
Najaar 2018
nummer 06

Sam 
Drukker
in atelier

Ilse Oelbers

 Ton Dubbeldam

 Bastiaan de Groot

 Paul Wieggers

 Eja Siepman van den Berg

 Henk Helmantel

C O N N A I S S E U R
Collectie Harms Rolde



3connaisseur | najaar 20182 connaisseur | najaar 2018

Welkom op 
Hof van Saksen

In de zomer van 2016 heeft Collectie Harms Rolde de beslissing 

genomen om van locatie te veranderen. Het pand in Rolde werd 

verkocht en er werd gekozen voor een prachtige locatie net buiten 

het dorp: Hof van Saksen. Al jaren is er een tendens gaande dat er 

minder bezoekers in galerieën en kunsthandels komen. Internet zal 

hier zeker een wezenlijke bijdrage aan leveren. ‘Het moet anders’, 

was een veelgehoorde opmerking van collega’s. Maar ja, hoe? In het 

prestigieuze resort Hof van Saksen heeft Collectie Harms Rolde haar 

intrek genomen. Geen reguliere openingstijden, maar gewoon kort 

en duidelijk: 7 dagen per week open van 8 uur ’s ochtends tot 10 uur 

’s avonds. Dus altijd open. U kunt er binnenlopen op ieder tijdstip. U 

kunt er gaan lunchen of genieten van een heerlijk diner, gemaakt van 

streekproducten. Het mes snijdt voor ons aan twee kanten. Enerzijds 

de duizenden gasten per jaar en anderzijds onze eigen bestaande 

klantenkring. En ik kan u vertellen: het werkt.

Daarnaast zijn we dit voorjaar begonnen met het realiseren van een 

beeldenpark op het 65 hectare grote terrein. Grote buitenbeelden 

van brons, steen, marmer, cortenstaal en allerlei andere materialen. 

Hierdoor zal het bezoek aan Hof van Saksen nog aantrekkelijker 

worden. En als u het noorden toch nog te ver vindt, kunt u altijd 

nog een bezoek brengen aan de nationale kunst- en antiekbeurs 

PAN Amsterdam, die dit jaar wordt gehouden van 18 tot en met 25 

november.

Het woord internet was al gevallen in dit voorwoord, maar ik geloof 

niet alléén in internet. Wat is het nog steeds fijn om bijvoorbeeld 

een krant, boek of tijdschrift in handen te hebben. Vandaar dat ik 

heb besloten om met deze nieuwe ingeslagen weg een nieuwe 

Connaisseur uit te brengen. We kregen daar in het verleden heel 

veel positieve reacties op. Sterker nog: ik zie ze terug bij mijn klanten 

in de boekenkast. Ik wens u heel veel kijk- en leesplezier met deze 

Connaisseur en hoop dat u alweer uitkijkt naar de volgende. Eén ding 

kan ik u beloven: die gaat er komen. Rest me nog te zeggen: als u nog 

nooit op Hof van Saksen bent geweest, ga er een keer heen. Ga met 

vrienden of familie en vraag een kunstlezing aan. Hof van Saksen is 

ook heel mooi te combineren met het Drents Museum, op nog geen 

kwartier rijden van het resort. Een mooie kunstzinnige invulling om 

een van de mooiste provincies van Nederland te leren ontdekken: 

Drenthe. 

Ik heet u van harte welkom.
Grietinus Harms
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Sam Drukker werd opgeleid aan Academie Minerva 

en woont en werkt in Amsterdam. In 2011 werd hij 

benoemd tot kunstenaar van het jaar en zijn oeuvre is 

opgenomen in verschillende museale en particuliere 

collecties in binnen- en buitenland. Ook in 2019 kunt u 

zijn kunstwerken bezichtigen in verschillende museale 

exposities:

-  Kopstukken, zelfportretten van Sam Drukker, Drents 

Museum, Assen

-  Minje, Museum Sjoel Elburg

-  Tekeningen East Bergholt met Marcel Moring, East 

Bergholt, Groot Britannië

Een portret van Sam Drukker

Bakens

“Toen ik zelf ging schilderen, wat mij toen raakte was 

de Haagse School. Dat begreep ik echt. En daarop 

volgend waren Israëls en Breitner. Met name Israëls, 

daar had ik echt heel veel mee. Hij is natuurlijk een 

onnavolgbaar virtuoos, ik heb heel erg hard gewerkt 

om bij hem in de buurt te komen. Maar op een gege-

ven moment ontdekte ik ook dat als hij een portret 

schilderde, of een schilderij maakte, dan had hij 

bijvoorbeeld een licht in een bos, met drie vrouwen, 

heel raak geschilderd, en daarna draaide hij zich 

om en ging hij verder naar het volgende onderwerp. 

Terwijl ík op een gegeven ogenblik juist de behoefte 

had om in te dringen. En toen ervoer ik: wat een 

bevrijdende, fijne ontdekking. Even goeie vrienden, 

maar hier scheiden onze wegen.”

“Ophelia, van Millais, is ook een soort icoon. Ik vind 

het zo’n prachtig schilderij (afb. 2). Al is het natuurlijk 

veel realistischer en verfijnder geschilderd, ik vind 

het toch waanzinnig mooi. Ik heb er altijd erg van 

gehouden. Het is ook zo’n icoon waarvan je denkt: 

daar kom je niet aan. Maar opeens, en dat is niet zo 

heel lang geleden, een jaar of vijf, zes, toen dacht ik: 

Sam Drukker - Roeiers

125 x 200 cm  |  Olieverf op doek  |  2017

Afbeelding 1

Sam Drukker - Ophelia I 

110 x 190 cm  |  Olieverf op doek  |  2011

Afbeelding 3

John Everett Millais - Ophelia

76 x 112 cm  |  Olieverf op doek  |  1851 - 1852
Collectie Tate Gallery

Afbeelding 2

Landvast

“Ik plaats mijzelf wel bij degenen die best wel relatief be-

houdend zijn. Want ik mag dan in de traditionele, klassieke, 

figuratieve wereld een soort wilde jongen zijn, ik ben natuurlijk 

een ontzettend traditionele schilder, omdat ik heel erg in een 

sjabloon zit, dat ik natuurlijk wel zelf heb geformuleerd. De 

kunstenaars die écht elke vijf jaar een volstrekt ander gezicht 

hadden, die zijn er wel geweest, maar dat zijn echt zeldzaam-

heden, mensen als Picasso, bijvoorbeeld. Een kunstenaar 

waar ik [nu nog] nederig van word omdat ik denk: dat zijn pas 

echte kunstenaars, dat is bijvoorbeeld iemand als Bowie. Dat 

is ook iemand die elke vijf jaar volstrekt zichzelf vernieuwt, 

maar tegelijkertijd volstrekt zichzelf is gebleven. En dat is zo 

onnavolgbaar. Ik bedoel: daar kan je alleen maar diep voor 

buigen. Ik heb altijd gedacht: als kunstenaar moet je proberen 

steeds dichter bij jezelf te komen. Dat is je doel. Wat heel dicht-

bij komt, is een tekening bijvoorbeeld. Dat is een zucht. Dat is 

één concentratie, dat is oog en hand, en er zit helemaal niets 

tussen. Die hersenpan, die doet eigenlijk niet mee. Er zit geen 

denkwerk in, er zit geen reflectie in. Het is één adem. En in die 

zin vind ik een tekening eigenlijk op een hoger plan staan. Ik 

wil zelfs beweren dat mijn tekeningen misschien wel beter zijn 

dan mijn schilderijen.”

Diepgang

“Maar ik vind schilderijen wél spannend en ontzettend leuk. Het 

is een heel ander verhaal. Een schilderij is een optelsom van 

allemaal elementen: het is een concept, het is een plan, het is 

een compositie, het is een kleurenverhaal, het is vaak ook een 

psychologisch of een maatschappelijk verhaal. Het zijn duizen-

den beslissingen samen. Ik maak [nu] steeds meer inhoudelijk 

werk. Het Minje-project 1 is bijvoorbeeld heel erg inhoudelijk, 

persoonlijk werk. Ik heb er vroeger nooit zoveel van willen we-

ten, want ik heb altijd gedacht: ik ben een figuratief schilder en 

ik val op beeld. Maar in de loop der jaren merkte ik ook dat de 

combinatie van vorm met een onderwerp waar ook nog je hart 

van gaat kloppen, dat is dat natuurlijk helemaal waanzinnig. 

Maar ik moet ook zeggen: toen ik Minje had, kreeg ik absurd 

veel publiciteit. En ik was bijna teleurgesteld dat ik steeds door-

kreeg dat mensen juist het verhaal zo goed vonden. Dan werd 

ik op straat aangesproken en mensen zeiden: “Ik las gisteren 

het Parool, ik heb de tentoonstelling niet gezien, maar de 

tranen biggelden over mijn wangen”. En daar ben ik natuurlijk 

wel blij mee, maar tegelijkertijd denk je: Shit, dan kan ik beter 

een boek schrijven.“ 

“Maar mijn schilderij De roeiers is net zo goed visueel als 

inhoudelijk. Want de rauwheid, het gemak en de snelheid 

waarmee zo’n watertje is geschilderd, heeft ook te maken met 

de inhoud. Je kunt ook een beeldend detail, dus in dit geval 

de dynamiek van de motoriek, direct op het thema relateren. 

Als je dus van een lijn kunt spreken, dan maak ik steeds meer 

inhoudelijk werk. Uiteindelijk wil ik dat je geconfronteerd 

wordt, dat je een vuist in je gezicht krijgt. Dat wil ik. Dat moet 

mijn werk doen. Ik wil dat het je beroert. En of dat nou komt 

doordat je mededogen krijgt met de eenzame mannen die in 

hun blote reet met een koffer sjouwen, of dat je denkt: ‘Wauw, 

die vrouw, zo ongelofelijk aantrekkelijk en zo ongelofelijk op 

afstand, en onbereikbaar’, dat maakt niet uit.”

In het schilderij Roeiers van Sam Drukker (1957) 

wordt de toeschouwer geconfronteerd met drie 

mannen in een veel te kleine boot (afb. 1). Wat 

doen ze hier? Hoe zijn ze in dit bootje beland? 

En waar gaan ze naartoe? De ruggen van de 

mannen zijn gebogen van het harde werk, mee-

dogenloze zonnestralen vallen op gekromde en 

gespierde schouders. De kolkende watermassa 

dreigt de roeiers te overweldigen. Waar de gol-

ven zijn geschilderd met een brede, expressieve 

penseelstreek, is het gammele bootje weerge-

geven met een flinterdunne laag, de tekening 

eronder is nog goed te zien. Sam Drukker is een 

meester in portretten, en dit grote schilderij is 

een spectaculair voorbeeld. In 2011 werd Druk-

ker dan ook terecht benoemd tot kunstenaar 

van het jaar en de afgelopen decennia is zijn 

oeuvre opgenomen in tientallen museale en 

particuliere collecties in binnen- en buitenland. 

In dit interview schetst Drukker in eigen woor-

den een indringend zelfportret en vertelt hij over 

de reis door zijn kunstenaarschap.

ik ga dat schilderij gewoon 

hernemen (afb. 3). En dat is 

heel grappig, blijkbaar moet 

je daar naartoe groeien. Het 

heeft niks met zelfingeno-

menheid te maken, het is 

gewoon een kwestie van dat 

je denkt: ik kan er mijn versie 

van maken zonder dat ik 

helemaal onderuit ga.”

1 Voor het project ‘Minje’ schilderde Sam Drukker tien Joodse 

mannen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. De tien 

schilderijen samen zijn een eerbetoon aan de joodse traditie en 

vormen een monument van de Tweede Wereldoorlog.
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Sam Drukker - Hoepelrok IV 

200 x 125 cm  |  Acryl- en olieverf op doek  |  2005

Sam Drukker  - Trommelaarsters  

200 x 125 cm  |  Olieverf op doek  |  2014
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Tegen de achtergrond van een scheepswerf zien 

we een nieuw groot bronzen beeld van Ilse Oelbers 

(1964). De man is in opperste concentratie, alsof hij 

even alleen in een ruimte is waar hij zijn oefening doet, 

zich niet gewaar van het feit dat er ogen zijn die naar 

hem kijken. De man richt zich volledig op zichzelf en is 

in beweging. In dit artikel volgen we het maakproces 

van dit dynamische beeld.

De taal 
van brons
Een beeld van 
Ilse Oelbers

Tekst: Annet Les | Fotografie: Arthur Smeets

Ilse Oelbers, autodidact beeldhouwer, werkte 

oorspronkelijk in hout en maakt nog steeds in 

opdracht boeg- en roerbeelden voor schepen. Sinds 

2010 maakt ze ook vrij werk in klei, dat vervolgens 

in brons wordt gegoten. Het werk van Oelbers is 

realistisch, maar de kijker zal geen details zien zoals 

bijvoorbeeld de aderen op de huid. 

Een bijzondere uitdaging

In haar zoektocht naar een pose voor nieuw werk koos 

Oelbers een model uit de danswereld, omdat hij een 

houding kan aannemen die voor een beeldhouwer een 

bijzondere uitdaging is. Oelbers: “Met dit model was het 

heel plezierig samenwerken. Het is lastig om een goed 

beeld te maken als er geen klik is. Op de Bolero van 

Ravel heeft de danser tientallen poses aangenomen in 

vloeiende bewegingen. Voor mij een soort snoepwinkel 

waaruit ik mocht kiezen.”

Ilse Oelbers - Duende

Brons  |  Hoogte: 102 cm  |  2018
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De techniek achter het bronzen beeld

Dit kleibeeld is het uitgangspunt en wordt gecreëerd door de 

beeldhouwer. Om het beeld in brons te kunnen gieten, is er een 

aantal complexe handelingen noodzakelijk: eerst wordt van 

het kleibeeld een flexibele mal van siliconen gemaakt (afb. 2), 

met daar overheen een harde steunmal. Van grotere beelden 

bestaat de mal uit meerdere onderdelen.

Gebakken lucht

In de mallen wordt met warme was een wasmodel gegoten, 

dat vervolgens zorgvuldig moet worden bijgewerkt en voorzien 

van ontluchtings- en gietkanalen. Het wasmodel wordt in een 

kist met vloeibaar gips gezet, met de gietkanalen aan de op-

pervlakte. Nadat het gips is gehard, wordt de was uit het blok 

gestookt in de oven. Wat overblijft is een blok gips met daarin 

ruimte om de hete brons te gieten (afb. 3).

Afkloppen

Nadat het brons in het blok gips is gegoten en vervol-

gens is afgekoeld, wordt het gips van het brons afge-

klopt (afb. 4) en komt het bronzen beeld in ruwe vorm 

tevoorschijn. Met water wordt het brons gekoeld en met 

hoge druk schoongespoten (afb. 5 en 6)

Geschuurd

Nu worden de verschillende onderdelen van het beeld 

aan elkaar gelast en wordt het brons geciseleerd (ge-

schuurd). Dit is een lastig karwei, aangezien de beeld-

houwer erop vertrouwt het beeld weer precies zo in 

brons terug te zien zoals het is gemaakt in klei (afb. 7).

Patineren

Uiteindelijk wordt er een patine (kleur) gekozen voor 

het beeld (afb. 8). De patinering wordt met behulp van 

chemicaliën en verhitting aangebracht. Hoe heter het 

materiaal gestookt wordt, hoe meer de kleur zich in het 

brons bijt. Brons geleidt warmte en dus is dit een vakkun-

dig maar ook een natuurlijk proces.

Het werk van Ilse Oelbers wordt gegoten bij de gieterij 

van Jos en Johan Stijlaart, Bronsgieterij Flassh in 

Balk. Met dit team bronsgieters heeft Oelbers een 

bijzondere samenwerking, waarbij de beeldhouwer 

en bronsgieters gaandeweg steeds meer naar elkaar 

toe zijn gegroeid. Oelbers: “Samen met hen streef ik 

naar een steeds hogere kwaliteit in mijn werk. Je kunt 

nog zo’n goede beeldhouwer zijn, als de bronsgieter 

zijn vak niet verstaat, komt het niet goed. Maar dit 

team heeft mijn volste vertrouwen, zodra ik mijn werk 

bij hen inlever, is het ook hun werk geworden. Het zijn 

meester-gieters.”

Afbeelding 4

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 6

Afbeelding 5
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ErvAAr uLtIEmE OntSpAnnIng 
Op HOf vAn SAkSEn

Een vakantie op Hof van Saksen is iets om echt naar 
uit te kijken. Onbezorgd, weg van de drukte en een 
feest voor alle zintuigen. Bewonder de bijzondere 
kunstwerken uit de Collectie Harms Rolde, geniet van 
culinaire verwennerij en ervaar ultieme ontspanning 
in de Spa & Wellness.

dompelen en ontspannen
Zodra u de Spa & Wellness binnenstapt, beseft u eens 
te meer waarom Hof van Saksen het meest bijzonde-
re resort van Europa is. In het prachtig vormgegeven 
saunalandschap komt u helemaal tot rust. De ver-
schillende sauna’s en baden nodigen uit tot urenlang 
dompelen en ontspannen. 

Geluksmoment
Onze kundige schoonheidsspecialisten vertroetelen 
u met een massage of wellnessbehandeling. Laat u 
meenemen op een aromatische wereldreis, uw huid in 
de watten leggen en uw zintuigen prikkelen. Individu-
ele aandacht en natuurlijke producten zorgen dat u 
vol nieuwe energie thuiskomt van uw verwenvakantie. 

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Lees verder over de Spa & Wellness op hofvansaksen.nl/spa

Reserveren? hofvansaksen.nl of bel 0900-1971 (gebruikelijke belkosten).
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Een modern meesterwerk

Wat hebben een vijftiende-eeuws altaarstuk en een 

schilderij van de hedendaagse kunstenaar Ton Dubbeldam 

(1957) met elkaar gemeen? Vijfhonderd jaar verschil zit er 

tussen en tóch zijn er markante overeenkomsten te vinden 

tussen deze twee topstukken. 

ton Dubbeldam

Ton Dubbeldam groeide op in een artistieke 

familie. Zijn vader was muzikant en zijn grootvader 

kunstenaar. Dubbeldam studeerde op 21-jarige leeftijd 

af aan Academie Minerva. Zijn oeuvre is opgenomen 

in verschillende particuliere en bedrijfscollecties in 

binnen- en buitenland, waaronder grote opdrachten 

voor cruiseschepen als The Holland America Line. 

Naast Collectie Harms Rolde wordt het werk van de 

kunstenaar ook vertegenwoordigd in verschillende 

toonaangevende galerieën in de Verenigde Staten.

Ton Dubbeldam  - A Day at the Races  

100 x 370 cm  |  Olieverf op paneel  |  2014

Afbeelding  1

Hugo van der Goes  - Aanbidding van de herders (Portinari-triptiek) 

253 x 304 cm  |  Olieverf op paneel  |  1475-1476

Collectie galleria degli uffizi, florence

  Afbeelding 2

Het Portinari-triptiek

Een middeleeuwse kerk besloeg honderden meters in 

oppervlakte en kostte een enorm fortuin. Van binnen was 

het kerkgebouw niet minder kostbaar dan van buiten: alle 

muren werden bedekt met beeldhouwwerk en bladgoud. 

Meerdere rijkversierde altaren stonden verspreid door de 

ruimte. Een kerkinterieur was dan ook de uitgelezen plaats 

om publiekelijk een statement te maken. Veel rijke families 

schonken dure voorwerpen, waaronder altaarstukken. 

Deze schilderijen dienden niet alleen ter decoratie, maar 

vervulden ook een religieuze functie: priesters kregen de 

taak om hier te bidden voor de zielen van de opdrachtge-

vers. Het Portinari-triptiek (afb. 2) is een prachtig voorbeeld 

van zo’n prestigieus altaarstuk. Het schilderij bestaat uit 

drie delen. Op het middenpaneel zien we de geboorte van 

Christus, met de drie herders die het kind komen bewonde-

ren. Op de zijpanelen staat de familie Portinari afgebeeld. 

Links knielen de mannen en rechts de dames. De heren 

op het linker paneel kijken naar rechts en de dames op 

het rechter paneel naar links. Zo wordt het oog van de 

toeschouwer op een natuurlijke manier geleid naar het 

middenpaneel. Een beproefd trucje van de middeleeuwse 

meesters.

Een moderne tegenhanger

Het grote schilderij A Day at the Races van Ton Dubbeldam 

(afb. 1) is beslist geen altaarstuk en ontbeert elk spoor van 

een religieuze functie. Het kunstwerk toont het hoogtepunt 

van het Britse society-seizoen: de paardenraces bij Ascot. 

Dit is een prestigieus evenement waar zelfs de koningin 

elk jaar bij aanwezig is. Maar hoewel A Day at the Races 

dus heel anders is dan het Portinari-triptiek, hebben de 

twee kunstwerken toch veel met elkaar gemeen. Ook 

Dubbeldams schilderij bestaat uit een middenpaneel en 

twee zijpanelen. In Dubbeldams middenpaneel vindt de 

hoofdvoorstelling plaats. Daar galopperen de paarden in 

een denderend geraas recht op de toeschouwer af. In de 

zijpanelen staat het publiek afgebeeld. Maar het meest 

opvallend is dat Ton Dubbeldam zich bedient van dezelfde 

techniek als zijn vijftiende-eeuwse collega’s: bijna alle 

figuren op het linker paneel kijken naar rechts en op het 

rechter paneel is de blikrichting naar links. Zo gebruikt 

Dubbeldam een eeuwenoude techniek voor zijn moderne 

tegenhanger.

De oude meesters voorbij

Maar Dubbeldam gaat verder dan zijn voorgangers. Hij stuurt 

de blik van de toeschouwer namelijk ook binnen elk zijpaneel. 

Als voorbeeld nemen we de linkerkant (afb. 3). Hier zien we 

een vrouw in witte kleding. De achterkant van haar hoed is 

rood, dat trekt meteen de aandacht. Ze maakt oogcontact met 

de vrouw in het wit, die verderop in de achtergrond staat. Zij 

trekt op haar beurt de blik van de toeschouwer het zijpaneel in. 

Helemaal achterin wordt de mensenmassa door Dubbeldam 

gereduceerd tot een abstract spel van stippen en vegen. En 

juist die abstracte achtergrond verbindt het zijpaneel vervol-

gens met de andere twee panelen, want de achtergrond loopt 

erin door. Het vijftiende-eeuwse Portinari-triptiek toont ook een 

doorlopende achtergrond, maar dan veel minder consequent 

doorgevoerd. En omdat Hugo van der Goes overal een enorme 

rijkdom aan details schildert en nergens abstraheert, blijft het 

oog voortdurend haken. In zijn moderne meesterwerk gebruikt 

Dubbeldam een combinatie van traditionele en moderne 

technieken om zijn voorgangers te imiteren en zelfs voorbij te 

streven.

Ton Dubbeldam  - A Day at the Races (detail)

100 x 370 cm  |  Olieverf op paneel  |  2014 

Afbeelding 3
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Ton Dubbeldam  - Scarlet@Ascot 

45 x 45 cm  |  Olieverf op paneel  |  2017

Ton Dubbeldam  - The Cruise 

80 x 110 cm  |  Olieverf op paneel  |  2015

Ton Dubbeldam  - The Proud Tower 

110 x 80 cm  |  Olieverf op paneel  |  2017
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Bastiaan de Groot studeerde in 1975 af aan Academie 

Minerva. Hij specialiseert zich in beeldhouwwerken 

van natuursteen, voornamelijk marmer en graniet. 

Zijn sculpturen zijn opgenomen in verschillende 

bedrijfs- en particuliere collecties. Bovendien is zijn 

oeuvre te zien geweest in talloze openbare ruimten 

in Nederland, maar ook in het buitenland, waaronder 

Zweden, Cuba en Duitsland.

19CONNAISSEUR | najaar 2018

de enorme blokken steen op elkaar en bevestigt ze zó dat ze 

zonder steun kunnen blijven staan. Geloof het of niet, maar er 

is geen enkele metalen verankering aan te pas gekomen. De 

Zonneschijf staat volledig op haar eigen gewicht en wordt puur 

en alleen vastgehouden door in elkaar grijpende vormen en de 

juiste verdeling van het gewicht. Twee uiterst gecompliceerde 

puzzelstukken. Alleen een kunstenaar met een uitzonderlijke 

expertise in steen kan zo’n stabiele balans bewerkstelligen.

Puzzelstuk

Tijdens het maken van een sculptuur doorloopt Bastiaan de 

Groot een aantal fasen, van grof naar fijn. Hij begint met het 

‘uitkleden’: met een flinke hamer hakt hij grote stukken steen 

weg, na deze eerst met een haakse slijper te hebben ingeslepen. 

Een tekening heeft hij niet; de blauwdruk van het beeld zit in zijn 

hoofd. Bijna alle sculpturen van de Groot bestaan uit meerdere 

onderdelen, die met grote aandacht op elkaar zijn geplaatst. Zo 

ook de twee elementen van Zonneschijf II. De kunstenaar zet 

Marmer en graniet

Bastiaan de Groot werkt over het algemeen met twee soorten 

steen: marmer en graniet. Marmer laat zich vrij gemakkelijk 

bewerken en wordt vooral gebruikt in landen als Italië. Graniet 

is bijna onverwoestbaar en kan millennia lang onveranderd 

blijven. Maar het is ook bikkelhard en dus moeilijker om te 

bewerken. Toch spelen beide materialen een essentiële rol in 

de Zonneschijf. Het onderste element bestaat uit een ruw blok 

graniet. De scherpe randen, het onregelmatige oppervlak en 

de grijze kleur bevatten op zichzelf al een robuuste schoon-

heid, maar wordt pas écht bijzonder in combinatie met de schijf 

erboven. De eigenlijke zonneschijf is gemaakt van Portugees 

marmer en prachtig bewerkt. Het oppervlak is glad, waardoor 

de sierlijke tekening in het marmer nog beter tot haar recht 

komt. De randen zijn met veel zorg gevormd tot een organische 

stralenkrans. Juist de tegenstelling tussen de verfijnde, lichte 

schijf en de zware, statige grijze schoonheid van het graniet 

maakt dat de sculptuur als geheel een krachtige balans krijgt.

Balans in energie

Een goede sculptuur moet een emotie of belevenis overbren-

gen, vindt Bastiaan de Groot. Het moet iets doen met de toe-

schouwer, maakt niet uit wat. Voor de beeldhouwer zit de bete-

kenis in eerste instantie in het materiaal. “Ik ben gefascineerd 

door steen.”, aldus de Groot. De kracht van zo’n stuk steen is 

verborgen in de lagen die miljoenen jaren oud zijn. De kunste-

naar beziet het als een vorm van energie, die je met bepaalde 

technieken naar buiten kunt brengen en kunt geleiden. Hij ziet 

de toepassing overal op de wereld, onder andere in de grote 

stenen bij Stonehenge en de piramiden in Egypte. Door zijn 

oeroude brokken stenen te bewerken, combineren, balanceren, 

en op de juiste plaats te installeren, creëert de kunstenaar een 

evenwichtspunt in het landschap.

Helder steekt de grote, ronde marmeren plaat van 

Zonneschijf II af tegen het grijze granieten blok eron-

der. De lichte schijf lijkt haast te zweven boven haar 

robuuste ondersteuning. Dunne aders schieten door 

het roomwitte, gepolijste marmer. De zijkanten tonen 

een fragiele stralenkrans waar de sculptuur Zon-

neschijf haar naam aan ontleent. Het beeld ademt 

rust, maar ook een duidelijke spanning, en vooral 

een zorgvuldig evenwicht tussen die twee. Met dit 

beeld creëert Bastiaan de Groot (1948) een moment 

om stil te staan, de adem in te houden en te zoeken 

naar balans, een element dat in elk onderdeel van 

de sculptuur is verwerkt.

In 
balans
Bastiaan de groot

Bastiaan de Groot - Zonneschijf II

Hoogte: 200 cm  |  portugees marmer en graniet  |  2009
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Bastiaan de Groot - Monument voor een bloem

Hoogte: 270 cm  |  marmer en graniet  |  2010

Bastiaan de Groot - Zwarte roos

Hoogte: 162 cm  |  Diabaas (vulkanisch gesteente)  |  2017
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Wandelen met Wieggers 

Inspiratie: de romantiek van Barend Cornelis Koekkoek

Wieggers is niet de eerste Hollandse meester op het gebied 

van landschappen. Zijn grote inspiratiebron is de kunstenaar 

Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862). Deze meester was 

een leidende figuur in de romantische landschapsschilder-

kunst. En romantisch is zijn oeuvre zeker te noemen. Dat is 

goed te zien in Koekkoeks Boslandschap met herders en vee. 

Zachte heuvels rollen sierlijk door het landschap. Hier en daar 

worden oude bomen geplaatst, met verwrongen takken en 

rustieke boombasten. Op de voorgrond is een idyllisch gezel-

schap herders te zien. De hele voorstelling is doordrongen 

van een warm nazomermiddaglicht. Dit landschap heeft in het 

echt nooit bestaan: Koekkoek kleurde, vormde, schrapte en 

schoof totdat het landschap de juiste sfeer ademde. De dra-

matische wolkenlucht, verwrongen bomen en het warme licht 

zijn schoolvoorbeelden van het romantische landschap. 

Paul Wieggers: een hedendaagse variant

De invloed van Koekkoek is zeker voelbaar in het oeuvre van Wieggers. Zo gebruikt hij in zijn schilderij Landweg in 

oktober (afb. 3) een vergelijkbare warme lichtwerking en kleurstelling. En in zijn Drentsche Aa bij Oudemolen (afb. 4) 

schilderde Wieggers wolkenluchten waar Koekkoek nog wel een puntje aan kan zuigen. Maar tegelijkertijd heeft Wieg-

gers duidelijk een heel eigen, hedendaagse stijl ontwikkeld. IJzig bouwland is daar een goed voorbeeld van. Strak, 

bijna abstract benaderde de kunstenaar deze compositie. Het onverbiddelijk vlakke land gaat abrupt over in de lucht 

op een derde van het beeldvlak. Het wandelpad aan de linkerkant kadert de voorstelling in. De strakke lijnen van de 

akker lopen dwars door het vlak en zorgen voor dynamiek. Mensen, huizen en andere opsmuk ontbreken: Wieggers 

heeft het landschap ontdaan van alle overbodige elementen. Alleen de eenzame bomen bieden houvast voor het oog. 

Maar juist het ontbreken van deze details biedt de toeschouwer de ruimte om volledig op te gaan in het landschap en 

een mentale wandeling door het ijzige land te maken. 

Het is hartje winter. Misschien een 

heldere, stille dag in januari net na 

zonsopgang of juist laat in de middag. 

het land ligt er verlaten bij, in de 

kromme takken van de bomen is geen 

zuchtje wind te bekennen. En toch is er 

meer dan genoeg dynamiek te vinden 

in het schilderij IJzig bouwland (afb. 1). 

Bijvoorbeeld in de strakke lijnen van 

de omgeploegde aarde, die vanaf de 

toeschouwer naar de horizon lopen. En 

vanaf daar wordt de blik gestuurd naar 

de kolkende wolkenlucht, die meer dan 

twee derde van het schilderij in beslag 

neemt. Paul Wieggers (1962) neemt de 

toeschouwer mee op een wandeling 

door zijn beleving van het landschap. 

En dat kan hij als geen ander.

Paul Wieggers  - Landweg in oktober

30 x 122 cm  |  Olieverf op paneel  |  2015

Afbeelding 3

Paul Wieggers  - Drentsche Aa bij Oudemolen 

49 x 130 cm  |  Olieverf op paneel  |  2014

 Afbeelding 4

Paul Wieggers  - IJzig bouwland

80 x 121 cm  |  Olieverf op paneel  |  2016

  Afbeelding 1

Barend Cornelis Koekkoek

Boslandschap met herders en vee 

69 x 92 cm  |  Olieverf op doek  |  1857

Afbeelding 2

Paul Wieggers is autodidact en begon zijn carrière 

als kunstenaar in 1988. Zijn inspiratiebronnen en 

leermeesters waren de schilderijen van oude meesters, 

te zien in musea als het Rijksmuseum. Wieggers’ 

oeuvre is opgenomen in verschillende particuliere 

en bedrijfscollecties door heel Nederland. Ook wordt 

zijn werk jaarlijks getoond tijdens de gerenommeerde 

kunstbeurs PAN Amsterdam.
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Paul Wieggers  - Ingang van het Korenburgerveen

65 x 120 cm  |  Olieverf op paneel  |  2016

Tijdens een vakantie op Hof van Saksen worden uw 
verwachtingen elke dag overtroffen. Ook op het ge-
bied van culinaire verwennerij is dit het meest bijzon-
dere resort van Europa. 

Ambachtelijk en lokaal
Heerlijke gerechten, bereid met de allerbeste produc-
ten. Dat is waar u in de restaurants van Hof van Sak-
sen elke avond van geniet. Onze koks laten u graag 
kennismaken met plaatselijke specialiteiten. Ook in 
de Noordermarkt, onze smaakvolle supermarkt, vult 
u uw mandje met ambachtelijke delicatessen en pro-
ducten van lokale boeren. 

liefde voor goed eten
Heeft u vanavond zin in een chic meergangendiner 
of in een authentieke Italiaanse pizza? Elk restaurant 
op Hof van Saksen heeft zijn geheel eigen karakter 
en sfeer; de liefde voor goed eten is wat de keukens 
verbindt. Als culinair fijnproever kunt u zelfs een privé-
kok uitnodigen om in uw eigen keuken de sterren van 
de hemel te koken.

Lees verder over onze culinaire verwennerij op hofvansaksen.nl/culinair.

Reserveren? hofvansaksen.nl of bel 0900-1971 (gebruikelijke belkosten).

hof vAn SAkSen: pArADIjS 
vOOr CuLInAIrE fIjnprOEvErS
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Deze houding heet contrapposto en zorgt ervoor dat de sculp-

tuur veel levensechter wordt. Het is weliswaar een betrekkelijk 

kleine ingreep, maar tegenwoordig wordt deze kleine stap 

gezien als een enorme ontwikkeling in de afbeelding van de 

realistische menselijke figuur.

De man die loopt

De negentiende-eeuwse beeldhouwer Rodin zette de volgende 

grote stap met zijn sculptuur l’homme qui marche (afb. 4). Het 

eerste dat opvalt, is dat deze man niet staat maar, zoals de titel 

al suggereert, loopt. Dat brengt gelijk een enorme dynamiek in 

de sculptuur. Toch is dat niet de belangrijkste verandering. Het 

meest essentiële element is het gebrek aan context: Rodin heeft 

de armen en het hoofd weggelaten. En zo wordt de sculptuur 

opeens veel meer dan een mannenfiguur of portret. Rodin laat 

de toeschouwer de intrinsieke schoonheid van de spieren, spie-

gelingen en het materiaal zien. De kunstenaar zet een stap naar 

abstractie en brengt de sculptuur zo naar de twintigste eeuw. Uit-

eindelijk zijn het kunstenaars als Constantin Brâncusi en Donald 

Een kleine stap

De Griekse term kouros betekent ‘jonge man’. Het woord 

verwijst naar een serie raadselachtige sculpturen van man-

nen, gemaakt rond 500 voor Christus. De functie van de 

beelden is nog steeds een raadsel. Duidelijk is in elk geval 

dat de beelden allemaal op elkaar lijken en allemaal op een 

specifieke manier gestileerd zijn. Een goed voorbeeld is de 

Kroisos kouros (afb. 2). Deze sculptuur van een jonge man 

staat rechtop en houdt zijn armen stijf langs zijn zijden. De 

handen zijn tot losse vuisten gebald. De figuur heeft geen 

karaktertrekken of persoonlijkheid: hij is een geïdealiseerde 

versie van een jongeman. Maar een paar eeuwen na de 

productie van deze kouroi begonnen de Grieken interesse te 

krijgen in een meer realistische afbeelding van de mens. Dat 

resulteerde in een nieuwe interpretatie van de mannenfiguur, 

zoals te zien in afbeelding 3. Deze sculptuur vertoont grote 

verschillen met het oude kouros-type. De belangrijkste is zijn 

linker knie (rechts voor ons). Deze knie is namelijk licht ge-

bogen en het onderbeen staat iets naar achteren. Daardoor 

vormen de heupen een diagonale lijn, links iets hoger dan 

rechts. Het lijkt net alsof hij een klein stapje maakt.  

Het menselijk lichaam. Dat is het uitgangspunt voor Eja 

Siepman van den Berg (1943). En dan gaat ze reduceren. 

Hoeveel kun je weghalen zonder de menselijkheid van 

het beeld te verliezen? In dat proces is de kunstenaar 

onverbiddelijk. Steeds meer elementen verdwijnen: de 

vingers, de armen, de benen, het hoofd en alle kleine 

onvolmaaktheden. Wat overblijft is een heldere symme-

trie, golvende rondingen en glanzend brons. Een perfecte 

balans tussen figuratie en abstractie, een mens ontdaan 

van alle context en verwijzingen. En toch schuilt er achter 

deze extreem sobere vormentaal een rijke geschiedenis 

van inspiratiebronnen en voorgangers. In dit artikel ma-

ken we een reis door de tijd, langs de inspiratiebronnen 

en voorgangers van Eja Siepman van den Berg.

Een reis 
door de tijd
Eja Siepman 
van den Berg

Judd die het realisme (bijna) helemaal loslaten. Hoewel 

de mens vaak het onderwerp blijft, is dat in hun abstracte 

sculpturen niet meer te zien. En dat werd in de twintigste 

eeuw een strenge norm: figuratie was uit. Gelukkig had Eja 

Siepman van den Berg daar geen boodschap aan.

Anoniem - Kroisos kouros

Hoogte: 194 cm  |  marmer  |  Ca. 540-515 v.C.

Collectie nationaal Archeologisch 

museum, Athene

Afbeelding 2

Anoniem - 

Sculptuur van een prins of koning 

zonder kroon

Hoogte: 220 cm  |  Brons  |  Ca. 300 – 200 v.C.  

Collectie palazzo massimo alle terme

Afbeelding 3

Auguste Rodin - L’homme qui marche

Hoogte: 213,5 cm  | Brons |  1907

Collectie musée rodin

Afbeelding 4

Eja Siepman van den Berg werd opgeleid aan de 

Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. 

Ze studeerde af in 1967 en won in hetzelfde jaar de 

Prix de Rome, de oudste kunstprijs in Nederland. 

In 1978 volgde de Charlotte van Pallandtprijs, een 

tweejaarlijkse Nederlandse kunstprijs voor de meest 

veelbelovende jonge beeldhouwer. Ook in 2019 is het 

oeuvre van Eja Siepman van den Berg opgenomen 

in verschillende exposities, waaronder twee in 

combinatie met werk van Charlotte van Pallandt. Deze 

tentoonstellingen vinden plaats in de Havixhorst te 

Schiphorst en Museum de Fundatie te Zwolle.

Een stapje terug – en verder

Het oeuvre van Eja Siepman van den Berg is weliswaar duide-

lijk figuratief, maar wel een extreem gereduceerde vorm van 

realisme. Door alle voorgaande inspiratiebronnen te bestuderen, 

maar daaruit een eigen vormentaal te destilleren, is de kunste-

naar erin geslaagd een kenmerkend klassiek maar toch modern 

oeuvre op te bouwen. Dat oeuvre is dan ook niet onopgemerkt 

gebleven, want in 2017 werd deze bekroond met de Wilhelmina-

ring, de belangrijkste oeuvreprijs op het gebied van sculpturen. 

“Gedurende vijftig jaar heeft Eja Siepman van den Berg gewerkt 

aan een uniek oeuvre, onverstoorbaar en gewetensvol. Met 

deze prijs geeft de jury blijk van haar waardering voor de manier 

waarop de kunstenaar het menselijk lichaam kiest als de kern, 

ontdaan van mode, scholen of trends.” Deze speech was deel 

van de uitreiking van de Wilhelminaring in 2017. Het is een bekro-

ning op het tijdloze oeuvre van Eja Siepman van den Berg.

´

Eja Siepman van den Berg - Staande jongen

Hoogte: 117 cm  |  Brons  |  1986  |  Oplage: 8/8

Afbeelding 1
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Eja Siepman van den Berg - Staand meisje (Romy)

Hoogte: 119 cm  |  Brons  |  1998  |  Oplage: 7/8

Afbeelding 5

Bij Collectie Harms rolde
Op Hof van Saksen kunt u genieten van diverse lezingen, rondleidingen 

en workshops door kunsthistorica Anne Knipping. Ontdek het geheim van 
Helmantels stillevens en leer de Kunst van het Kijken. U kunt de lezingen 
en rondleidingen bovendien naar wens combineren met een heerlijk stuk 

gebak, een lekkere lunch of een uitgebreid driegangen-diner.

Lezingen en 
arrangementen

Meer weten of meteen boeken? 
Bekijk ons aanbod op www.collectieharms-rolde.nl of neem contact op

 via info@collectieharms-rolde.nl of telefonisch: 088-1003100.

Henk Helmantel - Groot stilleven

162x210 cm  |  olieverf op doek  |  1995
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De schoonheid van eenvoud
Henk Helmantel

Henk Helmantel  - Stilleven met brood en fruit tegen blauw

122 x 200 cm  |  Olieverf op paneel  |  2013

Afbeelding 1

Spectaculaire spiegelingen

Ook de glazen flessen in de schilderijen van Helmantel 

zijn een mooi voorbeeld van alledaagse schoonheid. En 

één van die prachtige flessen is te zien in het Stilleven 

met brood en fruit tegen blauw. Het is een ogenschijnlijk 

simpele, bolle groene fles, maar het glas komt tot leven 

dankzij de verdiepende weerspiegelingen. Van dichtbij zien 

we het raam van zijn atelier weerspiegeld, dat uitkijkt op de 

boomgaard in zijn tuin. Helemaal in de achtergrond, bijna 

terloops, is zelfs het silhouet van de kunstenaar te zien. 

Dat doet Helmantel niet altijd: als hij vindt dat zijn eigen 

reflectie inbreuk maakt op de rest van het schilderij, dan 

wist hij zichzelf onverbiddelijk uit het beeldvlak. Maar in 

dit schilderij vond hij zijn spiegeling kennelijk onopvallend 

genoeg. Ook de voorwerpen op het stilleven zelf worden 

gereflecteerd, zoals het ronde brood en de glanzende 

appels. Juist de vervormde spiegelingen in het glas geven 

een tweede dimensie aan de bescheiden voorwerpen in de 

stillevens van Henk Helmantel.

Uien en stofuitdrukking

Wie had gedacht dat een simpele ui een blikvanger zou 

kunnen zijn? En toch is dat vaak het geval in Helmantels 

schilderijen. In Stilleven met brood en fruit tegen blauw 

spelen ze zelfs een sleutelrol. Ten eerste is er sprake van 

een geweldige stofuitdrukking: kijkend naar deze uien is 

het bijna mogelijk om de droge schil te voelen verkruimelen 

in je handen. Dankzij het koele noorderlicht dat van rechts 

over de voorwerpen strijkt, glanzen de uien op precies 

de juiste plekken, en krijgen ze hun ronde vorm. Maar de 

wortels en stengels spelen een nóg belangrijkere rol. In 

een ogenschijnlijk willekeurig patroon kronkelen ze kriskras 

over het paneel. Eén ui is zelfs precies in het midden van de 

compositie gelegd. De stengels vallen sierlijk over het rand-

je. Dat is niet toevallig, want het is een beproefde techniek 

om een brug te slaan tussen de toeschouwer en de voorwerpen 

op het schilderij. Zo lijkt het stilleven nóg realistischer. Daarnaast 

hebben de wortels nog een andere functie: de organische kron-

kelingen van dit bescheiden bolgewas brengen beweging in dit 

verder zo serene schilderij.

Het samenspel

Henk Helmantel verbeeldt de schoonheid van alledaagse voor-

werpen, of het nu gaat om glas, groenten of fruit. Maar hij doet 

meer, want Helmantel is een meester in het bouwen van de juiste 

compositie. Urenlang kan hij met de objecten zitten schuiven. Het 

één net wat naar voren, een tikje naar links, nog ietsje schever. 

Door alle voorwerpen op precies de juiste manier te ordenen, 

creëert hij een subtiel samenspel dat elk schilderij evenwichtig én 

spannend maakt. In Stilleven met brood en fruit tegen blauw kiest 

de kunstenaar ervoor om alle voorwerpen naast elkaar te zetten. 

Maar door de objecten afwisselend in de voor- en achtergrond 

te plaatsen, creëert hij een grote zigzag die van links naar rechts 

loopt. En al die schuine lijnen zorgen voor dynamiek en diepte. 

De zachte rondingen van de uien maken plaats voor de subtiel 

gekleurde peren en het mes met brood leiden het oog uiteindelijk 

naar de fles. Alle alledaagse schoonheid wordt doelbewust aan 

elkaar geregen tot een waar meesterwerk.

lijnen, die het perenstilleven structuur en dynamiek geven. 

De geelgroene kleur met kleine partijen zacht rood steekt 

mooi af tegen de blauwe achtergrond. Met hun kleur en 

bevallige ronde vorm zijn de peren een echte blikvanger 

voor de toeschouwer. In sommige stillevens zijn ze zelfs de 

hoofdrolspelers.

In Stilleven met kweeperen en mispels (afb. 3) hebben we 

strikt genomen niet te maken met peren, maar met kweepe-

ren. Tegenwoordig is het een vergeten fruitsoort, die weinig 

mensen herkennen. Maar de vruchten werden al gebruikt 

in de tijd van de Romeinen, hoewel ze niet geschikt werden 

bevonden om te eten: ze maakten er lijm van. Dat is ook niet 

zo gek, want rauw zijn kweeperen keihard en onaangenaam 

zuur. Kweeperen moeten lang worden gestoofd met suiker 

om ze lekker te maken. Maar Helmantel zet de kweeperen 

graag in het zonnetje. In dit stilleven worden de vruchten zó 

neergelegd dat ze drie schuine lijnen vormen, een zigzag 

van links naar rechts. De ronde vormen van de kweeperen 

vormen een prettig samenspel met de puntige bladeren. 

Alledaagse en minder alledaagse fruitsoorten in alle vormen 

en maten worden in Helmantels schilderijen getransfor-

meerd in een waar kunstobject en een lust voor het oog.

De schoonheid van eenvoud

De titel die het Chimei Museum koos voor hun tentoonstelling 

is The Beauties of Simplicity. De rode draad is de schoonheid 

van alledaagse objecten, die Helmantel verbeeldt in zijn stil-

levens en kerkinterieurs. En geen wonder, want dat is Helm-

antels onbetwiste kracht. Gelukkig hoeven we niet helemaal 

naar Taiwan af te reizen om dat te ervaren; ook dichter bij 

huis zijn er voorbeelden van te vinden. Eén ervan is Stilleven 

met brood en fruit tegen blauw (afb. 1), dat deel uitmaakt van 

de collectie op Hof van Saksen. Het grote schilderij toont een 

verzameling van doodgewone voorwerpen, zoals uien, een 

stuk brood, een houten snijplank en een buikige groene fles. 

Maar elk van deze voorwerpen bezit een unieke, eenvoudige 

schoonheid, die Helmantel met veel zorg neerzet.

Over (kwee)peren

Henk Helmantel groeide op als zoon van een fruitkweker, en 

dat is in bijna al zijn schilderijen goed te zien. Het letterlijke 

middelpunt van dit schilderij is een schaal met eenvoudige 

peren (afb. 2). Een kunstwerkje op zich, want Helmantel 

heeft ze met veel zorg gearrangeerd. Sommige peren staan 

rechtop, anderen liggen. Dat creëert horizontale en verticale 

2018 is een bijzonder jaar voor liefhebbers 

van Henk Helmantel. Zijn oeuvre werd 

getoond in maar liefst drie verschillende 

musea. In Nederland konden bezoekers 

genieten van overzichtstentoonstellingen 

in Museum MORE en Museum Gouda. 

Maar een echte primeur is de expositie 

in het Chimei Museum, Taiwan. Henk 

Helmantel is de eerste Europese 

hedendaagse kunstenaar met een solo-

expositie in dit prestigieuze museum. Het 

Chimei museum bezit een belangrijke 

collectie westerse kunst van de 13de 

tot en met de 21ste eeuw en ontvangt 

jaarlijks meer dan 1,5 miljoen bezoekers. 

De expositie, met in totaal meer dan 

tachtig stillevens en kerkinterieurs, is te 

zien tot en met februari 2019.

Henk Helmantel is één van de belangrijkste figuren 

binnen de stroming van het Hedendaags Realisme. 

Hij woont en werkt in Westeremden, in een door 

hem verbouwde middeleeuwse pastorie, waar ook 

het Helmantel Museum is gevestigd. In 2008 werd 

Helmantel verkozen tot kunstenaar van het jaar. Zijn 

oeuvre bevindt zich in particuliere en museale collecties 

in binnen- en buitenland, waaronder Duitsland, Taiwan 

en de Verenigde Staten. Tot en met februari 2019 wordt 

een belangrijk deel van zijn oeuvre geëxposeerd in het 

Chimei Museum te Taiwan. In Museum Helmantel kunt 

u in 2019 genieten van een expositie over Groninger 

kerkinterieurs in Europees persectief.

Henk Helmantel  - Stilleven met brood en 

fruit tegen blauw (detail)

122 x 200 cm  |  Olieverf op paneel  |  2013

Afbeelding 2

Henk Helmantel  - Kweeperen en mispels 

43 x 55 cm  |  Olieverf op paneel  |  2012

Afbeelding 3
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Henk Helmantel 

Hommage aan Heinrich Schütz 

112 x 115 cm

Olieverf op paneel

 1973

Henk Helmantel  

Dozenstilleven 

104 x 120 cm

Olieverf op paneel  

1998

Henk Helmantel

 Stilleven met rood 

doosje en granaatappels 

114 x 138 cm

Olieverf op paneel

1998

Henk Helmantel 

 Stilleven met ton en appels

109 x 120 cm

Olieverf op paneel

1992
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Elk jaar op PAN Amsterdam

Al meer dan 10 jaar is Collectie Harms 

Rolde een bekend gezicht bij de PAN. 

Deze prestigieuze nationale beurs 

voor kunst, antiek en design inspireert 

jaarlijks ruim 45.000 kunstliefhebbers 

met duizenden voorwerpen van de 

klassieke oudheid tot hedendaagse 

kunst. Dit jaar hebben we onze 

gebruikelijke stand uitgebreid met maar 

liefst 36 m2. Naast schilderijen tonen we 

daarom ook onze mooiste sculpturen, 

met bekende namen als Eja Siepman 

van den Berg en Ilse Oelbers. 

We verwelkomen u graag van 18 tot 

en met 25 november in stand 68.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van onze 

activiteiten en kunstwerken en toegangskaarten 

en de Connaisseur ontvangen?

 Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief via 

www.collectieharms-rolde.nl of stuur een mailtje 

naar info@collectieharms-rolde.nl

Een tipje van 
de sluier
preview van onze 
collectie tijdens 
pAn 2018

Henk Helmantel  -  Hazelaarkatjes

60 x 50 cm  |  marouflé - linnen op paneel  |  2007

Eja Siepman van den Berg  -  Staande jongen

Hoogte: 117 cm  |  Brons  |  1986

Ilse Oelbers  -  Duende

Hoogte: 102 cm  |  Brons  |  2018

Sam Drukker  -  Vrouw in zwarte jurk

200 x 125 cm  |  Olieverf en krijt op doek  |  2018

Erkin  -  Stilleven met tulpen in Kangxi vaas

42 x 29,5 cm  |  Olieverf op masonite  |  2018
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