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Precies honderdvijftig jaar geleden greep een handje-
vol Haagse kunstenaars hun kans. Den Haag opende in 
het stadhuis een ruimte om de gemeentelijke collecties 
te tonen en zij maakten er maar meteen een Museum 
voor Moderne Kunst van. Het licht was slecht en de 
ruimte krap, maar dat maakte niet uit: er kon immers 
eigentijdse kunst getoond worden. De promotie van 
hun werk stond voorop. Het bleek het begin van het 
Gemeentemuseum.

Gevestigde en niet-gevestigde kunstenaars en 
kunstbeoefenaars - en dat zijn er in Nederland 
ongeveer 1,5 miljoen, veel meer dan dat handjevol dat 
in Den Haag de macht greep – krijgen tegenwoordig 
opnieuw een kans hun werk te presenteren aan 
een breed publiek in de jaarlijkse ZomerExpo in 
het Gemeentemuseum Den Haag. Gemiddeld 1700 
kunstenaars melden zich aan tijdens de voorrondes 
met 3000 kunstwerken. Inspiratiebron is de Summer 
Exhibition van de Royal Academy in Londen. Daar 
grepen kunstenaars de macht, in 1769, en toonden de 
leden elkaar hun werk om onderling te bepalen wat 
kwaliteit is.

Dat is meteen het grote verschil met de ZomerExpo. 
Voor de ZomerExpo kan iedereen zich opgeven. Niet 
kunstenaars maken de dienst uit, maar juryleden, uit 
alle geledingen van het kunstbedrijf, van museum-
mensen en handelaren tot kunstcritici en enthou-
siastelingen. Zij kijken en kiezen in voorrondes uit 
een veelheid van kunstwerken. Dat betekent dat de 
ZomerExpo veel meer dan de Engelse Summer Exhibi-
tion volgens democratische principes op een open 
speelveld tot stand komt. 

Het Gemeentemuseum is er trots op al voor het vierde 
jaar op rij de gastheer te mogen zijn van dit speciale 

evenement. Zo ontstaan tradities, door samen te 
bouwen aan een bestendige aanwezigheid totdat die 
niet meer weg te denken is. Door een kwaliteitsimpuls 
te geven aan de gemeenschap, waardoor vastgeroeste 
boutjes wat losser komen te zitten en er ruimte ontstaat 
voor andere invalshoeken. Opnieuw hebben wij 
gemerkt – zeker toen afgelopen jaar de ZomerExpo 
overging tot verkoop van de tentoongestelde 
kunstwerken – dat het concept veel reacties opwekt: 
kritische, maar ook enthousiaste. Wij zijn daar blij mee, 
want waar discussie is, is beweging en waar beweging 
is, is ontwikkeling.

Het is goed als koper en kunstenaar dichter bij elkaar 
kunnen komen, en waar mogelijk drempels kunnen 
worden geslecht die bij de verwerving van kunstwer-
ken een obstakel zouden kunnen vormen. Het is ook 
goed om een persoonlijke relatie tussen kunstenaar en 
koper te stimuleren. 

De ZomerExpo is een samenwerking tussen het 
Gemeentemuseum Den Haag en Artworlds. Wij danken 
Carlien Oudes van Artworlds voor de aanhoudende 
passie waarmee zij zoekt naar de beste wegen om het 
concept verder te ontwikkelen. Wij danken het Fonds 
voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, Fonds 1818 en de 
BankGiro Loterij voor hun financiële steun en vertrou-
wen. Investeren in samenwerking is zo niet alleen voor 
het Gemeentemuseum een bron van inspiratie, maar 
bovenal voor het publiek en de kunstenaars. 

Zo is de ZomerExpo 2014 Licht opnieuw een feest van 
ontdekkingen, een tentoonstelling om helemaal in op 
te gaan.

Benno Tempel

VOORWOORD
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HET IS NIET 
HET LICHT DAT 
JE ZIET, MAAR 
DAT WAT HET 
AANRAAKT

Hij is net twee jaar geworden, Lucas. Ik breng hem in 
de vroege ochtend naar zijn opa en oma. Het is winter, 
donker in de ochtend. Op het moment dat we de straat 
uitrijden en de koplampen van de auto in de bocht op 
het tegenoverliggende huis schijnen, roept hij: ‘Licht…
wakker’ en kort daarna: ‘Donker…slapen.’ Het zijn zijn 
eerste woordcombinaties. En wij als ouders zijn zo trots 
als een pauw.

Licht symboliseert het leven. Het wekt ons iedere dag 
en voorziet ons van energie. Het is de brandstof voor 
alles dat leeft, maar tegelijkertijd het meest vluchtige 
en ongrijpbare op aarde. Eeuwenlang heeft het kun-
stenaars uitgedaagd. De verbeelding ervan bezorgden 
de Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw hun 
wereldwijde reputatie. Rembrandt van Rijn, Johannes 
Vermeer, Jacob van Ruisdael, allemaal dragen zij het 
predicaat ‘meester van het licht’. Het succes van de 
Nederlandse schilderkunst is dan ook onlosmakelijk 
verbonden met de verbeelding van het licht. 

Kort nadat Nederland in 1795 officieel één natie 
was geworden, werd de Hollandse schilderkunst 
uit de Gouden Eeuw gezien als hoogtepunt van de 
Nederlandse beschavingsgeschiedenis. Met deze 
herwaardering ontstond in de negentiende eeuw de 
mythe van het Hollandse licht. Voor het eerst werd er 

over het typische licht geschreven dat het beste tot 
uitdrukking kwam in de landschapsschilderkunst. Een 
belangrijk ingrediënt dat het Hollandse licht karakter 
gaf, was de grote hoeveelheid water in de Lage Landen. 
De reflecties van rivieren, meren en zee zorgden 
voor het typische heldere licht. Dat deze theorie diep 
geworteld was, blijkt wel uit de uitspraak van de Duitse 
kunstenaar Joseph Beuys die naar aanleiding van de 
inpoldering van het IJsselmeer verklaarde dat het 
Hollandse licht halverwege de twintigste eeuw zijn 
karakteristieke helderheid had verloren, met culturele 
degeneratie tot gevolg. 1

De landschapsschilderkunst uit de Gouden Eeuw 
vormde een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe 
generaties kunstenaars. Vooral de schilders van de 
Haagse School, die bekend stonden als ‘de schilders 
van het grijze licht’, voelden zich verwant vanwege het 
vermeende realisme en de keuze van het onderwerp. 
Kunstenaars als Jan Hendrik Weissenbruch, Willem 
Maris, Paul Gabriel en Willem Roelofs streefden 
ernaar om het landschap op een opvallend realistische 
manier weer te geven. De verbeelding van het licht 
stond daarbij centraal. Over zijn inspiratiebronnen 
zei Weissenbruch: ‘Ik herinner me, dat ik als jongen 
in onze museums voor de schilderijen van die oude 
Hollanders verstomd stond, zooals ze de natuur tot 
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je lieten spreken. Als ik van iemand geleerd heb de 
natuur te zien, dan is het van onze oude meesters. 
Maar het meest van de natuur zelve.’ Tijdens zijn vele 
wandeltochten maakte Weissenbruch schetsen naar 
de natuur waaronder veel wolkenstudies. Daarmee 
probeerde hij de werking van het licht te doorgronden. 
Dat het licht in zijn schilderkunst de hoofdrol speelt, is 
duidelijk te zien in zijn Strandgezicht uit 1887 waarbij 
de sublieme verbeelding van het licht de voorstelling 
overschaduwt. In het schilderij zien we verschillende 
vissersschepen op zee. Een groepje mensen loopt 
richting de branding. De kleine witte wolkjes in de 
lucht zijn omringd door vele grijstinten, fijne streekjes 
groen en donkerblauw. Aan de horizon zien we het 
strand fel oplichten met daarachter als een flits in het 
water het kraakwitte zeil van een van de zeilboten, 
in één likje verf. Over de invloed van het licht zei 
Weissenbruch: ‘Licht en lucht, dat is de kunst! Ik kan in 
mijn schilderijen, vooral in de luchten, nooit genoeg 
licht brengen […] We moeten het van boven hebben. 
Lucht en licht, dat zijn de tovenaars.’

Het Hollandse licht had een ongekende aantrekkings-
kracht. Kunstenaars uit heel Europa en Amerika 
kwamen in de negentiende eeuw naar Nederland om 
de schilderijen uit de Gouden Eeuw te bestuderen en 
het bijzondere licht met eigen ogen te aanschouwen. 
Onder de vele buitenlanders die Nederland als culture-
le bedevaart bezochten, waren beroemde kunstenaars 
als Charles-François Daubigny, Max Liebermann, 
Edouard Manet, Claude Monet en James McNeill 
Whistler. Maar bestaat dat typische Hollandse licht 
wel echt of heeft het bestaan? Omdat de fotografie pas 
halverwege de negentiende eeuw zijn intrede deed, 
weten we slechts één ding zeker: het Hollandse licht 
bestaat in de schilderkunst. 

Met de uitvinding van de fotografie kreeg de verbeel-
ding van de werkelijkheid een heel nieuwe betekenis. 
Het licht vervulde daarin een sleutelrol. Het woord 
‘fotografie’ is afgeleid van het Grieks en betekent 
letterlijk ‘het schrijven met licht.’ In 1826 lukte het 
Joseph Nicephore Niepce een landschap vast te leggen 
door lichtgevoelig materiaal in een houten kistje bloot 
te stellen aan het licht dat door het venster van zijn 
werkkamer naar binnen scheen. In de daarop volgen-
de decennia ontwikkelde het tijdrovende proces zich 
tot een snel en relatief goedkoop procedé waardoor 
fotografie eind negentiende eeuw op grote schaal werd 
toegepast. Ook veel kunstenaars raakten bedreven in 
de nieuwe technische mogelijkheden. Steeds vaker 
werd de fotografie gebruikt ter inspiratie en uitwer-
king van schilderijen. Vooral bij zoiets complex als 

de verbeelding van het licht zorgde de fotografie voor 
nieuwe impulsen. De Nederlandse kunstenaar George 
Hendrik Breitner was in het bezit van een handzame 
camera waarmee hij op een experimentele manier het 
snel veranderende stadsleven van Amsterdam vastleg-
de. Als een reporter maakte hij snapshot-achtige foto’s 
van toevallige voorbijgangers op straat: dienstmeis-
jes, arbeiders en deftige dames. Behalve zijn liefde 
voor het stadse leven blijkt uit deze foto’s vooral zijn 
fascinatie voor de werking van het licht. Of het nu een 
overbelichte winkelstraat is, de weerkaatsing van het 
ochtendlicht in een natgeregende steeg of het subtiele 
strijklicht in het atelier, de foto’s geven blijk van een 
persoonlijk onderzoek naar de verbeelding van het 
licht. Dit was een belangrijk aspect in de uitwerking 
van zijn schilderijen. Breitner zocht naar de weergave 
van een moment. Bij de verbeelding van het licht was 
de fotografie van groot belang omdat het licht continu 
in beweging is. Rokin (1890) is zo’n schilderij waarbij 
de invloed van de fotografie duidelijk zichtbaar is. 
Voor de compositie maakte Breitner net als bij veel 
foto’s gebruik van een opvallend laag standpunt, 
waardoor het grootste gedeelte van het schilderij 
wordt bepaald door de weerkaatsing van het licht op 
het natgeregende wegdek. 

Hoewel de schilderijen van Vermeer, Weissenbruch en 
Breitner op het eerste gezicht zo mooi zijn vanwege de 
realistische weergave van de voorstelling, is het toch 
iets anders dat de kracht van het werk bepaalt. Deze 
kunstenaars wisten in hun schilderijen het licht zo te 
verbeelden dat je als toeschouwer emotioneel geraakt 
wordt. De kunstenaar Piet Mondriaan ging een stap ver-
der. Hij wilde loskomen van de zichtbare werkelijkheid 
door een kunst te maken die los van de voorstelling met 
kleur en structuur een stemming kon overbrengen. Mo-
len bij zonlicht (1908) is een mooi voorbeeld waarbij de 
kunstenaar nog wel gebruikmaakt van een traditionele 
voorstelling, maar tegelijkertijd schilderkunstig hier-
van loskomt. Met de zinderende kleuren rood en geel 
in contrast met het paarsige blauw en het zachte groen, 
wilde Mondriaan niet het licht zelf verbeelden, maar de 
kracht ervan. Het schilderij toont ons de zoektocht van 
Mondriaan naar de energie achter een voorstelling. Een 
zoektocht die hem uiteindelijk naar de abstracte kunst 
leidde. Wat bepaalt de stemming van een landschap? Is 
dat het licht? Kunstenaar Jan Andriesse ziet het licht als 
verbindende schakel tussen de schilderkunst van Ver-
meer, Weissenbruch en Mondriaan. De schilderijen van 
Weissenbruch vormen daarbij een T-splitsing: ‘[…] links 
zie je Vermeer nog en rechts schitteren al de diamanten 
van Mondriaan’, aldus Andriesse. 2
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Behalve het licht als natuurlijk verschijnsel, heeft 
ook het kunstlicht een belangrijke invloed gehad op 
de ontwikkeling van de moderne kunst, zij het lang 
nadat de praktische toepassing van elektriciteit in de 
negentiende eeuw was uitgevonden. Aan het begin 
van de twintigste eeuw nam het gebruik van kunstlicht 
weliswaar een enorme vlucht, maar toch zou het tot 
na de Tweede Wereldoorlog duren voordat kunstlicht 
in de beeldende kunst op grote schaal werd toegepast. 
In de jaren zestig, in een tijd dat kunstenaars wilden 
afrekenen met de mystificatie van de kunstenaar en het 
idee van het persoonlijk genie, komt er ruimte voor 
de toepassing van alledaagse materialen. Kunstenaars 
van de internationale ZERO-beweging streefden een 
zakelijke, seriële kunst na, gemaakt van industriële 
materialen zoals plastic, metaal en kunstlicht. Het doel 
was kunst en maatschappij met elkaar te verbinden 
door de grens hiertussen op te heffen en het leven tot 
kunst te verklaren. De Duitse kunstenaar Otto Piene 
is een van de kunstenaars die sinds de jaren zestig 
installaties realiseert waarbij de fysieke aanwezigheid 
van het kunstlicht een relatie met de ruimte aangaat. 
Onlangs wist het Gemeentemuseum Den Haag het 
werk Lichtwand (2009) te verwerven dat perma-
nent opgesteld staat bij Escher in het Paleis in het 
centrum van Den Haag. In een speciale ruimte heeft de 
kunstenaar een wand ingebouwd die geperforeerd is 
met een duizelingwekkend patroon van kleine gaatjes. 
Vanaf de achterkant schijnt een helder wit licht door 
de openingen, waardoor een kunstmatig sterren-
stelsel ontstaat dat door rotatie van de lichtbronnen 
continu in beweging is. Op de grond staat een houten 
box waaruit licht door ruitvormige transparanten de 
ruimte instraalt. De optische werking van de installatie 
is overweldigend zodat het betreden van de ruimte een 
ware belevenis is. Over het gebruik van kunstlicht zei 
Piene: ‘Voorheen leken schilderijen en beelden op te 
lichten, tegenwoordig geven ze licht, ze zijn actie; ze 
drukken niet alleen iets uit, ze zijn iets.’

Ook Jan Schoonhoven gebruikte het licht als ready-
made. Niet het elektrische licht, maar het natuur-
lijke licht maakte hij tot onderwerp van zijn kunst. 
Met papier-maché construeerde hij reliëfs die hij 
beschilderde met witte muurverf. Zij vormen het 
decor voor het spel van licht en schaduw. De reliëfs 
zijn opgebouwd uit regelmatige patronen die hij 
in een groot aantal variaties vervaardigde. Door de 
regelmaat ontstaat een objectieve kunst die op het 
eerste gezicht zakelijk aandoet maar, doordat ze met 
de hand is gemaakt, kleine onregelmatigheden laat 
zien. De geringe verschillen zorgen voor nuancering 
van de structuur en verfijnen het lichtspel. Het zijn 

deze subtiele toonverschillen die het kijken van de 
toeschouwer intensiveert. Voor Piene en Schoonhoven 
gaat het in deze werken niet langer om de verbeel-
ding van het licht, maar om het licht zelf. Misschien 
is dat wel de reden waarom ik zelf op een vergelijk-
bare manier kan genieten van het schilderij Gezicht op 
Delft van Vermeer en van een reliëf van Schoonhoven. 
Omdat we – los van de voorstelling – kijken naar het 
licht. Of beter gezegd: naar dat wat het aanraakt. 

Dat is ook wat er in de tentoonstelling Licht gebeurt. 
De bezoeker wordt zich bewust van de aanwezigheid 
van het alsmaar veranderende licht. Hier in deze 
prachtige museumzalen waar het daglicht van boven 
zachtjes naar beneden schijnt, maar ook na afloop van 
het bezoek: buiten op straat, tijdens een wandeling 
over het strand of in eigen huis. Voor mij vormde dit 
een rode draad bij de voorbereidingen en de inrichting 
van de tentoonstelling: het kijken naar het licht. Bij 
het zien van alle kunstwerken die op het eerste gezicht 
zo divers zijn en zo van elkaar verschillen in techniek 
en uitvoering, werd ik telkens weer naar die kern 
teruggeleid. Want of het nu een fijnzinnig geschilderde 
verbeelding is van een knetterend kampvuur in het 
bos, een foto van een omgeploegde akker in het schrale 
najaarslicht of een projectie van een duizelingwek-
kende zwerm van schaduwen, de hier getoonde 
kunstwerken laten zien dat voor elke generatie het 
licht een onuitputtelijke bron van inspiratie vormt. Dat 
ga ik ook aan Lucas laten zien.

 

1.  Een belangrijke inspiratiebron voor dit artikel was de film 
Hollands Licht uit 2003 van Pieter-Rim de Kroon en Maar-
ten de Kroon. In deze prachtige film wordt de mythe van het 
Hollandse Licht onderzocht. Tijdens de tentoonstelling in 
het Gemeentemuseum Den Haag is deze film in de museum-
winkel verkrijgbaar.

2.  Zie de film Hollands Licht (2003). 
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LICHT LACHT
JE TOE

Kijken doe je met je ogen, zou je denken. Maar Vincent 
Bijlo, kunstenaar van het woord en lichtontberend, 
zoals hij zijn eigen blindheid omschrijft, liet me 
vorig jaar zien dat we voor het kijken alle zintuigen 
gebruiken. Hij bezocht ZomerExpo 2013 Aarde, voelde 
en benoemde wat hij zag, vertelde wat het kunstwerk 
voorstelde en fantaseerde daar verder op door. De wer-
ken kwamen tot leven. Ik besefte me dat een innerlijk 
licht en het vermogen om je te verwonderen, je de ogen 
werkelijk opent. 

Blindsight of wel blindzien is een verschijnsel dat ook 
‘niet-blinden’ herkennen. Bijvoorbeeld je laat je glas 
vallen, steekt in een reflex je arm uit, et voilà, zonder 
te kijken vang je het glas. Zonder je ogen te gebruiken 
heb je ‘weet’ van informatie van bewegende voorwer-
pen. Er zijn zelfs onderzoeken die aantonen dat niet 
alleen beweging maar ook kleur en vorm van ‘stille’ 
voorwerpen prikkels veroorzaken. Dat betekent dat 
kleur en vorm ook zonder ogen zijn te zien. Dat is 
fascinerend omdat de dagjury van de ZomerExpo heel 
kort de tijd heeft om naar een werk te kijken. Ze krijgt 
een impressie. Tijd om rustig alles in je op te nemen 
en na te denken over wat je ziet is er niet. Wat prikkelt 
de jury werkelijk? Is het een vorm van blindsight, 
een reflex? 

Misschien is de scheidslijn tussen de verschillende 
zintuiglijke waarnemingen niet zo scherp. En is het 
licht de verbinding tussen onze zintuigen en het 
bewustzijn. Licht is een toepasselijk thema van de 
vierde editie van de ZomerExpo. ‘Licht symboliseert 
het leven’, schrijft conservator van de tentoonstelling 
Doede Hardeman treffend in deze catalogus. Licht 
is ongrijpbaar, vluchtig en tegelijkertijd constant en 
onmisbaar. Wat geluid is voor muzikanten, is licht 
voor beeldend kunstenaars. Deze ZomerExpo gaat 
over leven.

De open inschrijving en de snelle en anonieme 
keuze is de formule van deze jaarlijkse traditie in de 
beeldende kunst. Het werk wordt gekozen met de enige 
wetenschap dat het als kunstwerk is gemaakt en dat het 
deze zomer een plek krijgt in de tentoonstelling Licht 
in het Gemeentemuseum Den Haag. Dit jaar waren 
de voorrondes in de Eusebiuskerk in Arnhem, Loods 
6 in Amsterdam en de Opifexkerk in Leidschendam. 
Drie ruimtes met een eigen geschiedenis. De lichtinval 
was magisch en de locaties waren een prachtig decor. 
In deze sfeer heeft de jury 3000 werken gezien. Alle 
zintuigen zijn ingezet om te kunnen verwonderen. Om 
zich in korte tijd te concentreren op het beeld en op 
zoek te gaan naar de betekenis. Een ongelooflijke klus. 
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Het resultaat is prachtig. Het thema heeft de kunste-
naars op ideeën gebracht en aangespoord tot het laten 
zien van een breed scala aan werken: foto’s, films, ar-
chitectonische werken, monumentale ruimtes, kleine 
tekeningen en grote schilderijen. Er is veel gewerkt 
met geometrische vormen, ritmes en structuren. 
Romantiek is alom aanwezig; er zijn sfeerbeelden van 
verlaten panden en rustieke landschappen. Het licht is 
gezocht, gevonden, gevangen en ontweken. Opmerke-
lijk is dat in bijna de helft van de werken geen of zeer 
weinig kleur is verwerkt. Het thema liefde had een 
kleurrijker palet. Daar staat tegenover dat het geheel 
niet somber is. Integendeel. Misschien is het optisch 
bedrog, maar de tentoonstelling ademt levenslust, de 
kunst lacht me toe.

Licht is te koop. Het publiek kan kijken, kiezen en 
kopen. De werken worden in het museum te koop 
aangeboden en de prijzen van de kunstwerken staan 
in deze catalogus vermeld. De commissie, 30% van de 
aankoop van een kunstwerk, wordt door de organisa-
tor ArtWorlds aangewend voor de realisatie van een 
volgende editie van de ZomerExpo. 

De ZomerExpo is het resultaat van een vruchtbare 
samenwerking tussen ArtWorlds en het Gemeentemu-
seum Den Haag. Ten eerste willen we alle 1745 kunste-
naars bedanken die naar de voorrondes zijn gekomen 
en hun werk hebben laten zien. Speciale dank gaat uit 
naar Doede Hardeman voor de mooie inrichting van 
alle werken en de prachtige tentoonstelling. Heel blij 
zijn we met de financiële steun en het vertrouwen in 
de organisatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, 
het VSBfonds, Fonds 1818 en de BankGiro Loterij. De 
voorrondes zijn goed verlopen dankzij de inzet van de 
120 vrijwilligers; de dragers van het werk en de juryle-
den. En het personeel van de Eusebiuskerk in Arnhem, 
Loods 6 in Amsterdam en Stichting Yellow Fellow die 
de Opifexkerk in Leidschendam beheert. Verder gaat 
onze dank uit naar het team van AVRO Kunstuur voor 
de tv-programma’s, PMS 72 voor de website, 75B voor 
de vormgeving, Hizkia van Kralingen voor het trans-
port, Hilko Visser en Remko Dekker voor de fotografie 
in deze catalogus. 

Tot slot dank ik Caroline, Hans, Brigitte, Floor, Malou en 
Marjolein voor de leuke samenwerking. 

Carlien Oudes
ArtWorlds
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In 1991 ben ik met dit werk begonnen en in 2014 heb ik het 
voltooid. In 1991 studeerde ik af aan de Rietveld Academie 
en hield mij bezig met de tonaliteit van zwart. 1991 was 
ook het jaar waarin de oorlog in Irak uitbrak. Ik hoorde het 
’s nachts, via CNN: ‘Breaking news: Sky of Baghdad 
illuminated.’ Baghdad is mijn geboortestad. Ik had geen 
thematisch concept in mijn hoofd toen ik aan dit werk 
begon: het maakte zichzelf eigenlijk, geheel spontaan, 
terwijl ik experimenteerde met de tinten zwart. Het werd 
als vanzelf een pamflet tégen oorlog en vóór vrede.

Yousif Abadi
Amersfoort, 1954

47 x 27 cm
Oost-Indische inkt en 
plakkaatverf op papier

PRIJS 
! 950

Yousif Abadi
SKY OF BAGHDAD ILLUMINATED

Voor dit werk heb ik een jeugdfoto gebruikt. Op de foto 
staat een jongetje op het strand dat een schepje pakt. Ver-
zonken in zijn eigen droomwereld verplaatst hij het zand. 
Het is een beeld van alle tijden. De foto wordt geprojec-
teerd op een berg suiker. De 2D-afbeelding en de 3D-vorm 
versmelten met elkaar. Zo maak ik de herinnering tastbaar. 
Het beeld is eveneens performatief, doordat ik dezelfde 
handeling in het heden herhaal. Alsof het materiaal zo van 
het strand in het museum is beland.

Henk Abbenhues
Amsterdam, 1957

100 x 100 cm
Projectie op 
kristalsuiker

PRIJS 
! 1960,-

Henk Abbenhues
NEVERLAND
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Na de mooie maaltijd in een favoriet restaurant aan de 
Amsteldijk leun ik achterover en kijk vanuit het souterrain 
naar boven. Wat een beeld! De zwevende buislampen en 
de weerspiegeling daarvan in de enorme ramen. En in 
diezelfde ramen is de reflectie van de hectiek in de keuken 
te zien. Soms heb je het gevoel dat, ondanks de waargeno-
men chaos, alles lijkt te kloppen. Dit is zo’n moment. Kijken. 
Afdrukken. Verder niets aan doen.

Judith Albers
Heiloo, 1958

57 x 42 cm
Foto

PRIJS 
! 450

Judith Albers
AFTER DINNER VIEW

Ik heb 144 spitsmuizenschedels uit uilenballen van een 
kerkuil gehaald. Elk kopje is afzonderlijk gefotografeerd en 
afgedrukt op zilverbarietpapier. Daarna heb ik ze samenge-
voegd en overgoten met hars. Een deel daarvan laat ik in dit 
werk zien. 

They saw the light gaat over de cyclus van het leven en 
maakt deel uit van een serie werken waarin ook een dode 
zwaan en een stelletje parende kikkers zijn afgebeeld. Het 
licht van een moment wordt ‘gevangen’ door de mengeling 
van oude en moderne technieken.

Arnoud Bakker
Zeist, 1972

100 x 102 cm
Collage van zwart-wit 
foto’s, zilvergelatine 
barietpapier, selenium 
getoned, met 
epoxyhars

PRIJS 
! 1.900

Arnoud Bakker
THEY SAW THE LIGHT

43
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 Tekenen is lijnen trekken. Abstract tekenen vind ik 
moeilijker dan schilderen. Wat me heel erg zou storen, 
is iets te tekenen waarvan iedereen het erover eens zou 
zijn wat het is. Iets willen tekenen zonder benoembare 
gelijkenis is mijn voornaamste doel geweest. Tweede 
aandachtspunt is de relatie tussen licht en schaduw. Om het 
licht feller en duidelijker te laten lijken, moest ik in mijn 
tekening meer aandacht geven aan de donkere partijen.

Erdal Balikci
Amsterdam, 1960

42 x 60 cm
Inktpen op 
doorzichtig papier

PRIJS 
! 1.000

Erdal Balikci
ZONDER TITEL

Melkmeisje 2.0 is een vertaling van het Melkmeisje van 
Vermeer naar de huidige tijd. Ik heb de handeling van het 
schenken, het bijzondere licht en het opvallende blauw 
meegenomen en op een geheel nieuwe manier laten zien. 
Het werk bestaat uit een zich oneindig herhalende projectie 
op een versleten zinken plaat die ik heb gevonden. Dit 
versterkt de ruimtelijkheid. De slijtage van de plaat verwijst 
bovendien naar vervlogen tijden. In mijn werk staan de 
handeling en het materiaal samen centraal.

Frank Ter Beek
Nijmegen, 1965

40 x 100 cm
Videoprojectie op 
zink (objet trouvé)

PRIJS 
! 650

Frank Ter Beek
MELKMEISJE 2.0

65
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Hoe kan ik een ander leven leiden, als ik de persoon ben 
die dat probeert te doen? De dia’s van mijn opa doen mij 
verlangen naar ‘even niet meer zijn wie ik nu ben’. Ik gaf 
de dia’s aan vrouwelijke voorbijgangers in een andere stad 
dan mijn woonplaats en vroeg hen voor deze dia’s model te 
staan. Zo is dit werk ontstaan. Ik heb een dia verwerkt tot 
object. Het staat voor verlangen naar een leven met ander 
inzicht, inspiratie en nieuwe energie.

Barbara van Beers
Utrecht, 1978

3 x 23 x 16 cm
Boekje, fotoprint, 
losgeweekte emulsie, 
dia-bewerking, 
overheadsheet, 
naalden

PRIJS 
! 185

Barbara van Beers
GEWOON DOEN

Bij gelegenheid laat de schoonheid zich betrappen in het 
alledaagse leven. Soms moet je geduldig wachten tot het 
zich aan je openbaart. Echter, af en toe staart het je in het 
gezicht maar zal je het dan herkennen?

Suzette Benjamins
Nieuwleusen, 1970

46 x 30 cm
Fotoafdruk onder 
acrylglas

PRIJS 
! 125

Suzette Benjamins
DIFFRACTIE NR. 1

87
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Werkelijkheid en geregistreerde werkelijkheid, licht en 
schaduw, maar ook ritme spelen allemaal een belangrijke 
rol in mijn werk. Om de zeggingskracht te vergroten, breng 
ik meerdere lagen aan. Er moet wel iets te raden blijven. De 
foto, een uitvergroot detail van mijn wang, is afgedrukt op 
transparante folie en is op een perspex plaat geplakt. Voor 
deze plaat hangt een andere perspex plaat waarop een deel 
van de haarinplant is overgenomen. In de uitgeboorde gaten 
is perlondraad aangebracht. De draden lichten op en werpen 
een schaduw op de achterliggende foto en achterwand.

Roel Berg
Driebergen, 1954

80 x 80 x 10 cm
Fotografie, perspex, 
perlondraad op folie

PRIJS 
! 1.650

Roel Berg
LICHT_01

Licht en schaduw spelen een belangrijke rol in ons werk. De 
inspiratiebron was een schaduw die in een sokkel viel. In 
Licht_02 wordt dit effect versterkt door de sokkel afwisse-
lend van links en rechts uit te lichten. Het gevouwen object, 
de licht- en schaduwwerking en de reflectie maken het 
geheel nog verrassender. De installatie is een voorstelling 
over licht en massa.

Roel Berg & 
Bep van Delden
Driebergen, 1954 & 1961

100 x 34 x 25 cm
Multiplex, verf, 
melinex, elektronica

PRIJS 
! 1.250

Roel Berg & Bep van Delden
LICHT_02

109
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Dit werk maakt deel uit van mijn serie foto’s Supersym-
metrieën. Het is een fotografische transformatie van het 
stationsgebouw van Haarlem. Ik wilde een vrij spel van licht 
en vorm laten ontstaan door middel van zo weinig mogelijk 
ingrepen. Hoe eenvoudiger de handelingen, hoe verrassen-
der het beeld. Zo geven kanteling en spiegeling een illusie 
die veel verder gaat dan de feitelijke ingrepen.

Pieter Berkhout
Overveen, 1951

100 x 70 cm
Fotografie en 
beeldbewerking, 
inkjetprint op 
barietpapier

PRIJS 
! 850

Pieter Berkhout
LIGHT DOME

De lens van de camera is een oog waardoor we de wereld 
kunnen zien op een manier waarop wij haar niet of nau-
welijks met onze eigen zintuigen kunnen waarnemen. Het 
ontsluieren van de realiteit om meer realiteit te kunnen 
waarnemen. Door mijn manier van werken worden diepere 
gelaagdheden van de natuur zichtbaar. Deze foto laat stro-
mend water van een klein beekje in een verstild bos zien.

Ilse Beunen
Groesbeek, 1969

60 x 40 cm
Aluminium print

PRIJS 
! 650

Ilse Beunen
WATERWERK

1211
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Siglufjordur is in december 2013 in IJsland gemaakt. Het 
laat het dorp, het gelijknamige fjord en op de voorgrond de 
plaatselijke begraafplaats zien. In december versieren de 
IJslanders de graven van hun dierbaren met verlichte krui-
zen. Deze unieke traditie verschilt geografisch enigszins. 
Siglufjordur ligt in het noorden van IJsland en hier zie je 
veel witte lampen die subtiel wegvallen in de sneeuwmassa. 
Dit heb ik benadrukt door de foto hier licht te houden. De 
twee foto’s zijn gedigitaliseerde negatieven, gemaakt met 
een Hasselblad-camera.

Hester Blankestijn
Rotterdam, 1978

63 x 124 cm
Fotografie, C-print 
opgeplakt met Diasec

PRIJS 
! 1.000

Hester Blankestijn
SIGLUFJORDUR

Als er schaduw is, moet er ook licht zijn. Het beeld bestaat 
bij gratie van de vorm. Licht dat de vorm reflecteert en de 
schaduw projecteert. Zon is de oervorm van licht en bron 
van alle leven. De zon bepaalt de tijd. Dit wordt in mijn 
werk gesymboliseerd door een tikkende klok. De zwaarte-
kracht bepaalt de lengte van de film. Wanneer de lichtbron 
helemaal stilhangt en de schaduw gevangen zit onder de 
kubus, eindigt de film.

1 Nacht IJs (Hans Blom)
Paasloo, 1955

Video

PRIJS 
! 1.750

1 Nacht IJs (Hans Blom)
ALS_DAN

1413
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Ik schilder landschappen met tentjes, caravans of vervallen 
schuurtjes, soms sprookjesachtig en soms unheimisch. Er 
sluipt altijd iets vervreemdends in. Ik verhevig licht en kleur 
en daarmee suggereer ik filmische beelden waarin alles 
voortdurend in een ander licht komt te staan. Het is een 
atmosferisch geladen wereld van verhalen. Vol ‘suspense’ 
waarin zowel ik als de toeschouwer zich kan onderdompelen.

Karin Bos
Amsterdam, 1966

70 x 100 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 2.750

Karin Bos
SLIGHTLY CREEPY CAMPING SITE 8

In mijn schilderijen probeer ik primaire vormen te 
benutten door middel van een heldere compositie en 
eenvoudig kleurgebruik. Ik maak platte vormen die tevens 
een gevoel van diepte en dynamiek creëren. Ik maak een 
schilderlandschap waarin vormen en kleuren een relatie 
met elkaar aangaan. Daarbij gebruik ik een abstract soort 
licht. Dit licht dringt als het ware van achteren door het 
werk en reageert verschillend op de diverse vormen die 
zijn afgebeeld op het schilderij.

Eveline Braak
Utrecht, 1976

90 x 180 cm
Acryl op canvas

PRIJS 
! 4.500

Eveline Braak
OBSTRUCTION I

1615
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Ik houd me al tien jaar bezig met fotografie. Vooral de 
pinhole-fotografie fascineert mij omdat het een langzaam 
proces is. Ook bij mijn tekeningen en borduursels is dat 
langzame verloop van toepassing. Zoals elke steek van 
mijn borduursels aandacht vraagt en mijn, met toewijding 
gemaakte, tekeningen een zekere traagheid bevatten. De 
traagheid is nodig om te kunnen zien, te passen en te meten 
en om ergens betekenis aan te geven.

Chantal Breukers
Utrecht, 1958

30 x 44 x 10 cm
Pinhole in lichtbakje

PRIJS 
! 715

Chantal Breukers
ZONDER TITEL (ÉTALAGE HELENA)

Zie tekst 17Chantal Breukers
Utrecht, 1958

30 x 44 x 10 cm
Pinhole in lichtbakje

PRIJS 
! 715

Chantal Breukers
ZONDER TITEL (ÉTALAGE MARINUS)

1817
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Dit werk is ontstaan vanuit mijn fascinatie voor optical art 
en illusies van relatieve beweging. Door tijdens het voorbij 
wandelen de ogen te focussen op één punt, lijkt het alsof 
er beweging in het werk ontstaat. En door een, langzaam 
ronddraaiend, op het werk gericht licht toe te voegen, wekt 
het de illusie dat de Zee-egel ademt. 

Asselien Broekhuis
Zwolle, 1981

120 x 120 x 20 cm
Gemengde techniek

PRIJS 
! 1.650

Asselien Broekhuis
ZEE-EGEL

Mijn jongste dochter Laura leunt over een balkonhekje 
en kijkt naar de tuin. Dit persoonlijke werk is onderdeel 
van een serie over mijn familie, gebaseerd op foto’s uit 
mijn familiealbums.

De foto heb ik geabstraheerd, uitvergroot en naar een 
zwart-witbeeld vertaald totdat je alleen nog licht en scha-
duw ziet. In het donkere deel zijn zwarte en blauwe draden 
verwerkt. Van veraf oogt het werk diepzwart en van dichtbij 
geeft het diepte en zijn de kleuren te onderscheiden.

Barbara Broekman
Amsterdam, 1955

214 x 156 cm
Handgeborduurd, 
kettingsteek, 
gemerceriseerde 
katoen

PRIJS 
! 16.000

Barbara Broekman
MIJN FAMILIE: LAURA

2019
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Ellende, chaos, schoonheid en troost. Dit werk is gebaseerd 
op een foto van rijen tuktuks die de straten van Karachi 
vullen, uit protest tegen de plannen om het vieze autootje 
te verbieden. Door de foto op te blazen, verdwijnt het 
letterlijke beeld: van dichtbij zie je stippen, van veraf lijkt 
het een impressionistisch beeld. Ik knip foto’s van tragische 
gebeurtenissen uit de krant. Het onderwerp is dramatisch, 
maar tegelijkertijd maakt het kleurgebruik, compositie of 
ritme het beeld aantrekkelijk. Ik speel met die tegenstelling. 

Barbara Broekman
Amsterdam, 1955

214 x 156 cm
Jacquard geweven

PRIJS 
! 8.250

Barbara Broekman
FAITH: KARACHI

Ik wil met minimale middelen, vanuit extreme vlakheid, 
ruimtelijkheid suggereren. Elke compositie bestaat uit ab-
stracte kleurvlakken die zijn opgebouwd uit geometrische 
motieven. Door de motieven te verschuiven en te roteren, 
ontstaat er telkens een nieuw patroon.

Sanne Bruggink
Amsterdam, 1970

24 x 42 cm
Zeefdruk, preeg

PRIJS 
! 350

Sanne Bruggink
ASTERISK III & IV

2221
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Ik wil geen beschouwer maar een deelnemer van de wereld 
zijn. En in de ribbels van een zandduin de rimpels in mijn 
huid kunnen vinden. 

Mijn werk gaat over de zoektocht naar een plek waar ik me 
thuis kan voelen. Dit viltwerk vangt het licht, verandert als je 
er langsloopt, heeft een kleurreflectie op de muur en lijkt te 
zweven. De zwarte vlakken absorberen als gaten het licht. Ik 
heb gebruikgemaakt van satellietfoto’s, topografische kaar-
ten, structuren en patronen uit de natuur en de wetenschap.

Marijke Bruin
Arnhem, 1958

75 x 70 cm
Papier, visdraad, 
acryl, vilt 

PRIJS 
! 1.980

Marijke Bruin
TUSSEN DE REGELS DOOR

Everything is to prove that we belong gaat over het 
fenomeen de zwaarte licht te kunnen maken. Dat niets is, 
wat het lijkt. Alles hangt af van je insteek en benadering. 
Dat lichtheid letterlijk en figuurlijk alles dragelijk en 
draagbaar maakt. 

De mieren dragen hun hoedjes, de bladeren, met schijnbare 
lichtheid als parasolletjes. De vrouw draagt een hoedje van 
kool waardoor zij spot met het cliché over de zwaarte van 
ouderdom en het transformeert in lichtheid. De beelden 
zijn met elkaar verbonden en zijn tegelijkertijd tegenge-
steld aan elkaar. 

Manita Bruinenberg
Amsterdam, 1963

110 x 55 x 10 cm
Papieren collage van 
aquarel, acryl en film 
op flatscreen

PRIJS 
! 4.500

Manita Bruinenberg 
EVERYTHING IS TO PROVE THAT WE BELONG

2423
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Verhalen zijn soms bronnen van nieuwe ideeën. Eén woord 
van een ander kan je opeens het licht doen zien. Ik was 
benieuwd naar inspirerende verhalen van mensen en vroeg 
me af of ze deze met me wilden delen. Met die insteek heb 
ik mensen uit mijn omgeving gevraagd een klein flesje te 
vullen met hun verhaal of een boodschap. Je kunt de flesjes 
in beweging zetten door aan de slinger te draaien. Een 
manier om te ‘verlichten’.

Dirk-Jan Bulstra
Bergschenhoek, 1968

125 x 45 x 45 cm
Plexiglas, glazen 
flesjes, hout

PRIJS 
! 8.000

Dirk-Jan Bulstra
MESSAGE IN A BOTTLE

Deze opname is gemaakt in het museum van hedendaagse 
kunst in Barcelona, de plaats waar mijn interesse voor 
architectuur is gewekt. Het spel van licht met vlakken, 
ruimten en objecten is fascinerend. In deze witte ruimten 
speelt het licht met het gebouw waardoor er een scala aan 
grijstinten ontstaat. Het reflecteert eenvoud die bijna als 
grafisch te omschrijven is. Ruimten kunnen opzichzelf-
staande kunstwerken zijn. Dit museum van Richard Meier 
behoeft naar mijn mening dan ook geen verdere invulling. 
Het is puur en speels in al zijn facetten.

buro PAM
Oosterhout, 1985

100 x 75 cm
Foto op 
polymethylmethacrylaat

PRIJS 
! 375

buro PAM
MUSEU D’ART CONTEMPORANI 

DE BARCELONA

2625
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Ik probeer het moment te isoleren waarop de essentie van 
een situatie zich manifesteert. In een verlangen de ware 
identiteit ervan te kunnen vinden, tast ik dit moment af 
met een foto- en een filmcamera. In mijn fotobeelden en 
video-installaties laat ik andere situaties of ruimtes zien. De 
geschiedenis van de registratie sijpelt door in het beeld en 
de grens van het ontastbare kan bevraagd worden.

Marieke Busser
Den Bosch, 1977

92 x 92 cm
FineArt print op 
3mm dibond

PRIJS 
! 1.800

Marieke Busser
(STILL) RÉSONNER

Tijdens een tocht in het noorden van Birma stopte ik om 
een kleine pagode te gaan bekijken. Ik liep over een boeren-
erf waarop een huis stond met een soort van open keuken 
waar een haan het eten van de tafel pikte. Toen zag ik de 
jonge monnik voor de tv liggen en heb ik onopgemerkt een 
foto vanuit de deuropening gemaakt. Het licht dat door het 
raam op de jonge monnik viel, was voldoende om de sfeer 
van rust en eenvoud weer te kunnen geven.

Joos Buurman
Utrecht, 1940

50 x 75 cm
Papier

PRIJS 
! 250

Joos Buurman
BINNENKOMST

2827
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Dit werk is een digitale collage van een serie foto’s die ik in 
het bos genomen heb. Door middel van kleur, compositie en 
vorm heb ik het geheel tot een poëtisch beeld gecompo-
neerd. Ik ben op zoek naar een expressieve verbeelding van 
de natuur in een nieuwe realiteit.

Sonja Cabalt
Amsterdam, 1962

16 x 200 cm
Glicée fotoprint met 
pigmentinkten achter 
acrylaat op dibond

PRIJS 
! 850

Sonja Cabalt
GIVE ME YOUR NIGHT AND 

I’LL GIVE YOU MY DAY

Voor My Own Wilderness heb ik gebruikgemaakt van een 
oude jagerstechniek waarbij het wild met een schijnwerper 
wordt verblind. De dieren blijven stokstijf staan en een 
jager kan ze vervolgens gemakkelijk vangen of afschieten. 
Ik gebruik deze techniek optimaal. De dieren staan in het 
licht, maar ze worden begroet en bewonderd, niet gedood 
of gevangen genomen. Het toont de verloren intimiteit 
tussen de mens en de natuur. Mijn werk is vervreemdend 
omdat de dieren zijn opgezet. Door ze in hun eigen habitat 
terug te brengen en er natuurgetrouwe foto’s van te maken, 
lijkt het alsof de dieren leven.

Patricia van de Camp
Goor, 1969

90 x 90 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 1.950

Patricia van de Camp
MY OWN WILDERNESS

3029
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Passie, verlangen en bewustzijn van het innerlijke zelf zijn 
thema’s die vaak in mijn werk terugkomen. Philia is een 
van de vier Oudgriekse woorden voor liefde. In dit werk 
probeer ik liefde vast te leggen. Het idee van verlangen in 
combinatie met zelfreflectie staat daarin centraal: een licht 
van binnenuit dat nog getemd moet worden.

Federico Campanale
Amsterdam, 1973

80 x 134 cm
Foto op Baryta op 
aluminium

PRIJS 
! 1.200

Federico Campanale
PHILIA "1

Ik werk vaak met ongebruikelijke materialen. Dit werk 
is gemaakt op vlaggendoek, een materiaal waar foto’s op 
geprint kunnen worden. Ik heb twee bewerkte foto’s over 
elkaar heen geschoven om een nieuw beeld te krijgen. 
Vervolgens heb ik het beeld op doek geprint en bestikt met 
de naaimachine. 

Somewhere komt van Somewhere, there is a place for us, 
een lied uit de musical West Side Story. Een lichtpuntje, de 
moed, hoop en kracht om door te gaan als alles in puin ligt.

Hanne Capel
Den Haag, 1947

100 x 136 cm
Stikwerk op polyester 
vlaggendoek

PRIJS 
! 1.500

Hanne Capel
SOMEWHERE II

3231
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‘Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht,
nog mijn hoofd in mijn nek te leggen
om de hemel te aanschouwen.
Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden.
De hemel omwindt me strak
en tilt me van onderen op.’

Citaat Wis awa Szymborska uit de bundel Einde en begin.

Cato&Fay
Amsterdam, 1973 & 1968

20 x 38 cm
Polaroid in 
notenhouten lijst 
achter museumglas

PRIJS 
! 1.250

Cato&Fay
HEMEL

In Spel van de zon straalt de warme zon door het karkas 
van de verlaten fabriek. Het licht schittert je tegemoet in 
de reflectie van het aluminium. Ik ben gefascineerd door 
verlaten fabrieken en mijnen met hun beklemmende sfeer, 
de imponerende structuur en doorleefde textuur. Met 
mijn camera wil ik het contrast vangen van de vervallen 
gebouwen met de speelse lichtinval, spontane natuur en 
de signalen van een nieuwe creativiteit. Ik wil de context 
laten zien van het erfgoed dat inspireert als een ruimte voor 
innovatie, kunst en cultuur.

Vera Cerutti
Utrecht, 1956

60 x 40 cm
Foto op dibond, 
wit aluminium

PRIJS 
! 350

Vera Cerutti
SPEL VAN DE ZON

3433
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Als het nacht wordt, gaat binnen in ons een licht aan dat het 
mogelijk maakt de vormen, kleuren en bewegingen van de 
onvoorspelbare droomwereld te zien. Er ontstaan verhalen 
waarvan we steeds flarden zien. Personages verschijnen, 
veranderen en glijden naar een ander verhaal. 

Om de ongrijpbare wereld van de dromen te vangen, heb ik 
voor verf op glas gekozen. Met verschillende voorwerpen heb 
ik de verf bewerkt. Als uitvoerend musicus vond ik tevens de 
erbij behorende muziek en geluiden van groot belang.

Mira Chendler
Duivendrecht, 1950

Video

PRIJS 
! 20

Mira Chendler
DREAM SHREDS

Dit werk heb ik in Schotland gemaakt. Het spel met de 
elementen in dit ruige en pure landschap is een grote en on-
uitputtelijke bron van inspiratie. Elk jaargetijde en iedere 
dag is er een ander schouwspel. De zon breekt hier enkele 
seconden door een geweldige, bijna zwarte wolkenpartij 
heen en zet haar handtekening op het water. Voor mij als 
fotograaf een uitdaging om de magie van dat moment te 
vangen en in luttele seconden voor eeuwig vast te leggen. 
Ik wil het voelen.

Eugene Daams
Bergschenhoek, 1962

80 x 120 cm
Lambda Print Halfmat 
op dibond met anti 
reflex plexiglas

PRIJS 
! 1.750

Eugene Daams
THE LIGHT
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Dit werk is gemaakt op het strand van Carmel, een stadje ge-
legen in Monterey County in Californië, zo’n 190 kilometer 
ten zuiden van San Francisco. De vaak met zon overgoten 
witte zandstranden kunnen opeens opgaan in mistbanken 
die binnentrekken vanaf de oceaan. Het licht wordt dan 
prachtig verstild en uniek. Ik wil de magie van dat moment 
vangen en in luttele seconden voor eeuwig vastleggen. Ik 
wil het voelen.

Eugene Daams
Bergschenhoek, 1962

80 x 120 cm
Lambda Print Halfmat 
op dibond met anti 
reflex plexiglas

PRIJS 
! 1.750

Eugene Daams
CARMEL BEACH

In mijn werk wil ik de vergankelijkheid en kwetsbaarheid 
van de gebouwde omgeving tonen. Waarbij vanuit het 
verval en het verlies van de oorspronkelijke functie nieuwe 
objecten kunnen ontstaan met een eigen betekenis. In dit 
werk gaat het om een spel van donker en reflecterend licht 
in een vervreemdende omgeving van leegte en rust. De 
foto’s selecteer en combineer ik in mijn atelier, waarna ik ze 
stapel, herhaal en spiegel tot een 3D-compositie.

Toes Dalmulder
Utrecht, 1951

70 x 70 cm
Foto-installatie

PRIJS 
! 1.495

Toes Dalmulder
SO QUIET IN HERE
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Geruisloos is de nacht. De maan schijnt door het raam naar 
binnen. Je voelt de intense stilte overal om je heen. Het om-
armt je. Wat is tijd? De maan verschuift onhoorbaar en het 
licht verplaatst zich door de ruimte. Als muziek van de stilte.

De opbrengst van dit werk investeer ik in een project 
waarin ik een verbinding tot stand breng tussen muziek, 
film en beeldende kunst. Beweging fascineert mij: je kunt 
iets zien bewegen, iets horen bewegen, jezelf bewegen en je 
bewogen voelen.

Jara van Dam
Steenderen, 1996

30 x 50 cm x 3 
Hout- en linosnede

PRIJS 
! 150

Jara van Dam
MAANWIT EN NACHTBLAUW

In de donkere en soms strenge winter verlangen we naar 
de lente. Wanneer het licht terugkeert, de vogels fluiten en 
de bloemen opkomen. Voor dit schilderij heb ik gebruik-
gemaakt van verschillende typen wol in wel driehonderd 
kleuren die ik heb gemengd tot de juiste kleur. Het vilt is 
gehecht. Om ruimte en reliëf aan te brengen, heb ik een 
beeldhouwtechniek met wol toegepast.

Darlingkie
Wageningen, 1958

50 x 61 cm
Wol Felt Painting

PRIJS 
! 1.750

Darlingkie
SPRING MESSAGE
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Bij licht denk ik aan schaduw. Gewoonlijk is schaduw 
niet het onderwerp maar is het een bijkomstigheid. Met 
deze foto heb ik het willen omdraaien. Schaduw heeft iets 
raadselachtigs en geeft een vermoeden van dat wat het 
licht tegenhoudt.

Dit is de schaduw van een tafeltje dat mijn vader lang 
geleden heeft gemaakt. In het blad heeft hij stukjes hout 
van diverse boomsoorten ingelegd. Hij was een man die het 
volle licht meed en liever in de schaduw bleef. Maar daarin 
is soms licht.

Wim Davidse
Den Haag, 1940

30 x 45 cm
Digitale foto 
op aluminium

PRIJS 
! 450

Wim Davidse
LICHT IN SCHADUW

Wat is er mooier dan buiten een rivier met schepen te 
tekenen? In het landschap, rijk vertegenwoordigd in de 
traditionele Nederlandse schilderkunst, is de industrie een 
moderne metafoor van onze scheppingsdrift. Ondanks 
de twintigste-eeuwse bedrijvigheid heerst er nog altijd 
een grote ruimtelijkheid in het rivierenlandschap. Zo’n 
metafoor, de dijk of weg, voert je naar elders en leidt je blik 
naar de verte. En dwingt het oog om mee te reizen, met een 
kalme slinger naar de horizon. Waar de wereld in beweging 
is en volop in het licht staat.

Dirk van Dien
Delft, 1948

45 x 60 cm
Conté krijttekening 
op papier

PRIJS 
! 450

Dirk van Dien
LICHT OP DE RIVIER
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Ik laat me inspireren door mijn directe omgeving, door 
de natuur en door de mens. De manier waarop ik mijn 
materiaal bewerk, maakt mijn werk bijzonder. Door middel 
van ritmische lijnen en vormen ontstaat een spel van licht, 
donker en kleur. 

Wilhelmien 
van Dijk Knapen
Bergeijk, 1957

52 x 46 cm
Oost-Indische inkt 
met rode aquarelverf 
op papier

PRIJS 
! 550

Wilhelmien van Dijk Knapen
FEMALE

Mijn werk gaat over dualiteit en de zoektocht naar een 
innerlijke balans. Dit is een rode draad in al mijn werken en 
komt telkens in een iets andere vorm terug. Ik heb me na de 
academie gespecialiseerd in geënsceneerde- en onderwa-
terfotografie. Water en waterreflecties brengen spontaniteit 
en toeval in mijn werk. Deze esthetische toevoeging heeft 
een dubbele lading. Werkelijkheid en reflectie houden 
elkaar in balans.

dindi.
Gouda, 1976

120 x 130 cm
C-print op plexiglas

PRIJS 
! 4.300

dindi.
PROMENADE DU DOUTE
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Zie tekst 44dindi.
Gouda, 1976

170 x 100 cm
C-Print op plexiglas

PRIJS 
! 4.300

dindi.
DIE VÖGEL VON CAMILLE PAGLIA

Er is maar weinig licht nodig om de duisternis te verdrij-
ven. Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop uitersten 
elkaar kunnen beïnvloeden. De tegenstellingen zijn aan het 
einde van het spectrum. De tussengebieden zijn interessant 
omdat dat daar de wederzijdse invloed is te zien.

Door inkt aan te brengen op een plaat en die daarna af 
te drukken, maak ik unieke prints: monotypes. Ik houd 
van het spanningsveld tussen heel precies werken en het 
element van onvoorspelbaarheid. Daarom maak ik gebruik 
van deze techniek.

Ineke van Dongen
Doorwerth, 1958

41 x 31 cm
Monotype, inkt 
op papier

PRIJS 
! 190

Ineke van Dongen
LUMEN

4645
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Speciaal voor de tentoonstelling Licht hebben wij de 
stopmotion-film Dagelijk Licht gemaakt. Een ode aan de 
cyclus van dag en nacht. Licht bepaalt het ritme van ons 
leven. De filmloop is gebaseerd op 21 schilderijen van 50 
bij 65 cm en geluidsfragmenten uit het dagelijkse leven 
van de kunstenaars.

Als kunstenaarsduo delen we de fascinatie voor de grens 
tussen de binnen- en buitenwereld. Hoe de binnenwereld 
beleefd wordt, inspireert ons.

Angeline Donk & 
Eveline Hardeman
Amsterdam & 
Castricum, 1954 & 1955

Video

PRIJS 
! 1.500

Angeline Donk & Eveline Hardeman
DAGELIJK LICHT

Ik zoek naar het spanningsveld tussen documentair en 
autonoom werk. Dit werk is gemaakt in de Alblasserwaard, 
het Hollandse polderlandschap bij uitstek. Maar de ruimte 
die ik verbeeld, is volledig door mij gedefinieerd. Het onein-
dig laagland met z’n evenredige stapeling van water, land 
en lucht wordt in de foto’s een beklemmend interieur. De 
scheiding tussen licht en duisternis krijgt zowel een letter-
lijke als metaforische betekenis. Het beeld bestaat uit een 
lichtuitstoot van 548.950 lumen, gelijk aan de hoeveelheid 
artificieel licht die het dorp Langerak uitstraalt.

Miriam Donkers
Den Haag, 1985

40 x 50 cm
Lambda print 
op dibond

PRIJS 
! 350

Miriam Donkers
LANGERAK
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Dit portret is een werk uit de serie En boven de polder de 
nacht. Een serie die gaat over een observatie van visuele per-
ceptie en artificieel licht in een poldergebied in Nederland.

Miriam Donkers
Den Haag, 1985

50 x 40 cm
Lambda print 
op dibond

PRIJS 
! 350

Miriam Donkers
G. LUWAWA

Ik heb dit schilderij gemaakt omdat ik gefascineerd ben 
door het licht van mobiele telefoons dat altijd op het gezicht 
is gericht. Het licht heeft een koele tint. In dit schilderij is 
het moment uitgebeeld dat de zon net onder gaat. Daardoor 
lijkt het licht in contrast met de blauwe lucht en is het juist 
warm van kleur. De boomstronk, bladeren en takjes zijn 
met dikke lagen verf geschilderd. Alleen het meisje en de 
achtergrond zijn zacht bewerkt.

Daniel Douglas
Balkbrug, 1984

155 x 225 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
n.o.t.k.

Daniel Douglas
NEW LIGHT
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In mijn nieuwe atelier is het dakraam de enige plek 
waar licht naar binnen valt. Om het effect van dit licht te 
verkennen, hebben mijn model en ik op diverse plaatsen 
de lichtval onderzocht. Onder het dakraam ontstond een 
dramatische sfeer omdat in de gouden mantel alleen de 
kap en mouwen verlicht waren.  Het schilderij doorliep 
gedurende enkele maanden verschillende fases totdat ik het 
gewenste resultaat bereikt had.

Bairbre Duggan
Amsterdam, 1968

75 x 65 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 1.900

Bairbre Duggan
GOLD CLOAK

Alles is al in beweging, kunst moet roerloos zijn.
Ad Reinhardt 

Ik zoek naar een minimale uitdrukking van wat ik wil zeg-
gen. Soms is dat de handeling, de andere keer het oppervlak 
of de vorm. Ik beperk me niet tot één manier van uitdruk-
ken. In dit werk heb ik 9999 en 1 puntjes met de hand op het 
doek aangebracht.

Martijn Duifhuizen
Berkenwoude, 1976

101 x 101 cm x 2
Acryl op doek

PRIJS 
! 7.000

Martijn Duifhuizen
9999 EN 1
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Er zit meer kracht in weinig vertellen dan in veel vertellen. 
Mark Rothko
 
Ik zou niets willen schrijven, niets willen toevoegen. Ik wil 
de beelden laten spreken en zelf zwijgen. Eenvoud is kracht 
en nauwkeurigheid is spanning.
 
Mijn werk bestaat bij het licht.

Martijn Duifhuizen
Berkenwoude, 1976

100 x 300 cm
Acryl op doek

PRIJS 
! 9.000

Martijn Duifhuizen
HORIZONTAAL VERTICAAL DIAGONAAL

Torre de Aspa, 
uitzichtpunt op de hoogste klif van de Algarve, 
nabij het einde van de wereld. 

Een storm raast over het land. 
De lucht breekt open, regendruppels spatten op de lens. 
Het einde nadert, er gloort licht aan de horizon. 

Ik word gegrepen door de kracht en onvoorspelbaarheid 
van de natuur, 
door het gebruik van zwart-wit benadruk ik deze ruigheid.

Anita Edridge
Hilversum, 1966

40 x 80 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 695

Anita Edridge
NEAR THE END

5453
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Kassen gaat over zomerplekken die in de winter stil en 
verlaten zijn. Het is heel vroeg in de ochtend en het ijzige 
winterlicht schijnt door de ruiten naar binnen.

Ik maak gebruik van verschillende technieken: digitale, ana-
loge en instant fotografie. Voor dit werk heb ik een Lubitel-
camera, een Russische remake van de Rolleiflex, gebruikt. 

Juliette Erkelens
Amsterdam, 1964

100 x 100 cm
Analoge foto op 
aluminium, afgewerkt 
met acrylaat

PRIJS 
! 1.800

Juliette Erkelens
KASSEN "1

Mijn portretten maak ik met polaroids. Ze gaan over de 
verwachtingen die wij van onze kinderen hebben. Mijn 
inspiratie haal ik uit schilderijen uit de Gouden Eeuw. 
Nooit zijn er zoveel kinderportretten geschilderd als in die 
periode. De kinderen verschijnen op hun mooist, zoals de 
ouders dat wensen. De vraag wat mensen beweegt, en het 
universele aspect daarvan, is de basis van mijn werk.

Juliette Erkelens
Amsterdam, 1964

60 x 50 cm
Polaroidfotografie op 
aluminium, afgewerkt 
met beschermfolie

PRIJS 
! 1.300

Juliette Erkelens
A LA RECHERCHE DES 

EXPECTATIONS PERDUES "1

5655



7372

Dit werk gaat over licht, de zee en het land achter de zee. 
In deze foto voel je het vroege, tere ochtendlicht. Alles 
is nog stil. Het werk is gemaakt met polaroids. Zowel in 
mijn landschappen als in mijn portretten wil ik door het 
werken met polaroids een verstilling bereiken die je naar 
de essentie moet leiden.

Juliette Erkelens
Amsterdam, 1964

100 x 100 cm
Polaroidfotografie op 
aluminium, afgewerkt 
met beschermfolie

PRIJS 
! 1.600

Juliette Erkelens
ZEE LAND "1

Opgelaagd met gesso,
langzaam in de tijd
neergelegd.

De derde dimensie
tot het uiterste geplet
en in perspectief gezet.

Het hoogste licht,
de diepste schaduw
een verschil
van dag en nacht.

Tom van Erp
Amsterdam, 1950

40 x 50 cm
Reliëf van gesso 
op katoen

PRIJS 
n.o.t.k.

Tom van Erp
LXBXH

5857
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Voorwerpen en materialen waaraan wij voorbijgaan 
omdat ze door herhaling gewoon of overbodig geworden 
zijn, gebruik ik in mijn werk. Zoals hout van oude kisten 
of pallets, gebruiksvoorwerpen of onderdelen daarvan. 
Maar ook zoiets bijzonders als licht. Juist de gewoonste 
dingen blijken bij nader inzien verrassend en bewonde-
renswaardig. Het resultaat van deze uitgangspunten is een 
oplichtende oneindigheid.

Raimond Evers
Steggerda, 1965

32 x 28 x 60 cm
Samenstelling van 
overbodige materialen

PRIJS 
! 1.500

Raimond Evers
RUIMTEVULLING (2)

Verwondering en nieuwsgierigheid zijn belangrijke drijf-
veren in mijn werk. Ik ben gefascineerd door spiegeling, 
kleur, reflectie en beweging. Hoe kan ik ze vangen in 
beelden? Ik speel ermee, experimenteer en haal dingen uit 
hun context. Zo geef ik er een nieuwe betekenis aan. Het is 
een nooit eindigende zoektocht waarin ik steeds weer word 
verrast. Fotografie is een goed medium hiervoor: kijken, 
kijken en keuzes maken. 

Joke Feitsma
Den Haag, 1951

60 x 40 cm
Foto achter perspex

PRIJS 
! 475

Joke Feitsma
ZONDER TITEL
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We proberen het universum te begrijpen door middel van 
gefabriceerde afspraken en universele codes. Taal is een 
van die manieren om de dingen om ons heen te definiëren. 
Wanneer ik twee personen naar hetzelfde object zie kijken, 
vraag ik me af in hoeverre zij hetzelfde beleven. Het gaat 
tenslotte ook om perceptie vanuit een eigen ervaring. Als 
kunstenaar zoek ik manieren om het publiek te betrekken 
bij het voltooien van mijn werken. Een groot deel van mijn 
werk is geïnspireerd op de conceptuele kunst uit de jaren 
zestig en zeventig uit de vorige eeuw.

Neil Fortune
Amsterdam, 1983

85 x 60 x 13 cm
Houten lichtbak 
met tl-licht en 
uitgesneden tekst

PRIJS 
! 2.900

Neil Fortune
PERCEPTION

Ik wil de mogelijkheden van wol en de grenzen van de 
vilttechniek verkennen. Ik maak gebruik van contrasten als 
licht-donker, regelmatig-onregelmatig en binnen-buiten. Ik 
zoek tegelijkertijd naar een balans, maar wel met een fric-
tie. Vorm en restvorm vragen beurtelings om aandacht. Het 
oog beweegt over het beeld maar zonder vermoeid te raken. 
Het verloop in grijstinten en de zachtheid van het materiaal 
doen denken aan een potloodtekening. Met witte en zwarte 
wolvezels suggereer ik licht, ruimte, vorm en diepte.

Marjolijn Fossen
Amsterdam, 1961

121 x 65 cm
Gevilt wol

PRIJS 
! 1.650

Marjolijn Fossen
EI 3 (2)

6261
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Intuitief combineer ik beelden en teksten 
en vertel daarmee verhalen.
over leven, dichtbij, schijnbaar gewoon.

Jos van de Geer
Den Haag, 1959

42 x 30 cm x 2
Krant, potlood, tekst

PRIJS 
! 850

Jos van de Geer
NLICHT

Ik ben een beeldenjager en altijd op zoek naar dat ene 
aparte beeld. Mooie beelden liggen overal voor het oprapen. 
Bijvoorbeeld bij de liftkoker van Amsterdam Centraal 
Station. Mensen stroomden haastig langs me heen. In de 
reflectie van de liftkoker zag ik hun silhouetten. Gecombi-
neerd met de graffiti op het glas leverde het een mooi beeld 
op. Ik heb het op deze foto vastgelegd.

Saskia van Gelderen
Nieuwegein, 1985

30 x 45 cm
Fotoprint op aluminium

PRIJS 
! 300

Saskia van Gelderen
PASSING STRANGERS
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Dit schilderij is gemaakt op een mooie herfstdag. Een open 
en helder moment na een broeierige zomer. Ik heb het in 
krachtige streken vastgelegd. Het werk heeft een krachtige 
en open uitstraling. De vlotte penseelstreek is dapper en vrij 
van angst.

Jeroen Gerlofsma
Rotterdam, 1974

41 x 47 cm
Acryl op paneel

PRIJS 
! 650

Jeroen Gerlofsma
HERFSTLICHT

We zien een man die met zijn rug naar ons is toegekeerd. 
Hij dwaalt door een verleden dat misschien wel nooit 
bestaan heeft en lijkt op zoek naar iets. Maar wat zoekt hij? 
En zou hij het uiteindelijk gevonden hebben?

Mijn oudoom Albertje is slechts twee jaar oud geworden. 
In de briefwisseling tussen mijn overgrootmoeder en haar 
beste vriendin wordt het verdriet van het verlies zichtbaar. 
Vijf foto’s en twee brieven zijn de enige tastbare herinnerin-
gen aan Albertje. Maar hoe zeker weten we dat het verleden 
werkelijk zo verlopen is?

Arike Gill & 
Rolf van Oven
Den Haag, 1983

184 x 184 x 10 cm
Lichtinstallatie 
met afdrukken van 
enveloppen gevuld 
met tekeningen en 
bewerkte foto’s

PRIJS 
! 3.000

Arike Gill & Rolf van Oven
HET LANGE LEVEN VAN EEN KLEINE FOUT

6665
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De installatie bestaat uit een maquette van een witte flat 
met witte vakjes die daar omheen ‘zweven’. De vakjes en de 
flat worden gericht geprojecteerd, waardoor het lijkt alsof 
het licht van de verschillende appartementen vanuit de 
flat komt. Met deze installatie probeer ik te laten zien wat 
artificiële verlichting, waar geen controle over is, met het 
nachtbeeld van de stad doet.

Wouter van Ginneken
Tilburg, 1988

70 x 95 x 90 cm
Audiovisuele 
projectionmapping op 
gelaserprint MDF, witte 
MDF-verf

PRIJS 
! 5.500

Wouter van Ginneken
DE CAPSULAIRE BESCHAVING

In hoeverre de technologische ontwikkelingen daadwerke-
lijk de vooruitgang opleveren die ze beogen, is een belang-
rijk thema in mijn werk. In mijn grafiettekeningen werk ik 
met het idee dat de mens de controle verliest over zijn eigen 
uitvindingen. Zo is een glitch een foutieve weergave die het 
gevolg is van een elektronische of softwarematige storing.

Cathelijn van Goor
Amsterdam, 1976

110 x 170 cm
Grafiet op papier

PRIJS 
! 2.900

Cathelijn van Goor
GLITCH 3
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De blind windows zijn weerspiegelingen in raampjes van 
oude caravans. Ik kom ze tegen op onverwachte momenten 
en plaatsen. Het is zoals het is. De avondschemer, die het 
landschap nog net belicht, vermengt zich met de krom-
mingen van de raampjes. Er komt een zachte, mysterieuze, 
atmosfeer in het beeld. Zonder tussenkomst van de ramen 
is het niet waarneembaar. Ik werk de foto’s af met een dikke 
laag gepolijst, glanzend perspex. Deze ‘aankleding’ versterkt 
de zo treffende sfeer.

Truus Groen
Den Haag, 1946

25 x 75 cm
Foto op dibond 
en 10 mm perspex

PRIJS 
! 875

Truus Groen
BLIND WINDOW

Zie tekst 69Truus Groen
Den Haag, 1946

30 x 72 cm
Foto op dibond 
en 10 mm perspex

PRIJS 
! 875

Truus Groen
BLIND WINDOW

7069
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‘Halverwege de kale vlakte lag een spookstation. Een beton-
nen karkas, begroeid met onkruid. Verbrokkelde trappen 
zonder leuning leidden naar de blubberige polderbodem. 
Op de vlakte hadden ontelbare woningen moeten staan, op 
het spookstation zouden bewoners de trein kunnen nemen.’

De tegenstrijdigheid van een achtergelaten infrastructuur in 
het hypergeregelde polderlandschap bracht mij tot een vi-
suele aanpak: een overgangsplek in schemerlicht. Het geïn-
stalleerde licht functioneert voor mij als metafoor van hoop 
voor deze plek, die zijn gebruik nog niet heeft gevonden.

Citaat: Joris van Casteren, Lelystad (2008).

Denis Guzzo
Rotterdam, 1977

80 x 100 cm
Lambda chromogenic 
print op dibond met 
Satin UV beschermfolie

PRIJS 
! 1.555

Denis Guzzo
STAIR TO NOWHERE

Hoe meer ik fotografeer, hoe meer ik me realiseer dat 
wanneer ik ga voor een mooie foto deze waarschijnlijk 
al een keer is gemaakt. Door niet alleen mijn kijk op de 
wereld maar ook mijn emoties toe te laten, probeer ik 
verder te kijken dan alleen een mooi plaatje. Zolang ik blijf 
fotograferen en blijf zoeken naar de, voor mij, ultieme foto 
blijft mijn werk zich ontwikkelen tot mijn beeld van de 
veranderende werkelijkheid.

Erica de Haas
Arnhem, 1973

80 x 120 cm
Foto op dibond, 
matte afwerking

PRIJS 
! 1.000

Erica de Haas
THE FACE
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Een collega wees me op de Maunsell Army Forts in de 
monding van de Theems, bouwwerken met een solide con-
structie op fragiele poten. Defensiearchitectuur fascineert 
me. De forten hebben geen onschuldig verleden, terwijl de 
constructie iets aandoenlijks heeft. De aandacht waarmee 
ze zijn ontworpen, heeft iets troostends. Dit contrast 
gebruik ik in mijn werk. Door de wanden transparant te be-
werken en te verlichten wordt het claustrofobische element 
dragelijk. De functie van de oorlogsarchitectuur laat ik 
oplossen in de omgeving. Een weerbarstigheid die verzacht.

Marjolein van 
Haasteren
Leiden, 1967

140 x 140 cm
Acryl, inkt, lak 
op linnen

PRIJS 
! 3.650

Marjolein van Haasteren
ALONG THE WATCHTOWER

De lichtinval in de kamer is mijn inspiratiebron geweest 
voor dit kunstwerk. De maquette is een model van een 
eerder uitgevoerd werk in een pand aan de Keizerstraat in 
Scheveningen. Met gebruik van stucwerk is op de muur 
een V-vormige reliëf aangebracht. Daardoor ontstaat een 
natuurlijke schaduw. Op een bepaald moment wordt de 
schaduw overschreven door het invallend zonlicht. Het is 
de vraag wanneer het licht ooit over de schaduw zal vallen.

Michiel Hagen
Voorburg, 1954

44 x 77 cm
Stucwerk, maquette 
van MDF

PRIJS 
! 395

Michiel Hagen
7.12, 14:45

7473
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Duizenden brokjes stucwerk die niet wilden hechten aan 
het Franse plafond hebben mij geïnspireerd tot het maken 
van dit werk. Ik leg de focus op de kleine dingen van het 
dagelijks bestaan en ontdek daarmee hun oorspronkelijke 
waarde. Ik analyseer en ontleed ze in begrijpbare delen. 
Ik documenteer de elementen. Daarna begint het proces 
om ze tot een nieuwe werkelijkheid samen te voegen. Zo 
ontstaat er een partituur van het leven. Deze partituur 
verrijkt het leven in het nu met een nieuw perspectief.

Michiel Hagen
Voorburg, 1954

54 x 77 cm
Kalk op gipsplaat 
op hout

PRIJS 
! 675

Michiel Hagen
PLÂTRE MAUVAIS

We zijn slechts mensen

Er schijnt licht op haar 
Te veel licht voor een dag
Het licht doet pijn 
Ze kijkt mij verwijtend aan.

Ik verbeeld menselijke tekortkomingen die we het liefst 
zouden verbergen. Die we in een doosje willen doen en 
zo snel mogelijk zouden willen vergeten. Maar deze soms 
schurende beelden van de werkelijkheid zijn, in al haar 
kwetsbaarheid juist mooi en puur. De schone schijn voorbij, 
dat is wat ik zoek.

Kiek Haket
Pijnacker, 1974

120 x 100 cm
Olieverf en 
acryl op doek

PRIJS 
! 2.500

Kiek Haket
SORRY LOLA

7675
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Het licht maakt de werkelijkheid zichtbaar, maar deze 
werkelijkheid is ook een model van ons denken in de 
twintigste eeuw.

Petra van Harte
Den Haag, 1950

100 x 138 cm
Digitale bewerking 
van originele foto’s 
op C-print

PRIJS 
! 2.500

Petra van Harte
HET LICHT DER REDE

Er is overal schaduw maar je kan het niet pakken. Schaduw 
kan iets wat geen enkel ander product, mens of dier lukt: 
moeiteloos volgt de schaduw vloeren, hoeken en producten. 
Het lijkt wel vloeibaar, zo soepel het zich beweegt over 
verschillende oppervlakken. Deze eigenschap gebruik ik 
in mijn werk. Ik laat de schaduw van objecten vallen op 
verschillende oppervlakken. Door deze oppervlakken aan 
elkaar te verbinden, construeer ik een nieuw object. In 
dit werk Shadow Construction is het ontastbare tastbaar 
geworden.

Marte Haverkamp
Amsterdam, 1983

90 x 100 x 170 cm
Houtbewerking van 
plaatmateriaal met 
gespoten verflaag

PRIJS 
! 3.000

Marte Haverkamp
SHADOW CONSTRUCTION

7877
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‘De vorm an sich verandert niet, maar het is de tijd die de 
vorm doet veranderen’. Deze uitspraak van Gilles Deleuze 
heeft me geïnspireerd tot het maken van dit werk. Daylight 
Composition is een verbeelding van de beweging van tijd 
binnen vorm, of beweging van licht binnen een kader. Er 
vindt beweging plaats door de gelaagdheid van het papier, 
de compositie en het daglicht.

Lorraine Haye
Den Haag, 1983

93 x 93 cm
Katoenpapier

PRIJS 
! 2.000

Lorraine Haye
DAYLIGHT COMPOSITION

De uitspraak van de Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty: 
‘De wereld is zichtbaar en onzichtbaar tegelijk’, is de inspi-
ratie voor dit werk. Visible is een samenspel van kleuren en 
licht. De primaire kleuren blauw, rood en geel worden door 
de spiegel en het daglicht met elkaar vermengd, waardoor 
het gehele kleurenspectrum zichtbaar wordt. 

In mijn werk worden momenten van continue voortbewe-
ging binnen kaders vastgelegd. Hierdoor worden deze een 
herinnering, een geconserveerd moment. Daglicht is een 
oneindige aaneenschakeling van momenten.

Lorraine Haye
Den Haag, 1983

20 x 128 x 20 cm
Glas, spiegel, 
kleurfilters

PRIJS 
! 5.000

Lorraine Haye
VISIBLE

8079
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Alledaagse gebeurtenissen inspireren mij om onvoorspelba-
re en onheilspellende sferen te creëren in mijn foto’s. Er zijn 
constant contrasten te zien. De foto’s roepen vragen op als: 
Is dit wel een ‘gewone’ situatie? Wat zien we eigenlijk? Welk 
gevoel krijg ik erbij? Met mijn werk probeer ik een beeld te 
creëren waarbij een alledaagse gebeurtenis een onheilspel-
lende, bijna oncomfortabele en dromerige sfeer krijgt.

Inge van Heerde
Utrecht, 1986

53 x 73 cm
Foto

PRIJS 
! 400

Inge van Heerde
BUITENAARDS OP AARDE 1

Dwalend door een verlaten veehouderij in wat eens stallen 
met runderen waren, ervoer ik de ongewone stilte. Geen 
geluid, geen geur. Licht gaf een nieuwe betekenis aan de 
plek. Dit is vastgelegd in een fotoserie van vijf fotobeelden, 
waarvan Randwijk-02 deel uitmaakt. 

Mijn werk gaat over de relevantie van een plek voor de 
mens. Ik bied het aan als een begin van een verhaal. De 
foto’s zijn uitgangspunt van het onderzoeksproces naar een 
persoonlijke betekenis van de waargenomen werkelijkheid.

Hanny Heetman
Arnhem, 1954

12 x 81 cm
Hars, foto, aluminium

PRIJS 
! 675

Hanny Heetman
RANDWIJK-02

8281
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Ik verken de onontdekte ruimte waarin we ons bevinden. 
Dit werk is het resultaat van een onafhankelijke waar-
neming van een reeks geïsoleerde incidenten, genomen 
tijdens wekelijkse observaties en verkenningen in een groot 
verlaten kantoorgebouw. Een open ruimte waar dingen 
kunnen gebeuren.

Kirsten Hegland
Den Haag, 1966

Video op tablet

PRIJS 
! 2.200

Kirsten Hegland
PROJECT | SPACE : OBSERVATION "8 [RISE]

Ik voel me aangetrokken tot de schoonheid van details om 
mij heen. Ik ben op zoek naar abstracte beelden in mijn 
leefomgeving en wil structuren, kleuren, lichtval, weer-
spiegelingen en objecten vastleggen in mijn werk. Lichtval 
is in het Belgisch plaatsje Doel gemaakt. De tegenstelling 
van de zachte contouren van bloemen in water met de 
graffiti-achtergrond maakte het een boeiend geheel. De foto 
is afgedrukt op aluminium, zodat de ondergrond meespeelt 
in de compositie. 

Dineke van Heijningen
Leiden, 1944

60 x 60 cm
Foto op aluminium

PRIJS 
! 350

Dineke van Heijningen
LICHTVAL

8483
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Autorijden in de nacht, met op de achtergrond de juiste 
muziek, geeft me een gevoel van tijdloosheid. Als ik loom 
achterover leun en door mijn wimpers kijk, wordt alles 
onscherp. De autolampen, de stoplichten en de lantaarns 
komen tot leven alsof het diertjes zijn met een eigen wil en 
richting. De beelden in mijn film zijn realtime opgenomen 
en nagenoeg niet bewerkt.

Marieke Helmus
Utrecht, 1980

Video

PRIJS 
! 1.000

Marieke Helmus
XPRI

Lege zaterdagavond,
mijn gewicht voor een kroket gezwicht.

Rob van Hemert
Den Haag, 1949

82 x 102 cm
Acryl op linnen

PRIJS 
! 2.450

Rob van Hemert
ZATERDAGAVOND

8685
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De wereld om me heen inspireert me. De omgeving die 
voorbij gaat aan de hectiek van het alledaagse bestaan, 
interesseert mij. Het draait om de wereld zoals we die met 
onze zintuigen ervaren en niet om de ideeën die we erop 
projecteren. Het uitgangspunt van mijn werk is verande-
ring. Bijvoorbeeld het verstrijken van de tijd. 

Voor het werk Morning heb ik in de winter gedurende vijf 
weken het ochtendlicht vlak na zonsopgang vastgelegd. 
Een uur lang heb ik iedere minuut een foto gemaakt. Als ik 
fotografeer registreer ik, ik kijk naar wat er is en niet naar 
wat er zou moeten zijn.

Evelyne Hendrikx
Breda, 1976

150 x 120 cm
Digitale foto op 
Lambda print

PRIJS 
! 1.000

Evelyne Hendrikx
MORNING

Ik probeer mijn gevoelens en gedachten te verbeelden in 
mijn werk. Mijn vragen, twijfels, angsten, maar ook mijn 
overtuiging, interesse en wil om steeds te blijven zoeken 
naar groei, ontwikkeling en nieuwe vormen in een door-
lopend veranderende werkelijkheid. Zonder altijd precies 
te weten waarom, word ik geroerd of gefascineerd door 
wat ik zie. Een schilderachtig, kwetsbaar en soms bijna 
abstract beeld.

Sjaak Henselmans
Amsterdam, 1955

100 x 100 cm
Inkjetprint in 
houten lijst

PRIJS 
! 1.150

Sjaak Henselmans
KWETSBAAR WATER

8887
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Zie tekst 88 Sjaak Henselmans
Amsterdam, 1955

100 x 100 cm
Inkjetprint in 
houten lijst

PRIJS 
! 1.150

Sjaak Henselmans
SCHADUWKANT

Het vlechtwerk is gemaakt van satijnlint dat op een houten 
frame is gespannen. Het lint heeft één kleur, maar door de 
lichtval lijken het twee kleuren. Vanwege de verschillende 
breedtes van het materiaal lijkt er tevens diepte in het werk 
te zitten.

Jessica van den Heuvel
Baarn, 1978

135 x 135 cm
Gevlochten satijnlint

PRIJS 
! 2.800

Jessica van den Heuvel
SUNSHINE

9089



107106

Een verlicht maar verlaten balkon zweeft in de nacht als een 
blok beton. In het hart van een wereldstad, maar er is geen 
mens te zien. Alleen de maan kijkt toe. De plek bestaat echt 
en heeft iets onwerkelijks. Een beeld dat je prettig wegvoert 
van de platte werkelijkheid van alledag. Beetje spooky 
misschien, maar ook hoopvol: er kan nog van alles gebeuren 
op dat balkon.

Wybe Hietbrink
Rotterdam, 1958

40 x 60 cm
Foto op mat Innova 
papier met pigment 
inkt in houten lijst

PRIJS 
! 450

Wybe Hietbrink
EMPTY NIGHT

Met deze surrealistische foto wil ik een puur en onbewerkt 
beeld laten zien van de werkelijkheid. Daarbij speelt het 
intense licht een bijzondere rol. Bij voorkeur maak ik een 
aantal werken over één bepaald onderwerp, zodat de foto’s 
een relatie met elkaar hebben of een verhaal vertellen. 
Ik ben geïnspireerd door mijn reizen naar andere culturen, 
maar ook door wat ik zie in het dagelijkse leven. Oude 
gebouwen, landschappen, mensen, details: er is veel wat 
mij aanspreekt.  

Alexa Hillen
Haarlem, 1959

60 x 80 cm
Onbewerkte foto op 
dibond met folie en 
aluminium frame

PRIJS 
! 445

Alexa Hillen
EMPTY ROOM

9291
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Op 10 maart 2013 maakte ik foto’s van een wonderlijke 
mengeling van zonlicht, schaduw en reflecties in een 
plastic teiltje met sop. Ik was verrast door de associatieve 
mogelijkheden van de bijna abstracte beelden. Maar de zon 
verdween; ik moest een jaar wachten op dezelfde lichtval.

Dit jaar op 10 maart, in de zonnigste maand ooit gemeten, 
fotografeerde ik sopjes in allerlei hoedanigheden – van 
verse bruisende tot een paar dagen oude en een beetje 
stinkende – in teiltjes met verschillende kleuren. Deze foto 
is er één van.

Daniëlle van Hilten
Amsterdam, 1946

58 x 83 cm
Fine Art Print op 
Hahnemühle op 
dibond

PRIJS 
! 1.200

Daniëlle van Hilten
SUNLIGHT & SOAP

Een jongetje staat in een opening in het landschap en kijkt 
ons aan. Het is Petrus Nicolaas Maria van Hoogen. Geboren 
5 december 1912 te Den Haag, overleden 20 juni 1980 te 
Den Haag. Het is mijn vader. Onsterfelijk. In mijn werk is 
vergankelijkheid een terugkerend thema. Ik speel met tijd 
en ruimte.

Marion van Hoogen
Den Haag, 1955

32 x 40 cm
Gemengde techniek, 
acryl, fotokopie op 
papier

PRIJS 
! 350

Marion van Hoogen
OUD LICHT I

9493
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Deze foto is ’s avonds genomen. De ramen en gangen van 
het Haagse flatgebouw zijn op een bijzondere manier 
ontworpen. De kleurvlakken zijn de deuren van de apparte-
menten. Ik heb de foto bewerkt en de kleur en het contrast 
versterkt. Vlakken en ritmes zijn veelvoorkomende elemen-
ten in mijn werk. Vorig jaar won ik de Vermeulen-Brauk-
man Kunstprijs, met een foto in de stijl van Mondriaan. Zijn 
werk inspireert me. Dat ik met deze foto geselecteerd ben 
voor de ZomerExpo in het Gemeentemuseum Den Haag, 
sluit daar mooi bij aan.

Arnold Hoogendorp
Leidschendam, 1945

50 x 80 cm
Foto

PRIJS 
! 400

Arnold Hoogendorp
HET RITME VAN HET LICHT

In mijn werk gaat het om het concept van de werkelijk-
heid en vooral het ondergraven van die werkelijkheid. De 
beschouwer voelt een andere wereld maar kan geen grip 
krijgen op de scheiding tussen fictie en werkelijkheid. Voor 
de tentoonstelling Licht heb ik gekozen voor een beeld 
waar het licht deze vraag oproept.

Luuk Huiskes
De Bilt, 1950

55 x 100 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 900

Luuk Huiskes
HADRIANUS LICHT

9695
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Licht is de rode draad in mijn werk. Licht, onlosmakelijk 
verbonden met tijd en ruimte, vertaalt de kracht van het 
afwezige. Zo wordt het alledaagse bijzonder en mysterieus.
De uitspraak van David Claerbout dat de natuur zich 
niets aantrekt van de geschiedenis en de menselijke tijd 
overleeft, is de aanleiding voor deze tekening geweest. Mijn 
werk beweegt zich op de grens van figuratief en abstract. 
In dit schemergebied, waar voorstellingen oplossen of 
verschijnen, hoop ik de toeschouwer uit te dagen zijn eigen 
ervaringen in te zetten en andere op te doen.

Esther IJssels
Lemmer, 1954

150 x 235 cm
Houtskooltekening 
op papier

PRIJS 
! 1.750

Esther IJssels
ZONDER TITEL

De Laatste Afwas speelt zich af vlak na het Laatste Avond-
maal. Jezus en zijn apostelen doen de afwas in een moderne 
spoelkeuken. Een vergeten moment in de geschiedenis van 
het christendom.

Bars Janboud
Arnhem, 1979 & 1987

105 x 200 cm
Olieverf op linnen

PRIJS 
! 6.489

Bars Janboud
DE LAATSTE AFWAS

9897
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Een zwerm van figuurtjes zweeft in de lucht. Zij verwarren 
het licht en werpen vreemde schaduwen op de muur. Ieder 
figuurtje probeert zijn eigenheid te behouden en zich te 
ontworstelen aan de dwang van de zwerm. Als toeschou-
wer kun je door voorzichtig te blazen richting geven, grip 
krijgen op de verwarring en je mee laten voeren in de 
beweging. Ik ben gefascineerd door vogelzwermen en dan 
met name de beweging ervan, die me meeneemt…

Marij Janssen
Alkmaar, 1949

110 x 80 x 80 cm
Hout, papier, lijm, 
visdraad, video

PRIJS 
! 3.500

Marij Janssen
DISTURBING LIGHT

Dit werk heeft een bewegend beeld. De vrouw in de tent 
is onbewust hoofdrolspeelster in een schimmenspel. Het 
licht in de tent veroorzaakt de projecties van haar en haar 
bewegingen op het tentdoek. Dit tafereel is geïnspireerd 
door een beeld wat ik lang geleden zag op een camping 
aan de Loire.

In mijn werk ben ik op zoek naar onverwachte elementen. 
Ik combineer diverse technieken zoals filmbewerking en 
schilderkunst in één werk.

Marjan Jaspers
Haarlem, 1949

69 x 96 x 7 cm
Olieverf op paneel 
met ingebouwde 
media-player

PRIJS 
! 1.900

Marjan Jaspers
OUTDOOR-LIVING

10099
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Als fotograaf organiseer ik veel projecten en tentoonstel-
lingen. De klimaat- en waterproblematiek is een thema dat 
veel in mijn werk voorkomt. Zoals ook in dit beeld. Hierin 
ga ik, op basis van een foto van mijn vader (Denemar-
ken,1955), op zoek naar de ‘nieuwe’ ijsgrens. Ik volg hem 
in de boot naar het noorden. Maar, ik ontmoet pas ijs in de 
kop van de Botnische Golf. Terwijl mijn vader in 1955 al veel 
eerder, in de Isefjord, moest wachten op een ijsbreker.

Anja de Jong
Dordrecht, 1957

84 x 110 cm
Pigmentprint, 
gelamineerd 
op aluminium

PRIJS 
! 2.500

Anja de Jong
59°15’ N 22°49’ O

Deze film gaat over keuzes maken. Ja of nee, licht of donker, 
keuze of noodlot. Met eenvoudige materialen zoals karton, 
plakband en krijt heb ik een korte abstracte zwart-wit 
animatiefilm gemaakt waarin de onophoudelijke besluite-
loosheid verbeeld wordt. De animatiefilm is gebaseerd op 
een muziekstuk van Alfred Marseille, waarin de woorden 
‘yes’ en ‘no’ het ritme telkens onderbreken en in een andere 
richting sturen.

JosdenbroK
Amsterdam, 1958

Video, animatie, 
muziek

PRIJS 
! 1.250

JosdenbroK
INDECISION

102101
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Met mijn gezin bezocht ik het Louvre in Parijs. Tijdens een 
kleine rustpauze ging mijn zoon op een stoel voor het raam 
zitten. Het licht viel heel schilderachtig door het raam naar 
binnen. Ik moest hier een foto van nemen. Van de foto heb 
ik dit schilderij gemaakt. Ik heb een paar veranderingen 
aangebracht, zoals een schilderij op de muur, van de Seine 
bij nacht – als contrast voor het felle licht. Het is een tegen-
stelling van dag en nacht oftewel licht en donker.

Viola Kalbitz
Almere, 1968

68 x 88 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 760

Viola Kalbitz
IN HET LOUVRE

Wat u ziet is een theoretische benadering van een bedachte 
werkelijkheid. Het lijkt een overdreven perspectief. Maar 
dat is schijn. Want in de praktijk wordt het beeld dat u 
dagelijks voorgeschoteld krijgt, gemanipuleerd tot wat u 
gewend bent. Zoals ik het doe, zo zou het moeten. Oké, ik 
overdrijf en ik doe dat door middel van zeer strenge afspra-
ken die ik hierover met mijzelf maak. Binnen die afspraken 
zoek ik naar oplossingen die eigenlijk niet kunnen. Het 
resultaat is een visuele ervaring van grote hoogtes of juist 
enorme dieptes.

Paulus Kamp
Amsterdam, 1945

175 x 175 cm
Olieverf op triplex 
paneel

PRIJS 
! 6.000

Paulus Kamp
ONDERWEG NAAR SANTIAGO 

DE COMPOSTELLA

104103
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Uitkijkend over de Muidergracht, mijmer ik over een nog 
onbekende toekomst. De reflectie in het raam, als spiegel 
van de geest. Het ouderlijk huis waarin ik heb gespeeld en 
gedroomd over later, zo onbezorgd en blij.

Nu is het later en kijk ik terug via deze afbeelding, mijn 
zus vaag op de achtergrond. Het huis is nu verkocht, mijn 
ouders zijn in de hemel. Soms fiets ik er nog langs en kijk 
naar boven, denkend aan vroeger. Het is goed zo.

Hadewig Kessens-Piet
Amsterdam, 1972

50 x 50 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 900

Hadewig Kessens-Piet
VROEGER

Om tot dit werk te komen, ben ik begonnen om het thema 
‘naar licht verlangende planten’ in mijn schilderijen uit te 
werken. Later experimenteerde ik met fotocollages. Mijn 
werk ontwikkelde zich uiteindelijk rondom de thema’s 
licht-en-plant, licht-en-dier en licht-en-mens. Het heeft 
geresulteerd in een serie afbeeldingen, waaronder deze.

A. Binnur Kibriscikli-
Ozcandarli
Eindhoven, 1967

40 x 50 cm
Lambda print van 
fotocollage op Fuji 
Cristal DII, op dibond 
met UV-laminering

PRIJS 
! 342

A. Binnur Kibriscikli-Ozcandarli
BUNNY LIGHT

106105
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De herkenbaarheid in mijn werk wil ik niet helemaal 
verliezen. Ik schilder mensen op markten, pleinen, stations 
en werk met grote vlakken. Je moet als toeschouwer even 
zoeken naar een herkenbaar beeld in mijn werk. Datzelfde 
geldt ook voor de portretten die ik schilder. Het is een 
excuus om abstract te werken. Wat overblijft, is de vorm 
waarin de essentie is behouden.

Mat Kissing
Amsterdam, 1946

140 x 100 cm
Olieverf op linnen

PRIJS 
! 6.500

Mat Kissing
REIZIGERS

Er is een zekere afstand nodig om beter naar de zichtbare 
werkelijkheid te kunnen kijken. De vlakke werkelijkheid 
heeft een ander karakter dan de ruimtelijke werkelijkheid. 
Een ruimtelijke vorm is gebonden aan de regels van het 
perspectief, een vlakke vorm kan tegen deze waarnemings-
principes ingaan.

Wat gebeurt er als de twee werkelijkheden samenkomen? 
En kunnen ze samen een nieuwe werkelijkheid vormen?

Heike Kleinjan
Hardenberg, 1987

36 x 50 x 10 cm
Fotoprojectie op 
zinken figuur

PRIJS 
! 1.750

Heike Kleinjan
FIGUUR II

108107
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Ik schilder regelmatig een vrouw die de trap afloopt. Omdat 
ik door mijn ziekte niet meer een trap kan gebruiken, ben 
ik geïnspireerd door dit onderwerp. De onscherpe focus en 
de poëtische, dromerige lijnvoering is kenmerkend voor 
mijn werk. Wazig en schimmig met een naargeestig randje. 
De afgebeelde vrouw verdwijnt bijna in het witte licht dat 
achter haar schijnt, en niet in een schaduw. Ik heb in dit 
werk twee betekenissen van het woord licht gebruikt.

Marko Klomp
Den Haag, 1974

103 x 83 cm
Olieverf op linnen

PRIJS 
! 1.800

Marko Klomp
DESCENDING THE LIGHT

Een schilderij wordt gemaakt op een plat vlak. Op dat platte 
vlak schilder ik een illusie, een nieuw beeld. Dit beeld is 
verbonden met een zintuiglijke ervaring. Een momentop-
name. Ergens, daar, een keer.

Jessica Knoot
Den Bosch, 1962

35 x 30 cm
Eitempera op hout

PRIJS 
! 580

Jessica Knoot
ZEEZICHT

110109
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Op een atelier ontmoette ik twee identiek uitziende 
jonge vrouwen die, staand achter hun ezel, elkaars portret 
schilderden. Met hun gefocuste, haast starende blikken, 
oplichtende gezichten, lange haren en de uiterlijke 
verstilling, leken zij van een andere wereld te komen. 
Krachtig maar tegelijkertijd kwetsbaar.

In deze film heb ik de waarneming uit zijn context gehaald 
en geregisseerd in een nieuwe emotioneel versterken-
de vormtaal, waarin realisme en droom in elkaar overgaan.

Pauline Koehorst
Breda, 1963

Video

PRIJS 
! 250

Pauline Koehorst
TWINS

Mijn thema’s zijn imaginaire ruimten en poorten die 
oplichten uit het donker, alsook cirkels, ellipsen en spiralen 
die dwalen op het vlak. Bij de mezzotint ontstaat het beeld 
vanuit een fluwelig zwart; je creëert aan de hand van het 
licht en tilt de voorstelling op vanuit het duister. Een gladde 
koperen plaat wordt opgeruwd met een wiegijzer of roulet-
te. Het opgeruwde oppervlak geeft vervolgens in drukinkt 
een intens zwarte afdruk. De lichte partijen verschijnen 
waar ruwe delen glad gepolijst zijn. De mezzotint is een 
zeer arbeidsintensieve techniek. De verstreken tijd vormt 
een toegevoegde waarde.

Caroline Koenders
Beek-Ubbergen, 1961

70 x 120 cm
Mezzotint, inkt 
op papier

PRIJS 
! 1.800

Caroline Koenders
BASSIN
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Zie tekst 112Caroline Koenders
Beek-Ubbergen, 1961

50 x 65 cm
Mezzotint, inkt 
op papier

PRIJS 
! 350

Caroline Koenders
SHELTER

Ik kijk graag door een lens naar de wereld. Het schept 
afstand en de vrije vorm krijgt een grens die ik spannend 
vind. Het tegenlichteffect, flare, in de camera vind ik iets 
magisch en geeft me de energie om te gaan schilderen. 
Het geeft diepte en onscherpte. Vormen vervagen en licht-
donker contrasten worden sterker, hierdoor kan ik abstract 
werken en krijgt de fantasie ruimte.

Femke Kok
Amsterdam, 1964

40 x 50 cm
Acryl en olieverf 
op doek

PRIJS 
! 2.500

Femke Kok
BLUR
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Ik maak mijn wasverf met bijenwas en pigmenten en breng 
dit, laag over laag, op de ondergrond aan. Ik werk vaak van 
donker naar licht. Het licht wordt transparant, en de afbeel-
ding laat zich voorzichtig door de lagen heen zien. Dat kan 
een landschap zijn, een houding van een mens of een bewe-
ging van de natuur. Wat zich uiteindelijk in de onderste laag 
van deze beelden afspeelt, weet ik alleen. Deze mystieke 
diepte van de werkelijkheid fascineert mij.

Suus Kooijman
Achterveld, 1960

17 x 20 cm
Encaustic op paneel

PRIJS 
! 295

Suus Kooijman
AVOND

Zie tekst 115Suus Kooijman
Achterveld, 1960

40 x 30 cm
Encaustic op paneel

PRIJS 
! 995

Suus Kooijman
MOMENT NO 8

116115
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Eén jaar, twaalf tekeningen. Onzichtbaarheden of fenome-
nen die niet opvallen, maak ik zichtbaar met mijn werk. In 
Sunlight Drawings heb ik het zonlicht van 2012 vastgelegd 
op twaalf vellen papier. Ik gebruikte een raamkozijn van 93 
x 58,5 cm dat fungeerde als mal. Iedere maand, op de laatste 
dag van de maand, na zonsondergang, heb ik een nieuw 
vel papier achter het raamkozijn bevestigd. Licht en tijd 
maken het werk.

Janneke Kornet
Utrecht, 1987

93 x 59 cm x 12
Papier en zonlicht

PRIJS 
! 1.100

Janneke Kornet
SUNLIGHT DRAWINGS

Hoe zou de wereld eruit zien als de zon geen licht op ons 
zou schijnen, maar in plaats daarvan beton over de wereld 
zou uitstorten? Maquette Lichtbundel #2 - #5, een serie van 
vier maquettes, is een voorstel voor een werk waarin een 
lichtbundel wordt omgezet in het zware materiaal beton. 
Immaterieel wordt materieel. Het invallende licht in een 
ruimte wordt een betonnen sculptuur dat vanuit het raam 
of de deur de kamer invalt. Hierdoor is de kamer afgesloten 
van de buitenruimte en daarmee duister.

Janneke Kornet
Utrecht, 1987

15 x 173 x 39 cm
Beton en MDF

PRIJS 
! 1.200

Janneke Kornet
MAQUETTE LICHTBUNDEL "2 - "5
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In mijn werk gebruik ik kleurpotloden op ongeprepa-
reerd ruitjesdoek. Het is een onderzoek naar kleur en 
waarneming - als we ervan uitgaan dat kleur eigenlijk een 
oppervlak is dat licht reflecteert. Het licht wordt niet alleen 
hier gereflecteerd maar ook door de onderliggende witte 
muur. Het werk verandert als we eromheen lopen. Gezien 
vanuit een schuine hoek zijn de kleuren het sterkst. Als je 
voor het werk staat, verdwijnt deze kleurintensiteit echter. 
Als toeschouwer en beschouwer van deze schilderijen kun 
je meerdere ideeën en interpretaties hebben, zeker als je de 
tijd ervoor neemt.

Henrik Kröner
Groningen, 1979

190 x 140 cm
Kleurenpotlood 
op ruitjesdoek

PRIJS 
! 2.640

Henrik Kröner
ZONDER TITEL (RUIS)

Ik fotografeer op het eerste oog alledaagse voorwerpen en 
situaties die terug te voeren zijn op de essentie van het be-
staan en ontdaan zijn van alle franje. Het heden en verleden 
speel ik tegen elkaar uit, waarbij het onuitgesprokene, het 
onzichtbare net zo belangrijk is als de getoonde werke-
lijkheid. Wie deze ruimte betreedt, begint een oneindig 
avontuur. Blauw interieur heb ik gemaakt in India.

Susan de Kruiff
Den Haag, 1954

85 x 115 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 1.350

Susan de Kruiff
BLAUW INTERIEUR

120119
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De lampen in mijn werk zijn ontstaan doordat ik een grote 
zeshoekige moer vond. Deze moer komt voor in al mijn 
lampen. Elke lamp is anders. Ik maak ze van multiplex, 
kurk, wolvilt en combinaties van deze materialen. Ik ben 
in 1966 afgestudeerd als monumentaal vormgever. Nu ik 
wat ouder ben, maak ik kleiner werk. Ik vind het fijn om 
met mijn handen te werken en ben nog lang niet klaar met 
de lampen.

Ingrid Kruit
Oud-Beijerland, 1943

40 x 35 x 35 cm
Multiplex, wolvilt, 
led-lamp

PRIJS 
! 500

Ingrid Kruit
HANGLAMP

Ooit bedacht als performance, toont Une mer à boire de 
kunstenaar als denker in een zeekamer met de zee als 
metafoor voor leegte, overvloed en verlangen. Wordt de zee 
gedronken of stroomt het water over? Mijn foto’s zijn een 
soort filmstills waarin de grens verdampt tussen iets zeggen 
en niets zeggen. Het zeelicht strijkt over de afbeelding. 
Het zeekopje dat op tafel staat heb ik gemaakt van gietklei, 
als symbool voor land uit zee, Hollands licht en ieders 
‘zeekopje’ vol verbeelding. Het is een ode aan Le déjeuner 
en fourure van Meret Oppenheim.

Erna Kuik
Steenderen, 1967

40 x 60 cm x 2
Lambda print op 
paneel met epoxyhars

PRIJS 
! 2.200

Erna Kuik
UNE MER À BOIRE

122121
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Al zolang ik mij kan herinneren kijk ik naar de grond. Op 
zoek naar steentjes en dergelijke, vanuit een passionele 
behoefte om momenten en ervaringen vast te houden. In 
mijn werk probeer ik het ultieme souvenir te benaderen. 
Mede gevoed door mijn levensovertuiging heb ik gekozen 
voor een quote van Marianne Williamson: ‘It’s our light, 
not our darkness that most frightens us.’  Ik heb mijn hoofd 
weer gebogen en ben op zoek gegaan. Ik heb het gevonden 
in dit beeld van lichtval op een oude vloer.

P.W.J. Küper
Heteren, 1980

20 x 30 cm
Foto op board

PRIJS 
! 475

P.W.J. Küper
HET IS ONS LICHT, NIET ONS DONKER

Door alleen met potlood op hout te tekenen, heb ik 
geprobeerd om een krachtig en vervreemdend beeld neer 
te zetten. Het weglaten van de benen, het isoleren van de 
figuur op het paneel en de directe blik van de jongen roepen 
verschillende vragen op.

Ik ben geïnspireerd door het boek Kindertotenwald van 
Franz Wright. Hij beschrijft daarin het wankele evenwicht 
van de puberteit, waarin het kind sterft en de volwassene 
wordt geboren. Thema’s als lichtheid en zwaarte komen 
vaak terug in mijn werk.

Gijsbert Lameijer
Haarlem, 1962

170 x 120 cm
Potlood op 
houten paneel

PRIJS 
! 7.500

Gijsbert Lameijer
ZONDER TITEL
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Ik ben autodidact. Ik heb lang gezocht naar een eigen 
uitdrukkingsvorm. In 1995 vond ik eindelijk inspiratie 
in het ‘strakke’ werk van de Nederlandse kunstschilder 
Mondriaan en het ‘losse’ van de werken van de Aboriginals 
uit Australië. Ik ben op zoek naar het evenwicht tussen 
gevoel en verstand. Dit werk gaat over de verdwijnende 
plattelandscultuur in ons land.

‘Strevend naar harmonie verzoent Lucius emotie en ver-
stand [...] en schuift hij het figuratieve in het abstracte [...].’ 
Jan Bijker, kunstliefhebber

Lucius
Groningen, 1952

70 x 90 cm
Acryl op linnen

PRIJS 
! 2.200

Lucius
COMPOSITIE NR. 139: 

ACHTER DE PAASBERG (TWENTE)

In dit werk voeg ik een esthetische waarde aan het zonne-
paneel toe. Het lijnenpatroon van Compositie Z is ontleend 
aan het schilderij Compositie A, dat in 1936 gemaakt is door 
de in mijn woonplaats, Amersfoort, geboren kunstenaar 
Piet Mondriaan. Het formaat van beide werken is identiek 
en exact 622 x 800 mm. Ik heb gekozen voor de kleur blauw 
met de RGB kleurcodering 27-08-84, de datum waarop ik in 
Amersfoort ben geboren. 

Rosanne van der Lugt
Amersfoort, 1984

80 x 62 cm
Plexibond

PRIJS 
! 590

Rosanne van der Lugt
ZONDER TITEL
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Het mens-zijn staat centraal in mijn werk. Wat maakt ons 
tot wie wij zijn? Wat bezielt ons? Wat is de ziel eigenlijk? 
Wat maakt ons tot mensen? 

De mens is een wezen dat van nature in interactie is met de 
wereld. We spiegelen onszelf constant aan onze omgeving. 
Op zoek naar identiteit. Ik onderzoek de plek van de mens 
in relatie tot zijn omgeving. Hoe verhoudt zich alles om ons 
heen, maar ook binnenin onszelf, tot elkaar? Hoe verhoud 
ik mij tot dit alles?

Sanne Maes
Den Haag, 1974

44 x 64 x 9 cm
Video, LCD-monitor, 
kalkpapier, Oost-
Indische inkt en glas

PRIJS 
! 2.450

Sanne Maes
NERVES

Een overstroomde Seine, gefotografeerd op ouderwetse 
analoge wijze, lijkt een ijsvlakte te worden waarin bruggen 
en bomen weerspiegelen. Ik daag de toeschouwer uit tot 
een speurtocht. Bij de eerste oogopslag is het namelijk 
absoluut niet duidelijk wat er gebeurt in dit werk. Het vergt 
een langere tijd van kijken voordat dit werk zich aan je 
openbaart. Het is kenmerkend voor zowel mijn fotografie 
als mijn schilderijen. Het geeft mijn werk een gelaagdheid 
die de nieuwsgierigheid van de toeschouwer prikkelt.

Basile Marée
Utrecht, 1961

170 x 120 cm
C-print op dibond 
met plexiglas

PRIJS 
! 3.500

Basile Marée
SOUS LES PONTS DE PARIS
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In mijn werk ben ik veel bezig met onze voorgeschiedenis. 
Ik maak werken die gebaseerd zijn op oude familiefoto’s. 
Eigenlijk alles wat wij uit eerdere ervaringen met ons 
meedragen, bewust of onbewust, en weer doorgeven aan 
volgende generaties. Zo ook een zoektocht in mijn eigen 
geschiedenis die eigenlijk nooit ophoudt.

Barbara van Marle
Zaandam, 1970

9 x 6 cm
Acryl op papier op 
Antilliaans drijfhout

PRIJS 
! 79

Barbara van Marle
MINI

Dit werk is gebaseerd op een oude foto die ik vond op een 
rommelmarkt. Is het een thuiskomst en een blijde of een 
droevige gebeurtenis? Waarom belandt deze foto op een 
rommelmarkt? Mijn werk heeft veel te maken met de 
beleving van het moment, inclusief alles wat wij uit eerdere 
ervaringen met ons meedragen. Het onbewust overdragen 
van ervaringen en emoties van familieleden uit het ver-
leden is iets waar wij allen mee te maken hebben. Het NU 
bestaat niet zonder voorgeschiedenis.

Barbara van Marle
Zaandam, 1970

120 x 100 cm
Acryl en olieverf 
op doek

PRIJS 
! 1.750

Barbara van Marle
THUISKOMST

130129
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‘From space, astronauts can see people making love as a tiny 
speck of light. Not light, exactly, but a glow that could be con-
fused for light – a coital radiance that takes generations to 
pour like honey through the darkness to the astronaut’s eyes.

In about one and a half centuries – after the lovers who 
made the glow will have long since been laid permanently 
on their backs – the metropolitan cities will be seen from 
space. They will glow all year. Smaller cities will also be 
seen, but with great difficulty. Towns will be virtually 
impossible to spot. Individual couples invisible.‘

Jonathan Safran Foer, Everything Is Illuminated

Tim van der Meer
Utrecht, 1987

60 x 90 cm
C-print in 
aluminium lijst

PRIJS 
! 670

Tim van der Meer
HURRY UP, WE’RE DREAMING

Mijn fascinatie ligt in het en face fotograferen van gevels 
zonder mensen. Ik zie bouwwerken als objecten los van hun 
functie. Ik fotografeer vaak gebouwen in een overgangsfase. 
Toen ik deze foto maakte, was ik in een ruimte met aan 
het plafond groene neonverlichting die in de ramen werd 
weerspiegeld. Het viel me op dat het ronde flatgebouw aan 
de overkant in een bepaald perspectief even groot leek. 

Menno van der Meer
Den Haag, 1978

45 x 70 cm
Foto op aluminium

PRIJS 
! 250

Menno van der Meer
GROEN LICHT
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In mijn werk verschijnen oude familiefoto’s in een nieuw 
decor en verschillende generaties ontmoeten elkaar. Een 
foto is voor mij een vorm van magie. Het vastleggen van 
het moment duurt nog geen tiende seconde, maar de 
projectie ervan is daarna voor altijd in een beeld gevangen. 
Ik wil laten zien dat momenten niet zijn veroordeeld tot 
hun eigen tijd. Door middel van fotomontage verken ik 
universele thema’s zoals vergankelijkheid en de angst om 
vergeten te worden.

Eefje Meijer
Amsterdam, 1984

50 x 100 cm
Digitale fotocollage: 
C-print op dibond

PRIJS 
! 750

Eefje Meijer
BEPPE EN PAKE

Zie tekst 133Eefje Meijer
Amsterdam, 1984

70 x 70 cm
Digitale fotocollage: 
C-print op dibond

PRIJS 
! 710

Eefje Meijer
HET KEUKENRAAM
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De foto is een zelfbeeld dat ontstaan is vanuit mijn beleving. 
De symbiose van natuur en cultuur wordt in zee belicht. 
De foto maakt deel uit van de serie Hoeveel letters kan 
ik verdragen?, een reeks geënsceneerde zelfbeelden die 
persoonlijk zijn en zich autonoom gedragen. De inhoud is 
een metafoor gerelateerd aan mijn haat-liefde verhouding 
met boeken. Het menselijk gedrag speelt een belangrijke 
rol. Mijn beelden hebben een documentair karakter. 
Persoonlijke uitdrukkingen vertaal ik in geënsceneerde 
beelden.

George Meijers
Stein, 1954

120 x 120 cm
Analoge foto, Archival 
pigment print

PRIJS 
! 1.900

George Meijers
ZONDER TITEL

Deze foto heb ik gemaakt op de kermis. Het lage zonlicht 
en de gelig gekleurde kraam geeft een mooie sfeer en zorgt 
voor een goede uitlichting van de man. De man geniet, 
terwijl de vrouw in de kraam een tegenovergestelde emotie 
uitstraalt. Het meisje rechts in de hoek geeft de foto een 
apart karakter. Ik heb bijna altijd een camera bij me en laat 
me graag door beelden als deze verrassen. Ik maak ze het 
liefst in één shot en bewerk ze zo min mogelijk.

Greet Meulemans
Tilburg, 1965

50 x 70 cm
Fotografie

PRIJS 
! 780

Greet Meulemans
SUNNY DAY
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Ik woon met mijn gezin in Wamel aan de Waaldijk. Mijn 
liefde en fascinatie voor het water dat langs de rivier 
stroomt, beeld ik uit in mijn tekeningen. Het gaat me niet 
eens zozeer om de rivier. De oevers mijd ik. Het gaat me 
louter om water. Ik gebruik aquarelverf, inkt en krijt om 
het water weer te geven. Ik ga met de golven mee. Mijn 
hand hamert in een voortdurende ritme de krijtstreepjes 
op papier. In het donkere zwart wordt het licht van de zon 
geboren, deinend in honderden tintelende sterretjes.

Gerrit van Meurs
Wamel, 1954

72 x 126 cm
Siberisch krijt 
op papier

PRIJS 
! 1.300

Gerrit van Meurs
AQUA 13019

Mijn schilderijen zijn gebaseerd op filmstills, televisiebeel-
den en foto’s die metaforische mogelijkheden in zich lijken 
te dragen. In mijn symbolisch gelaagde schilderijen gaat 
een hoopvolle verwachting samen met een onderhuidse 
spanning en de melancholie van teloorgegane dromen en 
verloren idealen. 

In mijn werk is door het beperkte kleurgebruik sprake van 
een sterk licht-donker contrast. Het licht geeft het werk een 
dramatisch en filmisch effect.

Adzer van der Molen
Amsterdam, 1959

100 x 130 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 2.800

Adzer van der Molen
PEDESTRIAN LIFE
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Mijn fascinatie voor architectuur beïnvloedt mijn werk 
op vele manieren. Ik ben geboeid door de manier waarop 
onderdelen zijn opgebouwd, de relatie die ze met elkaar 
aangaan en de spanning die hierdoor ontstaat. Ik speel met 
zwaartekracht en constructie en zoek de interactie op met 
de reeds gebouwde wereld om me heen. In Green shadow 
is het thema licht subtiel verwerkt. Als je goed naar het 
werk kijkt en dichterbij komt, zal er een groene schaduw 
zichtbaar worden.

Jeroen Molenaar
Zwolle, 1979

112 x 135 x 30 cm
Constructie van houten 
latten met acryl

PRIJS 
! 3.200

Jeroen Molenaar
GREEN SHADOW

Schaduw ontstaat wanneer het licht van een lichtbron, 
in dit werk de zon, geheel of gedeeltelijk wordt tegenge-
houden door een object. Schaduw is het gedeelte van een 
ruimte waar het licht onderschept is of waar het licht niet 
doordringt. Schaduw kan een object interessanter maken.
Schaduw bepaalt in deze compositie het beeld. Zonder licht 
geen schaduw.

Els van der Monde
Amsterdam, 1942

51 x 71 cm
Fotografie

PRIJS 
! 550

Els van der Monde
SCHADUW

140139
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Op weg naar Stavoren, om foto’s van het kruiend ijs te 
maken, kwam ik langs het Rode Klif, waar ik als kind altijd 
zwom. Misschien dat u het kent. Het is het deel van het 
IJsselmeer ter hoogte van het monument in de vorm van 
een kei waarop staat ‘Leaver dea as slaef – 1345’( ‘Liever 
dood dan slaaf – 1345’). Natuurlijk moest ik, uit nostalgie, 
even stoppen. Toevallig scheen er een prachtig winters 
namiddagzonnetje. Ik dacht: dit moet ik vastleggen. Rode 
klif bij winter is het resultaat.

Stiny Monkelbaan
Akkrum, 1951

40 x 60 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 500

Stiny Monkelbaan
RODE KLIF BIJ WINTER

De thema’s in mijn werk komen voort uit herinneringen, 
dromen en teksten die ik gelezen heb. De rode boot was 
een droom. Wat in mij opkomt, belandt zoals ik het voel 
op het doek. En niet zoals het echt is. Wat is echt? Het gaat 
mij om integriteit die ik luchtig en met humor benader. 
Schilderen is een ontdekkingsreis die mij steeds met 
plezier verwondert. De schilderijen ontstaan in een enkele 
sessie. Al doende verras ik mezelf en daarmee hopelijk ook 
de toeschouwer.

Lucile Moquette
Amsterdam, 1958

70 x 50 cm
Acryl op doek

PRIJS 
! 1.000

Lucile Moquette
DE RODE BOOT
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Deze foto heb ik gemaakt met een zelfgebouwde gaatjes-
camera, een camera zonder lens, en is daarna ter plekke 
afgedrukt. Zo creëer ik eenheid tussen het moment van 
opname en de productie van een afdruk. De lange belich-
tingstijd en het maken van de contactafdruk in natuurlijk 
zonlicht geven mij de mogelijkheid om het aandachtig op 
meditatieve wijze te beschouwen. Deze innerlijke rust blijft 
weerspiegeld in dit werk, waar oude en nieuwe technieken 
elkaar moeiteloos vinden.

Philippe Moroux
Den Haag, 1954

75 x 91 cm
Gaatjescamera, 
digitale vergroting 
(kallitype) op 
aquarelpapier

PRIJS 
! 700

Philippe Moroux
LE BOL

Mijn werken zijn gevoelsregistraties en zoektochten naar 
dat wat schuil gaat achter het zichtbare. De vragen die 
ik me via dit beeld stel, gaan over hoe het is om te leven 
tussen twee culturen. Vragen over eenzaamheid, tradities, 
integratie en het maken van keuzes. Over acceptatie en 
verbod, vrijheid en onderdrukking. Vragen over ‘licht’ 
en ‘donker’ en de voortdurende zoektocht naar de balans 
tussen twee werelden.

Nellie de Mulder
Wamel, 1953

150 x 40 x 40 cm
Etalagepop, burka 
(deels van Brabants 
bont), viltstift op been

PRIJS 
! 2.000

Nellie de Mulder
LICHT
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Een verwonderende wandeling op de Sallandse Heuvelrug, 
op een zonnige en tegelijk nevelige ochtend. Het licht, 
de nevel en de kleuren geven een mystieke sfeer aan het 
beeld. Ik heb het grafisch en in het detail verfijnd alsook 
genuanceerd bewerkt om een karaktervol boslandschap 
weer te kunnen geven. Het ontstane beeld houdt de 
aandacht vast en geeft je de ruimte om weg te dromen in 
de sfeer van de natuur.

Caroline Mulders
Rijssen, 1971

80 x 120 cm
Mixed media

PRIJS 
! 1.520

Caroline Mulders
MODERN DREAM FLASHLIGHT

In dit werk vormen de detailopnames een geheel. Als een 
puzzel zijn de dia’s in kleinbeeldformaat opgespeld op het 
schildersdoek. Een blote vrouw in een zelfverzekerde, 
trotse houding in een fragiele en transparante presenta-
tie.  Schoonheid, de betrekkelijkheid daarvan en de subjec-
tiviteit van schoonheidsidealen zijn een rode draad in mijn 
werk. Het gaat over lichaamsgevoel en de mogelijkheid dat 
weer te geven in een fotografisch onderzoek. Over de span-
ning tussen lust en ongemakkelijkheid, tussen aantrekking 
en afkeuring en over gender rollen. 

Christiane Nägele
Amsterdam, 1963

63 x 43 cm
Kleinbeeld dia’s 
en acryl op doek

PRIJS 
! 750

Christiane Nägele
ICH LIEBE DEINEN SCHATTEN
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Het contrast tussen de donkere, Delftse gracht en de daarin 
weerspiegelde schilderijen van de meester van het licht, 
Vermeer, creëerde een nieuw spel tussen licht en donker. 
Door de combinatie van herkenning en vervreemding 
ontstaat een geheel eigen sfeer.

Mijn werk gaat over het anders zien. Over dromerig 
wegkijken, het ontdekken van een nieuwe werkelijkheid of 
compositie, de Spielereien met het oog.

Nakoelo
Haarlem, 1970

60 x 45 cm
Afdruk Epsylon op 
1 mm aluminium

PRIJS 
! 850

Nakoelo
REMEMBER VERMEER

Dit werk komt uit de serie De l’autre côté du miroir die 
gebaseerd is op de memoires van Madame Campan, de hof-
dame van Marie Antoinette. De foto is gemaakt in het park 
van het kasteel van Versailles. Het lijkt of Marie Antoinette 
afscheid neemt en het tijdelijke inruilt voor het hemelse. 
In mijn geënsceneerde foto’s gebruik ik altijd mezelf als 
model. De Franse cultuur is een bron van inspiratie. Ik 
maak vaak gebruik van meervoudige belichtingen van het 
negatief. Céleste is een uitzondering en bestaat slechts uit 
één enkele opname.

Cornelia Nauta
Amersfoort, 1963

77 x 52 cm
Fotografie, C-print

PRIJS 
! 1.300

Cornelia Nauta
CÉLESTE
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Dit tweeluik is onderdeel van een serie tekeningen over het 
ervaren van ruimtes. Ze zijn ontstaan vanuit mijn fascinatie 
voor de door mensen zelf gecreëerde leefomgeving. Door 
het vertrouwde van ruimtes weg te halen – onder andere 
door vertekende perspectieven en een vreemde lichtinval 
– probeer ik plaats te maken voor verbeelding en ervaring. 
De tekeningen hebben een bescheiden formaat om de 
kijker uit te nodigen dichtbij te gaan staan, een beetje ‘in’ de 
tekening te kruipen en langer en intensiever te kijken.

Lia Nauta van Herk
Nijverdal, 1962

54 x 43 cm x 2
Grafietpotlood 
op papier

PRIJS 
! 950

Lia Nauta van Herk
ELUSIVE SPACES 11

Ik maak verhalen aan de hand van foto’s die zo van de straat 
komen. Mijn beelden zijn niet in scène gezet. Ik verander ze 
door titels, onderschriften en een presentatie in een eigen 
‘waargebeurde’ werkelijkheid toe te voegen. Mijn literaire 
fotografie bestaat uit verhalen die zeer dicht de journalistie-
ke werkelijkheid benaderen. 

Joep Neefjes/LPI
Hoorn, 1949

27 x 40 cm
Inkjet print fine-art

PRIJS 
! 625

Joep Neefjes/LPI
LA JEUNE FILLE DOUCE

150149
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Zie tekst 150Joep Neefjes/LPI
Hoorn, 1949

27 x 40 cm
Inkjet print fine-art

PRIJS 
! 625

Joep Neefjes/LPI
VENGEANCE

Mijn fotografie is een onderzoeksmethode gebaseerd op 
gedisciplineerd kijken naar alledaagse en onopvallende 
dingen om ons heen. Daarbij maak ik gebruik van typisch 
fotografische elementen als licht en lichtval, vormen, 
compositie, kleurcontrasten en scherptediepte. Minima-
listische fotografie betekent voor mij betekenis geven aan 
het onbetekenende. Het maakt het ongeziene zichtbaar 
waardoor het weer betekenis krijgt.

Petrus Nelissen
Londerzeel (België), 
1946

50 x 100 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 1.000

Petrus Nelissen
NEW MINIMALISM NUMBER 14, ANTWERP, 7 

NOVEMBER 2013

152151
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Mijn werken zijn poëtische interpretaties en geen letterlijke 
vertalingen van de werkelijkheid. Ik laat intuïtief en associ-
atief alles wat mij treft, samenvloeien tot een nieuw beeld; 
een heldere, subtiele en geconcentreerde observatie. Het is 
vergelijkbaar met een haiku. In drie regels wordt de essentie 
gevangen. Door afzonderlijke elementen met elkaar te com-
bineren, laat de dichter een nieuwe realiteit laat zien.

Anja Nieuwold
Groningen, 1962

19 x 25 cm
Gemengde techniek 
op polyester op 
masoniet

PRIJS 
! 310

Anja Nieuwold
ZONDER TITEL

Zie tekst 153Anja Nieuwold
Groningen, 1962

25 x 41 cm
Gemengde techniek 
op polyester op 
masoniet

PRIJS 
! 460

Anja Nieuwold
ZONDER TITEL
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De nacht is de wereld van het kunstlicht. Nacht en kunst-
licht versterken elkaar. Net als de contrasterende kleuren 
rood en groen. De nacht zorgt dat het kunstlicht gebundeld 
blijft en niet diffuus wordt. Kunstlicht schittert, straalt, 
weerkaatst en creëert een andere wereld. Als ik daaraan tijd 
en snelheid toevoeg, beland ik in een wereld van heldere 
kleuren en deels onherkenbare vormen. Wat is de invloed 
van de toenemende mondiale snelheid op mijn waarne-
ming en beïnvloedt het mijn dagelijks handelen?

Pauline MM Nijenhuis
Zutphen, 1962

70 x 140 cm
Acryl en garen op 
onbehandeld linnen

PRIJS 
! 2.995

Pauline MM Nijenhuis
DE MAGISCHE KUS

Zie tekst 155Pauline MM Nijenhuis
Zutphen, 1962

80 x 140 cm
Acryl en garen op 
onbehandeld linnen

PRIJS 
! 3.145

Pauline MM Nijenhuis
FAST WORLD

156155
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Het uitgangspunt van deze film is een visie op onze 
maatschappij. Ik ben uitgegaan van een dystopie en heb 
gekozen voor een titel die begint met een andere vorm 
van het begrip utopie. Omdat het interpreteren van de 
maatschappij – positief: utopie of negatief: dystopie – 
altijd subjectief is. De hoofdpersoon in het verhaal gaat 
op intuïtieve wijze op avontuur in een wereld die op een 
soortgelijke wijze is ontstaan.

Daniël Nijveld
Utrecht, 1985

Mixed media

PRIJS 
! 9.000

Daniël Nijveld
UTOPIA DE TALPA EUROPAEA V.1.2

Bij een raam in mijn werkruimte staat een Alocasia Cali-
dora, ook wel Olifantsoor genoemd, die zo sterk naar het 
licht toe is gegroeid, dat ze dreigt om te vallen. Hongerig 
naar het licht, plakken de bladeren tegen het raam. Ik draai 
de plant om. Gedurende de zes maanden daaropvolgend, 
maak ik regelmatig foto’s van de plant. Ik vind het een 
fascinerend proces.

Licht van licht...naar het licht.

Claudia van Noord
Den Haag, 1966

100 x 100 cm
Fotografie en digitale 
beeldbewerking op 
dibond en Novasilk

PRIJS 
! 1.200

Claudia van Noord
AD LUCEM

158157
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Wij werken in een collectief en maken foto’s waarin licht 
een belangrijke rol speelt. Locaties zoals parkeergarages 
en woningen in aanbouw zijn het startpunt. Met minimaal 
gebruik van papier en tape veranderen we de ruimtes en 
fotograferen deze vervolgens.

O.N.A.
Den Haag & Rotterdam, 
1964, 1973 & 1982

70 x 106 cm
Foto op papier

PRIJS 
! 1.250

O.N.A.
ZONDER TITEL

Zie tekst 159O.N.A.
Den Haag & Rotterdam, 
1964, 1973 & 1982

70 x 106 cm
Foto op papier

PRIJS 
! 1.250

O.N.A.
ZONDER TITEL

160159
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Licht geeft vertrouwen en komt bij duister, 
Licht beschermt u tegen kou,
Licht is positief,
Licht valt om te lachen,
Licht als gevolg van energie, 
Lichtgevend bent u als wezen, 
Licht als liefde is bewezen,
Licht denkt luchtig,
Licht laat groeien in hoogte, breedte en gewicht, 
Een lichtpunt vanuit de hemel schijnt op uw gezicht.

Marlies van Ooijen
Zandvoort, 1981

200 x 150 cm
Stoffen, acryl, 
fotocollages, lijm, 
wol, garen, spiegel, 
folie, naalden

PRIJS 
! 1.750

Marlies van Ooijen
MOOIJEN HEAVEN

Elke dag wandel ik met mijn honden door het Amsterdamse 
Bos. Onderweg maak ik foto’s en schetsen. Thuis zet ik deze 
om in genaaide bosschetsen. Elk vlekje trek ik over, knip het 
uit oude lapjes. Elk streepje verandert in een naaimachine-
lijntje. Een vluchtig moment werk ik minutieus uit.

Marijke van Oostrum
Amsterdam, 1959

20 x 27 cm
Garen, genaaid 
en geappliceerd 
op katoen

PRIJS 
! 950

Marijke van Oostrum
GENAAIDE BOSSCHETSEN

162161



179178

De krokussen ontspruiten uit de koude grond. De lente zal 
als een deken over een paardenrug in de lucht hangen. Zo 
omschrijf ik mijn werk het liefst. Ik vind de zin van een 
zekere schoonheid, grappig en het geeft me inspiratie en 
levensenergie. Het is voor mij belangrijk dat ik een emotio-
nele binding heb met de onderwerpen die ik fotografeer.

Wim van Ophem
Den Haag, 1964

60 x 70 cm
Fotografie, 
Lambda print

PRIJS 
! 220

Wim van Ophem
OVERGAAN NAAR HET EERSTE MORGENLICHT

Voor het thema licht ben ik op zoek gegaan naar 
landschappen waar een lichtbron prominent en subtiel 
aanwezig is. Het landschap en de lichtbron moeten 
harmonisch samengaan. Ik heb een serie landschappen 
gefotografeerd. In dit beeld was de werking van het licht het 
sterkst. Het landschap wordt letterlijk omringd door een 
spectrum van kleuren die door licht zijn voortgebracht.

Rinus Otte
Haarlem, 1964

63 x 80 cm
Foto op Ilford 
Gold Fibre Silk

PRIJS 
! 475

Rinus Otte
LUMIÈRE SOLITAIRE

164163
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In dit werk breng ik Het brieflezend meisje bij het venster 
van Johannes Vermeer tot leven. Ik heb het herschapen in 
de vorm van een schilderachtige doorlopende ‘loop’ die zich 
op subtiele wijze rondom het originele werk ontwikkelt. De 
verandering van het licht staat centraal. Door gebruik van 
35mm-film is dit haarscherp vastgelegd. Alle details zijn met 
de hand gemaakt zonder toevoeging van speciale effecten. 

Menno Otten
Amsterdam, 1984

76 x 46 x 25 cm
35 mm celluloid 
op HD Mediaplayer

PRIJS 
! 2.750

Menno Otten
GIRL READING LETTER AT AN OPEN WINDOW

Op een oude foto met personen komt ineens een, in lijnen 
getekend, meisje het beeld in lopen, in de kleding van nu. 
We kijken naar een foto en zien een bevroren moment uit 
de werkelijkheid. Bij een tekening denken we daarentegen 
al snel aan een zelfverzonnen werkelijkheid. Vroeger en nu, 
werkelijkheid en fantasie, stilstand en beweging, komen 
samen in het korte moment dat het filmpje duurt.

Liesbeth Overwater
Leeuwarden, 1968

Animatie

PRIJS 
! 400

Liesbeth Overwater
BOS

166165
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Ik probeer de kijker op een bepaald spoor te zetten door te 
spelen met vorm en inhoud. De essentie van ‘de dingen’ zit 
niet zozeer in de observeerbare eigenschappen als wel in 
datgene wat zij ons te zeggen heeft. De titel van dit werk is 
van toepassing op mijn gehele manier van werken. Ik ben 
op zoek naar verhalende elementen voor mijn werk. Elk 
nieuw idee vraagt om een andere aanpak. Dit huisje heb 
ik levensgroot gebouwd en gefotografeerd in een zwarte 
studio-omgeving.

Caroline van Pagée
Amsterdam, 1981

150 x 100 cm
Kleurenfoto op 
10 mm MDF met 
UV-beschermfolie

PRIJS 
! 1.272

Caroline van Pagée
PLAYGROUND

De kleine sporen van uniciteit in dit werk ontroeren me...
De schaafwond op haar onderarm, het litteken boven haar 
ogen, het plekje op haar vinger en het vuil onder haar 
nagels. Van elk achtergebleven spoor weet ik de herkomst.
Aanvankelijk vond ik de foto, in haar emotie, te confronte-
rend. Misschien vanwege de stoffelijkheid. Ik heb de foto 
zelfs een tijdje opgeborgen. Pas later zag ik dat het gezicht 
niet alleen licht opvangt, maar het ook weer uitstraalt.

Mardoe Painter
Amersfoort, 1971

85 x 60 x 12 cm
Analoge foto op 
Lambda duratrans, 
houten lichtbak

PRIJS 
! 3.000

Mardoe Painter
IN A MIND(E)SCAPE

168167
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De kleuren zwart, bruin en wit in dit werk symboliseren 
de haat-liefde verhouding van de wereld met de stad Jeruza-
lem. De steigers geven de inspanningen weer die nodig zijn 
om tot een duurzame vrede te komen. Het ijle geel van de 
middelste huizen staat symbool voor de wankele rust die 
momenteel heerst. Ik heb gebruikgemaakt van restmateri-
aal in de vorm van hout en karton. Ik haal mijn inspiratie uit 
gebouwen en de sfeer die deze bij mij oproepen.

Frank Peltenburg
Den Haag, 1948

62 x 122 x 13 cm
Hout, karton, acryl

PRIJS 
! 650

Frank Peltenburg
OOST-JERUSALEM

Penny is een moderne verbeelding van het verhaal van 
Penelope uit Homerus’ Odyssee. Op een schilderij aan de 
muur zien wij Penny 24 uur non-stop in haar huiskamer. Dit 
beeld is niet geschilderd maar gefilmd. Bij Penny is het 
dezelfde tijd als bij ons. Zo zien we haar bijvoorbeeld 
‘s middags bij het weven van het lijkkleed en ‘s avonds 
dansend rond haar weefgetouw. Met Penny zoek ik de 
grenzen op van het vertellen met bewegend beeld voor de 
optimale verbeelding van dit verhaal.

Ruben Pest
Amsterdam, 1986

60 x 88 x 27 cm
Hout, beeldscherm, 
mediaplayer, video

PRIJS 
! 5.600

Ruben Pest
PENNY

170169
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Ik ben een vrij kunstenaar en maak kunst zonder intellectu-
ele referentie. Mijn leven stroomt van bergen naar valleien, 
van beken naar rivieren...

Francois Piek
Den Haag, 1945

70 x 105 cm
Foto op dibond 
achter plexiglas

PRIJS 
! 1.200

Francois Piek
ZONDER TITEL

De reis als doel is in een nachtelijke autorit verbeeld. In de 
film volg je het licht van de koplampen, maar je kunt net 
niet goed zien waar je reis naar toe gaat. Een afstandssensor 
laat de film op het scherm kleiner worden als je dichter bij 
het scherm komt, zodat je nog steeds niet goed kunt zien 
waar je naar toe gaat. Het ongrijpbare van het licht en het 
leven heeft mij geïnspireerd tot het maken van dit werk.

Dit werk is gemaakt in samenwerking met Nadine Rol.

Rob van de Pijpekamp 
Baarn, 1970

165 x 40 x 60 cm
Video, LCD scherm, 
afstand sensor, 
elektronica en 
aluminium staander

PRIJS 
! 2.500

Rob van de Pijpekamp
ACHTER MIJN KOPLAMPEN AAN

172171
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Mijn werk ontstaat op de grens van verdwijnen en verschij-
nen. Op het moment tussen weggaan en aankomen. Het 
moment van anoniem zijn. Het moment van stil zijn. Waar 
ligt die grens, dat moment? Bestaat dat moment en hoe lang 
duurt dat dan? En kun je dat in een beeld vangen?

Mijn beelden zijn geïsoleerde vormen waarin ik dat 
moment probeer te vangen. In dat isolement worden de 
vormen teruggebracht tot hun kern waardoor er een stilte 
ontstaat die kan worden ondergaan of waaraan voorbij kan 
worden gelopen. 

Will Pluijm
Den Bosch, 1955

16 x 15 x 17 cm
Karton, gesso 
en lijm

PRIJS 
! 670

Will Pluijm
ZONDER TITEL

O haast gebluschte vlam van myne kaers! nu dat
Gy mynen voortgang stut in ‘t naerstig onderzoeken
Van nutte wetenschap, in wysheidvolle boeken,
Voor een leergierig oog zoo rykelyk bevat,
Verstrekt gy my een boek, waar uit te leeren staat
Het haast verloopen uur van myn verganklyk leven;
Een grondles, die een wys en deuchtzaam hart kan geven
Aan een aandachtig man, wien zy ter harte gaat.
Maar levend zinnebeeld van ‘t leven dat verdwynt,
Gy smoort in duisternis nu gy uw licht gaat missen;
En ik ga door de dood uit myne duisternissen
Naar ‘t onuitbluschlyk licht, dat in den Hemel schynt.

Heyman Dullaert (1636 - 1684)

Hester Popma 
- van de Kolk
Leusden, 1971

60 x 45 cm
Foto C-print, 
dibond, plexiglas

PRIJS 
! 350

Hester Popma - van de Kolk
AAN MYNE UITBRANDENDE KAERSE
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Ik heb tengujo papier ontdekt toen ik in Japan werkte. Met 
het dunne doorschijnende papier heb ik onderzoek gedaan 
naar transparantie en gelaagdheid. In mijn kunst zoek ik 
naar een heldere verbeelding van de stedelijke omgeving 
zonder de veelheid aan vormen en lijnen op te geven. Die 
veelheid is hier terug te zien in de opgeplakte rechthoekige 
vormen. Kleur is een belangrijk middel om kenmerken aan 
te geven en om een nieuw beeld te maken.

Yana Poppe
Groningen, 1983

60 x 85 x 27 cm
Japans tengujou 
papier, hout en 
tl-lamp

PRIJS 
! 850

Yana Poppe
INSIDE

Landschappen komen de laatste tijd vaker terug in mijn 
werk. Ik maak gebruik van diverse media en technieken 
zoals installaties, video’s, foto’s en schilderijen. Fotografie is 
de basis voor mijn schilderijen. Mijn grootste uitdaging is 
het vangen van licht door middel van verf. Ik vertaal kleur-
nuances en de tegenovergestelde kleuren naar licht en sfeer. 
In dit werk heb ik vanuit het donker de ervaring van licht 
willen vangen. Het is een opname vanuit mijn keukenraam.

María José 
Ramírez Ramírez
Bad Nieuweschans, 
1957

65 x 120 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 2.100

María José Ramírez Ramírez
ZONDER TITEL (M-2159)
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Vroeg in de ochtend heb ik de kale museumzalen op de 
begane grond van het Stedelijk Museum gefotografeerd. 
De ruimtes worden door straatlantaarns en bouwlampen 
verlicht. Op de muren zijn sporen te zien van de oorspron-
kelijke inrichting uit de negentiende eeuw. Ik fotografeer 
veel ontmantelde musea en theaters in Amsterdam.

Jan Theun van Rees
Amsterdam, 1960

90 x 90 cm
Pigment inkt op 
papier met lijst 

PRIJS 
! 1.500

Jan Theun van Rees
UIT HET BOEK VERBORGEN STAD: 
STEDELIJK MUSEUM ONTMANTELD

De titel Licht & luchtig geeft precies weer wat het werk 
verbeeldt: de laatste donkere wolken van het onweer trek-
ken weg en het licht van de zon straalt de kijker uitbundig 
tegemoet. Ik heb dit beeld op een foto vastgelegd. Vervol-
gens heb ik op doek een onderlaag met verdunde acrylverf 
aangebracht en met olieverf het licht in het beeld ‘gevan-
gen’. Het werk maakt deel uit van een serie schilderijen op 
bescheiden formaat met de natuur als onderwerp.

Wim Reimert
Leeuwarden, 1952

39 x 50 cm
Olieverf op linnen

PRIJS 
! 350

Wim Reimert
LICHT & LUCHTIG

178177
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Mijn werk gaat vaak over licht en het gedrag van licht. 
Ik werk in serie en het ene werk komt altijd voort uit het 
andere. De foto’s die ik met mijn telefoon maak, zijn de 
aanleiding voor mijn schilderijen. Ik zie schoonheid in 
de typisch fotografische foutjes. Zoals overbelichting, on-
scherpte of de platheid van het beeld. Deze foutjes worden 
verheven tot een essentieel element in het schilderij. Ik wil 
het onderwerp kernachtig weergeven. Het resultaat is een 
voorstelling die tegen de abstractie aanleunt.

Marie Reintjes
Arnhem, 1990

40 x 30 cm
Acryl op canvas

PRIJS 
! 595

Marie Reintjes
MOON III

In mijn werk zoek ik naar vormen om zo de complexiteit 
en gelaagdheid van de dingen, die wij niet direct kunnen 
waarnemen, in beeld te brengen. Ik probeer tot de essentie 
van de vorm door te dringen. Bij dit werk van plexiglas wil 
ik het ongrijpbare proberen te vangen. Dit beeld, waarin het 
licht naar de contouren wordt getransporteerd, kan door 
ieder op een eigen manier worden geïnterpreteerd.

Sjaak van Rhijn
Gouda, 1950

13 x 48 x 48 cm
Plexiglas

PRIJS 
! 4.000

Sjaak van Rhijn
VISION

180179
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Al mijn werk gaat over perceptie. Hoe staat de mens tegen-
over machines, hoe reageert het brein in het algemeen op 
de buitenwereld en hoe snel doet het brein dat dan? Met 
deze laatste vraag ben ik gaan spelen. 

De Spetalaser is een machine die analoge hologrammen 
creëert. Door een figuur van laser zo hard te roteren dat 
je brein de snelheid niet meer bij kan houden, neemt de 
toeschouwer een stilstaande bol waar in plaats van een 
roterende cirkel.

Studio Thijs Rijkers
Hilversum, 1987

185 x 75 x 75 cm
Staal, aluminium, 
koper, plexiglas, 
polycarbonaat en 
elektronica

PRIJS 
! 8.274

Studio Thijs Rijkers
SPETALASER

Gou-gou is altijd verlegen, oncomfortabel, onthecht en niet 
op zijn gemak. Hij is een buitenstaander, niet onvriende-
lijk, maar ook niet echt vriendelijk. Niet gelukkig, maar ook 
niet ongelukkig. Hij vindt het gewoon moeilijk om zich 
met wat dan ook verbonden te voelen. Gou-gou heeft dus 
ook niets bijzonders met licht. Hij laat het vaak branden 
omdat hij vergeet het uit te doen. En hij vergeet ook vaak 
om het aan te doen.

Edmond Rinnooy Kan
Den Haag, 1952

15 x 20 cm
Print

PRIJS 
! 250

Edmond Rinnooy Kan
GOU-GOU WACHT AF
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Voor dit schilderij heb ik een hedendaags meisje gepor-
tretteerd in haar piratenkostuum. Ik heb haar geprobeerd 
te ‘vangen’ in een verstild moment. Het licht komt van één 
kant. Samen met de techniek roept het een klassieke sfeer 
op. Het beeld wordt verstrekt door de weergave van het 
unieke, herkenbare en essentiële van de persoon in com-
binatie met de lichtinval en verfijning. Door het schilderij 
in vele lagen olieverf op te bouwen, geef ik het een extra 
intensiteit mee.

Astrid Ritmeester
Bussum, 1964

83 x 103 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 4.950

Astrid Ritmeester
DE KLEINE KAPITEIN

Licht en ruimte is een belangrijk gegeven in mijn werk. 
Ik heb een serie zeefdrukken over de wijk IJburg in 
Amsterdam gemaakt. Het uitgangspunt van deze zeefdruk 
was de hoekige schaduw op de muur in een nauwe straat in 
IJburg. De vier lagen waaruit de druk bestaat, heb ik met 
Photoshop aangebracht. Ik heb daarbij eigen foto’s en gaas 
gebruikt. En het vervolgens in verschillende tinten blauw 
laag voor laag met de hand op aquarelpapier gedrukt.

Ina Rodenburg
Diemen, 1936

50 x 65 cm
Zeefdruk op papier

PRIJS 
! 480

Ina Rodenburg
BLAUW

184183
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Dit werk maakt deel uit van mijn project getiteld Past 
in present, Present in past – een serie die de verzonken 
geheimen, versluierde beelden uit het rijk van de ziel toont 
en intiem belicht.

Raquel Rodrigo 
Iglesias
Sint Odiliënberg, 1967

150 x 100 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 1.200

Raquel Rodrigo Iglesias
HABITAT HARTOGH

Cupido staat bekend om zijn magische krachten mensen 
verliefd te laten worden. Zijn duistere kant is minder 
bekend: Cupido als de loden pijlen schietende, wrede 
spelbreker. En wie had ooit gedacht dat het mollige engeltje 
de dood symboliseert? Het beeld is even verleidelijk als 
kunstmatig. De suggestie van leven en beweging gaat niet 
meer op als we merken dat we naar een kunstmatig beeld 
op een sokkel kijken. Ik ben geïnteresseerd in het religieu-
ze, het existentialisme, werkelijkheden, het kunstmatige, 
oppervlakte, diepte en de mens.

Robert Roest
Leerbroek, 1992

60 x 45 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 600

Robert Roest
DARK CUPIDO

186185
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Ik gebruik verf als lokmiddel. Het verhult en verzacht en 
heeft een zalvende of troostende functie. Mijn schilderijen 
zijn als een bevreemdend, ongrijpbaar eiland waarnaar 
gekeken kan worden zonder dat er teruggekeken wordt. De 
mensfiguren voeren onduidelijke handelingen uit in een 
onbestemde, geïsoleerde ruimte. De figuren staan symbool 
voor de mens. Als toeschouwer begluur je hun wereld, 
zonder dat je begrijpt wat er gebeurt. Mijn werk geeft hints 
en metaforen. De schilderijen laten een leegte achter, een 
open ruimte. Het is aan de toeschouwer wat diegene met 
die openheid doet.

Robert Roest
Leerbroek, 1992

56 x 83 cm
Olieverf op doek

PRIJS 
! 850

Robert Roest
THE SWARM

‘Tussen gaan en blijven twijfelt de dag,
verliefd op zijn transparantie.
…
Het moment lost op. Ik blijf en ga
zonder te bewegen: ik ben een pauze.’

Octavio Paz

Caroline de Roy
Amsterdam, 1962

60 x 47 cm
Digitale print van 
sculpturen gemaakt 
van plakband

PRIJS 
! 750

Caroline de Roy
IK BEN EEN PAUZE
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Ik werk met licht en bij voorkeur met daglicht. Mijn ruim-
telijke werk reageert op de wisselingen van het daglicht. 
In mijn ‘lichtmodules’ onderzoek ik hoe het daglicht zich 
gedraagt. Daglichtbox 03 is een lichtmodule. De lichtbox 
weerspiegelt richting en intensiteit van het daglicht dat op 
het object valt. De beeldvorming verandert met het weer, de 
tijd van de dag en de dag van het jaar. De vormgeving is ont-
wikkeld in samenwerking met vormgever Peter van IJperen.

Joost van Santen
Amsterdam, 1929

30 x 30 x 13 cm
Berken multiplex, 
plexiglas en daglicht

PRIJS 
! 1.250

Joost van Santen
DAGLICHTBOX 03

Dit werk weerspiegelt de cirkel van het leven. De tijd wordt 
aangeduid in scherven; licht en donker staan voor de hoog-
te- en dieptepunten. De film bestaat uit losse foto’s, iedere 
scherf kon handmatig worden veranderd. Hierdoor had ik 
controle over het licht. 

De oorsprong en basis in het leven inspireren en motiveren 
mij tot het maken van verbeeldend werk. Mijn boodschap 
is: houd oog voor alles wat we al kennen, maar nog niet 
hebben gezien.

Sabrina Scarpa
Gorinchem, 1991

Foto en video

PRIJS 
! 1.100

Sabrina Scarpa
REVIVE

190189
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Ik plaats dagelijks een, zoals ik die noem, ‘mash-up’ op 
mijn Facebookpagina. Een mash-up is een afbeelding 
waarin ik verschillende tijden vanuit een ander perspec-
tief laat zien. De reeks werken kent geen duidelijk lineair 
verloop, en is een poging om met een eigen identiteit tot 
nieuwe beelden te komen. 

Frederik van Schagen
Amsterdam, 1965

50 x 75 cm
Fotografiebewerking

PRIJS 
! 1.000

Frederik van Schagen
ADVERTISEMENT

Zie tekst 191Frederik van Schagen
Amsterdam, 1965

50 x 75 cm x 2
Fotografiebewerking

PRIJS 
! 2.000

Frederik van Schagen
DIPTYCH: PERSPECTIVE CORRECTION

 UPDATE & AIR SQUARE

192191
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Dit werk gaat over terugkeren naar een eigen wereld, een 
warme zachte kern waar het veilig en licht is, beschermd 
en gedragen door het water. De foto is een schakel in mijn 
werk over de zoektocht naar het ontstaan en vergaan zoals 
ik die ervaar vanuit mijn vrouw-zijn. 

Annabelle Schatteman
Den Haag, 1971

20 x 30 cm
Bewerkte foto op 
transparant papier

PRIJS 
! 250

Annabelle Schatteman
FROM WITHIN

Is dat wat wij zien de werkelijkheid? Zie en ervaar ik alles 
om mij heen net zoals jij dat ook doet? Is er meer dan dat 
wat wij ervaren als de ‘werkelijkheid’? Dit zijn vragen die in 
mijn werk aan de orde zijn. Ik speel met de betekenis van 
de werkelijkheid. De wereld is zichtbaar door licht. Door 
de vele trillingen en golfbewegingen van kleine deeltjes 
licht kunnen wij alles om ons heen waarnemen. Aan al deze 
waarnemingen koppelen wij betekenis die onze werke-
lijkheid omvat. Ik heb beelden vastgelegd die niet direct te 
plaatsen zijn in de werkelijkheid. Ze krijgen betekenis als ze 
bekeken worden.

Elise Schouman
Amsterdam, 1986

60 x 38 x 42 cm
Houten box, met 
zelfbestuurbaar 
rad van dia’s

PRIJS 
! 1.000

Elise Schouman
VERDICHT
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Voor dit werk heb ik 25 vazen gefotografeerd en op volg-
orde van grootte geplaatst. De meest linkse vaas is klein en 
nog geen 15 centimeter hoog. De meest rechtse is bijna 50 
centimeter hoog. Door de foto te bewerken zijn alle vazen 
even groot geworden. De transparantie is het effect van 
een fel tegenlicht dat ik heb gebruikt. De vazen komen van 
Marktplaats, diverse kringloopwinkels, uit een antiek- en 
curiosawinkel in Leiden, de HEMA en uit Murano (Venetië).

Kees Schouten
Culemborg, 1961

50 x 200 cm
Foto op dibond, 
met plexiglas

PRIJS 
! 2.400

Kees Schouten
ONE SIZE FITS ALL

Vanuit het heelal stort het licht zich op aarde, waar het 
verder kabbelt op de golven van de rivier des tijds. Deze foto 
legt de aankomst vast van werk van de kunstenaar Mischa 
Fritsch. Een kunstwerk dat hij heeft achtergelaten op zijn 
magische en geheime plek in de Zuid-Afrikaanse Karoo. Het 
lichteffect op deze foto is gecreëerd met lampjes, bevestigd 
aan een vlieger en een speelgoedbootje. Vervolgens heb ik 
een lange sluitertijd gebruikt. Ik dank Mischa Fritsch voor 
deze onvergetelijke ervaring!

Maarten Schuchard
Haren GN, 1987

47 x 132 cm
Digitale print 
op plexiglas

PRIJS 
! 1.111

Maarten Schuchard
DE TOCHT VAN HET LICHT
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‘Two things are infinite: the universe and human stupidity; 
and I’m not sure about the universe.’ 
Albert Einstein 

Licht = energie. Als we naar dit werk kijken volgens het 
metafysische principe ‘zo boven, zo beneden’, dan zien we 
het hemellichaam als atoom, een gespleten atoom. Een 
poging van de mens zich de scheppende energie van het 
universum toe te eigenen zonder het geheel en daarmee de 
gevolgen te kunnen overzien. Donker en licht kunnen niet 
zonder elkaar bestaan, en zijn pas wezenlijk te begrijpen 
wanneer men ze samen met hun complementerende 
tegendeel in het volle geheel overziet, gelijk yin en yang.

Peter Schudde
Tjuchem, 1973

41 x 36 x 27 cm
Gerecycled 
gietaluminium en 
printplaten met 
LED-verlichting

PRIJS 
! 4.500

Peter Schudde
THE DARK SIDE OF THE MOON / 

DEMATERIALIZATION

De begrippen verstilling en eenvoud, waar toch een 
spanning of beweging in aanwezig is, komen regelmatig 
terug in mijn werk. Ik werk met verschillende en gemengde 
technieken, waaronder fotografie, collage en verf.

Anneke Seelen
Leiden, 1957

44 x 90 cm
Foto op folie 
met spansysteem

PRIJS 
! 330

Anneke Seelen
HET LICHT EN DE GEVALLEN WAS
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De marmeren plaat is eerst met inkt bedekt. Daarna heb 
ik, met schuurpapier en een zandstraaltechniek, het witte 
marmer subtiel tevoorschijn gehaald. De witte kristallen 
weerkaatsen het licht en geven de duisternis bijna een 
glans. Het diffuse licht heeft de energie van een zachte 
aanraking en is troostend in de duisternis. 

‘Er is geen ledige ruimte. Waar is deze ruimte dan mee 
gevuld? Met geest, materie, energie, fotonen, frequenties, 
stilte, liefde, donker of licht?’ 
Aristoteles (384-322 BC)

Erica van Seeters
Heerde, 1962

40 x 40 x 8 cm
Steen, marmer 
en inkt

PRIJS 
! 2.200

Erica van Seeters
SOFT TOUCH OF LIGHT

Ik schilder het licht en krijg de schemer
Ik schilder de chaos en krijg de rust
Ik schilder de dingen en krijg de ruimte
Ik schilder de ruimte en bied hem aan de kijker
Ik schilder de afwezigheid en de kijker is aanwezig
Ik schilder het landschap en kruip in de mens
Ik schilder de huid en ga onderhuids.

John Sikking
Culemborg, 1955

100 x 150 cm
Acryl op linnen

PRIJS 
! 3.500

John Sikking
BLAUWEPLEKKEN2
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Ik heb dit werk gemaakt omdat ik de beweging die 
mijn schilderijen suggereren daadwerkelijk wil laten 
plaatsvinden. De kleuren rood, groen en blauw zijn pixels 
van een tv-scherm die zich hebben verplaatst naar het doek. 
Ze worden van een afstand beurtelings belicht. De televisie 
is hierdoor als het ware uit elkaar getrokken.

Jorrit Sinke
Groningen, 1981

244 x 122 x 3 cm
Acryl op paneel, 
RGB PAR belicht

PRIJS 
! 2.300

Jorrit Sinke
RGB DANCE

In mijn werk onderzoek ik de wijze waarop het licht op ver-
schillende momenten van de dag, en per seizoen, door het 
atelierraam valt. De schaduwen schijnen er door en direct 
zonlicht maakt het vieze raam ondoorzichtig. De noodtrap 
wordt geprojecteerd, weerkaatst en gemodelleerd op deze 
vieze ruit en het plakplastic. De projectie en het karakter 
van het licht verschuift, wat steeds een ander beeld ople-
vert. Ik borstel mijn interpretaties hiervan met acrylverf in 
droge lagen over de grisailles en natte lagen heen.

Bard Sloven
Oosterbeek, 1978

115 x 95 cm
Acryl op linnen

PRIJS 
! 1.250

Bard Sloven
VOL GORDIJN

202201
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Voor dit werk heb ik een van de meest abstracte vormen 
gebruikt. Ik wil daarmee toch een natuurlijk gevoel tot 
stand brengen. De compositie moet in één keer gemaakt 
worden. Het vermijden van een vast patroon is essentieel 
om een natuurlijk evenwicht te krijgen. Door de compositie 
op te tillen van het paneel, streef ik naar de situatie dat je 
door licht en schaduw een gevoel krijgt dat de vorm zweeft 
en constant verandert.

Frederik Smits
Zeist, 1977

100 x 100 x 6 cm
Houten blokjes met 
acryl op paneel

PRIJS 
! 6.000

Frederik Smits
COMPOSITIE 02

Dit werk gaat over klein en groot tegelijkertijd. Kleine din-
gen en dunne lijnen zijn gestapeld en gerangschikt tot een 
stadscoulisse. Om weg te kunnen lopen van het dagelijkse 
bedrijf, om even om het hoekje te kunnen kijken. Als ik 
wandel, zoek ik naar kleine ingrepen met een grote impact. 
Ik stapel, rangschik, belicht en verken de plattegrond van 
mijn ruimte. Ik vorm deze om tot een omgeving waarin ik 
verder wil lopen.

Ike Smitskamp
Bilthoven, 1949

80 x 56 cm
Foto

PRIJS 
! 395

Ike Smitskamp
CITY

204203
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Ik maak geometrische reliëfconstructies en ruimtelijke 
kleurstructuren en ik onderzoek in mijn werk kleurwaar-
neming. Hoe geometrische vormen en het gebruik van licht 
en kleur de ruimte en de waarneming van de kijker kunnen 
beïnvloeden. Ik wil het bewustzijn van het zien vergroten. 
Het is mijn intentie om de kijker en zijn of haar perceptie-
proces in mijn werk te betrekken.

Rubins J. Spaans
Den Haag, 1966

103 x 73 x 22 cm
Neonbuizen, 
acrylaat plaat, 
montagemateriaal, 
transformatoren en 
kabels

PRIJS 
! 6.950

Rubins J. Spaans
V2-8-NEON-12

Dit werk is een mix van natuurelementen, speels gevangen 
in één ritmische, lange, fotografische opname, met de 
camera als kwast. Dreigende wolkenpartijen en licht dat 
glijdt over het landschap. Namiddagzon, grillige wintertak-
ken en het mystiek blauw van de naderende avond. Ik heb 
het moment op een schilderachtige wijze vastgelegd. Ik voel 
me thuis in de natuur. Het liefst blijf ik uren op één plek, ter-
wijl ik grote en kleine gebeurtenissen ontdek en observeer. 
 

Remke Spijkers
Haarzuilens, 1973

73 x 110 cm
Giclée print op 
Epson satijnpapier, 
satijnfolie, dibond

PRIJS 
! 1.275

Remke Spijkers
SUNSCAPE "2

206205
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Onder de oppervlakte heerst een groot mysterie. Licht en 
donker wisselen elkaar af. Zwaartekracht overheerst niet 
meer. Licht als een veertje drijft het verder. Alles stroomt en 
niets is blijvend.

Ingrid D. van der Spoel
Zuurdijk, 1970

70 x 100 cm
Foto op plexiglas

PRIJS 
! 975

Ingrid D. van der Spoel
LARUM LUCEM

Mijn vier jaar oude kleindochter Sophie wilde van de hoge 
kokerglijbaan af in het park De Weezenlanden in Zwolle. Na 
een hele klimpartij stonden we op het bovenste platform. Ik 
plaatste haar in de koker en gaf haar een zetje. Toen zag ik 
een beeld voor me dat ik wilde vastleggen. Gelukkig wilde 
Sophie nog een keer. Dus ging ze weer naar boven en direct 
na haar afdaling had ik de pocketcamera in de aanslag en is 
deze foto gemaakt. Na het afdrukken van de foto bleek dat 
haar twee jaar oude broertje Jop er ook gespiegeld op staat.

Rolf Steenbergen
Zwolle, 1943

50 x 65 cm
Foto

PRIJS 
! 400

Rolf Steenbergen
EINDELIJK .....LICHT!
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De ‘vishuisjes’ zijn gefotografeerd in het Zuidwesten 
van Frankrijk. Het laat zien hoe gevarieerd mensen met 
dezelfde gegevens omgaan. In dit geval, een loopbrug, voor 
eb en vloed, en een huisje om te vissen. Overal hangt ook 
hetzelfde grote net. Hier zijn twaalf ‘huisjes’ te zien. De 
foto’s geven een wijds uitzicht en een prachtig licht, en zijn 
in glas en lood gevat.

Marja Sterck
Den Bosch, 1962

180 x 180 x 14 cm
Fotografie met 
lichtbakken

PRIJS 
! 5.400

Marja Sterck
VISHUISJES

Mijn kunstwerken maak ik van kranten. Ik ben geïnspireerd 
door de vormen van de stad. Ik houd in mijn werk rekening 
met wat er op de achterkant van de krant staat. Dit, omdat 
het altijd naar voren komt. Om die reden staan er veel tek-
sten in spiegelbeeld. De volledige compositie komt pas naar 
voren zodra de lak er overheen gegoten wordt. Dat is altijd 
spannend. Om het thema licht uit te beelden, ben ik op zoek 
gegaan naar verschillende tinten van de lichte en donkere 
stukken in de krant. 

Barbera Sterk
Den Haag, 1966

95 x 95 cm
Krantencollage 
op hout afgewerkt 
met glosscoat

PRIJS 
! 3.000

Barbera Sterk
ER IS STEEDS MEER STIEKEM

210209
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Het werk is een collage van uitgesneden tekeningen van 
bloemen, planten, dieren en sprookjesfiguren. Op het eerste 
gezicht zijn het lieflijke tafereeltjes maar in tweede instan-
tie blijken het scènes die het daglicht niet kunnen verdra-
gen. Bloederige lijken in het gras, een dode haas, een mes en 
beruchte historische figuren. Ik laat me inspireren door de 
schoonheid van de natuur en het minder fraaie gedrag van 
de mens. Kortom, zonder duisternis is er geen licht.

Annetje Surie
Den Haag, 1971

100 x 150 cm
Papier en acryl 
op doek

PRIJS 
! 5.500

Annetje Surie
ZONDER TITEL

Op dit werk is het Himalayagebergte getekend in zwart-
wit tonen. In mijn werk is schaduw versus licht een 
belangrijk thema. Het ene is er niet zonder het andere. 
Schaduw en licht symboliseren het dualisme in ons be-
staan en laten de tegenstellingen van het leven zien. Ik ben 
geïnspireerd door de natuur, dromen en filosofie. Dit werk 
verwijst naar de Hindoeïstische Upanishaden, met Vedi-
sche geschriften en met Uma, de godin van de wijsheid, de 
dochter van de Himalaya.

Monique Temmen
Oosterhesselen, 1976

140 x 190 cm
Houtskool en potlood 
op 300 grams 
Hahnemühle papier

PRIJS 
! 6.150

Monique Temmen
HIMALAYA: STUPA

212211
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Een stilleven gemaakt met een oude fotografische techniek: 
Wet Plate Collodion. Dit is een negentiende-eeuws procedé 
waarin met zilver een directe positief op een plaatje zwart 
metaal wordt gemaakt. Deze manier van werken vraagt 
aandacht, beheersing van het ambacht en het omarmen 
van de traagheid van het proces. Het gieten, belichten en 
afwerken van de plaat gebeurt ter plekke; de chemie moet 
nat zijn om het licht te kunnen vangen. Voor deze tintype 
gebruikten we een messing Voigtländer-lens uit 1886 en 
een belichtingstijd van ongeveer vier seconden.

Tintype Studio
Amsterdam, 1979 & 1977

16 x 12 cm
Wet Plate Collodion 
techniek op aluminium 
in lijst

PRIJS 
! 1.595

Tintype Studio
NOON

Ik werk al geruime tijd aan een serie die gaat over de inner-
lijke wereld van een vrouw die mijn moeder is. Voordat ik 
er was, had mijn moeder een ander leven waarin zij mijn 
vader heeft ontmoet. In Ma Mère la Femme V maak ik toe-
spelingen op bescherming, lichtpunten in donkere dagen 
en op leven in een schaduw die jezelf weer kan opheffen.

Fay Twan Tjoa
Amsterdam, 1968

88 x 88 cm
Digitale C-print van 
analoge opname

PRIJS 
! 850

Fay Twan Tjoa
MA MÈRE LA FEMME V

214213
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Interne dialoog tijdens vertrek.Mariken Tönis
Den Haag, 1972

61 x 85 x 5 cm
Dibondprint op 
perspex in led-lichtbak

PRIJS 
! 2.400

Mariken Tönis
THE WALKAWAY

De foto is op 9 januari 2013 tegen het vallen van de avond 
genomen in Sedella, een bergdorpje in het Zuiden van 
Spanje. De foto is niet geënsceneerd of bewerkt.

Tina Vanderwerf
Den Bosch, 1951

23 x 33 cm
Lambda Print, 
aluminium, hout 
en museumglas

PRIJS 
! 475

Tina Vanderwerf
SEDELLA
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Ik maak gebruik van materialen die zich in een transfor-
merende staat aan mij opdringen. Voorwerpen die geen 
functie meer lijken te hebben of zijn vervangen door 
andere. Ik zoek de context in de associaties en de identiteit 
die we van het product kennen. Het beeld transformeert en 
de oorspronkelijke betekenis gaat samen met mijn nieuwe 
context zowel inhoudelijk als visueel een relatie aan.

Sjimmie Veenhuis
Haren, 1984

84 x 173 cm
Foto op aluminium

PRIJS 
! 830

Sjimmie Veenhuis
MAJORS

Met behulp van oude foto’s en ‘transfer’ technieken borduur, 
stik, kras en voeg ik ander materialen toe om verschillende 
lagen te creëren. Met mijn bewerkte foto’s wil ik niet 
alleen het verstrijken van de tijd uitdrukken, maar ook 
onze herinneringen en onze ervaringen van verlies. Ik ben 
geïnspireerd door de manier waarop visuele manipulaties 
ons gevoel van eigenwaarde, het geheugen en onze ideeën 
over tijd en ruimte kunnen beïnvloeden.

Joel Vega
Nijmegen, 1963

36 x 46 cm
Gemengde technieken 

PRIJS 
! 550

Joel Vega
THE WEDDING GUESTS
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In mijn beeldende studies experimenteer ik met diverse 
materialen. De voorbedachte rade speelt een ondergeschik-
te rol, het gaat om het zien en mijn ontdekkingen. Ik werk 
naar een krachtige essentie en voeg iets toe wat minder 
conventioneel is en meerwaarde meebrengt. In dit werk 
doorbreken de minimale imperfectie en de variatie in 
kleurtonen het te verwachten patroon. De textuur maakt 
dat elke lichtval, elke hoek en elke positie een dynamisch 
beeld oplevert.

Lies van der Velde
Zwolle, 1969

57 x 57 cm
Collage van snijwerk 

PRIJS 
! 950

Lies van der Velde
ZONDER TITEL

Door het jachtige bestaan kijken mensen nauwelijks om 
zich heen. Om dit patroon te doorbreken, stel ik vragen zon-
der antwoord. Is het hol of bol, beweegt het of niet, is het er 
wel of niet? Men kijkt, kijkt nog eens, en nog eens, tot het 
moment dat de waarnemer uit zijn jachtige bestaan wordt 
gehaald en kijkt. De ruimte en een object moeten een bele-
ving zijn. Wat ontstaat of wat verdwijnt als er is ingegrepen? 
Zijn er bijzondere zichtlijnen of wordt men juist getrokken 
door een mysterieus licht dat zich om de hoek bevindt?

Mark Veliscek
Den Haag, 1974

50 x 100 x 10 cm
Schuim en gips

PRIJS 
! 1.500

Mark Veliscek
ORDE IN DE CHAOS

220219
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De capaciteit van een individu om eigen beslissingen te 
nemen en het daadwerkelijk in staat zijn tot het verrichten 
van daden, staat voor mij voor autonomie. Ik geloof in de 
universele noodzaak van autonomie en in het belang van de 
vrijheid die hieruit voortkomt. De intrinsieke motivatie is 
hierbij van belang. Zonder autonomie zou kunst zich niet 
de vrijheid kunnen verschaffen om tot buiten de grenzen 
van de ons bekende wereld te banjeren. Om er zelfopgeleg-
de beproevingen te ondergaan en om zo tot zinnenprikke-
lende en verwonderingwekkende kunstwerken te komen.

Renée Verberne
Blerick, 1988

Video

PRIJS 
! 695

Renée Verberne
TUMBLER

Er heerst in mij een metafysisch verlangen om elders te 
zijn. In de werkelijkheid zoals wij die waarnemen, huist 
een diepere kern, een wezen van de dingen. Deze wordt 
verdrongen door de snelheid en onachtzaamheid waarmee 
de tijd aan ons voorbijgaat. Binnen de gegeven tijdsruimte 
verlang ik naar die diepere kern die ik probeer te vinden in 
verloren ruimtes van onze samenleving – oerplekken die 
aan het zicht van de massa onttrokken zijn. Ik zoek plekken 
die voor mij een mogelijkheid tot verbinding waarborgen.

Renée Verberne
Blerick, 1988

90 x 135 cm
Fotografie, 
zelfregistratie

PRIJS 
! 1000

Renée Verberne
DIEP

222221
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Ik heb een snelle kwaststreek en schilder sfeervolle 
taferelen van mensen in armoedige en soms uitzichtloze 
situaties. De expressieve uitdrukking van gezichten 
en figuren in mijn werk geef ik in gedempte kleuren 
bijna abstract weer. Ik maak gebruik van foto’s uit oude 
fotoboeken, kranten en eigen foto’s.

Hanny Verbrugge
Boekel, 1954

60 x 50 cm
Acryl op doek

PRIJS 
! 650

Hanny Verbrugge
LICHT!

Fantasie en werkelijkheid zijn begrippen die in mijn 
fotografie dicht bij elkaar liggen. Ik ben op zoek naar 
het spanningsveld tussen werkelijkheid en illusie. Ik 
voeg elementen toe aan een bestaande locatie. Ik heb dit 
werk gemaakt tussen de bloeiende bloesembomen in de 
Amsterdamse Bloesemtuin. Op het moment dat ik deze foto 
maakte, had mijn leven een vrolijke wending genomen. De 
dansende vlinders en de kleurrijke lichtvlekken geven mij 
een gevoel van rust en vreugde.

Eline Vergunst
Amsterdam, 1981

140 x 93 cm
Foto op dibond 
ingegoten in epoxy

PRIJS 
! 1.900

Eline Vergunst
FREE 2
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kostbaar licht 
zacht en zoet 
je bent een deel van mij 
en toch ben je jezelf

Als jong adolescent stond ik langs de catwalk in Parijs en 
fotografeerde ik Helena Christensen. Prachtig vond ik dat. 
Een beeld maken doet iets met me. Ik werk vanuit kracht, 
vorm, invalshoek, beweging, abstractie en contrast. Verder 
laat ik het beeld zijn werk doen.

Jet Vogelezang
Monster, 1976

62 x 46 cm
Lambda Print 
op dibond

PRIJS 
! 840

Jet Vogelezang
SLS-NESS

In mijn werk onderzoek ik universele aspecten in relatie 
tot het menselijk bestaan. The little street is een werk uit 
een serie conceptuele fotowerken waarmee ik een brug sla 
tussen het heden en verleden. In dit geval verwijs ik via een 
titel naar een schilderij van Vermeer (Het Straatje). Zicht-
baarheid is gekoppeld aan kleur die ontstaat door het licht. 
De verdeling van natuurlijk en kunstmatig licht binnen de 
gekozen compositie roept een mysterieuze spanning op. 
De foto is genomen in het vroege ochtendlicht tijdens het 
kortstondige l’heure bleue (het blauwe uur).

Reggie Voigtländer
Helmond, 1966

50 x 70 cm
Foto op plexiglas

PRIJS 
! 1.250

Reggie Voigtländer
THE LITTLE STREET
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In 2012 heb ik zes maanden in een ruimte met uitgestrekte 
raampartijen gewerkt. Het steeds veranderlijke daglicht 
was van grote invloed op mijn werk. Het licht kon ruimte 
scheppen maar ook comprimeren. Het kon vormen maken 
of breken. Het kon scherpe lijnen vervagen, verzadigde 
kleuren accentueren of juist helemaal verbleken. Heel 
soms kreeg het licht al deze elementen tegelijkertijd in 
zijn greep. Op zo’n zeldzaam wonderlijk moment werd een 
door Rene Jansen ontworpen stoel onderdeel van mijn 
fotografische abstractie.

Bram Vreven
Den Haag, 1973

31 x 47 cm
Inkjetprint op 
aluminium

PRIJS 
! 600

Bram Vreven
ZONDER TITEL

Dit werk gaat over zichtbaar en onzichtbaar. Over de dis-
crepantie tussen mijn angst om mezelf zichtbaar te maken 
en het verlangen om juist wel zichtbaar te zijn. Jiska is een 
tijdschrift met collages, foto’s van het leven van alledag, 
abstracte zelfportretten, zelfportretten waarbij ik mezelf 
in verschillende rollen heb geplaatst, zelfportretten die 
ik vanuit fantasie heb bewerkt, een interview met mezelf, 
gedichten en een column. Bij het tijdschrift hoort tevens 
een zelfportret in de vorm van een video-installatie .

Jiska de Vries
Breda, 1982

40 x 30 cm
Tijdschrift en 
video-installatie

PRIJS 
! 3.000

Jiska de Vries
PERSONALIZE
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In onze westerse samenleving wordt voornamelijk één 
mannelijke god aanbeden. Toch hadden God en Allah een 
vrouw (Asherah en Allat), hun gelijke. Zij hebben echter de 
vertalingen niet overleefd. De vraag is of we zijn doorge-
schoten in de mannelijke aspecten in onze samenleving. 
Zijn we in balans? Wordt het weer tijd om vrouwelijke 
godinnen in het licht te zetten? Zoals Moeder Aarde en 
zoals hier in Woman of light, de geboorte van Venus. Maar 
is alles wel zoals het lijkt? Of kan de verlichting ook voor 
illusie zorgen?

Irma de Vries
Amsterdam, 1980

162 x 48 x 25 cm
Kunststof en video

PRIJS 
! 3.500

Irma de Vries
WOMAN OF LIGHT

De was is de was niet meer. Trudie Wals
Den Haag, 1950

30 x 45 cm
Foto op forexplaat

PRIJS 
! 350

Trudie Wals
SIRACUSA
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De portretkunst van oude meesters was mijn inspiratiebron 
voor deze foto. In mijn portretten gaat het om de gelaats-
uitdrukking van de modellen. Die is op deze foto sereen en 
mysterieus. De zachtheid van de huid van het jonge meisje 
en de verhouding in lichte en donkere partijen versterken 
de sfeer van het beeld. Ik heb de foto’s digitaal bewerkt om 
zo een balans te vinden.

Dolf Walter
Rotterdam, 1962

80 x 64 cm
Foto op dibond

PRIJS 
! 375

Dolf Walter
PORTRAIT OF A YOUNG GIRL

Ik ben opgegroeid bij de Lopikerwaard bij IJsselstein. De 
weidsheid van het duistere landschap viel me op. Ik reali-
seerde mij dat je deze weidsheid niet zo vaak meer tegen-
komt in de alom verlichte Randstad. Uitzichten zonder flats 
of fel verlichte kassen zijn zeldzaam. Het was voor mij een 
verademing om op een zondagavond het dunbevolkte en 
winderige gebied van de Lopikerwaard te doorkruisen en 
uit te stappen naast een weiland om de nachtelijke ruimte 
in mij op te nemen en deze vervolgens vast te leggen.

Merlijn van der Wardt
Bilthoven, 1977

44 x 85 cm x 2
Foto in houten lijst

PRIJS 
! 1.450

Merlijn van der Wardt
LOPIKERWAARD
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‘Ik wil met een spiegeltje in de zon spelen’.Weidejansen
Acht, 1967

21 x 30 x 1 cm
Schetsboek en potlood 
op papier

PRIJS 
n.o.t.k.

Weidejansen
IK WIL MET EEN SPIEGELTJE IN DE ZON SPELEN

Ik heb met diverse kleuren en soorten garens een tekening 
gemaakt. Elk onderdeel van het landschap heb ik anders 
benaderd en zo is er een verscheidenheid aan structuren 
ontstaan. Het lijnenspel zorgt voor een open structuur, 
waardoor het licht steeds opnieuw een rol kan blijven 
spelen. De slagschaduw op de witte ondergrond en de 
gekleurde draden geven vorm en sfeer aan dit werk.

Marijke Wessel
Berkel en Rodenrijs, 
1963

100 x 140 cm
Garens en acrylmedium 
met kopspelden op 
foamboard

PRIJS 
! 1.800

Marijke Wessel
BOMEN IN HET LICHT
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Dit is een foto-opname uit een serie van 38 foto’s die ik 
in 1984 heb gemaakt. Ik heb zowel overdag als ‘s avonds 
geprobeerd het licht van Amsterdam te vangen. Ik heb een 
UV-filter voor mijn Hasselblad groothoeklens gezet en deze, 
ten dele, met vaseline ingesmeerd. Het licht werd door de 
breking extra geaccentueerd. Zonnestralen door bomen, 
lantaarnlicht aan de grachten en licht tussen huizen door. 
Door de vaseline op een bepaalde manier aan te brengen, 
hield ik de vorm volkomen in eigen hand.

Pim Westerweel
Naarden, 1936

50 x 50 cm
Glicéeprint op 260 gr. 
Epson Coldpress mat 
papier

PRIJS 
! 650

Pim Westerweel
STEEGJE AMSTERDAM

Ego sum lux mundi; qui me sequitur, non ambulat in 
tenebris.
Ik ben het licht der wereld; die mij volgt, zal niet in de 
duisternis lopen.
Joh. 8:12

De foto’s heb die ik de afgelopen winter van de kerk Santa 
Maria dei Miracoli in Venetië heb gemaakt, heb ik gecombi-
neerd en bewerkt tot een zich herhalende filmanimatie.

Jos Wilcke
Amsterdam, 1949

Computeranimatie 

PRIJS 
! 1.200

Jos Wilcke
EGO SUM LUX
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Bekijk het maar…
Ik wou het eigenlijk hier bij laten. Toch wil ik nog toevoe-
gen dat de nieuwe eigenaar eventueel zelf het beeld achter 
de ramen kan laten invullen. 

Jos Wilcke
Amsterdam, 1949

Computeranimatie

PRIJS 
! 1.200

Jos Wilcke
LUCIDE

Dit reliëf is gemaakt door het beeldhouwerscollectief Wilp-
se Klei. Wij zijn een collectief van tien beeldhouwers, ieder 
met een eigen stijl en wijze van werken. In Onbestemd 
landschap hebben wij eenheid in onze manier van werken 
gebracht. Door de werking van het licht over het oppervlak 
ontstaat een steeds wisselend ‘landschap’, waarin de be-
schouwer kan ronddwalen of zich mee laat voeren. 

Beeldhouwgroep 
Wilpse Klei
Deventer, 1947

120 x 187 x 10 cm
Uitgestoken PUR plaat

PRIJS 
! 475

Beeldhouwgroep Wilpse Klei
ONBESTEMD LANDSCHAP
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Mijn werk gaat over transformatie. Zo lopen in mijn 
onbewerkte foto’s verschillende realiteiten door elkaar. Het 
gaat over de overgangen van leven en dood en innerlijke 
en uiterlijke schoonheid. Kwetsbaarheid en vergankelijk-
heid worden uitvergroot, de fase van Unio Mystica, waarin 
samensmelting van de tegendelen zichtbaar wordt. Hoe 
kwetsbaarheid sterk is en vergankelijkheid nieuw leven in 
zich draagt en de innerlijke wereld naar buiten treedt.

Meriam Windmeijer
Den Haag, 1961

38 x 50 cm
Foto

PRIJS 
! 395

Meriam Windmeijer
OUT OF THE BLUE

Vervreemding en intimiteit zijn terugkerende thema´s in 
mijn werk. Humor is daarin vaak waarneembaar én voel-
baar. Are you experienced? is gebaseerd op de ‘kijkdoos’. 
Via een spionnetje aan de voorzijde kijkt men in het abso-
lute donker in de doos. Door het draaien aan het handvat 
aan de zijkant, licht in die donkerte de tekst Turn me on op. 
Het voyeuristische karakter benadrukt de dubbelzinnigheid 
van de tekst. Are you experienced? is tevens een knipoog 
naar Étant donnés van kunstenaar Marcel Duchamp, die bij 
uitstek humor met seksuele toespelingen wist te verweven.

Winkler & Prinses
Amsterdam, 1951

33 x 30 x 42 cm
Hout, metaal, 
fietsdynamo, vilt, 
led-verlichting

PRIJS 
! 2.100

 Winkler & Prinses
ARE YOU EXPERIENCED?
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Dit wil ik je vertellen:

Geef de vergeet-me-nietjes op je balkon elke dag water, dan 
zullen ze groeien en bloeien. Geef zo ook jezelf dagelijks 
water, dan zul je groeien en bloeien. Dan ga je de moge-
lijkheden benutten die het voorliggende stadslandschap je 
biedt. Want kijk maar mee over de balkonrand: alles is er al. 
Woonruimte, werk, voedsel, bescherming, buren. En een 
zee van ruimte. Niet per se vrolijk en uitbundig – alles kent 
immers zijn keerzijde – maar wel aanwezig. Om te worden 
geleefd, elke dag opnieuw.

Matthijs Winnubst
Den Haag, 1970

170 x 200 cm
Acryl op linnen

PRIJS 
n.o.t.k.

Matthijs Winnubst
DAGELIJKS WATER GEVEN

Licht stroomt bij je binnen, buigt en vormt zich,
Vormt beelden,
Zuivere, duidelijke beelden,
Zuiver en duidelijk door de vele haarscherpe details.

Maar wat als de details vertroebeld raken, verkreukeld lijken,
Omdat licht niet bij je binnenstroomt, maar sijpelt,
Niet buigt, maar verbuigt,
Zich niet vormt, maar vervormt,
Vervormt tot verwrongen, troebele beelden.

Het kan je zomaar gebeuren, fovea centralis, 
Zomaar midden in een boek,
Zomaar. Ergens.

Bas J. de Wit
Moordrecht, 1969

116 x 115 x 15 cm
Glas gelijmd 
op boeken

PRIJS 
! 950

Bas J. de Wit
FOVEA CENTRALIS
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Biltong is gedroogd vlees en typisch Zuid-Afrikaans. Ik 
leerde dit vlees kennen door mijn Zuid-Afrikaanse moeder. 
Biltong wordt bereid in een droogkast die me deed denken 
aan een doka. Daar waar licht, tijd, visualisatie en transfor-
matie centraal staan. Deze elementen komen samen in een 
houten droogkast met vier compartimenten die door glas 
van elkaar zijn gescheiden. Het meest ethische onderdeel 
van het maakproces is het drogen van het vlees. De toonkast 
presenteert de waarde van dit proces. Door de gloeilampen 
steelt het vlees de show in het theater.

Lisanne van Zanten
Utrecht, 1987

146 x 48 x 57 cm
Hout, glas en messing

PRIJS 
! 5.000

Lisanne van Zanten
BILTONG TOONKAST

Van oudsher is het Nederlands landschap door de mensen 
gemaakt en gecultiveerd. Het kunstmatige landschap 
veranderen en verbeteren we steeds weer. Dit proces zal 
nog eeuwig door blijven gaan. In mijn schilderijen ga 
ik verder met dit proces. Ik zoek naar oplossingen voor 
problemen waar we in de toekomst mee te maken kunnen 
krijgen. Met de antwoorden die ik vind, creëer ik nieuwe 
landschappen die mogelijk in de toekomst zouden kunnen 
ontstaan.

Mick Zborowski
Utrecht, 1982

40 x 30 cm
Acryl op doek

PRIJS 
! 637

Mick Zborowski
UNTITLED 48
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Ik laat me inspireren door de ruis: de gespannen verhou-
ding tussen afbeelding en werkelijkheid. Ook de ruis tussen 
media en waarheid, tussen fictie en non-fictie fascineert 
me. Door de toenemende beeldcultuur blijft dit fenomeen 
relevant en moedigt me aan om het te onderzoeken en 
nieuwe beelden te maken. Foto- en videobeelden die op 
hun beurt vragen oproepen bij de toeschouwer. Althans, dat 
hoop ik. Het kan ook zijn dat het de toeschouwer niets kan 
schelen of de jongeman in Afterlife talk wel of niet uit het 
raam springt.

David (Dave) Zijlstra
Den Haag, 1969

Video

PRIJS 
! 45

David (Dave) Zijlstra
AFTERLIFE TALK

FOTOMANTRA

Verwijst de foto alleen naar het zichtbare van het gefotografeerde? 
Verwijst de foto ook naar het wezen van het gefotografeerde? 
Verwijst de foto alleen naar het licht, opgevangen door een 
lichtgevoelige sensor? 
Verwijst de foto ook naar context, naar betekenis en belang?
Verwijst de foto alleen naar oorsprong en bezit, naar de maker 
en de eigenaar?
Verwijst de foto ook naar wat verborgen blijft?

David (Dave) Zijlstra
Den Haag, 1969

36 x 36 cm x 2
Fine Art Print op 
Hahnemühle, Liquid 
Gloss op dibond

PRIJS 
! 1.250

David (Dave) Zijlstra
QUESTION 9: WHAT DO WE REALLY KNOW 
ABOUT THE GIRL WITH THE MILK CARTON?
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In mijn werk maak ik gebruik van een basisvorm. Deze 
vorm is opgebouwd uit een afgeplatte piramide met 
daarbovenop een kubus. Ik onderzoek de mogelijkheden 
voor de compositie, het kleur- en materiaalgebruik en 
de structuur. Ook in dit schilderij, dat ik speciaal voor de 
ZomerExpo 2014 Licht heb geschilderd, staat de basisvorm 
centraal. De poëtische vraagstelling luidt: ‘Hoever reikt het 
licht van zijn hymne?’ 

Geert Zomer
Harderwijk, 1963

30 x 35 cm
Gemengde techniek 
op doek

PRIJS 
! 770

Geert Zomer
HOEVER REIKT HET LICHT VAN ZIJN HYMNE?

Het licht van de maan is prachtig. De maan staat voor mij voor het 
gevoelsleven, de vruchtbaarheid en het moederschap. Voor de 
verbinding met mijn eigen moeder. In deze installatie heb ik zeven 
oude glasnegatieven verwerkt. De negatieven laten afbeeldingen uit 
de biologie zien. Door middel van een uitsparing aan de achterkant 
ontstaat er elke keer een andere maan. Ik haal mijn inspiratie uit 
oude foto’s van onbekende mensen. Op mijn manier breng ik ze op-
nieuw tot leven. De cirkels verbeelden het licht en de herinnering.

Thea Zweerink
Varsseveld, 1962

103 x 17 cm
Installatie, oude 
glasnegatieven met 
papier en ijzer

PRIJS 
! 450

Thea Zweerink
DE MAAN
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Licht symboliseert het leven en is een wezenlijk begrip 
in de beeldende kunst. Licht is ongrijpbaar, vluchtig en 
tegelijkertijd constant en onmisbaar. Wat geluid is voor 
muzikanten, is licht voor beeldend kunstenaars. Licht 
heeft 1745 kunstenaars geïnspireerd om 3000 kunstwer-
ken te laten zien tijdens de voorrondes van de ZomerExpo 
2014 Licht. 

De open inschrijving en de snelle en anonieme keuze 
is de formule van de ZomerExpo. Voor de vierde keer 
presenteren het Gemeentemuseum Den Haag en 
ArtWorlds dit unieke samenwerkingsproject. Een jury 
van 45 kunstenaars, journalisten, galeriehouders en 
museummedewerkers heeft 248 werken gekozen voor de 
tentoonstelling. Het resultaat is prachtig. De levenslus-
tige tentoonstelling omvat een bonte verzameling foto’s, 
films, architectonische werken, monumentale ruimtes, 
kleine tekeningen en grote schilderijen. Het licht is 
gezocht, gevonden, gevangen en ontweken.

De ZomerExpo 2014 Licht is een verkooptentoonstelling. 
De prijzen van de werken staan in deze catalogus ver-
meld. ArtWorlds faciliteert de verkoop en wil bezoekers 
aansporen om te kijken, te kiezen en te kopen.


