Johan Willem Kiesewetter (1883-1951). In Amsterdam werd Kiesewetter
geboren en bezoekt er later de Tekenschool voor Kunstambachten (onderdeel van de Rijksacademie) onder leiding van George Rueter. Gemeente
Laren heeft veertien werken van hem in haar bezit, waarvan er twee
tijdens de Contraprestatie zijn aangeschaft. Eenmaal in 1937 ‘voor
genoten onderstand’ en een in 1950.
Pépé Grégoire (Pierre Paul) is geboren op 3 november 1950 in Teteringen.
Kleinzoon van Jan (schilder), zoon van Paul Grégoire (beeldhouwer) en
broer van Kenne en Hélène, beiden schilders. Hij groeide dus op in een
echte kunstenaarsfamilie. Pépé studeerde aan de Rijksacademie van beeldende Kunsten in Amsterdam (1968-1974) waar hij les had van onder anderen zijn vader Paul, Piet Esser en Theresia van der Pant.
Grégoire won voor zijn werk in 1974 de Buys van Hultenprijs en in 1985 de
Jan Hamdorffprijs. Hij maakt grote werken voor de openbare ruimte
(twee tot acht meter hoog). Daarnaast maakte hij in opdracht een aantal
bronsportretten, onder andere van koningin Beatrix (1982) en August
Willemsen (1995) en van Emke Raassen-Kruimel bij haar afscheid van het
Singer Laren. In 1977 kocht de gemeente Laren een brons van Pépé aan: ‘de
schaatsrijder’. Het is het enige beeld uit de BKR. Van 1977 naar 2020:
Grégoire wint de Singer Prijs.
Het is een beeldende kunstprijs van de Stichting Vrienden van Singer
Laren. De prijs wordt elke twee jaar toegekend aan een levende Nederlandse beeldend kunstenaar, voor zijn of haar gehele oeuvre. De prijs
bestaat uit een tentoonstelling en een aankoop van een kunstwerk voor
Singer Laren. Op deze wijze wil Singer Laren bijdragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst en aan de traditie
van de verzamelaars van eigentijdse beeldende kunst William en Anna
Singer, de grondleggers van de kunstcollectie van Singer. De tentoonstelling is van juni tot november 2020 in Singer Laren te zien.

Te kijk, te ku(n)st en te keur…
De Stichting Beheer Kunst
collecties Blaricum en Laren
(opgericht d.d. 1 april 2019) is
haar werkzaamheden begonnen
met controleren van alle aan
wezige Blaricumse en Larense
kunst in de kelder van het Raadhuis aan de Eemnesserweg in Laren. Samen
met Kees Kerkhof (medewerker Kunstbeheer) zijn er veel uren ondergronds
doorgebracht. De BKRwerken uit de collectie Blaricum hangen voor een
deel in het gemeentehuis van Blaricum en zullen op een later tijdstip, samen
met de depotstukken, als geheel getoond worden. De ruim honderdveertig
kunstwerken van de zogenaamde BKR Laren, (soms zelfs nog van de
Contrapresentatie) waren op enkele na nooit de kelder uit geweest. De
Stichting vond dat dat moest veranderen. Dat de eerste verdieping van het
oude Rabopand beschikbaar kwam, was een prachtig cadeau. In alle onbe
scheidenheid kunnen we zeggen dat alles heel erg mooi hangt en eindelijk uit
komt zoals het bedoeld is: om te plezieren, om te genieten! De Stichting gaat
het college adviseren over hoe nu verder. Kunnen mensen straks een echte Van
Bossum aan de muur hebben, een heuse Kenne Grégoire of Jan Letter? Worden
werken ondergebracht bij een Kunstuitleen? Wordt er een aantal opge
hangen in gemeentelijke of andere openbare gebouwen? We beraden ons
daarover en horen ook graag uw reactie op zoveel schoonheid en kleur die nu
te kijk hangt. Ónze kunst gaat óns aan!
Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren,
Emke RaassenKruimel, voorzitter
Carien BölgerSchoenmakers, secretaris
Antoinetty van den Brink, penningmeester
Diana Kostman, adviseur
Gerbe van der Woude, adviseur
Wim van der Zwaan, adviseur

Bronnen:
cultureelerfgoed.nl/Fransje Kuyvenhoven 2017, Wikipedia, Rijksdienst
voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), website De Valk, ‘Couleur
Locale’ 2009, uitgave van de Belgemeenten, www.akasha.de, Frans &
Kapma Foundation, website Singer Laren.
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Wij hangen nu te kijk!
… kunst uit de kelders …
Een duik in het depot, onderin de kelders van het Raadhuis te
Laren, leerde ons dat er bij de kunstcollecties van zowel
Blaricum als Laren prachtige stukken zitten. Regelmatig
wisselen deze kunstwerken van plaats. Dan eens aan de muur
bij een van de wethouders, dan in één van de gemeentehuizen
of ergens in het Bel-kantoor. Met uitzondering van vrijwel
alle werken die via de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR)
in het bezit van de gemeente Laren zijn gekomen. Zij zagen
niet veel anders dan de keldermuren. En onterecht. Deze
werken verdienen zeker aandacht. Dus nu draaien we het om:
de expositie in het voormalige Rabo-gebouw aan de
Burgemeester van Nispenstraat in Laren, bevat alleen maar
werk uit de periode dat kunstenaars gebruik konden maken
van een regeling om als beginnend kunstenaar de gelegenheid
te krijgen zich volledig op het kunstenaar-zijn te oriënteren.
Van 1956 tot 1987 was de BKR een regeling waarbij kunstenaars
in ruil voor hun kunstwerken een inkomen konden krijgen.
Ze werd voorafgegaan door de Contraprestatieregeling (19491956). Na 1987 konden kunstenaars een beroep doen op de
Algemene Bijstandwet. Juist déze werken, alle uit de Larense
collectie, komen nu de kelders uit en hangen te kijk!

De kunstenaars op een rijtje
Van Joop van Bossum (1922-2018) zijn in de collectie Laren de meeste werken aanwezig. Johannes Petrus van Bossum werd op 15 maart 1922 geboren in
Amsterdam, waar hij ook een opleiding aan de Grafische school volgde. Hij
was grafisch ontwerper en schilder. Joop woonde in Bussum, Laren (19771982) en vanaf begin jaren negentig in Soest. Dat Joop van Bossum zeer productief was -zeefdrukken, gouache en acryl- kunnen we vaststellen aan de
ruim zeventig werken die in de collectie zitten. Joop maakte deel uit van de
in 1986 opgerichte ‘Groep konkreet’. Deze kunstenaarsgroep is ontstaan tijdens de internationale tentoonstelling ‘Impossible Figures’ in het Museum
voor Hedendaagse Kunst in Utrecht. De groep bestond uit vijf kunstenaars
en de overeenkomst in werk was onmiskenbaar. Allen gingen uit van geometrische vormen. Concrete, geometrische figuren, waarbij ze zich puur
hielden bij vlakken en kleuren. Eerder -in 1933- was er al een groep opgericht
van concrete kunstenaars waaronder bekende namen als Mondriaan en
Schoonhoven. Werk van Joop van Bossum is vertegenwoordigd in nationale
en internationale collecties van bedrijven, instellingen en particulieren.
Zo’n veertig werken op papier zijn van Anna van Stuivenberg (1953) in de
collectie van Laren. Het zijn voornamelijk etsen met aquatint en tekeningen
van zwart krijt op papier. Minimalistische, landschappelijke etsen met de
daarbij behorende voorstudies. Anna Alberdina kreeg haar opleiding op de
Kunstacademie AKI in Enschede. Later heeft ze ook de Jaarklas Visuele Communicatie gedaan op de Rijksacademie in Amsterdam. Na haar beginperiode -waar ze dus gebruik maakte van de BKR in Laren- heeft ze zich ontwikkeld tot een veelzijdige kunstenaar. In de ruim veertig jaar als kunstenaar
legde ze zich vooral toe op video, visueel werk, tekenen en fotografie.
Haar werk is te vinden in zowel publieke als privécollecties. Anna exposeerde behalve in Nederland ook in Canada, Polen en Frankrijk. Zij is nog steeds
actief als ‘visual artist’.
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Kenne Grégoire (Jean Josquin) stamt uit een kunstenaarsfamilie. Hij is de
zoon van beeldhouwer Paul Grégoire. Kenne werd geboren in Teteringen op
13 december 1951. Hij volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Gemeente Laren heeft tussen 1975 en 1977
negen werken in het kader van de BKR aangekocht. Het zijn vooral werken
van olieverf op doek of paneel en een enkele potlood -en/of houtskooltekening. Grégoire schildert figuratief, onder andere stillevens, portretten,
naakten, interieurs en figuren uit de Commedia dell’arte. Hij won de zilveren Prix de Rome in 1973. In het voorjaar van 2009 hield Museum De Buitenplaats in Eelde een overzichtstentoonstelling van zijn werk.
Jan Marinus Letter (1914-1989) kreeg privéles van een aantal Gooise schilders en was verder autodidact. Voordat hij zich in 1964 in Laren vestigde,
woonde en werkte Jan in Hilversum en Bussum. Behalve olieverfschilderijen maakte hij tekeningen, aquarellen, gouaches, houtplastieken en toneeldecors. Zijn stijl varieerde van hyperrealistisch tot bijna abstract, zijn onderwerpen liepen uiteen van landschappen en fantastische voorstellingen tot
stillevens. De Rijksdienst verwierf via de BKR zesentwintig werken van
hem, waarvan er negen in de jaren negentig werden afgestoten. Omstreeks
2000 zou een neef de nalatenschap van zijn oom hebben geregeld, maar hij is
niet meer te vinden. Laren heeft acht werken van hem uit de BKR-periode
van de beginjaren zestig.
Van Willie Marie Schrikker (1934-1997) kocht Laren in 1971 drie werken
aan. Willie was de dochter van beeldhouwer Kees Schrikker. Zij is geboren op
17 april 1934 in La Vallee Chevreuse, een plaatsje op vijfentwintig kilometer
van Parijs. Haar moeder, Elisa Perrenoud, ontmoette Kees in Leysin, Zwitserland, waar hij verbleef wegens zijn gezondheid. Willie studeerde Literatuur
aan de Sorbonne Universiteit in Parijs en zat op haar twintigste op de
‘Academy of Fine Arts in het kunstenaarsdorp Laren’. Zij werd vooral bekend met
haar visionaire kunst, houtskool- en pasteltekeningen. Exposities van haar
werk waren te zien in galeries in Denemarken, Nederland, Engeland,

Jan Marinus Letter

Willie Marie Schrikker

Zwitserland en Frankrijk vaak onder de naam Auna/A-una. Onder deze
naam ook werd zij bekend als kleurentherapeut.
Jos Hoogeboom (J.A.M.) is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
op 30 maart 1945 geboren te Hilversum. Hij kreeg zijn opleiding bij de
Fraters op de kweekschool te Hilversum die ontdekten dat hij over een
groot tekentalent beschikte. Aldaar kreeg hij de mogelijkheid om zich
verder te ontwikkelen. Later verhuisde hij naar Laren en had op zolder bij
zijn moeder, die inmiddels weduwe was geworden, zijn schildersatelier.
Weer later vertrok hij naar Zuid Frankrijk om in volledige afzondering in
een stenen hut in de Pyreneeën te gaan schilderen. In diezelfde tijd was er
in Nederland de subsidieregeling voor kunstenaars (BKR). Door de
gemeente Laren werd een drietal werken aangekocht. Deze zijn uit zijn
beginperiode en zijn dus niet representatief voor zijn huidige werk.
Johan Lodewijk Schilt (1913-2010), geboren in Amsterdam. Hij werd
kantoorbediende maar had een grote liefde voor schilderen. Die liefde
zorgde ervoor dat hij uitgroeide tot emailleur, glas- en wandschilder. In
1934 trouwde Johan met Femmy Geesink. Zij was al een bekend glazenier,
maar Femmy ervoer het technische aspect als een belemmering en hield
zich liever bezig met de kunstzinnige kant. Na hun huwelijk nam Johan
de uitvoering van het werk van haar over. Het echtpaar woonde in Overveen, Bloemendaal en vanaf 1956 in Laren. Als een echt tandem hebben ze
jaren samengewerkt. Laren heeft een tweetal werken van Johan gekocht
via de BKR en Femmy (en daarmee dus ook Johan) kregen opdrachten van
de gemeente. In 1965 maakte het zes ramen voor de aula op de begraafplaats en in 1968 een werk voor het gemeentehuis van Laren. In Singer
Laren is nog steeds een groot werk van hen te zien. Femmy overleed in
1988. Johan Lodewijk maakte twintig jaar later het boek over haar werk
(waar hij dus een grote bijdrdage aan had):
Schilt, J.L. (2008) Het verhaal achter haar ramen: ode aan Femmy Geesink.
Oosterbeek: Kontrast. Twee jaar later, in 2010, overleed hij.
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