
Feest voor de Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum:
honderd kaarsjes staan er op de ’jubileumtaart’, plus een extra ’corona-
kaarsje’. Ze vieren het eeuwfeestje met een jubileumboek en twee ten-
toonstellingen in Singer Laren. Over samenlevingspret, verenigde solis-
ten, hooglopende ruzies en kunst van hoge kwaliteit.
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Hier zie je onder meer werken van
de flamboyante oprichter Co Bre-
man. Van Bart van der Leck het
werk ’Boerenmeisje met koe’. Een
geabstraheerde versie van kleurrij-
ke vlakjes en blokken maar nog
wel herkenbaar als boerentafe-
reeltje. Cornelis Vreedenburgh ver-
eeuwigde het kroegje van Hotel
Hamdorff waar de leden graag
kwamen. De gezellige, gemoedelij-

ke sfeer spat ervan af. Verder kunst
van de gebroeders Dooijewaard,
David Schulman, Lou Loeber en
meer. De tentoonstelling is t/m 20
november te zien.

In de Nardinc Galerij van het mu-
seum is t/m 27 november recent
werk van de huidige leden te zien.
Al sinds 1979 exposeren de VBKLB-
leden elke twee jaar in Singer La-
ren. Dit nadat hun vaste tentoon-
stellingsstek, het roemruchte ho-
tel Hamdorff, in 1978 de deuren
sloot.

Hoe anders is het werk nu dan in
de beginperiode van de vereni-
ging. Er zijn nog steeds leden die
met een frisse blik op een klassiek
manier werk maken, zeker. Maar
verder zijn de materialen waarmee

gewerkt wordt en de technieken
veel diverser. Naast schilderkunst,
video-, foto en glaskunst, kera-
miek, beeldhouwwerk en ander
3D-werk.

Het is knap hoe de tentoonstel-
lingscommissie precies de juiste
werken bij elkaar wist te plaatsen
en daarmee weer eenheid creëert
in deze explosie van creativiteit. Zo
kijk je vanaf de futuristische ’aai-
bare’ schaal van Erica Wesseling zo
door naar ’Mutant’ van Greetje
Majoor. Met katoen, koperdraad en
elektronisch afval maakte zij een
perfecte ’maatje’ voor de schaal.
Het 3D-werk daarnaast ’What’s
up? van Mariëlle Veldhuis, voltooit
het buitenaardse tafereeltje. Het
beeld, een witte buste van een vro-

lijk kijkende jongeling, heeft een
hoofdtooi van rode kronkelende
octopusarmen. Het hoofd van het
zeewezen prijkt als een rozet op de
linkerzijde van het hoofd.

Of neem het werk van Willem
Zijlstra. Het tovert als eerste een
glimlach op je gezicht. Precies in
een hoek van de L-vormige galerie
staat zijn (echte) wc-pot met daar-
op ’de denker van de 21ste eeuw’. Een
peinzende figuur, een man zo lijkt
het, gemaakt van wit plasticfolie
zittend op de pot. Met, natuurlijk,
een mobiele telefoon in de hand.
Het past weer wonderlijk mooi
naast ’Madelief’; het portret waar-
in Herman Tjepkema de serene
schoonheid van het jonge meisje
ving.

Laren, Blaricum ■ In Singers Van
den Brink galerij zijn werken te
zien van VBKLB-leden die een rol
hebben gespeeld in de eerste der-
tig jaar van de bestaansgeschiede-
nis. Het zijn kunstwerken uit de
collectie van het museum en uit de
verzameling van de gemeenten La-
ren en Blaricum.

Jubileumtentoonstelling in de Van den Brink galerij en
verkoopexpositie met nieuw werk in Nardinc Galerij

Laren, Blaricum ■ Eigenlijk tikte
de Vereniging van Beeldende Kun-
stenaars Laren-Blaricum (VBKLB)
al vorig jaar, middenin de corona-
pandemie, de honderd aan. Zoals
zoveel dingen, ging het feest toen
niet door. Maar, vrij vertaald naar
Johan Cruijff ’elk nadeel heb zun
voordeel’ en door de vertraging
zijn beide exposities nu wél in het
vernieuwde museum te zien. Met
daarnaast als kers op de taart, een
prachtig boek over de geschiedenis
dat leest als een roman. 

Boek over verenigde solisten
Waarschijnlijk is de vereniging
opgericht op vrijdag 21 januari 1921,
dat is een beetje ’in de nevelen
gehuld’, schrijft auteur van het
boek Peter C.L. van der Ploeg.
Hoogstwaarschijnlijk waren ’Foun-
ding members’ kunstenaars Co
Breman en Herman Heijenbrock.
’Een vereniging voor de gezamen-
lijke inkoop van schildersmateria-
len en voor het organiseren van een
zomer- en wintertentoonstelling in
hotel Hamdorff.’

Het zijn ’verenigde solisten’
zoals Van der Ploeg de leden
noemt. Een vriendelijke groep
professionele kunstenaars die
elkaar goed kennen en veel contact
met elkaar hebben, een clubje met

’samenlevingspret’. Dat is er niet
altijd; in die eeuw zijn er de nodige
ruzies uitgevochten of zelfs nooit
bijgelegd. Het hoogte- of eigenlijk
dieptepunt; de bonje binnen de
vereniging die in 1935 ervoor zorgt
dat de vereniging in tweeën splijt.
Een deel gaat verder als het
VBKLB, het andere deel als de
Gooise Schildervereniging. Pas in
2005 wordt de ruzie bijgelegd en
gaan de verenigingen weer samen.
De Gooise Schildervereniging telt
dan nog maar zes leden die, geen
van allen, enig idee hadden waar
die heibel eigenlijk over ging.

Ménage à quatre
Ander smeuïg verhaal; de rel over
Chris Beekman in 1926. Beekman
was misschien wel de eerste die via
direct marketing, in zijn geval
brieven aan gegoede burgers, ko-
pers voor zijn kunst probeerde te
vinden. Een schande, volgens de
vereniging. Alhoewel in de wandel-
gangen zijn promiscue levenswijze
als werkelijke oorzaak werd ge-
noemd: de vriendschap met schrij-
ver Sam Goudsmit groeide name-
lijk uit tot een ’ménage à quatre’
tussen de heren en hun beider
echtgenotes. Om de kwaliteiten
van Beekman als kunstenaar ging
het in ieder geval niet.

Of wat te denken van de grote
tentoonstelling in de zomer van

1928. Het jaar waarin de Olympi-
sche Spelen in Nederland werden
gehouden. Hotel Hamdorff werd
hier zelfs voor verbouwd. ’Het
vreemdelingenbezoek’ waarop
men hoopt, blijft uit. Kunstkro-
niekschrijver en sportkenner J.G.
de Haas legt misschien wel de
vinger op de zere plek door de
vraag te stellen; ’zijn sportliefheb-
bers wel kunstliefhebbers?’

Vernieuwend kunstenaar
Verhalen over het wel en wee van
het VBKLB wisselen zich af met
verhalen over individuele kunste-
naars zoals dat over Bart van der
Leck. Een (on)opvallende solist,
noemt de auteur hem. Hij is drie-
endertig jaar ingeschreven bij het
VBKLB maar neemt zelden deel
aan de groepstentoonstellingen.
Waarom? Misschien om zijn repu-
tatie als vernieuwend kunstenaar
hoog te houden.

Schrijver Van der Ploeg spitte
drieëntwintig archiefdozen en een
aantal mappen van het VBKLB-
archief uit voor zijn boek en daar-
naast nog talloze openbare regis-

ters. Veel werk maar het resultaat
mag er zijn. Het is een prachtig
boek geworden met mooie verha-
len, talloze foto’s van kunstwerken
afgewisseld met officiële groeps- en
portretfoto’s, afbeeldingen van
vergeelde krantenknipsels, voor-
bladen tentoonstellingscatalogi,
affiches en meer. Hulde aan alle
makers.

Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum

Een eeuw lang
’samenpret’ en
veel creativiteit

Yvonne Hulsbos

❜❜Jubileumboek
over de

geschiedenis
leest als een

roman

Co Breman schilderde ’De Larense Brink bij zonneschijn’ (1915).

’Lockdown 6’ brengt je zo weer terug naar de coronatijd. Het is een digitaal geconstrueerde foto van Vincent van der Geest, te zien op de verkoopexpositie in de Nardinc Galerij. EIGEN FOTO’S

❜❜Expositie
huidige leden

vormt een
explosie van
creativiteit

•i
Het boek
De uitgave ’Verenigde solisten,
100 jaar Vereniging van Beel-
dende Kunstenaars Laren-
Blaricum 1921-2021’ (hardcover –
full colour) telt 170 pagina’s en
is te koop in de Singer Shop, bij
de boekhandel en via het
VBKLB voor € 29,95. ISBN 978-
90-9036379-0

’Madelief’ van Herman Tjepkema.


