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Kunst kijken bij kunstenaars thuis

Kunstenaars uit de wijken Blijdorp, Bergpolder en de Provenierswijk in Rotterdam nodigen 

u van harte uit om hun werk in hun eigen huiskamer te bezichtigen tijdens de kunstroute 

KUNSTINDEHUISKAMER. De route wordt gehouden in het weekend van 12 en 13 september 

2009 van 12.00 tot 18.00 uur. Sommige kunstenaars hebben een collega te gast in hun 

huiskamer; in totaal zijn op 15 adressen werken van 27 kunstenaars te bekijken.

In dit boekje vindt u informatie over alle deelnemende kunstenaars. U kunt uw eigen  

kunstroute samenstellen en vrijblijvend een kijkje nemen in de huiskamers. Nieuw dit jaar 

is dat er ook muziek in de huiskamers is te beluisteren; piano in de Harddraverstraat 50c 

en Braziliaanse zang in de Schepenstraat 60a. In Atelier Colagem aan de Walenburgerweg 

18 is de expositie Collage Collectief te zien. Tevens is het atelier een podium voor  

performances, muziek en poëzie.

KUNSTINDEHUISKAMER wordt op zaterdag 12 september om 11.00 uur geopend op het 

grasveld aan de Statensingel 66a. Op deze locatie komt het verleden tevoorschijn; een 

opgegraven Hollandse woonkamer uit circa 1976. De afsluiting van het culturele weekend 

vindt plaats op zondag 13 september vanaf 20.00 uur aan de Walenburgerweg 18 met  

spetterende optredens van Familia Kriya uit Brazilië en Tonotopics uit Rotterdam.

Wij wensen u een gezellig en inspirerend weekend en tot ziens in de huiskamers!



Routenummer 1

Marike Vierstra

Beeldend kunstenaar, 3D 

Statensingel 66a 

3039 LR Rotterdam 

www.vierstra.nl 

marikevierstra@hotmail.com

Opgegraven woonkamer (±1976) 

Beeldend kunstenaar en historisch avonturier Marike Vierstra grijpt de kunstroute 

KUNSTINDEHUISKAMER aan om haar jongste archeologische vondst te tonen; een 

Hollandse woonkamer, vermoedelijk daterend van 1976.

Opgegraven voorwerpen, waaronder snotbruine en oranje gekleurde elektrische  

apparaten, boeken en andere huisraad worden op de vindplaats getoond. De meeste 

voorwerpen zijn niet meer in mintconditie, maar zijn danig aangetast doordat ze lang 

ondergronds en gedeeltelijk zelfs onder water hebben gelegen. Vierstra poogt een 

reconstructie te maken van de 

woonkamer en zal een ter plekke 

opgegraven (zeker 35 jaar oude) 

8mm-film tonen over tieners op 

Puchbrommers.

De archeologische vondst maakt 

wat Vierstra betreft deel uit van 

haar beeldende oeuvre dat vaak de 

werking van ons geheugen en het 

verkleumen van herinneringen tot 

onderwerp heeft.



Bewonersorganisatie Blijdorp

Statenweg 102a

3039 JK Rotterdam

bewonersorg@hetnet.nl

010 465 71 76

Routenummer 2

Bewonersorganisatie Blijdorp

Expositie- en informatiepunt

Statenweg 102a

3039 JK Rotterdam

010 465 71 76

bewonersorg@hetnet.nl

Vrijwilligers van de bewonersorganisatie Blijdorp laten in het  

weekend van KUNSTINDEHUISKAMER zien welke projecten in 

Blijdorp tot stand zijn gekomen. Voor elke bewoner bestaat de 

mogelijkheid om goede ideeën voor de wijk aan te dragen en deze 

met hulp en advies van de bewonersorganisatie uit te werken. 

Daarnaast is er bij de bewonersorganisatie veel informatie te vinden 

voor jong en oud.

Exposities

In het pand van de bewonersorganisatie worden het gehele  

jaar door exposities gehouden van deelnemers aan 

KUNSTINDEHUISKAMER. Ook tijdens de kunstroute op 12 en 13  

september zijn er werken van beeldend kunstenaars bij de  

bewonersorganisatie te bezichtigen. Meer informatie over de  

tentoonstellingen kunt u vinden in de bewonerskrant Blijdorp.  

U bent van harte welkom!



“In mijn werk staat de mens centraal; de mens in relatie tot zijn  

omgeving, hoe de mens gebruik maakt van ruimtes en objecten en  

hoe hij daardoor in relatie met anderen komt te staan.

De afbeeldingen zijn van twee verblijfplekken; de slingerbanken staan bij een  

middelbare school in Barendrecht en ‘het vikingschip’ is recent opgeleverd in Oost-Souburg.

Mijn huiskamer bevindt zich in rijksmonument de Eendracht, een appartementengebouw uit 1934 van 

J.H. van den Broek. Kenmerkend voor de woning is de flexibele woningplattegrond.”

Routenummer 3

Jeroen Hoogstraten

Beeldende kunst in de  

openbare ruimte

Navanderstraat 12a 

3039 VM Rotterdam

010 465 62 31 en  

06 42 76 06 75

mail@jeroenhoogstraten.nl

www.jeroenhoogstraten.nl



Routenummer 4

Linda Seine

Tekeningen, schilderijen

Gordelweg 221a

3039 GA Rotterdam

010 465 59 43

lindaseine@hotmail.com

www.lindaseine.nl

Linda werkt momenteel aan een serie tekeningen van  

vrouwelijke portretten. Ze werkt aan schetsen met balpen,  

stift en verf en combineert haar portretten met tekst.  

De kritische teksten vinden hun oorsprong in reclame -

campagnes van schoonheidsproducten. Daarnaast heeft 

Linda een aloude passie opgepakt; ze werkt wederom op 

opgespannen meubelstoffen met fleurige- en retrodessins. 

Ieder portret combineert ze zorgvuldig met de achter-

grond.

De rode draad in Linda’s werk is haar gekozen onderwerp; de mens.  

Haar portretten van jonge vrouwen hebben altijd een uitgesproken 

lijnvoering. Het uitgangspunt voor het maken van portretten komt voort uit portretfoto’s van glossy magazines. 

Dergelijke foto’s geven zogenaamd een perfecte weergave van de vrouw volgens de huidige maatstaven van onze 

‘make me beautiful’-maatschappij. Je kunt wel zeggen dat Linda de kunstkijker een nieuwe vorm van bewustzijn 

probeert bij te brengen. In onze gephotoshopte wereld en leefomgeving is bijna niks onaantastbaar. Het levert 

voor Linda’s werk zeker mooie plaatjes van vrouwelijke portretten op, maar wat is nog echt?



Gast routenummer 4

Lisette Alblas

Zeefdrukken, collages, illustraties

Gordelweg 221a

3039 GA Rotterdam

06 54 67 71 29

lisettealblas@gmail.com

www.lisettealblas.nl

Lisette (1979, Rotterdam) laat zich  

inspireren door de Rotterdamse architectuur, 

door kleuren en patronen en door  

gesprekken met mensen. Haar passie is  

het vervaardigen van zeefdrukken.  

Daarnaast maakt zij graag collages,  

illustraties en schilderijen.

Na het afgelopen anderhalf jaar met succes 

verscheidene exposities te hebben gehad 

met haar ‘Rotterdam’-zeefdrukken is Lisette 

haar andere ideeën gaan uitwerken.  

Zij besloot onder andere te gaan  

experimenteren met gezeefdrukt en gekleurd papier. Dit heeft geresulteerd in een reeks vlechtwerken en  

collages. Lisette kwam uit op abstracte composities. De zeefdrukken zijn versneden, gevlochten en verlijmd op 

doek tot kleurige of juist zwart-witte, pixelachtige totaalbeelden. De oorspronkelijke betekenis van de letter-

patronen op papier is komen te vervallen. Ze zijn gerecycled tot abstracte werken die uitnodigen tot aanraking 

en vrolijkheid en speelsheid uitstralen. Daarnaast zijn er ook illustratieve collages ontstaan die stadsgezichten, 

alledaagse gebeurtenissen of landschappen weergeven.



Routenummer 5

Ka Yee Li 

Video, foto

Noorderhavenkade 18c2 

3038 XG Rotterdam 

info@kayeeli.com

www.kayeeli.com

In de fotoserie ‘Barbies’ dienen dagelijkse voorwerpen als moordwapen.  

Geen bloedige scènes, maar een subtiele weergave van voorwerpen die dodelijk 

zijn. Alles lijkt zo normaal. Wat je ook doet: ze blijft lachen. “Absurditeit, humor 

en brutaliteit karakteriseren mijn beeldende werken. In mijn performances, 

installaties, ontwerpen en spel werp ik een kritische blik op de maatschappij.”

Een citaat van Curator X: “Ka Yee Li is een kunstenares pur sang en een  

zeldzaam exemplaar. Zij maakt kunst die diep in de wereld snijdt en zij lijdt dan 

ook uitbundig tijdens het creatieve proces. Het resultaat is dat de beschouwer 

wordt geconfronteerd op een onontkoombare wijze. Wie de moed heeft echt op 

haar kunst in te gaan zal met een brok in zijn keel lachen. En dan te bedenken 

dat zij pas aan het begin staat van een ongetwijfeld schitterende carrière.  

U bent gewaarschuwd. Zoals bleek uit haar meest recente kunstwerk;  

een politieke upgrade van aap-noot-mies. En het voorlaatste woord dat wij  

volgens Ka Yee Li moeten leren is ‘schande’. Maar het laatste woord was  

blanco. Naar mijn mening 

staat daar (r)evolutie. 

Avanti.”

©Loyda.nl



Gast routenummer 5

Karin Leening 

Schilderijen, animatiefilm

Nicolaas Beetsstraat 29d

3027 AN Rotterdam

06 47 24 65 90

karinleening@hotmail.com

www.rotterdamsekunstenaars.nl

In de kunst van Karin Leening “is 

alles mogelijk”, zegt zij.  

Karin schildert, tekent, maakt 

tekenfilms en doet kunstprojecten 

met basisschoolkinderen met veel 

passie! Karin’s kunst is rijk aan 

verbeeldingskracht en vol  

scheppingsplezier. Karin is een 

naïeve kunstenaar en in tegen-

stelling tot de meeste naïeve  

kunstenaars niet autodidact; zij 

heeft drie kunstacademiediploma’s.

De kindertijd is een grote inspiratie. De spontaniteit, onschuld en naïviteit van deze periode fascineren 

Karin zeer. In haar kunst speelt ze met verhalen die ze zelf verzint. Meestal duiken er vrouwelijke  

personages op die van alles schijnen te kunnen wat voor normale mensen niet mogelijk is, zoals  

bijvoorbeeld de beervrouw, de giraffevrouw en de katvrouw. In het schilderij waar Karin nu aan werkt  

eten de wolfsvrouw, de kameelvrouw en de tijgervrouw samen een hapje van het vuur van leven.  

Er is altijd wel iets te beleven in de wonderlijke wereld van Karin Leening.



Tegen geven
zinloos
Over geven
Tragisch genoeg
de beste keuze
Hou je hoofd koel 
vors, wees
onverzettelijk
op dat terrein
Kijk verder,
raak niet in verzoeking,
Maak je zelf
toch niet
onsterfelijk
belachelijk
tegenover
jezelf.

Routenummer 6

Carolien van Sliedregt

Schilderen, film, foto’s, 3D

Gordelweg 195d 

3038 GJ Rotterdam

06 41 25 50 62

carolienvansliedregt@freeler.nl

www.rotterdamsekunstenaars.nl

Carolien van Sliedregt volgde de  

avondopleiding tot autonoom  

kunstenaar aan de Willem de  

Kooning Academie en studeerde  

in 2003 af richting foto’s en film. Op dit 

moment maakt zij vooral schilderijen.  

Het fotograferen is ook een vorm van  

schetsen geworden; “Naar je schetsen kijk je. 

Je probeert te zien. En dat herhaal je. Tot er 

iets gebeurt. En dan weet je waarom je zo 

nodig moest kijken.”

Vernedering,
vernedering,
het zwakke vlees
de tere ziel
het eindeloos 
verlangen
naar niets
wezenlijks.
Ongerijmd
en ondervoed
gevoel van
beminnen
Sterf geen 
duizend doden,
niet voor dit
armzalig 
niets
Alle wendingen 
ten spijt
overgeleverd 
aan
het zoete lot
van 
verlangend te 
zijn
intens
verlangend
wezenloos
verlangend
naar niets
Niets dat niet
al geweest is
Niets dat
echt verheft
Alléén genoegen,
drang, sensatie
en amusement.
Ten koste van
integriteit
desnoods.
Wie wil op zoiets
terugzien, wie
verlaagt
zich
zonder
twijfel
wie o wie
sta op
Sta in vrede op
en verman u
wees een man,
wees grootmoedig,
hartverscheurend,
hartverscheurend
is het
is het zeker
te lang weg
misschien
misschien ben ik
al 
te lang weg
Nooit,
nooit te lang weg.
Tot spijt.



Routenummer 7

Anneke Renes

Beeldend kunstenaar

Bergselaan 305b

3038 CH Rotterdam

010 466 12 94

info@annekerenes.nl

www.annekerenes.nl

Maskers Tekeningen Voorouderbeelden Totems

“In mijn beeldend werk tracht ik de verwantschap vast te leggen die ik 

voel met mijn voorouders en hun leefwereld waarin magie en animisme 

een grote rol speelden. Ik probeer ook de sterfelijkheid en de kwets-

baarheid van het leven vorm te geven door materialen zoals huid en 

haar te gebruiken. Belangrijke begrippen in mijn beelden zijn angst,  

zwijgen, stilte, zelfreflectie en concentratie.

Mijn opleidingen als kunstenaar en kunstdocent heb ik gevolgd aan de 

Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Regelmatig exposeer  

ik in het land; kijk op mijn website voor gegevens.  

Tijdens KUNSTINDEHUISKAMER is bij droog weer ook de Magische 

Maskertuin achter mijn huiskamer te bezichtigen.”

Het galerieatelier van Anneke Renes is na telefonische afspraak het 

gehele jaar te bezoeken op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.



Routenummer 8

Ketie Walbroek

Schilderijen op doek en papier

Statensingel 67c

3039 LD Rotterdam

010 465 75 36

willemenketie@hotmail.com

“Mijn uitzicht is op dit moment het belangrijkste 

waar ik mee bezig ben. Blijkbaar is mijn letterlijke 

uitzicht, met niet te vergeten de zon en/of de 

maan een belangrijke bron van inspiratie.  

Waarom dit zo is weet ik niet precies, maar het 

blijft mij boeien. De kleuren en lichtval, de  

structuur van de verf, de huid en natuurlijk de 

vorm zijn de elementen waarmee ik bezig ben.

De afgelopen jaren experimenteerde ik met paletmessen en dikke lagen 

verf, iets waar ik vroeger niets van moest hebben. Experimenteren is 

altijd belangrijk voor mij geweest; het toeval moet een grote rol spelen. 

Dat houdt het spannend! Dus: kwasten, rollers, monotype, collage en nu 

het paletmes. Tijdens KUNSTINDEHUISKAMER laat ik een selectie zien 

van oud en nieuw werk. Dit is heel verschillend. Meestal werk ik in serie 

en dient zich een nieuwe fase aan na een bezoek aan een of andere 

nieuwe omgeving waar de kleuren en vormen anders zijn.

Het is een tijd geleden dat ik mijn werk heb getoond en ik vind 

het nu leuk en spannend om het op deze manier te doen tijdens 

KUNSTINDEHUISKAMER. In de jaren tachtig heb ik tentoongesteld in 

mijn toenmalige atelier en dat was een leuke manier om alles in eigen 

hand te houden. Het project KUNSTINDEHUISKAMER lijkt daar veel op.”



Routenummer 9

Heloise Baylão 

Braziliaanse zang (samba, bossa 

nova, popromantisch)

Schepenstraat 60a 

3039 NK Rotterdam 

010 265 53 10 en 06 130 287 34

hbaylao@sambadequintal.nl

www.heloisebaylao.com

Gast routenummer 9

Penélope Jaloto

Olieverfschilderijen

Rijksstraatweg 192 

2988 BM Ridderkerk

06 411 730 47

pepe@jaloto.net

www.penelopejaloto.blogspot.com

Heloise, zangeres, is in 1961 geboren in Goiânia (Goiás, Brazilië).  

In 1999 kwam haar eerste cd Heloise Baylão uit. Op deze cd staan  

9 nummers in popromantische stijl. In 2001 kwam Heloise met nog  

26 artiesten vanuit Goiás naar Rotterdam. Zij deed mee aan het project 

Mãos, Pés e Bocas do Cerrado en heeft met haar band opgetreden op 

grote festivals, zoals het Dunya Festival in Rotterdam en Dias Latinos 

in Amersfoort. Tijdens KUNSTINDEHUISKAMER zal Heloise een aantal 

nummers uit haar uitgebreide repertoire ten gehore brengen onder 

begeleiding van Marcos Casarini op keyboard. Zij treden op om 13.00, 

15.00 en 17.00 uur.

Penélope Jaloto is geboren in Rio de Janeiro, Brazilië. Zij maakt  

schilderijen in olieverf. “Met mijn schilderijen en kleurkeuze uit ik mijn 

verbeelding en mijn gevoelens. Als ik denk aan een schilderij, ontwerp  

ik meestal niet veel; ik verf direct op het doek en volg mijn intuïtie.”



Routenummer 10

Joâo Colagem (Atelier Colagem)

Beeldend kunstenaar, collages

Walenburgerweg 18

3033 AB Rotterdam

010 467 46 71

joaocolagem@hotmail.com

www.colagem.com

Misschien is water van dun hout

Uit het boek ‘Misschien is water van dun hout’ 

worden enkele collages getoond en gedichten 

voorgedragen, waarbij zich een basklarinet voegt 

als muzikale begeleiding. Podiumoptredens op 

zaterdag 12 september om 17.00 uur en zondag  

13 september om 15.00 uur.

João Colagem – collagista

Sergio Fernandez – basklarinet

Marco Nijmeijer – poëzie

Collage Collectief

De expositie Collage Collectief toont werken van 

vier gastkunstenaars. De expositie loopt door tot 

10 oktober 2009. Atelier Colagem is open op  

vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00-20.00 uur 

en is op andere tijden te bezoeken op telefonische 

afspraak.



Vind je een steen op de weg

hoger dan jezelf, je kunt er niet langs

een steen die er gisteren niet lag:

praat tegen hem. Bewonder 

zijn kracht en standvastigheid

roem zijn moed, leg uit hoe klein je bent

vraag hem dan opzij te gaan.

Veel stenen zijn vriendelijk 

en voor rede vatbaar.

Dreig daarom liever niet maar

leg je op de grond, krom je

lichaam om de steen.

Er is gruis in je bloed, hij voelt het.

Hij spitst zijn oren.

Uit de kiezels in je botten

komen de woorden. Gast routenummer 10

Marco Nijmeijer

Poëzie

www.marconijmeijer.nl
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Start kunstroute grasveld Statensingel 66a 

12 september om 11.00

Informatiepunt Bewonersorganisatie Blijdorp

Statenweg 102a

  

6

8

15

11

1213

14

zaterdag 12 september  

12.00 - 18.00 uur 1ste dag kunstroute    

zondag 13 september     

12.00 - 18.00 uur 2de dag kunstroute    

vanaf 20.00 uur     

Afsluiting kunstroute op de Walemburgerweg 18.

Informatie:

010 466 72 97

 

kunstindehuiskamer@live.nl

 

www.everyoneweb.com/kunstindehuiskamerblijdorp



1  Marike Vierstra 
 opgegraven woonkamer (±1976) 
 Statensingel 66a, grasveld statensingel 66a
 www.vierstra.nl 

2 expositie en informatiepunt  
 Bewonersorganisatie Blijdorp                      
 Statenweg 102a, begane grond

3 Jeroen Hoogstraten 
 ontwerpen kunst in de openbare ruimte  
 Navanderstraat 12a, 1ste etage
 www.jeroenhoogstraten.nl  

4 Linda Seine
 tekeningen, schilderijen       
 Lisette Alblas
 zeefdrukken, collages, illustraties         
 Gordelweg 221a, 2de etage 
 www.lindaseine.nl 
 www.lisettealblas.nl

5 Ka Yee Li 
 video, foto’s
 Karin Leening 
 schilderijen, animatiefilm 
 Noorderhavenkade 18 c2, 2de etage
 www.kayeeli.com 
 www.rotterdamsekunstenaars.nl

6 Carolien van Sliedregt 
 schilderijen, film, foto’s, 3d
 Gordelweg 195d, 2de etage 
 www.rotterdamsekunstenaars.nl 

7 Anneke Renes 
 Maskers Tekeningen Voorouderbeelden Totems
 magische maskertuin 
 Bergselaan 305b, begane grond        
 www.annekerenes.nl 

8 Ketie Walbroek 
 schilderijen op doek en papier
 Statensingel 67c, 2de etage

9 Heloise Baylâo
 braziliaanse zang
 optredens om 13.00, 15.00 en 17.00 uur
 Penélope Jaloto 
 olieverfschilderijen
 Schepenstraat 60a, begane grond      
 www.heloisebaylao.com
 http://penelopejaloto.blogspot.com

10  ‘Collage Collectief’ 
 expositie tot 10 oktober 2009
 Walenburgerweg 18, begane grond
 a. Karin de Visser
 collages
 www.karindevisser.com 
 b. Annet Scholten
 illustrator, collages
 www.annetscholten.nl 
 c. Caroline Peters
 recycling boeken 
 www.rotterdamsekunstenaars.nl 
 d. Els van Lieshout 
 beeldende kunst, collages
 www.elsvanlieshout.nl 
 e. Joâo Colagem 
 collages
 www.colagem.com

 podiumoptredens: za. 17.00 uur en zo. 15.00 uur
 Sergio Fernandez - basklarinet 
 Marco Nijmeijer - poëzie
 Joâo Colagem - performances

11 Christina de Vos
 beeldende kunst
 Spoorsingel 65b, begane grond    
 www.christinadevos.nl  

12 Astrid Meijer 
 objecten en installaties
 Harddraverstraat 24b, 2de etage
 www.kunstnaars.nu    
 www.rotterdamsekunstenaars.nl

13 Corrie Ambachtsheer en Els Vrolijk
 piano 4-handig
 optredens om 13.00, 15.00 en 17.00 uur 
 Harddraverstraat 50c, begane grond
 www.elsvrolijk.nl 

14 Albert Kramer 
 Sjoerd Kramer
 installatie trappenhuis tot dakterras
 Stationssingel 105a 
 www.kramer-kunstwerken.nl
 www.sjoerdkramer.com

15 Annette Splinter
 schilderijen 
 Joop van ’t Hoenderdaal 
 schilderijen en tekeningen  
 Tilly Heijster 
 keramiek
 Sonoystraat 24c, 2e etage 
 www.splinterbeest.nl
 www.rotterdamsekunstenaars.nl
 www.tillykeramiek.nl



Gast routenummer 10

Karin de Visser

Beeldend kunstenaar, collages

Atelieradres: C.N.A. Looslaan 1  

(oude raadhuis Hilligersberg)

06 42 01 24 10

p.lieshout13@chello.nl

www.karindevisser.com

Van straattaal tot stadspoëzie

Verlaten huiskamers

“Deze serie collages/assemblages gaat over wijken 

in grote steden in het algemeen en over de wijk 

Crooswijk in Rotterdam het bijzonder. Deze prachtige 

oude wijken zijn een paar eeuwen geleden met veel 

vakmanschap ontstaan en werden bevolkt door de 

gegoede burgerij. In de moderne tijd werden de  

wijken voor 80% bewoond door allochtonen, die (zeer 

begrijpelijk) geen enkele historische of sentimentele 

binding hadden met de wijk. Het gevolg was uiteraard 

verwaarlozing en achterstallig onderhoud.

De wijken worden nu gesloopt en vervangen door 

meer prestigieuze moderne huizen of kantoorpanden 

waarmee meer geld te verdienen is. Toch hebben heel 

veel mensen heel veel jaren in deze wijken geleefd. 

Hun sporen zijn achtergebleven aan de muren, die 

opengetrokken werden blootgesteld aan het oog van 

de kijker. Deze trieste en fragiele situatie heb ik 

geprobeerd te vangen in afbeeldingen. Ze zijn  

ontstaan uit materiaal dat ik in Crooswijk heb  

verzameld en uit foto’s die ik heb genomen tijdens  

het sloopproces. Aangezien ook mijn eerste atelier 

zich in Crooswijk bevond is een van de werken een 

zelfportret.”



Gast routenummer 10

Annet Scholten

Freelance illustrator, beeldend kunstenaar

Essenburgsingel 152b

3022 EN Rotterdam

010 466 37 08

06 28 23 23 32

info@annetscholten.nl

www.annetscholten.nl

“Als freelance illustrator maak ik collages en pentekeningen met als doel een tekstuele  

boodschap te versterken. Geïnspireerd door een artikel kom ik tot een sprekend beeld.  

De collage bestaat uit bij elkaar gezochte geknipte foto’s en plaatjes die ik samenvoeg tot  

een beeld dat mijn visie op de tekst weergeeft. Met uitgesproken beeldtaal en vaak minimaal kleurgebruik kom 

ik tot een beetje vervreemdende, maar toch herkenbare illustratie.

Ik illustreer onder andere artikelen, nieuwsbrieven, brochures en kinderboeken, maar lever ook maatwerk in de 

vorm van een persoonlijk portret, kerstkaart of relatiegeschenk. Opdrachtgevers waarvoor ik werk zijn dagbladen, 

tijdschriften (special interest bladen op het gebied van onderwijs, gezondheid en overheid), ontwerpbureaus en 

particulieren. Naast het werk in opdracht maak ik vrij werk dat ik exposeer in galeries, onder andere met het 

Collage Collectief Joâo Colagem. 

Met thema’s als ‘masker’, ‘on the cutting edge’ en ‘poëzie’ ontstaan collages van vervormde vrouwfiguren, vaak 

met een humoristische inslag. De heldere vormentaal en het minimale kleurgebruik geven de collages een  

vervreemdende speelsheid en zij stralen eenvoud en kracht uit.”



Gast routenummer 10

Caroline Peters

Autonoom tekenen

Burgemeester Hoffmanplein 72d

3071 XN Rotterdam

06 44 35 85 37

cro.peters@gmail.com

www.rotterdamsekunstenaars.nl

Opnieuw gebonden drukwerk als  

assemblages

“We worden overspoeld door allerlei 

soorten drukwerk en vlakken vol typo-

grafie en afbeeldingen. Het stapelt zich 

op om ons heen. Eigenlijk bekijken we 

het niet eens meer aandachtig.  

Iedere manier van communiceren via 

drukwerk is voorspelbaar en doelgroep-

gericht ingepalmd.

Door de tijden en genres te mixen of 

te contrasteren binnen nieuwe vergaar-

thema’s kan het uiterlijk ineens veel 

meer opvallen dan de inhoudelijke  

boodschap die het binnen een  

geproduceerd keurslijf had.  

Informatief, educatief, degelijk, glamour, 

commercieel, kunstzinnig, antiek, hip, 

nietszeggend of slecht. Aan mij de taak 

de nietszeggende boel opnieuw te  

sorteren, combineren en binden tot 

een nieuw beeldend associatief uniek 

geheel.” 



Gast routenummer 10

Els van Lieshout

Beeldend kunstenaar, collages

Caan van Necklaan 252

2281 BS Rijswijk

070 398 88 59

06 54 78 14 78

els.vanlieshout@planet.nl

www.elsvanlieshout.nl

Els van Lieshout maakt collages van fragmenten uit tijdschriften en combineert 

deze met teken- en schilderwerk. Het resultaat wordt in sterke mate bepaald 

door de vorm van het tijdschriftfragment en de afbeelding daarop. Door het 

fragment in te bedden in een andersoortige geschilderde omgeving verkrijgt 

het een dynamiek en zeggingskracht die het scheursel en de afbeelding erop 

verre overstijgt. De dynamiek wordt versterkt doordat het fragment op  

weloverwogen wijze in de compositie wordt opgenomen; toeval en overdachte 

constructie spelen op verrassende wijze op elkaar in. De collages hebben een surrealistisch karakter.  

Els van Lieshout krijgt haar inspiratie door lijnen en patronen die vooral te vinden zijn in het straat-

beeld van grote steden en bij bouwprojecten. De mens wordt in haar collages verregaand aangepast aan 

en gevormd door zijn omgeving.



Routenummer 11

Christina de Vos

Beeldende kunst

Spoorsingel 65b

3033 GH Rotterdam 

010 466 94 82

cdv@christinadevos.nl

www.christinadevos.nl

Vlakbij het Centraal Station, aan de 

Spoorsingel op nummer 65b, bevindt zich de 

zoveelste tijdelijke werkruimte van Christina 

de Vos (1965). Daar waar dagelijks duizenden 

benen zich spoorslags langs de ramen van 

het souterrain spoeden, werkt zij nu juist aan 

een oeuvre dat al die menselijke activiteit 

wil vastleggen en dat bedoeld is om bij stil 

te staan. In tekeningen, schilderijen en soms 

objecten schetst zij een mensenwereld waarin 

evenveel herdacht en vastgehouden wordt als 

vergeten en gemist. Dit wikken tussen blijven 

en wegwezen wordt volmaakt gespiegeld in 

de opbouw van de werken, in het duidelijk 

zichtbaar gelaten zoeken naar de vorm die het 

allerbest herinnert aan het beeld.



Routenummer 12

Astrid Meijer 

Objecten en installaties

Harddraverstraat 24b 

3033 XL Rotterdam 

010 243 71 80

eameijer@planet.nl

www.kunstenaars.nu en  

www.rotterdamsekunstenaars.nl

Astrid Meijer vindt inspiratie in het proces van 

groei en verval. Zij maakt objecten en instal-

laties uit de verweerde materialen en gebruiks-

voorwerpen die ze verzamelt. Door minieme en 

onverwachte ingrepen vormt zij deze om tot 

nieuwe beelden. Ze staan op zichzelf of maken 

deel uit van een enscenering.

De titel van de installatie voor 

KUNSTINDEHUISKAMER 2009 is ‘De Niet Pluis 

Kamer’. Schimmelachtige gezwellen ploppen uit 

muren. Uiterlijke verschijningsvormen  

bedriegen. Afgeworpen huiden liggen op de 

vloer.



Routenummer 13

Els Vrolijk

Piano

Harddraverstraat 50c 

3033 XM Rotterdam

010 467 79 22 en 06 11 11 02 46

emvrolijk@kpnplanet.nl

www.elsvrolijk.nl 

Gast routenummer 13

Corrie Ambachtsheer

Piano

Statenweg 31 L 

3039 HC Rotterdam

010 467 53 81

corrie-amb@hetnet.nl

Corrie Ambachtsheer en Els Vrolijk zijn beiden in Rotterdam geboren 

en getogen en studeerden er piano aan het conservatorium. Zij hebben 

inmiddels vele gezamenlijke optredens op hun naam staan.

Els is oprichtster van het ensemble Intermezzo, waarin zij hobo  

speelde en als soliste in een aantal pianoconcerten optrad. Zij volgde 

een klavecimbelcursus bij Ton Koopman en nam deel aan een aantal 

tournees van het Nederlands Barok Ensemble. Els heeft een bloeiende 

lespraktijk in de Harddraverstraat waar zij met regelmaat muziek-

avonden organiseert. 

Corrie ontwikkelde zich specifiek als pianiste. Zij kreeg een beurs 

om verder te studeren in Siena en in Parijs, waarna zij haar studie 

afrondde bij Jan Wijn. Zij trad solistisch op met diverse orkesten en 

treedt regelmatig op in kamermuziekensembles. Verder wordt zij vaak 

gevraagd als coach voor pianisten en tevens als jurylid bij onder meer 

de Rotterdamse Pianodriedaagse.

Van oorsprong is quatre-mains spelen een typisch huiskamergebeuren. 

Immers, elke symfonie werd uitgeprobeerd à quatre-mains. Els en 

Corrie treden zaterdag 12 en zondag 13 september op om 13.00, 15.00 

en 17.00 uur.



Routenummer 14

Albert Kramer

Beeldhouwer

Stationssingel 105a 

3033 HG Rotterdam 

010 466 86 07 en 06 53 61 76 21

kramerkunstwerken@mac.com

www.kramer-kunstwerken.nl Drie evenwijdige lijnen snijden elkaar op twee punten en vallen daardoor samen. 

De beelden van Albert Kramer (1954, Rotterdam) ontstaan uit een spel met deze 

drie lijnen. Door ze uit elkaar te buigen of energie tussen de lijnen te blazen  

ontstaat een nieuwe ruimte, zolang de lijnen elkaar op twee punten blijven  

snijden. Zo ontstaan ook drie golvende vlakken waarmee de vorm verder  

aangegeven kan worden. Uit de ene vorm ontstaat een idee voor een volgende. 

Door selectief weg te laten of te overdrijven wordt benadrukt wat Kramer 

belangrijk of mooi vindt. Zijn voorkeur gaat uit naar organische vormen in  

beweging.

Albert Kramer onderzoekt verschijningsvormen van 

leven. Hierbij beschouwt hij levende wezens als 

energiecontainers en hij probeert deze zo eenvoudig 

mogelijk weer te geven. Energie wordt gevangen 

in drie golvende vlakken die elkaar snijden in drie 

krommende lijnen. Elementen als kleur zijn in zijn 

ogen inwisselbare uiterlijkheden die per individu 

verschillen. Er is een grote vrijheid in gebruik van 

kleur, tekening of beschildering van het meestal 

glad afgewerkte oppervlak. Hierdoor zijn zijn  

beelden vaak kleurrijk of voorzien van tekens en 

zijn ze soms zelfs inzetbaar als speelobject of  

blikvanger.



Gast routenummer 14

Sjoerd Kramer

Autonoom kunstenaar

Stationssingel 105a

3033 HG Rotterdam

010 466 86 07 en 06 24 18 41 61

ikookvanjullie@hotmail.com

www.sjoerdkramer.com

“Ik ben een conceptuele kunstenaar;  

ik grijp graag in wanneer de strijd  

verloren is of zou moeten zijn.  

Momenteel houd ik me bezig met mensen en  

schimmel. Ik kweek schimmels en probeer hun  

levensloop en groei voor zover mogelijk te sturen en  

te fixeren. De platte uitvoering van wat een reliëf wordt als  

de tijd mijn intentie heeft gerijpt tot een werk. De diepgang van 

transformerende oppervlakkigheid zoek ik door de schimmel te zien 

als een mensenmassa en haar ook zo te behandelen.” Sjoerd Kramer 

werd in 1985 in Rotterdam geboren en volgde zijn opleiding aan de 

Willem de Kooning Academie.



Routenummer 15

Joop van ’t Hoenderdaal

Schilderijen en tekeningen

Sonoystraat 24c

3039 ZV Rotterdam             

010 466 72 97

t.heijster@planet.nl

www.rotterdamsekunstenaars.nl

“Dit jaar presenteer ik voornamelijk tekeningen  

tijdens KUNSTINDEHUISKAMER. Mijn laatste  

tekeningen dateerden uit 2000. Eind 2008 ben ik weer 

begonnen met tekenen en dat bevalt bijzonder goed.  

Inhoudelijk sluit het werk aan bij de schilderijen van 

ledenpoppen die ik sinds 2001 maak en waarin  

aanvankelijk geweld en religie een belangrijke rol  

spelen. In de laatste werken verdwijnt het geweld 

steeds meer en wordt het symbolischer van aard.”



Annette Splinter heeft van haar Tanzania-reis in 1999 een journaal bijgehouden  

dat zij in kleine oplage heeft uitgegeven. Hierin zijn typische sporen van het  

oceanische gevoel aanwezig. “Door de overweldigende hoeveelheid wildebeesten  

– ik zit er nu echt helemaal tussen – kan ik mijn emoties niet meer de baas.  

Het is niet meer het individu waarmee ik me kan identificeren. Ik word  

gedwongen me over te geven aan een ervaring waarvan ik besef dat ik die  

verloren heb in de samenleving waarin ik gewend ben te functioneren.”  

Haar interesse is gericht op de Afrikaanse fauna; na een bezoek aan een museum  

in de streek waar de eerste mens leefde, noteert ze: “Het doet mij niet veel.  

Ik blijk met andere dingen bezig te zijn.” 

De Afrikaanse dieren had Annette op de door haar beschreven manier nooit in een Nederlandse dierentuin 

kunnen waarnemen. Ze nam namelijk niet alleen de dieren in zich op, maar ook hun manier van zijn in 

hun natuurlijke habitat, blootgesteld aan de gevaren waaraan ze sinds onheugelijke tijden zijn bloot-

gesteld. Zwak betekent kwetsbaar en dus prooi voor het roofdier. Ze wordt getroffen door de schoonheid 

van de dieren en vogels, door hun kleurenrijkdom, hun kracht en kwetsbaarheid. Het vreten en gevreten 

worden neemt ze nuchter waar. Er is geen sprake van valse romantiek, wel van het aanvoelen van een 

grootse wereld. “De enorme uitgestrektheid is voor mij een ruimte vol stilte waarin zelfs nooit een  

fluistering is doorgedrongen.” Opmerkelijk is dat het sublieme, het ‘andere’ van de waargenomen natuur 

niet als bedreiging wordt ervaren. Bij haar is de natuur geen ‘tegenover’. 

Uit een interview met Wouter Welling.

Gast routenummer 15

Annette Splinter

Beeldend kunstenaar, 

schilderijen en 

tekeningen

Kievitslaan 8

3016 CG Rotterdam

06 22 71 38 70

post@splinterbeest.nl

www.splinterbeest.nl



Routenummer 15

Tilly Heijster 

Beeldend kunstenaar, keramiste

Sonoystraat 24c

3039 ZV Rotterdam

010 466 72 97

t.heijster@planet.nl

www.tillykeramiek.nl

Jedna mala vjecnost

Een kleine eeuwigheid

Jouw handen

en aarde -

als een geheel.

De geur van barmhartigheid

vergoten in twee.

Jij schenkt aarde vreugde

op jouw handpalmen. 

Jij brengt warmte

op stukjes gesneden grond.

En je schept iets nieuws,

Aarde als schoonheid,

Als een kleine eeuwigheid -

geboren uit jouw vingers, 

uit jouw hart.

Uit de dichtbundel de IJzige Kers 

(1999) van Jadranka Jelincic.

Dit gedicht is geschreven in 

het Kroatisch en vertaald in het 

Nederlands voor Tilly Heijster.  

De tekst van dit gedicht is zo  

passend voor haar werk; het werken 

met de aarde, de klei.
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Lumen
Grafisch ontwerpers

www.lumennetwerk.nl
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