
Kunstuitleen Amersfoort presenteert: 
 
MEETING EACH OTHER  
24/8 – 4/10 2017 
 
tien nieuwe kunstenaars en 30 nieuwe werken  
in de collectie van Kunstuitleen Amersfoort 
 
Regelmatig neemt de Kunstuitleen nieuw werk op in haar collectie. 
Kunstwerken worden verkocht, dit biedt ruimte voor nieuw werk . Nieuwe 
kunstwerken zijn verfrissend en worden enthousiast door leners ontvangen. 
De Kunstuitleen biedt nu een heel palet aan van werken van nieuwe 
kunstenaars.  
Wij laten u graag kennismaken met de aanvulling van onze collectie. 
 
1. LIA KOK 
 
 
 

Het  werk van Lia Kok ademt  een wat nostalgische poëzie, serene berusting en  emotie. uit. 
Zij probeert iets uit te drukken zonder dat zij een expliciete boodschap wil brengen; een soort 
existentieel levensgevoel. Het gaat over kwetsbaarheid en kracht, berusting, troost en 
verlangen. Over het moment waarin het besef van de omvang van het tekort en dat van het 
verlangen samensmelt. 
“De dingen die ik aanvoel wil ik laten verstillen in een beeld. In de wetenschap dat het 
moment weliswaar gevangen kan worden in een zichzelf overstijgend beeld, maar dat tegelijk 
de reikwijdte ervan ons altijd ontsnapt. 
Dat alles in het besef dat het mysterie groter is dan de mens. “. 

Lia Kok maakt gebruik van bestaande plaatjes uit een breed scala aan bronnen zoals 
advertenties, kranten, tijdschriften, persoonlijk fotoalbum; gericht gezocht of toevallig 
tegenkomend. Vervolgens  herinterpreteert zij deze; verandert de  context, haalt delen eruit, 
zet ze naast en door elkaar en laat zichzelf daarbij leiden door haar eigen emotie,  picturale 
en/of narratieve elementen. Dit alles met en op verschillende materialen, dragers en formaten. 

Lia Kok heeft opleidingen gevolgd aan de  
Kunstacademie Haarlem Leiden. Vakopleiding voor Autonome Beeldende Kunst, Academie 
voor Schone Kunsten, België en Wackers Academie, Amsterdam 
 

 

 
 



 
2. ANNEMIEK VAN DE BEDEM 

 
 
 

 
 
 

Annemiek  van de Bedem is veelzijdig en schildert wat haar boeit en intrigeert. Geïnspireerd 
door schilders als Breitner en Isaac Israëls schildert zij Amersfoortse stadsgezichten. 
 Vaak zijn dat verstilde tafereeltjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan maar wie langer 
kijkt ziet dat juist de hedendaagse elementen voor een boeiend geheel zorgen. Ook haar 
stillevens zijn pakkende sfeerbeelden.  
“ Sfeer is de   rode draad in mijn werk genoemd worden, waarin ik altijd speelt met licht en 
schaduw”. 
 
Naast haar vrije werk maakt Annemiek portretten in opdracht. Geboeid door lichaamstaal en 
mimiek vertaalt ze de uitstraling van de persoon naar het doek.  
 
In de winterperiode geeft zij cursussen schilderen met olieverf in haar atelier. 
 
 Annemiek van den Bedem begon in 2003 aan de Wackers Academie in Amsterdam waar zij, 
onder begeleiding van Sam Drukker, in 2007 is afgestudeerd.   
In Florence volgde zij aan de Angel Art Academie de cursus "16th and 17th century portrait 
painting techniques”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CORINE HAZELEGER 
 
 

 
 
 

 

Corine Hazeleger  schildert graag contrastrijke portretten in olieverf waarbij zij het innerlijke 
gevoel wil vangen. Vrouwen zijn een belangrijk element in haar schilderijen. Zij wil de kijker 
graag nieuwsgierig maken naar de vrouw, wat ze denkt, wat ze doet en wat ze voelt! 

Naast haar vrije werk schildert zij ook in opdracht. 

 
“ Kunstenaars zitten vol met beelden en ideeën gevuld met passie, liefde en pijn. Het enige 
wat ze met deze overvloed kunnen is creëren. Zo zal het  
gevoel vanuit de kunstenaar worden overgedragen naar het gevoel van de aanschouwer. Het is 
een soort dans. Een intimiteit. Het is het aanraken van een ander mens “.   
 
Corine heeft haar opleiding gehad  in  
SPW (sociaal pedagogisch werk), Interieur styling en aan de Gooische kunstacademie Laren 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



4. INE HUIJBERS 
 
 
 
 

 
 
De schilderijen van Ine Huijbers laten een  gevarieerde keuze aan onderwerpen zien, de 
natuur, de element  en  mensen met hun emoties. Haar werken zijn veranderlijk, zoals de 
wolken en de lucht. Het zijn kleurrijke werken met een bepaalde dramatiek 
Fauvisme en Cobra zijn haar favoriete stromingen. Met name Kees van Dongen en Pierre 
Alechinsky bewondert ze in grote mate. Zoals de Cobra heeft Ine zich ook laten inspireren 
door de spontane manier van werken van kinderen, waar ze als leerkracht  veel mee te maken 
had. 
 
Haar favoriete materialen zijn acryl en linnen, omdat deze zich goed lenen voor een 
dynamische stijl van schilderen. Zij schildert snel en daar past acryl prima  bij.  
 
. “Schilderen loopt als een rode draad door mijn leven en zal altijd mijn passie zijn . Nu ik 
achter mijn onderwijs carrière een punt heb gezet , valt er  een zee van ruimte om zelf in alle 
vrijheid beeldend aan het werk te gaan “. “.  

 
Ine Huijbers  was vakleerkracht tekenen en handenarbeid. Zij is lid van de Amersfoortse 
“Kunstkring Kattenbroek”.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
5.ARJEN VAN DER LINDEN  

 
 

Arjen van der Linden is een veelzijdig kunstenaar: tekstschrijver, drummer, voormalig 
stadsdichter van Amersfoort en kunstschilder. 

 Arjen van der Linden geeft swing aan zijn werk. “Er moet vaart in het schilderij zitten! 'En 
om blijvend te boeien moet er een raadsel verscholen zitten. “Elk doek is een uitdaging, een 
worsteling die vragen oproept en de spanning moet vasthouden.”   

Zijn  penseelvoering is krachtig en royaal. Is in beweging en ritmisch, in een mengeling van 
kleuren vol spanning tegenover elkaar geschilderd, soms gevoelig zacht, dan weer hevig in 
contrast met elkaar, maar altijd een geheel vormend. Een drummer die kunstschilder is of een 
kunstschilder die drumt. Of een dichter die schildert met woorden en ver 

Arjen van der Linden werkt overwegend met olie/acryl verf en geeft de voorkeur aan grote 
doeken 

. Zijn serie 'Intercity' bestaat uit 25 schilderijen waar sprake is van een modern, quasi-abstract 
stadsbeeld.  
 

 

 

 



 

6.HARBERT BOOIJ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
“Godsdienst en kunst zie ik als zeer verweven met elkaar, ook als het om kunst gaat die niet 
expliciet godsdienstig is: Altijd  is er de verwondering en soms de heilige woede over het 
bestaan en de fascinatie voor schoonheid. In godsdienst en kunst gaat het dunkt me vooral om 
het vinden van diepere lagen in de werkelijkheid.”  
 
Zijn leven lang is Harbert Booij al bezig  in de kunst. Hij is vooral geïnteresseerd  in wat hij 
waarneemt: mensen, dieren, landschappen. Soms komt het ook tot abstracter werk. Het 
werken aan een nieuw beeld is altijd weer fascinerend – het maakt niet uit of het nu om een 
klein schetsje gaat of om een enorme tekening;  
 
Harbert de Booij heeft een MO-A Opleiding en studeerde kunstgeschiedenis en Theologie. 
Was als docent kunstfilosofie en levensbeschouwing verbonden aan Hogeschool Windesheim 
in Zwolle. en kunstacademie ArtEZ . Hij geeft ook cursussen “Kunst en Theologie “. 
 
“Kunst is belangrijk in het geheel van de kerkelijke traditie en voor iedereen die zich een 
levensbeschouwing vormt .” 
 
 
 
 



 
 

7. TAIS TENG 

 
 
 
Tais Teng, pseudoniem van Thijs van Ebbenhorst Tengbergen  
 
Tais Teng Is een Nederlands schrijver/kunstenaar, die bij het grote publiek vooral bekend is 
vanwege zijn activiteiten voor het Griezelgenootschap. 

Rond 1971 vestigde hij zich als illustrator/kunstenaar. Zijn belangstelling 
voor sciencefiction leverde hem enige opdrachten op van uitgevers binnen het genre. SF 
werd in de jaren zeventig zeer populair in Nederland en Tais Teng mocht zich uitleven op de 
covers van verschillende SF boeken Teng werd een bekende artiest binnen de SF-wereld en 
hij was onder andere betrokken bij tijdschriften als King Kong SF en Holland-SF. 
Tegenwoordig maakt hij voornamelijk illustraties en boekomslagen voor de Amerikaanse 
markt.  

In de jaren tachtig begon Teng met het schrijven van boeken voor de jeugd. 

Zijn eersteling “Als de cactussen zachtjes fluiten”, een sprookjesachtig SF verhaal, kwam 
in 1982 uit. Inmiddels heeft Teng meer dan honderd boeken geschreven voor kinderen en 
volwassen. Samen met bekende schrijvers als Paul van Loon en Bies van Ede was Teng lid 
van het Griezelgenootschap, een groep schrijvers die uitsluitend griezelverhalen voor 
kinderen schreef en in 2004 uit elkaar ging.  

 

 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudoniem
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Griezelgenootschap&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sciencefiction
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=King_Kong_SF&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Holland-SF&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980-1989
https://nl.wikipedia.org/wiki/1982
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Loon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bies_van_Ede
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Griezelgenootschap&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/2004
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tais_Teng.jpg


8.LUCAS LELIEVELD 
 
 

 

 
Lucas Lelieveld  maakt voornamelijk schilderijen en tekeningen. Daarnaast maakt hij 
ook van animatie, installatie en collage.. 
 Zijn werk toont de toeschouwer ambivalente ruimtes. Hij suggereert ruimtes door 
perspectieflijnen te gebruiken.maar benadrukt ook de tweedimensionaliteit , door 
sporen van activiteit te tonen, maar niet de mensen die de activiteit ontplooien.  
Dit zet de toeschouwer aan het denken. 
 
 De vormentaal die Lucas gebruikt is ogenschijnlijk eenvoudig, maar is het resultaat 
van zorgvuldig reduceren, toevoegen, overwerken en ordenen. Het proces van 
maken valt hier samen met het inhoudelijke idee van het inrichten van ruimtes. De 
alledaagse voorwerpen (potplanten, een bureau, een stoel) krijgen door de context 
waarin ze geplaatst worden een fantoom-achtige uitstraling, stille getuigen van het 
leven waarvan ze in dienst staan.  
 
Lucas werk ademt grote toewijding uit, onderkoelde humor en een poëtische blik op 
de wereld. 

Lucas Lelieveld is opgeleid Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag en 
de  Muthesius Fachhochshule te Kiel (Dld.). Hij is lid van kunstenaarsvereniging Pulchri 
Studio te Den Haag. Naast zijn autonome werk heeft hij opdrachten uitgevoerd voor onder 
andere het North Sea Jazz Festival. 
 

 
 



 
 
9.MARGRIET PRONK 
 

 

Margriet Pronk geeft vorm aan Websites  en doet veel aan grafisch werk.  

De laatste twee jaar is  tekenen en schilderen weer op de voorgrond gekomen nadat dit 
jaren had stil gelegen: 
“Maar als je eenmaal kunt zwemmen dan verleer je dit niet “ 
Margriet Pronk maakt graag portretten van mensen. Gezichten intrigeren haar.  
Ze plaatst de mensen in een setting die vragen op roepen bij de kijker. 
 Margriet Pronk heeft de docentenopleiding tekenen aan de VL-Vu gedaan en  
 de opleiding grafische vormgeving bij HKU gevolgd. 

Wat betekent schilderen voor jou? 

“Schilderen betekent op weg gaan. Een onderneming die vaak schuurt en kraakt. Hoe 
confronterend soms ook - schilderen maakt me een gelukkiger en completer mens. Als ik 
schilder, valt alles buiten die setting weg; ook het besef van tijd en ruimte. Ik ben onderweg, 
het is een ontdekkingstocht, geen idee wat ik tegen ga komen.” 

Wat is de essentie van je werk? 

“Ik kijk graag naar mensen. Ik ben geïnteresseerd in hoe ze bewegen, kijken. Dat zie je terug 
in mijn werk. Ik gebruik voor mijn werk meestal foto’s die ik vind op internet, kranten en 
tijdschriften. Beelden die me aanspreken. Meestal is er wel iets van (zwarte) humor, absurds 
of surrealistisch in te ontdekken. Vaak weet ik ook niet waarom ik voor een bepaald beeld 
kies. Door er iets aan toe te voegen, ontstaat een nieuw beeld. Er ontstaat een nieuw 
verhaal, voor mij, voor de toeschouwer ook.” 



 

Wie inspireert jou? 

“Er zijn twee schilders die me inspireren en fascineren: Neo Rauch en Michaël Borremans. In 
de kleurrijke schilderijen van Rauch die heel vervreemdend zijn, gebeurt zoveel. Het is een 
mix van historische en persoonlijke beelden. Met de werken van Borremans voel ik me 
vooral verwant vanwege het ingetogene en de subtiliteit. Ik vind ze ook echt geweldig goeie 
schilders” 

 
 
 
10. MIA WITTOP KONING 
 
 

 
 

 
Mia Wittop Koning is keramiste en dichteres. 
Haar keramisch werk is herkenbaar aan sterk gestileerde mensfiguren met uiterst verfijnde 
details. Een enkele keer schrijft ze  in haar keramiek een gedichtje van eigen hand. In haar 
werk is humor ruim vertegenwoordigd. 
Mensfiguren spelen een belangrijke rol in haar werk. Ze doen iets met een schaal of drukken 
zomaar iets uit. Nu en dan schrijf ik gedichten in mijn kleiwerk. 
 
‘Mijn keramisch werk valt op door subtiele details en prachtige glazuren. Het mooie van klei 
is dat je er zoveel mee kan doen: technisch werken, in details werken, emoties  erin leggen. 
Altijd is het weer spannend hoe werk uit de oven komt.” 

 Er zijn twee dichtbundels van Mia Wittop Koning verschenen: “Vers Werk” en “Met Andere 
Woorden” .’ 
 Veel gedichten zijn geestig en andere vaak heel gevoelig. Zij vindt het heerlijk om met 
woorden te spelen en zo nu en dan de lezer een beetje op het verkeerde been te zetten. 

 Mia Wittop Koning is opgeleid aan de academie voor beeldende vorming.  

 


