenzing die het meebrengt als tijd je leven beheerst en je geen tijd neemt voor reflectie.  Ik ben 
bijvoorbeeld de eerste kunstenaar op de wereld die met hem samen heeft gewerkt. 

Exposeer je weleens:  ik exposeer regelmatig, maar ik ben er mee opgehouden om meerdere 
exposities tegelijk te doen. Nu werk ik aan een bijzondere expositie die heel anders wordt dan ooit 
tevoren. Ik word ook steeds veeleisender waar ik wil hangen met mijn kunst. Nu maak ik eerst het 
werk. De plek, de tijd om te exposeren en de juiste  mensen komen daarna vanzelf op mijn pad.  

Wat zijn je artistieke aspiraties: Ruim baan voor de schilderskwast en nee leren zeggen tegen alles 
wat kan wachten. Heel belangrijk: ik ben verhuisd van West- naar Oost-Nederland. Dat is niet voor 
niets gebeurd. Op deze nieuwe plek kan ik in alle rust groeien en ontdekken wat mijn eigen kern is. 
En DD tijd maken om te schilderen, want dat is waar ik voor geboren ben!
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