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Met veel genoegen vraag ik uw aandacht voor dit boekje, dat in
beeld en tekst ons gidst langs de kunstwerken in de openbare ruimte
van Aalsmeer. 

Bij het doorlezen valt op hoezeer Aalsmeer in de afgelopen 30 jaar is
verrijkt met vele kunstzinnige verfraaiingen. Met zorg en aandacht
zijn de beelden aangeschaft en geplaatst in de openbare ruimte,
waardoor veelal een verrassende en inspirerende bijdrage wordt
geleverd aan onze woon- en leefomgeving. Vele voorbeelden daar-
van, verspreid over de hele gemeente, zult u in dit boekje aantreffen. 

Zo ben ik gehecht geraakt aan het beeld van Flora, de godin van de
bloemen. Op een hoge zuil prijkt zij al jaren voor het gemeentehuis
als symbool van het bloemrijke verleden van Aalsmeer. Zij kijkt uit
over ons dorp alsof zij zeggen wil: “Voortgebracht door onze vrucht-
bare grond kleuren al vele jaren bloemen en planten ons leven”.

Wanneer u deze gids ter hand neemt, zult u ontdekken hoezeer de
beelden die zijn gefotografeerd en voorzien van een beschrijving, aan
die prachtige kleuren en vormen nog een aparte dimensie toevoegen.
Een boeiend schouwspel van kunst, historie en omgeving, dat ons
leven verrijkt.

De burgemeester van Aalsmeer,
J.I.M. Hoffscholte

Voorwoord
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“Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven.”

50 jaar beelden in Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de
afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende
plekken geplaatst zijn. Aan de hand van dit boekje maakt u kennis
met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of
actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de
kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek? Het zijn
vragen en wetenswaardigheden die voor de toeschouwer vaak
onbekend zijn. Met dit boekje zetten we daarom elk kunstwerk
afzonderlijk in de schijnwerpers. Zo gaat u wellicht anders tegen een
beeld aankijken waar u normaal gesproken vluchtig aan voorbij loopt.
Een kleurrijk beeld langs de autoweg of juist een klein poëtisch werk
op een idyllisch plein, er valt genoeg te ontdekken! Ook voor
kinderen. Het boekje zal om die reden uitgereikt worden aan de
leerlingen van groep 8, die de basisschool gaan verlaten. Op deze
manier komen zij meer in aanraking met de bijzondere waarden van
beeldende kunst en cultureel erfgoed. Als je op vroege leeftijd kennis
maakt met kunst heb je daar later immers veel plezier van. 

Historie van kunstaankoop
Net als in veel andere plaatsen in Nederland heeft Aalsmeer geen
gemeentelijke kunstaankopen van vóór 1950. De traditie om jaarlijks
een kunstwerk aan te kopen en in de openbare ruimte te plaatsen
ontstond betrekkelijk kort geleden.
Voor de eerste gemeentelijke kunstopdracht gaan we terug naar
1952. De bekende Aalsmeerse architect J.F. Berghoef toonde waar-
dering voor het werk van eigentijdse kunstenaars. Hij gaf ze bijvoor-
beeld opdrachten die bij zijn bouwprojecten pasten. Zo werden er
destijds op zijn voorstel twee glas-in-loodramen en een bijbehorende
wandschildering in het oude raadhuis aan de Dorpsstraat geplaatst.
De glasvoorstelling verbeeldt een weerspiegeling van gebeurtenissen
uit het verleden van Aalsmeer. De glasvensters pronken nu overigens
voor de grote raampartijen in het gemeentehuis. 
Het is daarna een lange tijd stil gebleven rond kunstaankopen van de
gemeente. In 1987 zorgde Nico de Groot, een vooruitziend inwoner,
dat kunst niet langer een ‘stiefkind’ was. Hij maakte de gemeente-
raad erop attent dat Aalsmeer in vergelijking met buurgemeenten
wel erg beeldarm was. Hij wilde op bescheiden schaal beginnen met
een beeldenroute en zijn voorstel vond al snel weerklank.
In 1988 wordt de ‘Commissie Verfraaiing Woonomgeving’ opgericht,

Inleiding
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die kunstopdrachten en -aankopen stimuleert. Om het een en ander
te financieren wordt eveneens een fonds voor kunstopdrachten
gesticht. Ook neemt de overheid in die tijd een aantal maatregelen
die de mogelijkheid tot het verlenen van opdrachten aan kunstenaars
aanzienlijk vergroot. Enkele kunstwerken zijn in de jaren negentig
geplaatst bij de afronding van grote bouwprojecten, al dan niet
vanwege deze wettelijke regelingen. Zo kwam er een kunstwerk bij
de brandweerkazerne, in de bibliotheek, bij de entree van het
zorgcentrum en bij de bloemenveiling.
Intussen is door enkele enthousiaste ambtenaren het kunstaankoop-
beleid verder uitgewerkt. Een commissie van adviseurs en beeldende
kunstenaars formuleert sindsdien opdrachten, selecteert kunstenaars
en doet voorstellen aan het gemeentebestuur. 
‘Sculptuur’ heeft dan ook jaarlijks een vaste plaats gekregen in het
beleid. Inmiddels bestaat in brede kringen de overtuiging dat kunst
een waardevolle, verrassende, onvoorziene bijdrage aan de leef-
omgeving kan leveren.

Inspiratiebron
Het is u niet onbekend dat Aalsmeer een bijzondere verhouding kent
tussen water en land, net zoals de beroemde relatie tussen mensen
en bloemen van zijn inwoners. Een gemeente met zoveel bijzondere
elementen is inspirerend voor kunstenaars. Dat water en bloemen de
hoofdmotieven in de gemeentelijke kunstcollectie zijn, is dan ook
niet verwonderlijk… 
In 1962 werden er ter gelegenheid van de bouw van het
gemeentehuis zes kunstwerken onthuld die gerelateerd zijn aan deze
kenmerken van Aalsmeer. Ze zijn te bewonderen op het Raadhuis-
plein. Het bekendste beeld is Flora, de godin van de bloemen die
hoog op een zuil (maar liefst tien meter!) trots over de schoonheid
van ons bloemendorp uitkijkt. 
Verder heeft het gemeentehuis meer kunstwerken die de kenmerken
van Aalsmeer verbeelden: op de hoofdgevel de leeuw met de aal, op
het stoepbordes het gedicht over de strijd tegen het water. Binnen
hangen wandkleden die naar de geschiedenis van Aalsmeer verwijzen.
Ook op andere plekken zijn toonaangevende beelden te bewonderen.
Om de schoolpleinen te verlevendigen zijn er drie werken van de
Aalsmeerse kunstenares Miep Maarse geplaatst. De reusachtige bloem
van Barbara Nanning, langs de verkeersweg N201, zet in één oog-
opslag de kern van Aalsmeer op de kaart. Een ander geslaagd
voorbeeld is de sprookjesachtige sfeer van ‘de boom met vogel’ van

Johan Wagenaar. Dit kunstwerk zorgt voor een bijzonder contrast
met de realiteit van de nieuwbouwwijk.

Stokkeland
De meest recente kunstaankopen zijn te zien in het park Stokkeland.
De kunstcommissie koos op deze plek voor vernieuwing en avontuur.
Vier non-figuratieve beelden in dit jonge park moeten het begin
vormen van een toekomstige beeldenroute. Er is gekozen voor deze
plastieken om meer visuele afwisseling te krijgen met de overwegend
figuratieve beelden op andere plaatsen in het dorp.
Het beeld ‘Leeg middelpunt’ van Anjeliek Blaauw, is een object dat
bezoekers tot mediteren verleidt. De artistieke visie van de kunste-
naar doet een beroep op het voorstellingsvermogen van het publiek.
Soms zie je meteen wat het voorstelt, een andere keer geeft het
beeld zijn betekenis niet in een keer prijs. 

Kunst in de openbare ruimte weerspiegelt de geschiedenis van een
plaats en zegt iets over de vitaliteit van de inwoners. In Aalsmeer
geven de kunstwerken de leefomgeving een eigen gezicht en
vermengen zich met het karakteristieke landschap met waterpartijen,
tuinen en kassen. Zij zijn om verschillende redenen in staat het
aanzien en de frisse uitstraling van Aalsmeer te versterken. 
Alle beelden zijn opnieuw gefotografeerd en voorzien van een
beknopte beschrijving op naam, jaar van aankoop, techniek en
andere wetenswaardigheden, waardoor je de werken met andere
ogen bekijkt. De inventarisatie levert zelfs voor iemand die denkt
Aalsmeer wel te kennen verrassingen op.
De informatie in dit boekje is slechts een handreiking, zodat u zelf
verbanden kunt zoeken, vraagtekens kunt zetten of grenzen kunt
verleggen.

Veel kunst-kijkplezier!

Piet Tas
voorzitter KCA Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
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Kopsteen voormalige dorpspomp

18e eeuws
Steen
Locatie: gemeentehuis

Dit object is het vroegste voorbeeld van kunsttoepassing in de open-
bare ruimte in Aalsmeer. Het is een overblijfsel van de rijke versierin-
gen van de dorpspomp. Deze heeft in vroeger tijden in de Dorps-
straat gestaan, tussen Het Wapen en het oude raadhuis, en heeft de
dorpsbewoners eeuwenlang van water voorzien. Dit (regen)water
werd sinds de 17e eeuw door het kerkdak opgevangen en in een kel-
der verzameld onder het pand in de Zijdstraat waarin nu een fietsen-
winkel zit. In de vorige eeuw werd de pomp verwijderd, waarschijn-
lijk bij de aanleg van de waterleiding. 
Hoog in de rechter zijgevel van het raadhuis is nog een stenen
leeuwenkopje te zien. Mogelijk heeft dit oorspronkelijk bovenop de
pomp gestaan, die een totale hoogte van zo’n 2,5 meter had. 
De kopsteen kent vier afbeeldingen: driemaal een leeuw met een
zwaard, het wapen van Holland in vroeger dagen (ten teken dat
Aalsmeer direct onder de graaf van Holland viel) en eenmaal het
wapen van Aalsmeer, de leeuw met de aal in de klauwen.
De gebeeldhouwde steen werd in de jaren 90 teruggevonden in de
tuin van het Schoutenhuis. Het was de Aalsmeerse-geschiedenisken-
ner bij uitstek, Jan Lunenburg, die – aan de hand van eeuwenoude
tekeningen (de oudste van 1650) – het beeld had weten te identifi-
ceren als een deel van de voormalige dorpspomp.

Het nummer verwijst naar de plaats van het object,
aangegeven op de plattegronden op blz. 44/45.
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2 Wandschildering (1950)

Femina Schilt-Geesink 1908-1988
Locatie: gemeentehuis

De wandschildering op losse, houten panelen sierde in de jaren vijftig
– tussen de twee glasvensters – de raadszaal van het oude raadhuis.
Toen dit in 1975 werd ingericht als expositieruimte werd de schilde-
ring afgedekt met houten platen terwille van meer wandvlak voor
tentoonstelling. Bij een verbouwing in het jaar 2000 dook de wand-
schildering weer op en kreeg een nieuwe plaats in het gemeentehuis. 
Afgebeeld is de kaart van het toenmalige Aalsmeer, omgeven door
voorstellingen die corresponderen met de levenscyclus: geboorte,
puberteit, huwelijk, ouderschap en dood. Bij al deze rituelen worden
Aalsmeerse bloemen gebruikt. 
Vrouwe Justitia is het symbool van de gerechtigheid en zweeft boven
de voorstelling. Ze wordt voorgesteld als een geblinddoekte vrouw,
die in haar handen de weegschaal van het oordeel houdt. Daarin zijn
rode en witte bleoemn te zien. De blinddoek als symbool wil aanto-
nen dat de gerechtigheid zich niet laat leiden door uiterlijke schijn.

Glas-in-loodvensters (1950)

Femina Schilt-Geesink 1908-1988
Johan Schilt 1913
Locatie: gemeentehuis

De glasvensters en de daarbij behorende wandschildering zijn oor-
spronkelijk gemaakt voor de door architect J. F. Berghoef gemoderni-
seerde raadszaal van het oude raadhuis.
Het linker raam is een geschenk van de gemeente Lent, die direct na
de bevrijding van de Aalsmeerse kwekers glas voor zijn kassen kreeg
en dit in de vorm van een glaskunstwerk terugschonk. 
In de onderste zes vakken ziet men het gezin (Aalsmeer), waar een
knaapje (Lent) hongerig en ontredderd binnentreedt (zie het gebaar
van de vragende handen). Daarboven geeft de moeder het dagelijkse
brood, terwijl de vader zaadkorrels schenkt opdat het leven in Lent
zich kan voortzetten, ”omdat die zelve weet en ziet allen vertroosten
kan.”
Het andere glasvenster werd geschonken door de autobusonderne-
ming Maarse & Kroon. De voorstelling verwijst hier symbolisch naar
Aalsmeer en bloemen. In vier figuren zijn de elementen aarde, water,
vuur en lucht uitgebeeld. De zittende vrouwenfiguur verwijst naar de
aarde, de groeikracht, die pas tot recht komt door water. 
Daar bovenuit stijgt de figuur die de fakkel draagt. De vlam gaat
over in de gestalte in de lucht, de bevrijde mens die naar alle zijden
haar bloemen uitstrooit. De kleuren van het glas zijn zwaar en 
donker; men mocht er van buitenaf niet doorheen kunnen zien.
Rechts onderin is een gedicht van Guido Gezelle (1830-1899) 
opgetekend: Milde en goed / zo wilde ik wezen / als de riekende 
eerdebezen / als de lelie blank en fijn / geurig als de rosmarijn.
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4 Straatmuzikant (1981)

Dirk Henri Peereboom Voller 1911 - 2000
Steen
Locatie: gemeentehuis

Kunstenaars hebben altijd inspiratie en verbeelding ontleend aan
muziek en aan de instrumenten waarop de muziek wordt beoefend.
In het beeld Straatmuzikant zijn in witte steen twee figuren, verbon-
den door muziek, samengebracht. De zittende fluitspeler, gekleed in
wintergewaad, gaat geconcentreerd op in zijn spel. Dat het hier om
musiceren op straat gaat, is te zien aan het centenbakje dat rust in
de hand van de figuur half verscholen achter de fluitspeler. De ver-
bondenheid van de twee musici wordt onderstreept door de ronde,
in elkaar overvloeiende vormen. De figuren zijn teruggebracht tot
een grote eenvoud. Het beeld heeft een vriendelijk vertellend karakter,
er schemert iets door van de charme van volkskunst.
Peereboom Voller was van 1946 tot 1954 burgemeester van
Aalsmeer. De ex-burgemeester hield zich in zijn vrije tijd bezig met
tekenen, schilderen en beeldhouwen.

Gebrandschilderd raam (1958) 

Hans Liefkes 1891-1967
Locatie: gemeentehuis

De gemeente Aalsmeer verleende in 1953 hulp aan het door de
watersnood geteisterde Zeeuwse dorp Dreischor (bij Zierikzee).
Als dank daarvoor bood het gemeentebestuur van Dreischor een
gebrandschilderd raam aan, ontworpen door de glazenier Hans
Liefkes uit Den Haag, in 1919 medeoprichter van glasatelier Liefkes.
Het raam is gevuld met schetsmatige afbeeldingen van golven en
verwoestingen die de ramp teweegbracht.
Het wapen van de gemeente Dreischor wordt geflankeerd door de
woorden ‘In dankbare herinnering aan de hulpverlening -  
watersnoodramp 1953’.
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6 Flora (1962)

Teun Roosenburg 1916
Brons 
Locatie: Raadhuisplein

Hoog op een kolom, omlijnd door wolkenpartijen, staat een meer
dan levensgrote vrouwenfiguur met een krans van bloemen. Het is
Flora, godin van de lente, die de groei van bloemen bevordert. In de
oudheid strooide ze bloemen over de wereld en was haar adem als
de geur van verse rozen. 
De godin Flora is bijzonder geliefd bij postklassieke kunstenaars; ook
de Limburgse beeldhouwer Roosenburg zag in haar een muze. Zijn
Flora is fier en jeugdig, draagt bloemen in het haar en straalt univer-
sele schoonheid uit. De zuil is tien meter hoog en samen met de
tweeënhalve meter hoge Flora symboliseert zij stabiliteit en levens-
energie. Flora geeft identiteit en betekenis aan Aalsmeer, het bloe-
mendorp met wereldfaam. Hier speelt, gezien de opdracht, de relatie
met het gebouw en met de gemeente een bijzondere rol. 
Voor de plaats en de hoogte van de zuil heeft architect J.F Berghoef,
zich laten inspireren door de zuil voor het Dogenpaleis in Venetie. 

De sculptuur werd in 1962  aangeboden door ‘het comité geschen-
ken raadhuis’ ter gelegenheid van de officiële opening van het
gemeentehuis. Aalsmeerse burgers met grote en kleine bedrijven
brachten een aanzienlijk bedrag bijeen, waaruit zes kunstwerken die
het gemeentehuis sieren bekostigd werden. 
(De kunstwerken worden op de volgende pagina’s beschreven).

Markering op hoofdblok Gemeentehuis (1962)
Prof. Ir. J.F. Berghoef  1903-1994
Locatie: Raadhuisplein

Het gemeentehuis van Aalsmeer is een fraai voorbeeld van het
samengaan van architectuur en beeldende kunst in een groots
gebaar. Het kopergroene bouwwerk op het dak is inmiddels een ver-
trouwd silhouet. Niemand kan de zuilen van de monumentale pergo-
la over het hoofd zien; vanuit alle windrichtingen is Aalsmeer gemar-
keerd door dit teken. Nergens krijgt een elementaire vorm zo mooi
de ruimte. De architect van het gebouw, J.F. Berghoef noemde zijn
toevoeging aan de architectuur een open kroon. Hij heeft het destijds
niet gemaakt als een autonome kunstuiting, maar het bezit wel alle
eigenschappen daarvan.
Bekend is dat de architect studiereizen maakte naar Italië en een
grote bewondering had voor de klassieke bouwstijlen. De tempel-
achtige constructie heeft als basis een rechthoek en staat symbolisch
voor evenwicht en bescherming. Als beeldend en inhoudelijk element
heeft het imaginaire bouwwerk een krachtige werking.

J.F Berghoef schreef in 1962: “Van welke kant men ons dorp bena-
dert, allerwegen ziet men van verre de open kroon van ons raadhuis,
nu nog wat onwennig, spoedig vertrouwd… Een ieder die ons raad-
huis binnengaat, zal zich opgenomen weten in een groter geheel.
Wanneer men via het trappentorentje het dakterras boven de raad-
zaal betreedt dan overschouwt men in alle richtingen dit hart van
Holland: en men zal daar beleven wat eens de dichter Marsman in
een schoon vers omschreef.”

De hemel grootsch en grauw.
Daaronder het geweldig laagland met de plassen;
Boomen en molens, kerktorens en kassen,
Verkaveld door de slooten, zilvergrauw.
Dit is mijn land, mijn volk;
Dit is de ruimte waarin ik wil klinken.
Laat mij een avond in de plassen blinken,
Daarna mag ik verdampen als een wolk.
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8 Wapen in de gevel (1962)

Jan Willem Rädecker 1924
Natuursteen
Locatie: gemeentehuis

Op de gevel van het hoofdblok van het gemeentehuis is een reliëf
geplaatst. In natuursteen vervaardigde de beeldhouwer het wapen
van Aalsmeer, de klimmende leeuw met een aal in zijn voorpoten.
Beeldhouwers werd in het verleden vaak gevraagd een kunstwerk te
ontwerpen dat refereerde aan de plaats of het verleden. De leeuw is
het zinnebeeld van dapperheid, wijsheid en energie, de aal wijst ver-
moedelijk op het waterrijke gebied rond Aalsmeer. Uit dit reliëf
spreekt monumentaliteit en een ambachtelijk vakmanschap dat zo
kenmerkend is voor deze tijd. 
Jan Willem Rädecker stamt uit een familie waarin het beeldhouwen
een alledaags verschijnsel is. Het vak leerde hij op het atelier van zijn
vader John en door te assisteren bij diens beroemde monument op
de Dam te Amsterdam. De honden en leeuwen daarvan zijn van de
hand van Jan Willem.

Gedicht (1962)

Jan Willem Schulte Nordholt 1920-
1995
Theo Kurpershoek 1914-1998
Vers, gebeiteld in steen
Locatie: trapbordes gemeentehuis

De dichter Schulte Nordholt schreef
een gedicht over de geschiedenis van
een wonderlijk stukje moerasland in
Holland. Het verwijst naar
Aalsmeerders die eeuwenlang hun
grond tegen het water hebben ver-
dedigd. Het gedicht is gebeiteld in
een steen aan de voorkant van het
trapbordes van het gemeentehuis.
De letters zijn op de steen getekend
door de bekende typograaf, graficus
en schilder Theo Kurpershoek. 

Sinds het gescheiden is,
het water en het land,
leeft het hier hand in hand,
in een verbintenis
van eeuwen innigheid
en mildheid en gemis
en hoop en strijd.

Het water neemt en geeft
en trouw van mensenhand
bezegelt dit verband.
Wat men aan liefde heeft
is met dit land gemoeid,
omdat het waarlijk leeft
wanneer het bloeit.

Midden in Holland slaat
dit hart van licht en glas,
een bloem die in het gras
voor God te glanzen staat,
en zendt te kust te keur,
rondom, haar overdaad
van kleur en geur.
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10 Wapen en wapenspreuk (1962)

Han Rädecker 1921-1976
Hout, gestoken en gepolychromeerd
Locatie: gemeentehuis, raadszaal

De beeldhouwer Han Rädecker kreeg de opdracht om voor de raads-
zaal een wapen met wapenspreuk in hout te vervaardigen.
De omschrijving van het wapen is als volgt: een veld van lazuur
(hemelsblauw) en een klimmende leeuw van keel (rood) die een aal
in de voorpoten houdt
De leeuw is waarschijnlijk ontleend aan het wapen van Holland,
terwijl de aal een verwijzing is naar de plaatsnaam of duidt op het
waterrijke gebied rond Aalsmeer.
De wapenspreuk ‘Retine quod habes’ betekent: ‘Behoud wat ge hebt’.
Han Rädecker was op 14-jarige leeftijd al leerling in het atelier van
zijn vader. John Rädecker was streng en wilde dat zijn zoon dieren-
beeldhouwer zou worden. Han was een goede leerling en kreeg een
studiebeurs voor de academie in Parijs. Hij is altijd naar de natuur
blijven werken, waarbij het uitbeelden van dieren een geliefd thema
vormt.

Beeltenis van koningin Juliana (1962) 

Charlotte van Pallandt 1898-1997
Brons
Locatie: gemeentehuis

Charlotte van Pallandt heeft diverse belangrijke opdrachten uitge-
voerd, waaronder een portret van koningin Juliana voor het provin-
ciehuis in Gelderland, in 1953. 
Zij maakte na een persoonlijke ontmoeting met de koningin een
tweede portret in het zelfde jaar. Dit portret is niet uitgewerkt, maar
toch beschouwde de kunstenares dit als haar echte portret van de
koningin. 
Vorsten zijn doorgaans afgebeeld met attributen, zodat ze er heel
belangrijk uitzien. Dit portret is een ontmoeting met een gewone,
opmerkelijke vrouw en heeft tegelijkertijd een treffende gelijkenis
met de koningin. Het licht valt subtiel over het beeld en suggereert
gevoeligheid. Een portret is voor Charlotte van Pallandt nooit een
simpele nabootsing van de natuur, haar kracht ligt in het vinden van
de individuele expressie. 
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Wandsculptuur (1986)
Govert Heikoop 1951
Hout
Locatie: bibliotheek Marktstraat

Govert Heikoop is sinds lange tijd gefascineerd door hout. Als jongen
ging hij al kijken in de werkplaats van een traditionele wagenmaker
in zijn geboortedorp Meerkerk. Daar leerde hij de beginselen van het
houtsnijden. Jaren later, na een studie  aan een Amerikaanse 
academie, ontstonden de eerste beelden in hout. Kenmerkend zijn
de sierlijke, vloeiende vormen en sprekende kleuren. De beelden zijn
opgebouwd uit stukjes buigbaar berkentriplex, een materiaal waar-
mee hij het beste organische vormen kan construeren. Een ambach-
telijke zoektocht naar eenvoud en perfectie. Voor de lichtkoepels in
de bibliotheek maakte hij twee kleurrijke beelden die geïnspireerd
zijn door groeivormen in de bloemen- en plantenwereld.
Steeds weer is het de natuur die Heikoop bestudeert, ook al volgt hij
haar niet letterlijk.

Twee inééngestrengelde vormen
zweven boven de boekenkasten
en trekken de blik omhoog. De
bibliotheekbezoeker kan zich op
deze onverwachte plaats verwon-
deren over de kleur die lijkt op te
lossen in het licht.

Wandkleed (1962)

Catharina Goeting-Stultiens 1912-1987
Linnen met applicaties van zijde en ander textiel
Locatie: gemeentehuis

De opdracht voor dit wandkleed kwam van de architect J.F. Berghoef,
die het werk van Catharina zeer bewonderde. Hij bezorgde haar
geregeld opdrachten voor de versiering van de door hem ontworpen
bouwwerken. Zo ook voor het ontwerpen en uitvoeren van een
monumentaal wandkleed voor de vergaderzaal van het gemeente-
huis. 
Op een linnen fond is de plattegrond van Aalsmeer afgebeeld,
omgeven door het gemeentewapen, een vogel, een windroos en de
woorden Retine Quod Habes (‘Behoud wat ge hebt’). De figuratieve
elementen zijn aan weerszijden omringd door meer abstracte patro-
nen waarmee zij tezamen een fraaie harmonie vormen. Talloze kleur-
rijke stukjes stof en borduursels zijn verwerkt in een grote ‘collage’.
De kunstenares koos aardkleuren als uitgangspunt en zocht vervol-
gens naar glanzende en doffe materialen voor de hoodfmotieven. 
Zij stond bekend om haar verbluffende materiaalbeheersing. In de
loop der jaren voerde zij diverse belangrijke monumentale opdrach-
ten – wandkleden en mozaieken – voor openbare gebouwen uit.
Vooral de grote wandkleden hebben ook in het buitenland (Amerika
en Engeland) de aandacht getrokken.
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14 De Buitelaars (1968)  

Miep Maarse 1945 
Beton
Locatie: J.P. Thijsselaan 10

Een van de eerste kunstenaars van wie in de jaren zeventig werk
wordt aangekocht is Miep Maarse. Bij de bouw van een basisschool
wordt de ‘een-procentregeling’ toegepast.
Voor de ingang van de huidige peuterspeelzaal pronken haar
Buitelaars, een naturalistische, tijdloze weergave van twee jongens in
een buitelende koprol, al gemaakt in haar academietijd.
Het beeld laat zien hoe vakmanschap aan de basis ligt van haar
beeldhouwkunst.
Gefascineerd door het kinderspel brengt zij de beweging in haar
beeld over, waarbij ze de volumes van romp en ledematen in een
vloeiende vorm
bij elkaar brengt
De gemeente
koos destijds dit
beeld uit drie
voorstudies 
vanwege de
herkenbaarheid
voor kinderen.
Als alternatief
voor het veel
duurdere brons
werd het beeld
gegoten in
beton.

Kunstwerk voor trouwzaal (2000)

Roel Achterberg 1951
Digitale fotoprints op linnen
Locatie: gemeentehuis/trouwzaal   

In de 19e eeuw waren kleine geïllustreerde boekjes in de mode, die
een toelichting vormden op ‘de taal der bloemen’. Met een dergelijk
boekje konden jongemannen hun geliefde een boeket sturen en zo
een heel bepaalde boodschap overbrengen.
Ook Roel Achterberg maakte gebruik van de eeuwenoude bloemen-
symboliek.
In de trouwzaal van het raadhuis is op een wand een horizon van
bloemen aangebracht. Zo zijn hier de witte lelies het zinnebeeld van
puurheid, onschuld en vruchtbaarheid. De roos is een mystiek sym-
bool van het hart en van de romantische liefde. Naast de schoonheid

van het bloeiende seizoen zijn er
ook toespelingen op kwetsbaar-
heid en melancholie. De kale
takken herinneren ons eraan dat
liefde pijnlijk kan zijn.

In de opdracht was aangegeven
dat het concentratiepunt van het
kunstwerk achter het bruidspaar
en de ambtenaar van de burger-
lijke stand moest vallen en in de
rest van de ruimte moest door-
lopen. Kleur was een belangrijk
element, maar moest terughou-
dend worden toegepast in ver-
band met de achterliggende
gedachte van architect Berghoef. 
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Spelende Nijlpaarden (1977)

Miep Maarse 1945
Brons
Locatie: plantsoentje Fuutlaan/IJsvogelstraat

Nijlpaarden leven in Afrika en worden ongeveer dertig jaar oud. De
bronzen nijlpaarden in de Fuutlaan hebben die leeftijd al bijna
bereikt, maar maken de indruk nog volop van het leven te genieten.
Een nijlpaard is een log dier, maar oogt hier – in een acrobatisch
avontuur – lichtvoetig en humoristisch.
Miep Maarse heeft zich gespecialiseerd in het boetseren van dieren,
het resultaat van lang en intensief studeren op de vorm. Uit talrijke
kleine voorstudies ontstaan fantasierijke voorstellingen, waarbij dieren
in menselijke situaties belanden. Nijlpaarden in brons zijn samen met
giraffen, beren en olifanten haar werk blijven bevolken. Het zijn
portretten van dieren, maar met gemak zijn er menselijke trekjes in
te herkennen. Dieren zijn net mensen, of is het andersom?

Nijlpaard (1973) 

Miep Maarse 1945
Brons
Locatie: Willem Alexanderstraat 12 (bij de Oosteinderschool)

Voor de Egyptenaren is het nijlpaard met zijn zachte en ronde vor-
men de zeer gerespecteerde god van de vruchtbaarheid. Toch wordt
dit dier ook gevreesd, omdat het gevaarlijk is als het woedend
wordt. 
Kennelijk is ook Miep Maarse getroffen door de vorm van het
reusachtige dier met zijn massieve kop, wangkwabben en grote 
pretogen. 
Zij accentueerde de dromerige kant van de vriendelijke lobbes; een
toonbeeld van rust. Op zijn korte pootjes, blik op oneindig, staat hij
als een wachter op dit schoolplein. Goedmoedig laat het beest zich
door de kinderen gebruiken; het is al jaren hun trouwe speel-
kameraad. 
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Zuil (1994) 

Jan Snoeck 1927
Keramiek
Locatie: Zwarteweg, bij de brandweerkazerne

Ter gelegenheid van de bouw van de brandweerkazerne en de
gemeentewerf, wilde de gemeente Aalsmeer een kunstwerk met
spuitend water. 
Jan Snoeck, een veelzijdig kunstenaar, bekend om zijn monumentale
werken in keramiek, verwerkte schilderkunstige elementen in een
sculptuur. Vreemde waterwezens, een brandweerman en een vis,
rennen in een soort stripverhaal achter elkaar aan.

Aan de andere zijde van de zuil is een soort natuurgodin te zien die
in de zee leeft. Sierlijke blauwe en witte lijnen, doen denken aan
meters hoge golven en overheersen de voorstelling.
In bijna alle oude volksverhalen is water gerelateerd aan zuiverheid,
vruchtbaarheid en levenskracht. Dit kleurrijke beeld, een fontein met
vijf spuitende waterstralen – de levensbron, is sprankelend en speels. 

Vrijheid is het sleutelwoord 
voor het werk van Jan Snoeck. 
“Ik heb een hekel aan gebon-
denheid, ik zet mijn figuren
bewust in de ruimte zodat ze
vrij zijn om zich te bewegen,
zoals vissen of vogels.”

Liggende Bloem (1997)

Barbara Nanning 1957
Keramiek
Locatie: hoek Legmeerdijk-Hornmeerpark, bij de entree (via N 201)
van Aalsmeer 

Wie Aalsmeer zegt, zegt bloemen. Zestien miljoen stuks vinden
dagelijks hun weg via de Aalsmeerse bloemenveiling naar de rest van
de wereld. De gemeente wilde deze eeuwenoude relatie met bloe-
men door middel van een beeld markeren.
De Liggende Bloem illustreert en benadrukt duidelijk de binding met
de bloemenveiling. De sterk uitvergrote bloem is een kernachtig sym-
bool van de natuur op haar hoogtepunt en functioneert als   blikvan-
ger voor voetgangers, fietsers en langsrijdend internationaal verkeer. 
De sculptuur is keramisch en heeft een huid van helder lavendel-
blauw glazuur en een stralend geel hart. De symbolische betekenis
van de blauwe bloem voert terug tot een geschrift uit de 17e eeuw.
Fascinatie voor blauwe bloemen komt ook nu nog terug bij botanici,
kwekers, dichters en tuinliefhebbers. Een gezegde uit het oude China
luidt: daar waar het dak van de wereld de hemel raakt, zijn alle bloe-
men blauw.
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20 Communicatie (1989)

Aart Lamberts 1947
Brons
Locatie: Dorpsstraat 9, bij het oude raadhuis 

Het beeld Communicatie suggereert een gesprek of een ontmoeting
tussen mensen.
Dit thema sluit aan bij zowel de oude als de nieuwe functie van het
nabijgelegen oude raadhuis. Toen het nog als gemeentehuis dienst
deed zijn op deze plaats vele huwelijken gesloten. Ook de huidige
functie, ontmoetingsplaats tussen mens en kunst, past uitstekend
binnen het thema communicatie in het werk van Aart Lamberts. 
De figuren zijn teruggebracht tot de essentie, details worden onder-
geschikt gemaakt aan de behoefte van de beeldhouwer om eenvoud
en kracht aan het beeld te geven, zelfs een zekere monumentaliteit.
Het is een kunstwerk waarin de kijker ruimte voor zichzelf heeft.

Veulen (1997)

Jan Vermaat 1939
Brons
Locatie: plantsoen Seringenpark, hoek Sportlaan-Ophelialaan

Het beeld van een veulen in draf, valt op door zijn levendigheid en
dynamiek. In het jonge dier kan ook een zekere symboliek gezien
worden: de belichaming van kracht en vitaliteit. 
In het werk van Jan Vermaat komen diermotieven regelmatig voor.
Hij tekent veel en kan in een paar beslissende lijnen de beweging van
een dier neerzetten. Talloze studies en schetsen dienen als inspiratie
voor een nieuw beeld. Het veulen moet een uitdagend model
geweest zijn voor de beeldhouwer, hij gaf het ranke beest een 
elegante expressie. Overbodige details laat hij weg om de grote vorm
te benadrukken. Het edele dier staat niet op een sokkel maar met
vier benen op de grond. Kinderen kunnen erop klimmen en spelen.



Omhelzing (1993)

Maja van Hall 1937
Brons
Locatie: Zorgcentum Aelsmeer, ingang Kanaalstraat

De beelden van Maja van Hall gaan over kracht en kwetsbaarheid,
verlangen en berusting. Geen grootse daden of gebeurtenissen,
maar algemeen menselijke gevoelens vormen het onderwerp van
haar beelden. Omhelzing is een beeld waarin twee mensen, in een
gesloten vorm tot een geheel zijn versmolten, tot één zijn verenigd. 
In de gestolde vorm ligt ook het verzonken zijn in jezelf besloten.
De figuren zijn teruggebracht tot de
grootst mogelijke eenvoud, een die
des te meer beheersing en welover-
wogenheid vraagt. De huid van het
beeld heeft gekerfde sporen tegenover
gepolijste vlakken. Het dynamische
vermengt zich met het verstilde, het is
aan de beschouwer om er een eigen
verhaal bij te denken. Het beeld past
goed in de leefwereld van de bewo-
ners van het zorgcentrum, evenals de
in de sokkel aangebrachte inscriptie,
een dichtregel van J.C. Bloem: “maar
dat ik duldend volharde in het enige
waardige zwijgend alleen”.
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22 De Paardendief (1990)

Leo van den Bos 1951
Brons
Locatie: Zijdstraat/Molenplein

Al tijdens zijn studie raakte Leo van den Bos gefascineerd door
paarden. Hij studeerde jarenlang intensief in een manege, waar hij
vele tekeningen en studies in klei maakte van paarden. Het observe-
ren van deze dieren resulteerde in een aantal grote en kleine beelden
van paarden en ruiters, die vanuit zijn herinnering ontstonden.
Figuren in beweging hebben zijn voorkeur, omdat die meer variatie-
mogelijkheden bieden bij de compositie.
In De Paardendief is het moment weergegeven waarop de dief het
paard tracht te keren. Ruiter en paard vormen één geheel in de 
concentratie van de beweging. Het is een tafereel zoals je dat in 
vervlogen tijden kon aantreffen op deze plaats.
De molen, de oude huizen en het verstilde pleintje vormen een 
perfect decor voor dit beeld.
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24 Heksenkring (1997)

Leerlingen Florens College
Keramiek
Locatie: langs Westeinderplas nabij recreatie-eiland

Wie de Westeinderroute af gaat, ziet voorbij de watertoren, rechts
bij het water, een kring van kleurrijke paaltjes. Ze zijn gemaakt door
eindexamenkandidaten van het Florens College, ter gelegenheid van
het 100-jarig jubileum van de middelbare tuinbouwschool.
Alle objecten zijn verschillend van kleur en vorm en versierd met
bloem en plantmotieven.
Ze werden uitgevoerd in keramiek en om een eenheid te verkrijgen in
een kring geplaatst. Cirkels hadden in de oudheid zowel een
beschermende als hemelse betekenis, vandaar de mystieke titel
Heksenkring.  
Het werk heeft een aantrekkingskracht op jonge kinderen, je ziet ze
er vaak met hun ouders spelen. Ze zien er een sprookje, een klok,
zon of maan in, het prikkelt de fantasie. De paaltjes hebben hier,
mede door hun vrolijke uitstraling een speelfunctie gekregen.

Zonder titel (2002)

Peer Veneman 1952
Gelakt staal
Locatie: Seringenpark 

Het seringenpark is tussen 1946 en 1952 aangelegd naar een ont-
werp van de landschapsarchitect C.P. Broerse. Purper, roze, lila,
lavendel, paars, wit en blauw zijn de kleuren van de wonderlijke
schoonheid van de bloeiende sering, een plantengeslacht dat een
belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Aalsmeer.
In het park is een grote collectie seringen in allerlei soorten en varië-
teiten uit de hele wereld bijeengebracht. Ook het beeld van Peer
Veneman heeft een ongewoon uiterlijk en komt van verre. In een
steengroeve in Birmingham, Alabama vond hij de bestanddelen.
Op een zwarte sokkel staat een vorm die op het eerste gezicht doet
denken aan een fragment van een machine, maar tegelijkertijd door
de mystieke kleur paars moeilijk te plaatsen is.
De strengheid van de vorm wordt gerelativeerd door de kleur; niets is
wat het lijkt of pretendeert te zijn. 
Veneman is als schilder en beeldhouwer op zoek naar materialen en
voorwerpen met een eigen geschiedenis. Hij geeft ze een nieuwe
identiteit en doorbreekt een vastgeroest kijkpatroon. 
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26 Viering (1995)

Dicky Brand 1955
Gelakt staal, op voetplaat van Belgisch hardsteen
Locatie: Weteringplantsoen

Het beeld Viering was een opdracht van de gemeente Aalsmeer in
het kader van de viering van 50 jaar vrijheid in 1995. Een permanent
monument ter nagedachtenis van de bevrijding draagt een bood-
schap uit aan jongere en toekomstige generaties. Het beeld is daar-
om in het hart van het dorp geplaatst. 
De buitenkant is blauw, de kleur voor verstand, vrede en overpein-
zing; de binnenkant is oranjegeel en maakt een warme en behaag-
lijke indruk. De vorm doet denken aan een toren, een tent, een 
mantel met kroon, iets feestelijks. Van oudsher was de feesttent een
dorpselement, symbool van viering in de ruimste zin van het woord.
Viering is bedoeld voor culturele en artistieke evenementen en
beoogt een trefpunt in het dorp te zijn. Mensen kunnen er bij 
verschillende gelegenheden een eigen invulling aan geven. 

Een groot echt beeld voor Aalsmeer (1997)

Johan Wagenaar 1952  
Staal, brons en haagbeuk
Locatie: Van Swietenstraat, Kudelstaart

Een jonge haagbeuk en een tijdloze bronzen vogel, omgeven door
een hoog sierlijk hek. Een poëtisch beeld, tussen de nieuwbouw-
woningen in Kudelstaart-zuid. 
In oude culturen werden bomen vereerd als bovennatuurlijke wezens.
In sprookjes veranderen mensen in bomen en vogels in mensen. Wie
de taal van vogels verstaat, krijgt belangrijke informatie en als je goed
naar bomen luistert kom je al hun geheimen te weten.
De boom in dit kunstwerk bevat eveneens een geheim: in de
Keltische boomhoroscoop is de haagbeuk een monument van 
loyaliteit, hij verlevendigt de geest en verheldert het hoofd!
De boom is door Johan Wagenaar geplant: de echtheid is een
belangrijk aspect van het kunstwerk. In tegenstelling tot de boom is
de statige vogel bij nadere inspectie niet echt. 
Zal de vreemde vogel, de legendarische boom overleven? Natuur en
cultuur, illusie en werkelijkheid staan hier ter discussie. De spiegeling
in het nabij gelegen water benadrukt het filosofische karakter van dit
werk.
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Stokkeland

In 2000 is begonnen met de aanleg van een nieuw park in het 
centrum van Aalsmeer. Het is omsloten door water en heeft een 
ecologische, moerasachtige vegetatie. 
Het Stokkeland dankt zijn naam aan de stokken, die beroepsvissers
van de Westeinderplassen daar vroeger plaatsten om hun netten te
drogen. 
De commissie kunstopdrachten kocht voor deze locatie vier beelden
aan en creëert daarmee het begin van een toekomstige beeldenroute
op het Stokkeland.

I for I (2001)

Michael Jacklin 1956
Gelakt staal 
Locatie: Stokkeland

Het beeld van Michael Jacklin kenmerkt zich door een strenge 
ordening van horizontale en verticale lijnen. Op een eenvoudige
basisvorm is een open rasterpatroon van stripijzer aangebracht. Met
minimale middelen bouwt hij een heldere eenheid en harmonie.
Door de transparantie is het alsof je in een doolhof kijkt.
De inspiratie voor zijn vormentaal haalt Jacklin uit de zichtbare 
werkelijkheid. Niet alleen de bouwkunst, maar ook de natuur kan
aanleiding geven voor nieuwe beelden. De grillige natuur vormt hier
een scherp contrast met het strak gelijnde beeld. Het lijkt erop dat
de aangrenzende moerasplanten verdwalen in dit labyrint. Grenzen
vervagen, het beeld wordt deel van de omgeving.

Eurydice (2001)
Tine van de Weyer 1951
Brons
Locatie: Stokkeland

Tine van de Weyer maakt beelden waarin begrippen als beschutting,
omhullen en onthullen een rol spelen. Haar werk is soms figuratief,
soms abstract, maar nooit gericht op een schoonheidsideaal.
Het beeld Eurydice is een tors op vier benen, waardoor een opmerke-
lijke vervreemding ontstaat. De huid is opgebouwd uit mozaïek-
achtige stukjes klei en heeft een weerbarstige, oude uitstraling. 
De titel van het beeld is ontleend aan een van de droevigste verhalen
uit de Griekse mythologie: Orpheus en Eurydice. Een mythe waarin
de betoverende muziek en poëzie een hoofdrol spelen is natuurlijk
een zeer inspirerend gegeven voor componisten, dichters en beel-
dend kunstenaars.
De halfgod Orpheus, die met zijn zang en snarenspel mensen, 
dieren, planten, stenen en monsters in vervoering kon brengen, is
vaak bezongen in liederen, opera’s en gedichten. 
Geïnspireerd door de magische muziek werd het beeld Eurydice tot
leven gewekt. Het is geen illustratie van de mythe maar een werk
met een eigen beeldende zeggingskracht.
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30 Zuil (2001)
Cyril Lixenberg 1932
Gelakt staal
Locatie: Stokkeland

De zuil valt in het park onmiddellijk op door de expressieve hemels-
blauwe kleur. Ook de heldere compacte vorm houdt de kijker in de
ban. 
Lixenberg kiest voor zijn werk een verticale rechthoek als uitgangs-
puntpunt. Kenmerkend is de manier waarop hij deze basisvorm
tegenspreekt en ingrijpend bewerkt.
De robuuste plaat staal wordt op een gracieuze wijze opengeknipt
en uitgeklapt, waardoor er een suggestie van beweging ontstaat.
De restvorm wordt bepaald door de ruimte zelf. De vlakken veran-
deren voortdurend van richting, afhankelijk van de plaats van de
toeschouwer. De stralende kleur blauw en het geruststellende ritme
van de golvende lijnen roepen associaties op met wind, water en
vrijheid.

Leeg middelpunt (2001)
Anjeliek Blaauw 1970
Beton
Locatie: Stokkeland

Ogenschijnlijk is dit een eenvoudig beeld. De grondvorm is geome-
trisch, vierkant van buiten, rond van binnen. Een golvende breuklijn
snijdt het strakke beeld in vieren; er ontstaat een middelpunt. Deze
gesloten compositie heeft een veel wijdere betekenis; de vormen zijn
minder abstract dan ze lijken. Een vierkant staat voor evenwicht en
beschutting terwijl een cirkel op oneindigheid en eenheid wijst. Zij
zijn symbolen van stilte en geheimzinnigheid en bezitten een diepere
betekenis. 
Duidelijkheid en mysterie, dát is wat deze kunstenares zo fascineert.
Juist de binnenruimte van het beeld heeft een mystieke, bijna medi-
tatieve aantrekkingskracht. De kunstenares nodigt je daarom uit om
op de rand van het kunstwerk te gaan zitten. Starend naar het hart
ervan, ervaar je een lege, stille ruimte. En dat is precies wat de
mensen die in de pauze in het park lopen nodig hebben, hun hoofd
leegmaken en nieuwe energie op doen
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32 Het andere land (2001)

Hank Beelenkamp 1952
Belgisch hardsteen
Locatie: Fortbocht Kudelstaartseweg, bij het oude sluisje

Het fortsluisje in Kudelstaart werd in 1891 gebouwd om in geval van
oorlog water via de sluis in de polders rond Amsterdam te laten lopen
en zo de vijand tegen te houden. Het sluisje wordt momenteel 
gerenoveerd en in 2004 komt er een fietsbrug over het water van de
sluis. 
Geïnspireerd door de schoonheid van de Westeinderplas maakte de
beeldhouwer Hank Beelenkamp speciaal voor deze plek een beeld.
De kunstenaar koos hiervoor een groot stuk Belgisch hardsteen. Het
is goed te zien dat hij eerbied heeft voor de kostbare steen, de aarde
zelf, want hij wilde er zo min mogelijk verloren van laten gaan. Hij
hakte en beitelde, schuurde en polijstte en bracht aan weerszijden
een tekening aan van een vrouw en een man omgeven door riet-
kragen. Zo kwam de steen tot leven. 
Het verhaal achter dit mysterieuze liefdespaar blijft natuurlijk een
vraagteken voor de kijker. Omgeven door water en weidse wolken-
luchten kun je hier wegdromen over Het andere land, een beeld over
hartstocht en aardse realiteit. De in het werk aangebrachte dichtregel
geldt als een verwijzing naar het achterliggende rietlandschap en
brengt de bezoeker in een poëtische stemming.

Strofe uit het gedicht 
Het andere land van 
Ida Gerhardt: 

Het riet, de oeverrand
fluist’ren te allen tijde
beloften in het land
ginds aan de overzijde.

Beeldentuin
Wisselende tentoonstellingen
Locatie: Het Oude Raadhuis

Eén van de mooiste historische plekken die het dorpshart van
Aalsmeer kent, is de tuin van Het Oude Raadhuis. Op deze sfeervolle
plek werd in 2001 een kleine beeldentuin gerealiseerd. Het verwaar-
loosde stukje grond onderging een metamorfose om ruimte voor
beelden te creëren.
Door een zorgvuldige indeling en nieuwe beplanting, komen kunst-
werken optimaal tot hun recht. Er zijn wisselende exposities waarin
werken van kunstenaars uit actuele figuratieve stromingen worden
getoond. Kinderen krijgen er les in het kijken naar kunst, een belang-
rijk uitgangspunt van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA).
Dit houdt in dat een docent samen met de kinderen nadenkt over de
vragen die kunstwerken oproepen. Die vragen gaan over waar het
beeld je aan doet denken, welke materialen er zijn gebruikt, maar
ook hoe je op een respectvolle manier omgaat met kunst in de open-
bare ruimte.

De lommerrijke tuin biedt uitzicht op de dorpskerk uit 1549, 
omgeven door eeuwenoude monumentale beuken. Deze plek is
onverbrekelijk verbonden met het verleden; er heerst een uitgespro-
ken sfeer die gelukkig nog bewaard is gebleven. Eén beuk produ-
ceert op een zonnige dag 1700 gram zuurstof per uur. Dat is per
dag genoeg om 64 mensen te laten ademen. Bezoekers kunnen zich
in de tuin verwonderen over de bedoelingen (ook verademend) van
hedendaagse kunstenaars.
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- gesprekken met velen van de kunstenaars.
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