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VOORWOORD

Wanneer u dit voorwoord leest, dan deelt u met ons een bijzonder 
moment voor Kunstacademie Friesland en een groot aantal 
studenten.

Dit jaar, 2020, is namelijk het jaar dat de eerste lichting studenten van 
de beroepsopleiding afstudeert. Vanzelfsprekend hadden wij dit graag 
met u willen vieren met een tentoonstelling in ons nieuwe pand. 
Helaas kennen we allen de coronarealiteit van de laatste maanden. 
Jammer genoeg kon dit niet doorgaan.

Commissaris van de Koning, dhr. Arno Brok,  zou deze tentoonstelling 
geopend hebben, waarmee Kunstacademie Friesland en het dagelijks 
bestuur van onze Provincie aandacht hebben voor de belangrijkheid 
van dit bijzondere moment.  

De beroepsopleiding werd in 2015 een feit en er werd meteen in het 
eerste jaar volop ingeschreven. Wij zijn trots op deze studenten, op 
de kwaliteit van hun werk en de moed van deze studenten om dit 
leerproces met zichzelf en onze docenten aan te gaan.
Het resultaat is er dan ook naar! Deze catalogus is een document met 
het werk van de eerste lichting afgestudeerden. 

Wij, als stichtingsbestuur van Kunstacademie Friesland, zijn dan ook 
trots dat we met ons allen zulke grote stappen hebben durven maken.

Gefeliciteerd afgestudeerden, geniet ervan en ik weet zeker dat 
Friesland nog veel van jullie zullen horen en zeker zien!

FROUKJE HERNAMDT
Voorzitter Kunstacademie Friesland



KUNST IS ZONDER GRENZEN. 

KUNST EIST VRIJHEDEN.

Opleiden daarentegen is juist vaak bieden van structuur, houvast, een 
vastomlijnd kader.

Juist dáár schuurt iets: een lijn uitzetten met omschreven einddoelen 
én tegelijkertijd ruimte bieden voor het meanderende proces dat het 
aanboren en ontwikkelen van een authentieke beeldtaal en eigen 
visie is. Een merkwaardig, uitdagend spanningsveld waarover ik met 
docenten en de eerste lichting studenten vaak van gedachten heb 
gewisseld. 
 
Een spanningsveld dat voor studenten regelmatig onwennig 
aanvoelde, twijfels en onzekerheden kon oproepen over wat 
er verwacht wordt en wat je kunt verwachten. Dat op jezelf 
teruggeworpen worden, is essentieel voor het helder krijgen van je 
eigen drijfveren en eigen invulling. 

Als aankomend kunstenaar moet je leren jouw verhaal te brengen 
met alle twijfels en onzekerheden die intrinsiek ingebakken zijn in de 
kunst. Dat vraagt lef. Lef om kwetsbaarheid te tonen. Om te laten zien 
waar je voor staat. Daarnaast moet je bovenal bevlogenheid, urgentie 
voelen. De urgentie dat elk verhaal ertoe doet. Keihard werken dus!

'£W�LV�KRH�GH]H�VWXGHQWHQ�KHW�JHȴNVW�KHEEHQ��$OV�LN�GRRU�GH]H�
catalogus blader, wordt mijn gevoel van urgentie weer scherp: dit is 
waar ik het voor doe!   

Kunst is een verhaal dat nooit af is, dat nooit uitverteld raakt en altijd 
verteld moet blijven worden. Op zoveel mogelijk manieren, in zoveel 
mogelijk vormen.

NATASJA KNAP
Opleidingscoördinator



In mijn kunstwerken kom ik mezelf tegen. Het is een persoonlijk ver-
haal dat universeel is. Het is een zoektocht naar de verbinding tussen 
een lief onschuldig kind en de volwassene van nu. Het leven is niet 
altijd zo simpel en liefelijk. In mijn kunstwerken wil ik de beklemming 
vangen die soms voelbaar is. Hoe verhoudt zich de relatie tussen het 
kind in mij en de mens die ik nu ben? 

Deze innerlijke worsteling van de mens wordt verbeeld in meerdere 
kunstuitingen. Ten eerste de schilderkunst, waarin ik mijn gevoel goed 
kwijt kan. De doeken zijn niet dicht geschilderd, hierdoor krijgt het 
werk een zekere spanning. Ten tweede komt de blauwdruk, cyano-
typie, veelvuldig naar voren. Dit medium heb ik gebruikt om de brug 
tussen vroeger en nu te slaan. Hoe dunner de laag, hoe gevoeliger en 
beklemmender de werkjes worden. Als derde kunstuiting komt foto-
JUDȴH�DDQ�ERG��HHQ�IRWR�ZDDULQ�DOOH�HOHPHQWHQ�VDPHQNRPHQ�

AAFJE TERLAAK POOT-HAITSMA 
www.aafjeterlaakpoot.nl



DOOR KLEUR GEVORMD

Tijdens een schoolonderzoek werd mij verteld dat ik kleurenblind ben.
Persoonlijk vind ik dit een verkeerd woord, ik zie wel kleuren en ik ben 
niet blind. 

Het is moeilijk voor mij om aan iemand anders duidelijk te maken hoe ik 
een kleur zie en beleef, want iedereen ziet en beleeft kleuren sowieso al 
op zijn eigen manier.  Daarom ben ik op zoek gegaan naar vormen die 
kleuren uitbeelden zoals ik ze beleef.  

Hiervoor koos ik de drie primaire kleuren omdat deze kleuren voor mij 
duidelijk te zien zijn. De kleur blauw, en daarmee ook zijn vorm, staat 
voor mij voor stevigheid, standvastigheid, iets waar je op kan bouwen. 
Een stevig betrouwbaar blauw is de basis voor rood. Rood staat voor mij 
voor vrouwelijkheid, geborgenheid, veiligheid en warmte. Zijn de kleur- 
vormen blauw en rood in evenwicht dan tillen zij het nieuwsgierige  geel 
de hoogte in, waar het kan groeien en zich ontplooien in vrijheid. 

ANNEKE PANSTRA



Emotie en sfeer zijn belangrijke elementen in mijn kunst. 
 Ik probeer er gevoel en gelaagdheid in te krijgen zodat er een verhaal of 
diepere betekenis beleefd kan worden. Bij mijn portretten draait het om 
karakter, emotie en de innerlijke wereld.

Ik schilder laag over laag wat het werk diepte en transparantie geeft. 
Dit kan een mysterieuze uitstraling veroorzaken, wat de beschouwer de 
ruimte geeft voor een eigen invulling. Belangrijke fragmenten worden 
extra uitgewerkt. Toch blijft het geheel schetsmatig wat het werk een 
bepaalde vrijheid, beweging en lucht geeft. 

De mediums die ik gebruik zijn voornamelijk acryl en olieverf. Wanneer 
het werk het nodig heeft, voeg ik andere materialen toe. Ik neem de 
ruimte om te experimenteren, wat verrassend uit kan pakken. 

Kunst heeft bezieling nodig. Het is creëren wat in mij leeft. 

CLASINA FLAPPER 
ZZZ�FODVLQDȵDSSHU�H[WR�QO



Ik vertel graag een verhaal.  Over een mens, maar ook over een 
voorwerp of een gebeurtenis. Het thema van mijn werk is altijd 
verweven met oorsprong of afkomst. Dit oneindige thema is op alles 
en iedereen van toepassing en daar haal ik mijn inspiratie uit.  Ik 
verwerk dit in een portret, waarbij ik gebruik maak van hout, olie- en 
acrylverf en houtskool.

9HUVFKLOOHQGH�ODJHQ�LQ�KHW�ZHUN��OHWWHUOLMN�HQ�ȴJXXUOLMN��JHYHQ�KHW�
verhaal weer. De lagen ontstaan door middel van glaceren en het 
gebruik van schellak, waarbij de onderliggende laag zichtbaar blijft en 
een onderdeel van het verhaal is geworden.

Belangrijk voor mij is dat het werk de kijker aan het denken zet en 
wanneer er daarbij een nieuw verhaal ontstaat, heb ik het goed 
gedaan.

ERNA VOOYS



Myn wurk hat hast altiten te krijen mei de natoer, it is 
ynspiraasjeboarne sûnder ein. Bûtenút, al dan net hurddravend fyn 
LN�GH�U¬VW��ȴHO�LN�P\�IHUE½Q�PHL�GH�RPMRXZLQJ�HQ�NULM�LN�URP�VLFKW��LQ�
foarm fan gelok?  
 
Mar ik sjoch ek hoe hurd de wrâld feroaret, de natoer skraler wurdt, 
hoe’t it lân útrûpele en misbrûkt wurdt. En ek dat lang noch net alle 
eagen iepen geane... Hoe’t myn wurk foarm kriget stiet net altyd 
yn it foar fêst. Ik wurkje gauris mei grafyske techniken (ets, lino, 
KRXWI\N��HQVIK����0DU�HN�IRWRJUDI\��ȴGHR��WHNHQMHQ��VNLOGHUMHQ��RI�VRPV�
kombinaasjes dêrfan, brûk ik om myn ideeën stal te jaan.

Ik wol myn ‘beleving’ fan it ûnderwerp oerbringe op de beskôger, 
ik hoopje dat dat dan it soarte fan besef fan de kwetsberens fan de 
natoer en dêrmei it nuodlike fan it bestean yn gong set.

HENK NIJP 
www.facebook.com/henk.nijp 



Het maken van kunst biedt mij de mogelijkheid om emoties te 
vertellen. Om gevoelens van vreugde en verdriet in een beeld of een 
schilderij te vertalen.  Belangrijk is mijn leefomgeving. Mensen, dieren 
en grote vraagstukken zoals milieu, discriminatie en armoede hebben 
mijn aandacht. Hier haal ik mijn inspiratie en werkthema’s uit.

Mijn werk is een 3D project van Larikshout van de boom uit eigen 
tuin. Het bestaat uit 5 schijven. In iedere schijf heb ik een cirkel 
ingemaakt. Deze cirkels zeggen iets over de tijd en de verschillende 
karakters. De schijven zijn 7 cm dik.  Op één volgend worden de 
cirkels steeds een stukje groter en anders van structuur. De schijven 
vertegenwoordigen, behalve een gezinslid, ook een periode in ons 
leven.

HENRIËTTE TER HORST



‘Hoe laat leven we eigenlijk’

In mijn werk is vergankelijkheid leidend. Er is een behoefte tot 
verwerking van dagelijkse dingen. Of het nu gaat om gevoelens van 
verdriet, lust of verveling, het zet me aan tot maken, tot verbeelden.                                                                                      
Op die manier duid ik als het ware de tijd en vestig 
de aandacht op details van schoonheid en leegte. 
Voor mij schuilt in het ene steeds het andere.                                                                                                    
Tijdens het werkproces volg ik het materiaal en het materiaal volgt 
mij. Regelmatig terugkijken zorgt ervoor zicht te houden op het 
groter geheel. Wat is de kern, wat blijft over? Het denken, het laten 
gebeuren, de verschillende materialen en technieken, het spelen 
en het maken geven richting om mijn eigen beelden te vinden.                                                                                         
Het verbeelden lest mijn dorst naar betekenis en zingeving. En 
misschien wel het meest belangrijke, het maakt dat ik me even verlies 
en het verzoent me met de realiteit: er komt een einde aan. 

HILDA VAN DER VEEN
@art_hildavanderveen
www.artedame.nl



De liefde voor het landschap, de zee en de fascinatie voor de 
oerkrachtenvan de natuur, zijn thema’s die vaak terugkeren in 
mijn werk. Het gevoel wat ik hierbij heb wil ik overbrengen op de 
beschouwer.

Daarbij ben ik niet geïnteresseerd in het nabootsen van de 
werkelijkheid maar zoek ik naar een vorm die mijn emoties het beste 
verbeeldt. Mijn werk is abstract en komt vaak intuïtief tot stand door 
te experimenteren met verschillende werkwijzen, materialen en 
technieken. 

Wat mij als kunstenaar boeit is de zeggingskracht van het pure 
materiaal. Textuur en onderlinge contrasten spelen een belangrijke 
rol in mijn werk  en vertellen een verhaal op zich. De hand van de 
maker, zichtbaar en voelbaar aanwezig in de materie  bezielt het werk 
en maakt het persoonlijk en uniek. 

JACK VISSER
www.visser-ontwerpburo.nl/kunst-van-jack-visser



De Wâldpyk 

In mijn werk deel ik mijn beleving en verwerking van dingen die mij als 
Wâldpyk vol raken. Het gaat om onrecht van klein tot groot. Om een 
grensoverschrijdende gedraging, opmerking of het gevoel te worden 
genegeerd. Hoe dit door een Wâldpyk wordt beleefd en hoe gaat hij 
hier mee om. 

De beleving van een Wâldpyk, de kern daarvan, geef ik weer in mijn 
werk. De kracht, het bruisen en het chauvinisme van de Wâldpyk.  
Het mystieke van de Wâlden, de broei, de waakzaamheid. Op elk 
moment kan er iets ontstaan waardoor de broei overslaat in bruisend 
vuur. Waarbij de Wâldpyk zijn mening uit en zijn vuist balt. Het door 
hem gevoelde onrecht bestrijdt, waarna hij de gevolgen ondergaat. 
De gevolgen zijn voor de Wâldpyk niet vreemd. Het “gezag” heerst, 
maar de strijd van een Wâldpyk is nooit gestreden. 

JAN KLOOSTERMAN



Naar de kunstacademie gaan was mijn levenswens die nu vervuld 
LV��ΖN�EHQ�HHQ�WHNHQDDU�PDDU�JUDȴHN�OHUHQ�PDNHQ�ZDV�RRN�DOWLMG�HHQ�
oude droom, sinds ik eens een etscursus gevolgd heb.

Ik maak 4 kleuren reductie houtsneden, een techniek  waarbij je bij 
iedere druk datgene wegsnijdt wat moet blijven staan. Als laatste 
druk je dan de donkerste accenten. Ik houd ook van etsen en 
OLQROHXPVQHGHQ�PDNHQ��:DW�PH�]R�WUHNW�LQ�JUDȴHN�LV�GH�FRPELQDWLH�
van intuïtief-  en  handwerk. Meestal begin ik met schetsen en foto’s 
PDNHQ�HQ�WHNHQ�GDQ�KHW�GHȴQLWLHYH�RQWZHUS��ΖN�]LH�ZHO�YURHJ�LQ�KHW�
proces hoe ik het ongeveer maken wil, maar toch verrast bijna iedere 
druk me weer. Op dit moment ben ik gefascineerd door groei, en 
de vreugde van het groeien. Daarover gaan mijn houtsneden. Over 
enthousiasme, moeilijkheden overwinnen, je bestemming bereiken, 
een nieuw evenwicht vinden en over vrijheid in jezelf.

MARIA MANTJE- ABELS



In mijn eindproject komen vier lijnen samen die belangrijke keuzes in 
mijn leven hebben bepaald. De eerste lijn betreft mijn belangstelling 
voor het verzamelen van vogels op handbeschilderd keramiek. De 
tweede lijn wordt gevormd door mijn passie voor diversiteit, blijkend 
uit mijn beroep, variatietaalkundige, en mijn hobby, natuurlijk 
tuinieren. De derde lijn heeft betrekking op mijn liefde voor Friesland, 
die mij ertoe heeft gebracht hier te komen wonen. En de vierde lijn 
omvat mijn voorkeur voor ambachtelijkheid, kenmerkend voor mijn 
kunst. 
 
De combinatie van deze lijnen heeft geresulteerd in 330 paneeltjes 
van 13 bij 13 cm, met de uitstraling van een oude Friese tegelwand. 
Op elk paneeltje heb ik een andere vogel afgebeeld, vervaardigd 
uit handbewerkt (beschilderd, gemarmerd, gebatikt, geborduurd, 
gestempeld, etc.) materiaal. Met de wand wil ik een ode brengen aan 
diversiteit. De titel van het project is ‘Het schone van verschil. Leve de 
verscheidenheid’.   
 
RENEE VAN BEZOOIJEN



Mijn werk gaat over het bewaren van een herinnering. Bewaren van 
VWRHOLMNH�GLQJHQ��GLH�KHULQQHULQJHQ�RSURHSHQ�XLW�KHW�YHUOHGHQ��+HW�
bewaren van liefdevolle momenten om niet te vergeten hoe het was. 
De geschiedenis van gevonden voorwerpen op rommelmarkten en 
kringloopwinkels maakt mij nieuwsgierig. Over deze geschiedenis kan 
ik eindeloos fantaseren. Het is een blik in de geheimzinnige wereld 
van andere mensen, een magische sleutel naar geheime werelden. 
Mijn voorkeur gaat uit naar het hergebruiken van oude materialen. 
Door de objecten te combineren met inkttekeningen en/of aquarellen 
creëer ik een nieuw beeld. Het werken met inkt en aquarelverf geeft 
voor mij kwetsbaarheid aan. Sfeer, toeval en intuïtie spelen een 
belangrijke rol in het ontwikkelen van mijn werk. Als kunstenaar 
streef ik ernaar dat de kijker nieuwsgierig wordt naar mijn verhaal. 
Tegelijkertijd wil ik de kijker de ruimte bieden om het verhaal zelf in te 
vullen. 

RIEKJE REITSMA 



In de vele richtingen die de Kunstacademie aanbood, heb ik mij 
toegelegd op het gebruik van materie in de beeldende kunst. 
Geïnspireerd door de materiekunstenaars uit de jaren vijftig ben ik 
begonnen aan mijn eigen zoektocht in de materiekunst. In mijn werk 
speelt toeval een belangrijke rol, maar ik blijf zelf de regie houden 
over het eindresultaat. Ik hoop ermee te bereiken dat de toeschouwer 
meeleeft en wegdroomt in mijn verbeelding, zoals ik wegdroom 
tijdens het maken ervan. 

Meestal begin ik zonder een thema. Deze ontwikkelt zich vanuit de 
chaos die op het doek ontstaat. Naarmate het doek vordert neem 
ik meer afstand van mijn werk  om te kijken naar het voorlopige 
resultaat. Vorm en kleur spelen hierin een belangrijke rol, evenals de 
diverse soorten materie die ik gebruik. Werken met materie heeft iets 
magisch.

SIETZE KRAAK 
kraakkunst@gmail.com



Hoeveel is genoeg?

De THEJAHO bentobox,  een Japanse lunchbox,  is een vangnet 
voor verhalen, beelden, expressies, observaties, ontmoetingen. 
Er waait namelijk van alles door Thea heen. Dingen die ze ergens 
heeft gelezen, die plotsklaps op haar pad komen. Eenmaal beeldend 
vormgegeven vanuit het motto ‘aansporing tot het goede leven ’ mag 
het beweging veroorzaken in de bewustheden en onbewustheden van 
de kijkers. 

De THEJAHO bentobox is een schreeuw in vermomming.  Een tijdloze 
schreeuw zonder geluid. Een tableau vivant. Het is een intermezzo 
in het dagritme. De boxen zijn gevuld met niet eetbare ingrediënten 
zoals karton, papier, inkt, verf, houtskool, potlood, krantenknipsels en 
reclamemateriaal.

Elk compartiment heeft zijn eigen actuele thema, als  onderdeel van 
een dynamische balans. De bentobox als stilleggen van de tijd, als 
het bevriezen van tegenstellingen zoals orde en chaos of fantasie en 
werkelijkheid.  Om even in overeenstemming met de wereld te zijn.

THEA HOMMEMA 



INTO DEEP TIME 
M Y C E L I U M

Mijn zorgen om de aarde vormen de drijfveer achter “Into deep time”. 
In de drie tijdsbeelden laat ik zien hoe de mensen met de aarde 
zijn omgegaan en hoe er naar mijn idee mede door de technologie 
ingegeven een toekomst voor de mens op aarde is.

Aan de orde van de dag is de klimaatverandering en nu de Covid-19 
pandemie en daarom dit bescheiden onderzoek naar Gaia en de 
mens.

De mens heeft gedacht zich de planeet toe te kunnen eigenen maar 
wij maken als mens onderdeel uit van de natuur en niet alles is 
maakbaar.

Laat liefde onze drijfveer zijn............

WILL TROCH



In mijn werk spelen gebeurtenissen in mijn leven een rol, met alle 
emoties die daarbij horen.

Mijn inspiratie komt van lijnen en structuren uit de natuur en vooral 
de overeenkomsten daarin tussen mens en natuur. Hoe kun je 
emoties en fasen in je leven weergeven met de natuur om je heen? 

De storm in de natuur en de storm binnen in jezelf, maar ook de stilte 
erna. 

Het liefst werk ik met verschillende materialen en gebruik ik 
verschillende technieken. Ik kijk dan wat die voor mij doen. Lekker 
“prutse”. Ik ben altijd super nieuwsgierig hoe het gaat worden. Op dit 
moment werk ik vooral met beschuitpapier en textiel, dat geeft voor 
mij het beste de kwetsbaarheid, maar ook de veerkracht van de mens 
weer.

WILLY VAN DEN BOSCH-ELZINGA



In mijn werk probeer ik de energie van de wereld om mij heen te 
verbeelden. Momenten van magie, momenten van besef. Kostbare 
momenten.  
 
Het werk is vaak gerelateerd aan de natuur, het is mijn inspiratiebron. 
Die voorkeur zou ik kunnen omschrijven als het zoeken en vinden van 
momenten van verbinding. Ronddwalen in de natuur geeft mij het 
besef van het bestaan van een allesomvattende energie en een deel 
van een groter geheel te zijn.  Er is verwondering over de schoonheid 
en de scheppingskracht in de natuur. De essentie ervan probeer 
ik te vangen in beeldend werk, om het op die manier te delen met 
anderen.

WYNSKE DE JONG 
www.wynske.nl



Een kunstenaar is altijd in beweging… en ik zeker, het gaat mij niet 
zozeer om het eindresultaat, maar eerder om de weg er naar toe. Ik 
heb meestal geen vaststaand beeld van wat ik wil maken, maar laat 
mij leiden door materiaal en techniek. Het werk groeit letterlijk onder 
mijn handen en neemt steeds vastere vormen aan. Ik beweeg mij 
graag op het snijvlak tussen kunst en ambacht, werk dan ook veel met 
JODV��NHUDPLHN�HQ�JUDȴVFKH�WHFKQLHN��'LW�]LMQ�HLJHQZLM]HQ�PDWHULDOHQ�
en technieken en daar houd ik wel van.

Mijn werken krijgen geen titel mee. Dit is een bewuste keuze. Het 
is voor mij van wezenlijk belang dat u een eigen invulling geeft aan 
hetgeen u ziet, uw eigen emoties en gevoel gaat volgen, het mooi 
vind…. of niet…. Een titel zou hierin sturend kunnen werken en dat is 
dus precies wat ik niet wil.

ANITA M. VOGEL



Veerkracht

Waren wij als planten 
Baanden wij ons een weg 
Naar het licht toe 
Drongen wij door 
Tot het ongaanbare 
Het asfalt van het bestaan.

Dit gedicht schreef ik toen ik 19 jaar oud was. Me verbazend over hoe 
krachtig de natuur is, dat gras asfalt omhoog kan duwen. Deze veer-
kracht heeft mij geïnspireerd. Het vermogen om terug te veren na te 
zijn ingedrukt of uitgerekt en dan weer de oorspronkelijke vorm of 
positie in te nemen.

Zowel in de natuur, de maatschappij als in de kunst zie je hiervan 
uitingen. Wanneer we dit op de mens toepassen gaat het niet alleen 
om incasseringsvermogen, maar ook om het benutten van diepte-
punten om voor een opwaartse kracht te zorgen. Het vermogen om 
te groeien als mens. In mijn schilderij wil ik deze opwaartse beweging 
van mens en natuur tonen.

CARINA BRUGGENKAMP



Vrije verzamelingen

Het leven zelf is inspiratie voor mijn werk. De mensen die ik ontmoet, 
de omgeving waarin ik woon en hoe ik hiernaar kijk en me soms mee 
YHUELQG��'H��9ULMKHLGVZLMN�PHW�DO�]LMQ�ȵDWV�WURN�PLMQ�DDQGDFKW��ΖN�]LH�
grote ladekasten waarin een veelheid aan mensen leeft. Eerst zie ik 
GH�SDWURQHQ�LQ�GH�ȵDWV��GH�RSERXZ�YDQ�GH�ZLMN��'DDUQD�RQWVWDDQ�GH�
verzamelingen, vastgelegd in beelden, schilderijen, foto’s en servies, 
als een beeld van de mensen die er wonen.

Ik zie de buitenkant, maar ga daarna ook naar binnen en ontmoet  
nieuwsgierig de bewoners. Wat beweegt hen? Hoe leven ze? 

Achter ieder beeld en gekregen kopje zit een uniek en bijzonder 
verhaal.

Dit is mijn kijk op de wereld en het leven. Wij allen zijn mensen met 
een opdracht om samen te leven en er voor elkaar te zijn. We zijn vrije 
verzamelingen maar ook verbonden in een gemeenschap.

HANNEKE FONTEIJN



Boven aards

Ik haal veel inspiratie uit mijn verleden en het loskomen van de 
heersende dogma’s op het platteland. In een voortdurende zoektocht 
naar mijzelf probeer ik met natuurlijke materialen als steen en klei het 
leven met al haar imperfectie te vatten. In mijn werk zullen mensen 
hun eigen worstelingen gaan herkennen. Het herkennen en erkennen 
van de innerlijke strijd naar volwassenheid en eigen identiteit.

De titel van mijn eindwerk is: ‘Boven Aards.’ Door gebruik te maken 
van pure Friese klei, waar eerder wortels biologisch konden groeien 
en wormen vrijelijk hun gangen groeven,

kon ik optimaal en puur mijn gang gaan. Afdrukken van mijn eigen 
lichaam in de klei, gemaakt van gips, papier en was. Ik toon de 
kwetsbare schoonheid van het onvolmaakte.

HETTY GROOTEN 
www.hettygrooten@home.nl



Mijn afstudeerthema is Langstme . Dit Friese woord voor verlangen 
YHUWHJHQZRRUGLJW�YRRU�PLM�HHQ�EHSDDOG�RQGHȴ�QLHHUEDDU�JHYRHO�GDW�
ik altijd ervaar als ik bezig ben met mijn beeldend werk. Voor mij 
gaat het over  Friesland, mijn jeugd op het platteland, de ruimte en 
de rust. Het is het oneindige landschap. Maar ook gaat het over het 
onwezenlijke gevoel wat ik soms ervaar in dit landschap. Een gevoel 
van buiten de werkelijkheid staan. Dromend, dwalend en zoekend in 
een surrealistische wereld. 

ΖQ�PLMQ�ZHUN�JHEUXLN�LN�GLYHUVH�WHFKQLHNHQ��ΖQNWWHNHQLQJHQ��IRWRJUDȴ�H��
ȴ�OP�HQ�DQLPDWLH��2RN�H[SHULPHQWHHU�LN�JUDDJ�PHW�PDWHULDOHQ��$FKWHU�
de computer ga ik dan weer verder experimenteren. Onder  andere in 
SKRWRVKRS�HQ�PHW�ȴ�OPEHZHUNLQJ��'H�FRPELQDWLH�YDQ�GH]H�WHFKQLHNHQ�
is wat mijn werk raadselachtig en ongrijpbaar maakt. Zoals ook voor 
mij mijn creativiteit soms ongrijpbaar is.

HILTSJE BLOEMHOF



Katharsis, het reinigen van de ziel.

In mijn werk komt vaak het innerlijk van de mens naar boven. Wat 
leeft er in iemand? Kun je dat aan de buitenkant zien? Kun je oordelen 
over iemand als je niet weet wat er in hem of haar leeft? 

Ik heb me verdiept in de Jungiaanse psychologie, in de archetypen De 
Schaduw & De Persona, oftewel de slechte kanten in de mens, die je 
liever verborgen houdt voor anderen en het imago wat je uitstraalt, 
wat helemaal niets hoeft te zeggen over wie je werkelijk bent. Veel 
mensen leven met een masker op en ik ga op zoek naar wat er achter 
dat masker leeft. 

Niets is wat het lijkt..  Je kunt aan de buitenkant niet zien wat er in 
iemand leeft, je ziet het imago, `De Persona’. Mijn afstudeerwerk is 
gemaakt van helder glas, doorzichtig, helder, maar de inhoud blijft 
een raadsel. 
 
JETTY BOTERHOEK 
www.jettyboterhoek.nl 



Door na te denken over de ‘aard der dingen’ zoals die al 
sinds mensenheugenis bestaan kom ik tot mijn kunstwerken. 
Ze ontstaan op de scheiding van ratio en emotie. Voorbeelden zijn de 
projecten ‘Opposite worlds’ die gaat over schijnbare tegenstellingen, 
‘Licht & Liefde’, een liefdesgeschiedenis met prisma’s en nu ‘De Traan’.

De Traan is ontstaan uit het nadenken over emotie en zwaartekracht. 
In de uitbeelding welt de traan op en volgt via de verschillende 
niveaus en stadia zijn weg naar beneden.

Bovenin het kwetsbare albast, uiterst dun geslepen, na deze fase 
komt er weer meer variëteit, kleur in de emotie om vervolgens te 
beklijven in het aardse van het koper en hout.

Na de sculptuur volgt soms een doorontwikkeling naar foto’s en/
of video. Hierbij ontstaat vaak nieuwe magie. De foto’s/video geven 
vaak weer nieuwe inzichten en energie om mijn kunst verder door te 
ontwikkelen.

JOHN VAN BEZU 
www.KunstvanBezu.nl



Niemandskinderen

Of we nu spreken van geweld, intimidatie, misbruik of verwaarlozing, 
GH�HHFWHQ�]LMQ�YRRU�KHW�NLQG�KHW]HOIGH��0DDU�RRN�NLQGHUHQ�GLH�
moeten presteren ter eer en glorie van de ouders kunnen vroeg of 
laat wegzakken in het drijfzand van Niemandsland. Dit is een grijs 
of bijna zwart gebied dat de Niemandskinderen met verstikkende 
(onzichtbare) schakels in zijn greep houdt en hen er van weerhoudt 
om tot ontplooiing te komen. Geketend tot zij zich bevrijden en de 
schakels één voor één open breken. Meestal gebeurt dit samen met 
de hulp van een psychotherapeut.

 (De term “Niemandskinderen”  is ontleend aan Carolien Roodvoets)

PAULINA KLOP



Fake or Real? 

Het werk van mij, architect / beeldend kunstenaar is zowel 3- als 
2dimensionaal. Mijn inspiratie en passie komt vooral uit het werk van 
de grootste kunstenaar aller tijden, de Creator. Ik herken Zijn hand in 
de slak-met-huisje-op-zijn-rug, die gister mijn pad kruiste, maar ook 
in de sterrennevels van het heelal. In het werk van Fibonacci (1170) 
en van Heino Falcke (1966) vind ik  bevestiging. Geef eer aan wie eer 
toekomt… de ontwerper, maker en onderhouder van alles wat leeft, 
groeit en bloeit.

Met mijn expositie van vorig jaar, 201984, wilde ik de aandacht 
vestigen op mijn inschatting dat ‘1984’ van George Orwell 
werkelijkheid dreigde te worden: een overheid die bepaalt wat wel 
en niet gedacht,  gezegd en gedaan mag worden. En nu, zomer 2020, 
blijkt dat eind vorig jaar met de uitbraak van Covid-19, de overheden 
wereldwijd die maatschappij aan ons opdringen. Kille afstandelijkheid, 
DQJVW��YHUZDUULQJ�HQ�RQ]HNHUKHLG��KHW�1LHXZH�1RUPDDO��)DNH�RU�5HDO"�
Duel tussen donker en licht.

POPPE YTSMA



Angst is snel gecreëerd!

De verbeelding is sterk en wordt snel gevoed door onbewust 
opgelegde angst. Angst wordt gecreëerd door herinneringen, 
ervaringen, mensen om je heen, verwachtingen van jezelf en de 
omgeving. De (social) media, geschreven en ongeschreven regels of 
doordat je ergens de controle mist, zijn ook van grote invloed.

Bij het onwetende, niet zichtbare of het onbekende gaat het brein 
helemaal los. Je fantasie neemt een loopje met je. Voordat je het weet, 
zit je gevangen in de gedachtewereld die je zelf hebt gecreëerd en 
moet je de strijd met jezelf aangaan. Wint het vertrouwen of blijf je in 
angst?

TJITSKE LANGHOUT 
www.tjitsketjits.com



Wanda haalt de thema’s uit de emoties die ze voelt. Haar gemiste 
behoefte om als pasgeboren baby gewiegd te worden, heeft haar 
geïnspireerd om ‘wiegen’ als thema te kiezen voor het afstuderen. 
De titel van het eindwerk is ‘Oranga te Tamarki’ en is Maori voor 
‘De helende reis van een kind’. Voor Wanda is gewiegd worden een 
onderdeel van het helen van haar innerlijke kind. 

Om in het gevoel van het wiegen te geraken heeft Wanda, 
luisterend naar wereldse wiegeliedjes, met haar ogen dicht en 
met tekenmateriaal in beide handen, dit kunstwerk vormgegeven. 
Vervolgens heeft ze de tekeningen verder uitgewerkt door onder 
andere te scheuren, te tekenen en te krassen. Hiermee wil ze een 
gevoel van verbondenheid, kwetsbaarheid, geborgenheid, ritme 
en rust overbrengen. Ze hoopt met haar werk te bereiken dat de 
toeschouwer zich meer bewust wordt van zijn of haar gevoelsleven. 

WANDA ARIO SOERIOWARDOJO  
www.kunstenario.nl 



Karakter 

Wanneer we iemand ontmoeten maken we in 3 seconden de balans 
op over iemands karakter. We hebben ons oordeel klaar, plaatsen 
haar/hem in een hokje en verbinden hier een stereotype aan. Dit is 
zo oud als de mensheid, wij verbinden het uiterlijk automatisch aan 
innerlijke kwaliteiten. Hierdoor denken mensen te zien en soms zelfs 
te voelen wie ze wel en niet kunnen vertrouwen. Dat dit lang niet altijd 
NORSW�EOLMNW�ZHO�XLW�RRUORJHQ��JHYDQJHQLVVHQ�HQ�DOOH�FRQȵLFWVLWXDWLHV�
die op ons pad komen. Zij laten zien dat we toch een verkeerde 
inschatting hebben gemaakt. Het blijft intrigerend dat mensen zoveel 
verschillende gezichten en karaktertrekken kunnen hebben. Er is 
geen mens gelijk. Zacht en stug, soms moeilijk plooibaar, beresterk 
en soms erg zwak. Al deze eigenschappen zijn ook in leer te vinden. Er 
is geen huid gelijk.Van alle materialen die ik graag verwerk heeft leer 
karakter.

YVETTE DE KONING 
www.ydkn.nl



DE EERSTE KUNSTENAARS STUDEREN AF!
b
“Na dertig jaar – samen met collega-docenten – kunstcursussen, 
masterclasses en bijscholingen geven, was het idee rijp om 
GDDGZHUNHOLMNbPHW�HHQ�NXQVWDFDGHPLH�WH�VWDUWHQ��'H�YHHOJHKRRUGH�
vraag naar scholing op professioneel niveau zou daarmee 
eindelijk beantwoord worden. Vijf jaar geleden, in mei 2015, na 
GH�NZDOLWHLWVFHUWLȴFHULQJ�GRRU�KHW�&5.%2��RSHQGH�.XQVWDFDGHPLH�
Friesland haar deuren en hebben we de inschrijving open gezet.

Er was en is behoefte aan een beroepsopleiding tot beeldend 
kunstenaar. Ik merk dat er vaak een diepe wens bestaat bij 
deelnemers, om zichzelf te scholen en om eindelijk te doen wat men 
al heel lang wil.

Nu, na vijf jaar, een eerste lustrum, studeren de eerste 29 kunstenaars 
af! Het is feestelijk en tegelijkertijd een heftige tijd om binnen de 
coronamaatregelen tóch af te studeren. Trots ben ik om deze eerste 
lichting afstudeerders te presenteren in deze catalogus. Hulde aan 
deze nieuwe kunstenaars!”

DOET BOERSMA
Directeur


