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Een passie voor het creëren van kunst zat er bij mij al vroeg in. Al in het laatste jaar van 

de lagere school kreeg ik op vrijdagavond in de kelder van d´Heremiet’ Geleen les van 

Fons van Sonsbeek in tekenen en schilderen en vervolgens heb ik als 16 jarige nog even 

aansluiting gezocht bij `Licht en Kleur`. Na een tijd van studeren in Tilburg en Nijmegen 

ging ik aan het werk in het onderwijs, waardoor ik jarenlang weinig tijd heb kunnen 

besteden aan mijn hobby. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, dus heb ik in 

1979 de draad weer opgepakt aan de Volksuniversiteit in Geleen. Vanaf dat moment ben 

ik actief gebleven als tekenaar en schilder en via een groot aantal cursussen heb ik mij 

verschillende technieken eigen gemaakt. Mijn voorkeur gaat uit naar acryl en 

tekenmaterialen zoals potlood, Oost-Indische inkt en pastel. 

In mijn werk laat ik mij voornamelijk 

inspireren door de menselijke figuur; de 

expressie van het gelaat en het lichaam 

zijn hierbij voor mij erg belangrijk. De 

werken zijn figuratief, maar ik streef 

hierbij niet per se fotografische 

gelijkenis na. Ik schilder meestal 

vrouwelijke modellen. Mijn eigen 

interpretatie komt tot uitdrukking in de 

compositie, het kleurgebruik en de 

penseelvoering. De schoonheid  van de 

vrouw staat in mijn repertoire centraal. 

Vrouwen met een intense blik of een 

serene oogopslag in een licht erotische 

setting vormen de inspiratie voor mijn 

werk. In mijn werk probeer ik in 

schilder-  of tekenmateriaal datgene 

over te brengen wat mij fascineert, boeit 

en ontroert. Elk werk wordt met 

overtuiging geschilderd. Zit die 

overtuiging er niet in dan schilder ik het 

over, direct of na enkele maanden. Mijn 

werk is daarom een kijkje in mijzelf. 

Een thema dat de afgelopen jaren 

regelmatig terugkeert is de “bishoujo” 

Letterlijk betekent dit “mooie meid” en ze komen voor in de Manga stijlen. Ze worden vaak 

gekenmerkt door grote ogen maar kennen ook varianten die meer realistisch zijn. Hieruit 

is een hele serie Japanse vrouwen, vaak in kimono, ontstaan. Daarnaast heb ik een serie 

“Angels” gemaakt.  

Regelmatig laat ik mij inspireren door kunstwerken van bekende schilders waarvan ik dan 

een eigen interpretatie schilder. Bijvoorbeeld “Ophelia” van Everett Millais en “Danaë” van 

Klimt. De meeste modellen en portretten heb ik in de afgelopen jaren gemaakt n.a.v. 

portret- en modelstudies naar levend model in mijn atelier. 

De afgelopen jaren heb ik op heel wat plekken geëxposeerd, zoals in het Van Abbe 

museum, Terpkerkje, Gouvernement en nu voor de tweede keer bij Parc Imstenrade.  
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