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21 januari 2021 

Ja, en nu is de eerste 100 jaar voorbij: de tijd van oprichting 
en van voortgang. Van feesten en van crisis. Van oorlog en 
van vrede. De tijd van vóór de afsplitsing, van de twee 
verenigingen naast elkaar en van het weer SAMEN, de tijd van 
de mannenbesturen en van de eerste vrouwelijke voorzitter 
en de tijd dat er aan bestuursleden niet te komen was. De tijd 
van een bloeiend verenigingsleven en van de solist. 

We hebben het allemaal meegemaakt met als klap op de 
vuurpijl de pandemie, de quarantaine, de sluiting van 
culturele evenementen, het sociale isolement.  

De tweede eeuw begint weliswaar anders dan we gedacht en 
gedroomd hadden maar “we worstelen en komen boven”, het 
hoort allemaal bij het leven en we kunnen het in “kunst” 
vertalen. Daar zit onze kracht.  

Met dank voor alle inspirerende bijdragen is dit document 
toch een leuke start geworden van, hoop ik, nog vele 
feestelijkheden rondom het  

100-jarig bestaan van de vereniging 
 

 

Elisabeth van Woerkom,  

voorzitter 
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‘20     '21 

met het podium gesloten 
alleen, met de verdovende stilte 

met de vervreemding van de  grote leegte 
staat  het gesluierde werk in ademnood 

in deze heilzame tussenpoos 
wemelt het rusteloze lont 
van de inventievelingen 

smeult de durvende binnenvlam
 en is het wachten op een fonkelzee 

Erica Wesseling 
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Ronald de Nooij 
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Tijdens mijn lidmaatschap (vanaf 2005) van “Laren-
Blaricum” heb ik met veel plezier gewerkt als beeldend 
kunstenaar. Naast de vele exposities op diverse mooie 
locaties in het land, heb ik de exposities in Singer  met 
verplichte thema’s uitdagend gevonden. 

Dit dwong mij tot een creativiteit , die ik zonder mijn 
medeleden waarschijnlijk niet zou hebben bereikt. 

Veel respect en bewondering geniet het bestuur, dat zich 
jarenlang met veel overgave heeft ingezet voor de kunst 
in zijn algemeen en het belang van de leden in het 
bijzonder.  

Ik hoop, dat de vereniging nog vele jaren mag 
voortbestaan, zodat de kunstuitingen ook in de toekomst 
gewaarborgd blijven.  

Agnes van de Beek-Moons 

 
 

 
 

Enige vrolijkheid tijdens coronatijd 
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Het voelt in deze maanden een beetje koud, donker en stil in 
onze vereniging, net zoals de grachten in Amsterdam. Toch 
zag ik daar ineens opnieuw hoe mooi de stad is, ook in het 
donker. Uit de ramen komt warm licht dat glinstert in het water. 
Ik zag dat de geel oranje schittering vooral zichtbaar is in de 
donkere delen van de kabbelende golfjes en dat de muren 
toch een beetje kleur hebben als je goed kijkt. 
De bomen heb ik geschilderd alsof het al zomer is, die komen 
straks gewoon weer in het blad. Dat stemt gerust, ergens. 

Mark van Praagh 
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Op tv was een Zeeuws koor, van oude dames in klederdracht, 
te zien. Dit koor bestaat ook 100jaar. Ook zij hebben alle 
feestelijkheden moeten afzeggen en vrezen voor hun 
voortbestaan.   
Wij maken een moeilijke tijd door, maar komen t als 
vereniging wel te boven. Hopelijk kunnen we in 2021 de 
schade inhalen en elkaar weer zien. 
Vooralsnog is t alsof niets in deze wereld nog t zelfde is. Hou 
de moed erin er komen betere tijden en dan kunnen we 
feesten.  
 
Heleen Kuyten  
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55 Jaar geleden kwam ik naar Hilversum.  Ik kende hier weinig 
mensen. Flip Hamers zei: Word lid van Laren/Blaricum.  Ooit 
wilden twee leden voorzitter worden. Zo ontstonden twee 
verenigingen. Voorzitter zijn was een mannenzaak. De tijden 
zijn veranderd, dames vormen nu hoofdzakelijk het bestuur : 
Elisabeth, Cecile, Joke, Mieke.......Voorzitter zijn is geen 
erezaak meer en "Iedereen heeft het druk". Wie wordt de 
nieuwe voorzitter?  Veel tentoonstellingen waren er, in 
Hamdorff en Singer en elders, veel vriendschappen zijn er 
ontstaan. Helaas zijn ook veel leden overleden.   Maar wij 
zullen doorgaan na deze 100 jaar en na die rottige corona!     

Hans Almekinders ( ALMEK) 
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 Lieve collega’s, 
 
100 jaar 'Laren-Blaricum'!  
Een eeuw van stormachtige vernieuwingen en van 
klassieke tradities. Een eeuw van onafgebroken 
kunstgeschiedenis. Het laat zien hoe sterk de kwaliteit 
van kunst en cultuur is. Met 45 collega's staan wij daar 
midden in.  
In het 99e jaar van onze vereniging schreven we op het 
scherp van de snede een nieuw hoofdstuk  
kunstgeschiedenis: kunst in tijden van corona. En het 
paradoxale was dat kunst in crisistijd meer dan ooit als 
noodzakelijk werd ervaren. 
Op de drempel van de volgende eeuw wens ik allen van 
onze eerbiedwaardige vereniging van harte veel 
inspiratie en werkvreugde.  
 
Cécile van Spronsen 
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Hopelijk gaan veel initiatiefrijke leden zich aansluiten bij onze 
kunstenaars vereniging. Er zal dan een fris briesje door de 
vereniging waaien , zodat ze nog minstens 200 jaar zal blijven 
bestaan.  

Onze leden zijn zeker trots op de fraaie exposities die we 
samen maken dank zij de organisatie. 

Elizabeth & Cecile wil ik graag hartelijk bedanken voor hun 
enorme inzet. 

 Een grappige gebeurtenis voor mij , was het Russische bericht 
van een onbekend  ver familielid met een geheimzinnig 
verhaal. 

We gaan elkaar wellicht ontmoeten in de buurt van Moskou 
t.z.t. 

Met kleurrijke groet , 

Nadjezjda van Ittersum 

 

“ Wanda & haar Mini Wanda" 
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May the road 
rise to meet you, 
may the wind 
always be at your back, 
may the sun 
shine warm upon your face,  
may the rain, 
fall softly upon your fields... 
 
irish blessing 
                                 
             Mariëlle Veldhuis  
 
 

  
Portret in klei van mijn zoon Hugo.  
Ik houd van zijn jongensachtige onbevangenheid. 
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Allemaal van harte gefeliciteerd met het 100-jarige bestaan 
van onze vereniging Laren-Blaricum. 
Hierbij past het om het huidige bestuur heel hartelijk te 
bedanken voor hun enorme inzet gedurende lange tijd! 
Denkend aan de toekomst hoop ik dat we mooie en 
succesvolle tentoonstellingen zullen hebben. 
Verder vooruit denkend, lijkt mij dit een goed moment voor 
bezinning: “Hoe verder?” 
M.b.t. deze vraag enige punten die volgens mij van belang 
zijn: 
 -Om bestuurswerkzaamheden te verlichten en deze 
taken vol te kunnen houden denk ik dat we over een andere 
aanpak na moeten gaan denken. 
 -Mogelijk zouden hierbij deskundigen buiten het 
ledenbestand hulp kunnen bieden in deeltijd (bijv. 
kunsthistoricus, persoon uit de galerie/museumwereld). 
 -Ongetwijfeld zullen we hierdoor meer contributie 
moeten betalen. 
Hopelijk zal het niet erg lang duren tot we elkaar weer 
kunnen zien. 
Op naar de volgende 100 jaar! 
 
Jan van Kempen 
 

 
 
                                                Friesland 2018 
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Beste leden, 
 
Er hangen 2 spreuken aan mijn voordeur die ik met jullie wil 
delen. 
IK STA EVEN STIL EN DAT IS EEN HELE VOORUITGANG van B 
.Brecht ART IS GIVING SOMETHING TO THE WORLD! 
 
Hierbij een collage die ik samen met dichter Mieke Vermeulen 
in boekvorm ga uitgeven. 
Titel /Rythm  Go with the Flow 
 
Sascha van Tetterode 
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Nell Waller Zeper 
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Bloemen zeggen soms meer dan woorden. En bloemen 
symboliseren groei, bloei en nieuw leven. 
 
In deze periode waarin door Corona  juist sprake is van dood 
en verderf vieren wij het leven en het overleven en 
voortbestaan  van de Kunstenaarsvereniging Laren Blaricum 
die nu 100 jaar bestaat. 
 
Met deze 100 jaar toont zij kracht en overlevingsenergie. En 
neemt zij ons mee naar een nieuwe lente  vol artistieke 
uitdagingen. 
 
Zo zullen al die ex leden al die dode zielen ons nu weer 
inspireren om te dromen over kunst en tot het creëren van 
nieuw leven. 
 
 
Ruud Krijnen 
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Laren-Blaricum 100 jaar. 
Wat was het leuk geweest dat te kunnen vieren met z’n allen. 
En wat zou het leuk zijn in dit jubileumjaar jaar met z’n allen 
te kunnen exposeren. 
Laten we dus maar duimen dat de expositie op kasteel 
Groeneveld  dit jaar plaatsvindt. 
Covid 19 is de grote spelbreker. Ook in ieders persoonlijk 
leven. 
Voor mij betekent dat o.a. geen reis naar Japan en wat 
werken betreft is het wel gecompliceerder geworden. Het 
Grafisch Atelier is open, maar werken kan alleen op afspraak  
vanwege het aantal mensen dat tegelijk bezig kan en mag zijn. 
Ik illustreer dit verhaal met twee foto’s. 
Het ene is een ets, eigenlijk een zelfportret. Ik als reiziger. Dat 
vertegenwoordigt de ene kant van het corona verhaal. De 
andere foto geeft een beeld van mijn nieuwe werkomstandig-
heden. Zoveel mogelijk werken in een eigen ontsmette 
bubble. Maar het kan en dat is mooi. 
Joke Struik 
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Bos vol takken 
De maan deint erdoor 
Het water kleurt parelmoer 
En Eg 
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Afgelopen jaar 2020 heb ik voor het eerst ooit een 
horizontaal schilderij gemaakt.  
U ziet het bijgaand een bij twee meter breed met 'Leda 
en haar zwaan'. 
Het is een thema uit de Griekse mythologie maar als ik er 
nog eens naar kijk herken ik de warme betrokkenheid die 
typisch is voor K.V. Laren-Blaricum.  
Graag nog jaren zwanen.  
 
 
Blijf gezond en graag tot ziens, 
 
Godfried Zöllner 
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Zelf ben ik al bijna 50 jaar lid van deze vereniging. 
De toenmalige voorzitter Flip Hamers nodigde mij uit lid te 
worden. 
 
Ik kwam net van de Rietveld en probeerde tekenleraar te 
worden. Het leek mij een mooie opstap om kennis te maken 
met de kunstwereld. Ik trof er een prettige omgeving in het 
kunstenaarsdorp Laren rondom Singer en Hamdorff, actieve 
leden, die mij wegwijs maakten in de kunst. 
 
Regelmatig waren er leuke bijeenkomsten, activiteiten, 
feesten en tentoonstellingen, voor mij een stimulans om werk 
te maken en een kans om met mijn werk naar buiten te 
komen. Binnen de vereniging kon je over je werk praten en  
maakte je vrienden. 
 
Mijn wens, meer jonge leden, de club te zien groeien en nog 
vele goede jaren met elkaar.    
Ben Peters. 
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Das  Wissen stockt 

nur Ahnen webt und truegt 

Taube tauebet schrecke Wunden 

Klappen Tappen Wuehlen Kreischen 

Plittern Klatschen Knarren Knirschen 

Schrillen Pfeifen Fauchen Schwirren 

Stumpfen Stampfen. 

(een gedicht van August Stramm uit wo 1 , 

goed te gebruiken als metafoor voor het gewone leven)      
Paul Kwisthout 
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Ik heb zulke goede  herinneringen aan de interessante en 
gezellige ledenbijeenkomsten en mooie tentoonstellingen in 
het Singer. 

 

Ets gemaakt in 2020: 

Een van de 20 dromen die Einstein , had over - wat is TIJD- 

14 april 1905  

Stel je voor dat de tijd een iets afgeplatte cirkel is; de wereld 
herhaalt zich zelf eindeloos op de zelfde manier. 

In mijn ets heb ik Covid 19 als noodzaak gebruikt om onze - 
Roofbouw Economie - te veranderen in een Economie met 
Respect voor de Natuur. 

Carla Kleekamp 
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Wie zou het zeggen dat een paar eiwitten en wat vetten 
in een pakketje wat niet groter is dan pakweg 100 
nanometer de hele wereld op zijn kop zet. En zelfs de 
viering van het 100 jarige bestaan van onze vereniging. 
Wat zou het mooi zijn als we na 100 jaar een predicaat 
“Koninklijk” toegekend  krijgen. Je moet wel kunnen 
dromen…  
Gelukkig heb ik een toevluchtsoord waar ik me terug kan 
trekken. Het heet Artichokistan en sommige van onze 
leden hebben al kennis gemaakt met het imaginaire land 
waar ik vaak mijn inspiratie vind, zoals voor dit werk.  
 
Ludek Tikovsky 
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1921.....Mijn oma was een jonge vrouw van 22 jaar. 
Alles was anders, het leven was anders, de 
levensverwachtingen waren anders, de 
toekomstverwachtingen waren anders, de invulling van 
de tijd was anders, de hele wereld was anders, alles was 
anders..... 
2021...  Nu ben ik bijna oma. 
De kunstenaar is niet veranderd, de passie, het moeten 
uiten en omzetten van emoties, kunst als levensader, 
kunst als adem, dit alles blijft onveranderbaar. Alleen de 
vorm verandert, niet inhoud niet. 
2121....Mijn zoon is dan opa. 
Alles zal anders zijn, behalve de kunstenaar. 
De vormen zijn veranderd, de inhoud niet. 
Kunst als levensader, kunst als adem is eeuwig. 
 
Anita Nuňez Larraz 
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Ik wens mijzelf en alle leden van 
Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum 
behalve een lang en gezond leven ook veel 
inspiratie, energie en creatieve ideeën toe. 
Laten we het glas heffen op een voortijdig 
einde van de Corona zodat we allemaal 
weer wat kunnen verkopen! 
 
Erik van Esch 

 

 

 



25 
 

100 jaar Kunstenaarsvereniging Laren Blaricum 
 
Dat wij allen nog jaren door dik en dun een vereniging mogen 
zijn en leren samen deze wereld mooier te maken. 
100 jaar in een jaar van crisis, daar leer je ook weer heel veel 
van. 
Nooit opgeven kunst blijft altijd bestaan! 
 
Martine Kramer 
 
 

 
Waterfall II 

26 
 

 
100 jaar Beeldende Kunstenaars 

Vereniging Laren-Blaricum 
 
Ik vind dat belangrijke momenten gemarkeerd moeten 
worden. Nu de vereniging 100 jaar bestaat is het zo’n 
moment. We gaan dit markeren met een prachtig boek 
en een jubileumtentoonstelling in het Singer Museum. 
Een boek waarin wordt beschreven wie er lid zijn en lid 
zijn geweest en wat men nu en toen maakte. Een 
prachtig overzicht van de ontwikkeling in de Kunstenaars 
Vereniging Laren-Blaricum. 
 
Jammer dat we het niet kunnen vieren op 21 januari 
2021. Het coronavirus speelt ons parten. Bovendien is 
het museum aan het verbouwen, maar in 2022 kunnen 
we in een vernieuwd museum onze 
jubileumtentoonstelling houden en het boek presenteren. 
 

Mieke Pontier 
 

 



27 
 

 
 
 
 
“Werk in wording”.  
      
Waar onder wolken vissen vliegen en vogels 
varen ben ik in dit universum gelijk de visser van 
ma yuan die er tussen dobbert in rust en 
ledigheid. Dit  huidige werk on progress, nog 
onbestemd, weet het nog niet, het kan nog alle 
kanten op. De  moeizame zoektocht naar het 
ideaal. 
 
Dank voor  de inspirerende collegialiteit en voor 
alles waarvan we gezamenlijk hebben genoten:  
de expo’s in Singer en elders, het  ”Samen” na de  
hereniging van de Gooise en Laren/Blaricum 
kunstenaars, de presentaties en de lunches en 
van nog veel meer.  
 
Elisabeth van Woerkom 
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H O N D E R D  J A A R   
 
 
 
 
Beste medeleden, 
  
Gefeliciteerd met ons jubileum! 
Honderd jaar is een mooi vertrekpunt voor een 
frisse start met inspirerende plannen en mooie 
exposities. 
Ik kijk er naar uit! 
  
Met groet, 
  
Herman Tjepkema  
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Allereerst mijn hartelijke 
felicitaties aan het bestuur en alle 
leden van de vereniging met het 100 
jarig bestaan. 
 
Door mijn lidmaatschap heb ik met mijn 
schilderijen kunnen bijdragen aan de 
vele exposities o.a. in het GSA, 
Kasteel Groeneveld en vooral ook in 
het Singer Museum in Laren. 
Oh happy day! How lucky we are to have 
our memories. 
 
Nog vele inspirerende jaren wens ik 
onze schilders en beeldhouwers toe en 
dat we volop de ruimte krijgen om onze 
creativiteit vorm te geven. 
 
Margreet Brouwer-van der Hulst 
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Beste jubilerende collega’s! 
 
Denkend aan de lange tijdslijn vanaf 1921, kom ik met mijn 
deelname sinds 2018 nog maar net kijken binnen de rijke 
historie van deze bijzondere vereniging. Ik voel me dus nog 
maar een groentje!  En ik kijk met respect en dank naar allen 
op wiens schouders deze vereniging staat.  
Ik wens ons allemaal dat onze vereniging start aan een mooie 
nieuwe 100 jaar, waarin zij een platform kan bieden voor 
geweldige kunstenaars en kunst, die mee zal groeien met zijn 
eigen tijd, soms roerig zoals nu, maar altijd creatief. 
Gefeliciteerd! 
 

 
 

       Laura Blömer 
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Beste collega's,  
hartelijke gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal, het 
honderdjarig jubileum van onze vereniging . 
ik ben trots, dat ik daar deel van mag uitmaken. 
Corona heeft de feestelijkheden en vooral de "ontmoetingen" 
verstoord, we hopen en wachten vol ongeduld op betere 
tijden. 
Ik neem aan dat de meesten onder ons  geen probleem 
hebben met de "vrijwillige opsluiting " in onze ateliers, we zijn 
het gewend. 
Maar het is toch fijn om naar een expositie toe te werken, 
daarom heb ik meegedaan met een alternatieve atelierroute 
in Blaricum augustus 2020, wat heel goed is verlopen. 
Ik wens allen een beter nieuwjaar 2021 en een goede 
gezondheid bovenal! 
 
Hartelijke groet, Rita Verweijen. 
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Ik ben in het fotoarchief gedoken en heb een 
groepsportret gevonden van leden van 
Laren/Blaricum in Artis.  
In 2001 heeft het toenmalig bestuur een trip 
naar Amsterdam georganiseerd. Via het 
station zijn de leden met een rondvaartboot in 
Artis beland. Wij hebben daar getekend en na 
afloop in een naburig restaurant gegeten en 
nagepraat, waarna de terugreis weer via boot 
en trein werd afgerond. Aan deze 
geanimeerde- en vruchtbare trip bewaren wij 
goede herinneringen. 
 
Met hartelijke groet, 
Jan Lips (erelid) 
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Kroonluchters gaan niet branden.  
Dansorkest mag en kan niet spelen.  
Honderd jaar is het goed gegaan.  
Afgelopen periode sta ik sprakeloos.  
Wat gaat door, wat moet ik vermijden.  
Vol schaamte kijk ik om mij heen.  
Mis mijn familie en vrienden.  
Wandel alleen en schilder.  
Dat het spoedig voorbij mag zijn.  
 
Hanneke Vermeulen 
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Het afgelopen jaar was emotioneel, omdat in februari 2020 
mijn lieve dochter Tessa op 46-jarige leeftijd overleed. 
Menig lid van de vereniging zal zich herinneren dat ik met 
haar portretten in brons en gips heb geëxposeerd. 
Gelukkig gaf m'n werk de nodige afleiding. 
 
Mijn allergrootste wens was ooit in een museum te kunnen 
exposeren. 
Dank zijn mijn lidmaatschap van de kunstenaarsvereniging 
Laren-Blaricum is dat gelukt ...... 
Met veel plezier ben ik lid en hoop dat nog lang te blijven. 
 
Gemma Vermeulen 
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Wat een prachtige mijlpaal, onze vereniging bestaat 100 jaar! 
Van deze 100 jaar heb ik 20 jaar met veel plezier mogen 
deelnemen. Mooie en inspirerende exposities heb ik 
meegemaakt. Grotendeels in het Singer Museum met af en 
toe een uitstap naar bijvoorbeeld Pulchri studio in Den Haag. 
Helaas kunnen we dit jubileum in deze corona tijd niet groots 
vieren. Maar met uitzicht op een nieuw vaccin kan het er dit 
jaar toch anders uit gaan zien. 
Voor mij was het afgelopen jaar zeer heftig door het 
overlijden van mijn moeder en de ziekte van mijn dochter. 
Deze ervaring heb ik als uitgangspunt genomen voor het 
videoschilderij “de Storm van mijn leven” waarbij een zonnige 
dag op het Wad verandert in een heftige storm. 
Ik wil met dit werk laten zien dat het leven onvoorspelbaar 
kan zijn. Mijn hartelijke felicitaties aan mijn collega leden van 
de kunstenaarsvereniging Laren & Blaricum. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat de toekomst alleen maar 
beter en mooier gaat worden.                                                       
Govert Muijs                                                                                        
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Ik wens voor iedereen het allerbeste maar vooral veel 
inspiratie voor een nieuwe begin van een nieuw tijdperk 
 
Ans Bakker 
 
 
 
 
 
 

 
Zeeuws Licht 2017 
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100 jaar 
waarin de kunst  
aan elke beperking 
elke beproeving 
ruimte gaf 
kon nemen 
verdiende 
 
reik niet naar de schaduwzijde 
reik naar elkaar! 
 
Sacha Wendt 
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Hans Almekinders     
Ans Bakker 
Agnes van de Beek 
Laura Blömer 
Margreet Brouwer 
Marloes Eerden  
En Eg 
Erik van der Esch 
Nadjezjda van Ittersum 
Jan van Kempen 
Carla Kleekamp 
Martine Kramer 
Ruud Krijnen 
Heleen Kuyten 
Paul Kwisthout 
Govert Muijs 
Ronald de Nooij 
Anita Nuňez Larraz 
Ben Peters 
Mieke Pontier 
Mark van Praagh 
Cécile van Spronsen 
Joke Struik 
Sascha van Tetterode 
Ludek Tikovsky 
Herman Tjepkema 
Mariëlle Veldhuis 
Gemma Vermeulen 
Rita Verweijen 
Nel Waller Zeper 
Sacha Wendt 
Erica Wesseling 
Elisabeth van Woerkom 
Godfried Zöllner 
 
 
21 januari 2021 
GEDACHTEN, GEDICHTEN  en GELUKWENSEN, een bloemlezing 
realisatie: 
Cécile van Spronsen en Elisabeth van Woerkom 


