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Pop-up Museum SMAAK is weer terug. Negen 
gastconservatoren zijn de afgelopen maanden op 
zoek gegaan naar kunstwerken die uitdrukking 
geven aan hun persoonlijke verhaal en passie. Als 
kunstenaars ontwierpen zij hun eigen kunstselectie. 
Daarbij hebben zij heel wat drempels overwonnen. 

De gastconservatoren zijn enthousiaste kunst- 
liefhebbers, de meesten hebben echter geen 
professionele achtergrond in de kunsten. Wel zijn 
ze allemaal 65 jaar of ouder. Want dat is het idee 
van SMAAK: we geven senioren een stem. 

“Ze staan niet aan de kant, maar midden in de 
spotlights. Het Pop-up Museum SMAAK is door 

senioren voor iedereen.” 

Het thema van Pop-up Museum SMAAK 2016 is 
Natuurlijk SMAAK. Ons symbool is de geranium. 
Wat gebeurt er achter de geraniums? Daar gebeurt 
van alles wat u (nog) niet weet. In deze catalogus 
ziet u hoe onze gastconservatoren het thema 
gecombineerd hebben met hun eigen smaak en 
passie.   

Wij zijn heel trots op de unieke collecties die deze 
bijzondere mensen hebben geselecteerd. We 
hopen dat u met veel plezier van deze catalogus 
en vooral van het Pop-up Museum SMAAK gaat 
genieten.

Marlies Juffermans, artistiek directeur

Andries Potter, zakelijk directeur

Stichting SMAAK

Door senioren, voor iedereen
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Marian 
van der 
Heijden

Matthias Withoos 
Allegorische 
parkvoorstelling

John Konijn
Preaching to the petrified 

Carolien Magnus
Torso

Carel Willink
Landschap met zeven 
beelden

Majoor
Landschapsfantasie II

Carolien Magnus
Dierlijke vorm

Reina de Weijer  
Like a rock

Majoor
Woeste Hoogte

Majoor
Stilleven no. 1

John Konijn
Field recordings

Mijn smaakcollectie

ANK ADRIAANS
Na mijn studie onderwijskunde, heb ik vele jaren in het hoger beroepsonderwijs gewerkt (Hogeschool 
Utrecht). Mijn belangstelling voor kunst en cultuur leidde ertoe dat ik daarna kunstgeschiedenis heb 
gestudeerd. Met veel plezier heb ik de research master Art History of the Low Countries voltooid en heb 
o.a. gewerkt voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar ik mij vooral heb 
gericht op het werk van Peter Paul Rubens.  Verder geef ik cursussen en lezingen over beeldende kunst, 
met nadruk op de kunst van de 16e en 17e eeuw in de Lage Landen.  Als gastconservator wil ik graag een 
aantal kunstwerken laten zien, die elk een eigen verhaal vertellen. 

Mijn inspiratiebron...
Dit late zelfportret van Rembrandt (1606-1669) spreekt 
mij zo persoonlijk aan, dat ik altijd nog even langs 
dit portret loop, als ik in het Rijksmuseum ben. Geen 
pronkzucht of glamour, maar emotionele diepgang in 
dit portret. Zijn gezichtsuitdrukking is beschouwend. 
Rembrandt heeft in zijn leven succes gekend, maar ook 
tragische persoonlijke en financiële verliezen moeten 
verwerken. Dat wordt in zijn gezicht weerspiegeld.

De combinatie van oude en hedendaagse kunst is voor mij 
de leidraad geworden bij de keuze van werken voor Pop-up 
museum Smaak. Met mijn selectie kunstwerken wil ik laten 
zien hoe thema’s als natuur en sculptuur meer dan drie eeu-
wen geleden een bron van inspiratie waren voor Matthias 
Withoos en dat kunstenaars in de 20e en 21e eeuw zich ook 
door deze thema’s lieten inspireren.
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Zelfportret
Rembrandt van Rijn, 1661
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Marian 
van der 
Heijden

Eric Claus
Arlecchino

Jan Steen
Trap

Chituwa Jemali
Lovers

Kees Maks
Kermis

Guusje Kaayk
Beweging en karakters

Wilma Hornsveld
Vouwsel

Elizabeth Zorn
Figuur

Heline Greeve
Dappere vrouw

Corine van der Werf
Solita

Suze Boom
Jeté

Mijn smaakcollectie

RIA AFMAN
Ik ben 72 jaar geleden geboren in Eibergen. Ben werkzaam geweest in de zorg. Op latere leeftijd deed 
ik de Mavo. Het vak textiele werkvormen bracht mij in aanraking met kunst. Het maken van werkstukken, 
maar ook het bestuderen van de kunstgeschiedenis. Sinds 2010 woon ik in Hoogland na bijna 30 jaar in 
het mooie Zeeland te hebben gewoond. Om me thuis te gaan voelen in mijn nieuwe omgeving werd ik lid 
van verschillende verenigingen. Zo kwam ik in aanraking met Pop-up Museum Smaak. Behalve dat het 
leuk was deze collectie samen te stellen heb ik ook weer nieuwe mensen ontmoet.

Mijn inspiratiebron...
“De dans” van Henri Matisse is één van de bekendste 
schilderijen van deze zeer veelzijdige kunstenaar. Ik be-
wonder zijn werk. Het past helemaal bij mijn collectie die 
als thema beweging heeft. 

Kunst brengt je in beweging, zeker als je een collectie gaat sa-
menstellen. Ik heb mij voor mijn eigen collectie laten inspireren 
door de Arlecchino van Eric Claus. Ik zie er veel beweging in, ook al 
is het een stilstaand beeld. Zo heb ik geprobeerd om kunstwerken te 
verzamelen waar ik beweging in zie. Beweging is zoeken naar balans 
en evenwicht. In de dans komt dit zichtbaar samen. Uitbundige bewe-
ging is ook herkenbaar in feest. Beweging zit ook in menselijke relaties. 
Er moet continue een balans en evenwicht gevonden worden in toena-
dering tot elkaar, liefde, nieuw leven en na afscheid. Een kunstwerk kan 
dit soort emoties oproepen waardoor innerlijke beweging tot stand komt. 
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De dans
Matisse, 1910
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Marian 
van der 
Heijden

Elsie Franken
Kristal

Elsie Franken
Lava

Katja Sobrino
Lavaspin

Katja Sobrino
Waterfall

Aukje Bakker
Flow 1 

Aukje Bakker
Flow 2

Monica de Jong
De grote helm

Peter van der Heijden
Relatie

Monica de  Jong
Boomgaard

Petra Tool
Miss Vane

Mijn smaakcollectie

NEELTJE BUITELAAR
Na een verbouwing en verhuizing werd het tijd de aandacht eens op wat anders te richten. En precies 
op dat moment kwam de uitnodiging mee te doen met Pop-up Museum Smaak 2016. Wat zou ik in 11 
kunstwerken willen vertellen? Leuk om rond een tafel te zitten met 8 vrouwen die zich dat ook afvragen. 
Heerlijk om een vrijbrief te hebben om al die kunstenaars en hun werk te zien.  Avontuur in keuzes 
maken, een inspirerend project en wat een heerlijke tijd!

Mijn inspiratiebron...
Een stad in chaos en opbouw. Als opgroeiend kind 
maakte de sfeer van de stad, Het beeld én de kennis-
making met deze kunstvorm diepe indruk. Ontreddering 
versus kracht en vrijheid! Daarom inspireert het werk 
van Zadkine, Stad zonder hart mij in het bijzonder.

Vooral het zoeken naar de vorm en inhoud van mijn deel 
van deze expositie vond ik een boeiend en verrassend avon-
tuur. Bij kunst, is “mooi” niet het eerste criterium waardoor 
ik geboeid raak. Het zijn vooral mijn zintuigen die geprikkeld 
moeten worden én het complementaire in een kunstwerk die 
mij raken. Daar heb ik mij door laten leiden in mijn zoektocht. 
Met als resultaat: “Levenskunst”, een kleine kunstroute van 11 
werken als metafoor voor de levensloop van de mens.

9

Zadkine
Stad zonder hart, 1953

11 12Semmy Prinsen
Jazz-TV
(Niet tentoongesteld)

Marley Frey
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Marian 
van der 
Heijden

Jolanthe Lalkens
Uit de serie ‘Most Fragile’. 

Jolanthe Lalkens
Uit de serie ‘Most Fragile’. 

Sally Pittman
Uit de serie ‘Most Fragile’. 

Sally Pittman
Uit de serie ‘Most Fragile’.

Gerard van Keken 
(natuurfotograaf) 
Torenvalk met muis

Anna Skubisz
Mensfiguur 2015

Anna Skubisz
Baby 2015

Ruud Oeben
Wachtende Jongen en 
Meisje

Ans Bakker
Hemels nest

Ans Bakker
New Landscaping no. 8

Mijn smaakcollectie

AGNES VAN DIEREN
Mijn moeder heeft het laatste jaar van haar leven op de gesloten afdeling van het Pieters en Bloklands 
Gasthuis gewoond (t/m 28 augustus 2015) dat is mijn reden om als gastconservator aan de slag te gaan 
voor Pop-up Museum Smaak. Wat zou ze dit Pop-Up Museum geweldig gevonden hebben. Mode, muziek 
en kunst, daar hield zij zo van. Mijn moeder kan er helaas niet meer van genieten, maar wel de bewoners 
die daar nu nog verblijven.

Dementeren; het is niet te bevatten wat er in iemands hoofd gebeurd. Wat is er dan mooier om samen een 
kunstwerk te bekijken. Je haalt mensen uit hun isolement door vragen over het kunstwerk te stellen. Dat 
leidt altijd tot gesprekstof. S= Samen M= Met A= Anderen A= Actief K= Kunst

Mijn inspiratiebron...
Op zeer jonge leeftijd zag ik in een kunstboek het werk 
“La Guitarra” van Picasso (1913). Dat je met verwaar-
loosd materiaal een kunstwerk kon maken was een 
complete verrassing voor mij.

Kunst verrijkt je geest; wat heeft de kunstenaar bezield, 
waardoor jij er minuten lang naar kan kijken. Het geeft je 
soms een gevoel van intens geluk, een andere keer komen 
er emoties naar boven: het geeft gesprekstof. Waar ik voor 
gekozen heb zijn kunstwerken van Jolanthe Lalkens, Sally 
Pitman, Ans Bakker, Ruud Oeben, Gerard van Keken en 
Anna Skubisz. Zij werken met materiaal gehaald uit de na-
tuur, verwaarloosd materiaal, de mens in zijn puurste vorm, 
het dierenrijk dat zich niet stoort aan de mens.

11

La quitarra,
Picasso, 1913
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Marian 
van der 
Heijden

Hans Pruin
Generaties
(Niet tentoongesteld)

Hans Pruin
Een weg te gaan
(Niet tentoongesteld)

Hans Pruin
Een weg te gaan

Hans Pruin
Met z’n allen

Hans Pruin
Langs Palen/gebaande 
weg 

Joost Nijhof
Non

Joost Nijhof
Dame van het bos 

Joost Nijhof
Zeemeermin 

Caroline Stam
Mens en Natuur

Caroline Stam
Schoonheid van binnen

Mijn smaakcollectie

YVONNE DURING
Ik houd van mensen, natuur en nieuwe ervaringen opdoen in het leven! Nu ik gepensioneerd ben vind 
ik het eigenlijk wel leuk om me ook eens te richten op andere gebieden dan de zorgsector waarin ik als 
maatschappelijk werkster en gezondheidsvoorlichter gewerkt heb. Dit project gaf mij die kans! Door de 
ontmoetingen met kunstenaars kon ik me verdiepen in hun kunst en hun verhalen en daarin werd ik vaak 
geraakt! Ik voelde hartencontact en liefde en daar gaat het mij om in mijn leven. Je leven verrijken met 
schoonheid om je heen en je laten inspireren door elkaar. Genieten staat daarbij wel voorop en nu ik veel 
vrije tijd heb kan ik ook mijn creatieve kant gaan ontwikkelen!

Mijn inspiratiebron...
Het Labyrint staat symbool voor de inwijdingsweg 
naar onze zuivere innerlijke kern en voor leven, dood 
en wedergeboorte. Wanneer wij de juiste weg kunnen 
bewandelen komen wij uit bij het zuivere licht, wat in 
een ieder van ons aanwezig is.

Het leven is voor mij een zoektocht naar binnen en naar bui-
ten: “Wie ben ik en wat kan ik? Met welke mensen wil ik 
me verbinden en ervaringen delen? Hoe kan ik lichamelijk, 
geestelijk, emotioneel en spiritueel groeien?” Die zoektocht 
naar binnen wordt mooi verwoord op het labyrint dat ik jaren 
geleden op een kunstbeurs kocht.

13

Het Labyrint
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Marian 
van der 
Heijden

Frits Nolte 
The Rose and the Angel

Mitzy Renooy
Cuban family

Mitzy Renooy
Protection

Jan Dekker
Unsung songs

Elisabeth Karstens
Angel-Dresses

Jaap Hettinga
Compositie

Margith van Houten
Drieluik

Germán Jiménez
Ancestors

Linda Verkaaik 
Overleg

Linda Verkaaik
De Tijding

Mijn smaakcollectie

MARIAN VAN DER HEIJDEN
Mijn naam is Marian van der Heijden en inmiddels ben ik verzamelaar van kunst. Na mijn arbeidzaam 
leven, ben ik wereldreizen gaan maken. Dit heeft mijn perspectief op de wereld verruimd. Ik voel me 
betrokken bij minderheden. Kunst is een belangrijk onderdeel en een verrijking van mijn leven, een schep-
ping die bij mij een bepaald gevoel oproept. Kunst biedt mij de mogelijkheid om te worden meegenomen 
uit de dagelijkse realiteit. Kunst zorgt voor verbinding. Ik ben blij in een kunstminnende stad als Amersfoort 
te wonen. Verder zijn bomen en lucht heel erg belangrijk voor me. Ik vond het een interessante ervaring 
om al mijn kunst te verzamelen voor deze expositie.

Mijn inspiratiebron...
Jan Sluijters is een bekende kunstenaar en zijn werk 
inspireert mij enorm. Hij was een intuïtief schilder die 
zich nooit volledig heeft overgegeven aan een theorie of 
stroming.
 
Mijn keuze van de kunstwerken is ontstaan met een reis door de 
culturele rijkdom van de mens, die mij treft. Het is een harmonie 
der sferen, naar een eigen reisverleden, een realiteit die nooit meer 
loslaat. De mengeling van stijlen met een spirituele achtergrond 
heeft mij doen besluiten om voor juist deze kunst te kiezen. Kunst 
creëert  illusies  wat mij intrigeert. Wat denk je te zien...wat zie je 
echt, wat voel je er bij.

15

Spaanse danseres
Jan Sluijter, 1906
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Marian 
van der 
Heijden

Gerda Kalman
Sneeuw

Gerda Kalman
Reflectie

Janneke Laheij   
Cana du midi

Janneke Laheij   
Cana du midi

Nico van  Vliet  
03-03-016

Nico van  Vliet  
08-05-012

Gerard Höweler   
Waterschaal

Gerard Höweler   
Verzonken vierkant

Gerard Höweler   
Watersteen

Michiel Jansen
Golf

Mijn smaakcollectie

DOROTHE KLEINHERENBRINK
Het was thuis in Limburg zeker geen kunstzinnige omgeving waarin ik opgroeide. Behalve een paar 
stillevens, een “schilderij” van het laatste avondmaal en een paar heiligenbeelden was er niets. In Maas-
tricht kwam ik als 22-jarige via de liefde in aanraking met kunst en het bourgondische leven. Als 23-jarige 
idem in Venlo en zo kwam ik in 1976 in Amersfoort terecht. Ik heb kunstenaars in de familie en in mijn 
vriendenkring, mijn oudste zoon is kunsthistoricus en werkt ook in de kunstensector. Ikzelf heb altijd in het 
onderwijs gewerkt en bracht graag creativiteit in de school.

Mijn inspiratiebron...
In het werk van Mondriaan vond ik een “verrassende
relatie” tot de kanaalportretten van Janneke Laheij die voor 
mij de start van mijn collectie waren. 

Het zijn portretten die zijn opgebouwd uit verschillende lagen or-
ganza. Ik ben dol op textielkunst, zeker als ze mij zoals hier zoveel 
kunnen laten zien; beweging, mysterie en poëzie. Bij dit werk moest ik 
andere kunstwerken zoeken en ik ben blij dat me dat gelukt is. De foto’s 
van Gerda Kalman met licht, beweging en de natuurlijke abstractie; de 
krachtige schilderijen met ingetogen ruimte en abstractie van Nico van Vliet 
gaan in hun beider sfeer mooi samen. In de beelden van Gerard Höweler zit 
het mysterie in de miljoenen jaren die als een oeroud verhaal los komen uit 
de openingen van de zwerfkeien. Het water in de gepolijste openingen speelt 
met licht en beweging. Het oeroude materiaal dat Michiel Jansen laat leven door 
er een natuurlijke en “bewegende” vorm aan te geven is al een mysterie op zich 
en geeft ook nog kleur aan mijn collectie die natuur en water verbindt.

17

Boerderij Geinrust
Piet Mondriaan, 1907
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Marian 
van der 
Heijden

Louise de Vries
Lentsch
Het begraven boek: 
Geheugenissen

Hannah Blom
Zonder titel

Saskia Klok
Lenteakkoord

Ditte Langehorst
Zee

Hans Wynants
De wereld van Berber

Anja Claassen
Big Black One

John Konijn 
Field recordings

Hadewijch Ouwendijk
Vijver

Leonore Dorigo
Toch! 

Jan Dekker
Zonder titel

Mijn smaakcollectie

MARJOLEIN TONIS
Na de PABO doorliep ze onder meer een grafische opleiding bij Artibus (nu HKU) en een eerstegraads 
bevoegdheid tekenen. Marjolein wist een baan als lerares, de opvoeding van vier kinderen en haar 
creatieve werk te combineren. Ze vond en vindt het belangrijk jongeren kennis te laten maken met kunst 
door ze uit te dagen. Hoe kijk je en wat zie je? Wat Marjolein vooral wil is verhalen vertellen. Ze bracht 
dan ook in eigen beheer twee boeken uit: ‘Over Bling-Bling, Hebberigheid en Moederliefde’ (2010) en 
‘Het Koekmannetje’ (2012). Ze maakte videoverslagen, zoals ‘De Vlieg, het Licht en het Meisje met de 
Parel’. Dat maakte ze nadat ze in het Mauritshuis een vlieg had zien zitten op het beroemde schilderij van 
Johannes Vermeer. Hoe ziet een vlieg met zijn facetogen het werk van de meester?

Mijn inspiratiebron...
David Hockney. Hij vindt zichzelf, ondanks zijn leeftijd 
(1937) steeds opnieuw uit en blijft inspireren!

Het waarom deze kunstenaars en het waarom deze werken? 
Voor mij is het beleven van kunst een inspiratiebron voor mijn 
eigen beeldende werk. Het woord waarmee ik mijn manier van 
kijken omschrijf is hebberigheid. Zou ik dit werk willen stelen om 
het te koesteren. Wil ik meer, word ik er blij van. Maakt de kwets-
baarheid kippenvel op mijn armen…spat de passie eraf, is het zo 
gemaakt dat ik er jaloers en nieuwsgierig van wordt. De schoonheid 
van een ambachtelijk gemaakt werk, de leesbaarheid van de ge-
dachtegang van de maker en de gesprekken waarbij de kunstenaars 
de wording van hun werk aan mij hebben toevertrouwd. Allemaal uit-
gangspunten die mij tot deze keuzes hebben verleid.

David Hockney
Woldgate Woods

11 Marjolein Tonis
Objecto Lamentando
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Marian 
van der 
Heijden

Doke Melman
Sirali 5

Doke Melman
Gingkobladeren

Monica de Jong
Vruchtbaar

Jose van Loon
Strandleven

Barbara Bläsing
Natuurobject 

Barbara Bläsing
Schipje

Heleen van Tilburg
Zonder titel

Wouda Koelewijn
Sterrenstelsels

Hiroshige 
Vergezicht van de 
Kinryüzam Temple en de 
Arumabrug

Zonder naam
Kastje met beeldje

Mijn smaakcollectie

RIET VAN ZON
Ik groeide op in een gezin waar kunst terloops voorbij kwam. In het trapgat hingen reproducties van Millet: 
de Arenleesters en het Angelus. Een 19e eeuwse schilder die ook Van Gogh beinvloedde. Door mijn vader 
die in een meubelfabriek werkte, kwam ik in aanraking met beeldhouwers. Amateurs maar kunstenaars. 
Hij was ook een van de oprichters van een meisjeskoor, zo speelde ik in operettes. Ik heb in een drukkerij 
en als secretaresse gewerkt. Daarnaast was het echte leven: cursussen en voorstellingen in o.a. literatuur, 
theater en film. De beeldende kunst kwam steeds dichterbij en de laatste decennia ben ik daar in gedoken. 
Er moest nog heel wat ontwikkeld worden op dat gebied. Achteraf gezien was ik altijd wel kunstzinnig 
bezig.

Mijn inspiratiebron...
Het beeldje spreekt me aan door zijn letterlijke kaalheid, 
ingetogenheid en mysterie.

Weemoed, vergankelijk, verdwijnen, mysterie. Uitgangspunt 
was meteen het chinese beeldje dat mijn kinderen voor mij 
kochten op de ‘zaterdagmarkt’ in Being. Vanaf het beeldje 
naar de mysterieuze boom, naar andere bomen, wat zij 
voortbrengen en zo de kringloop in stand houden. Hout in 
de kunst mét keramiek. Van een prent van de ‘vlietende we-
reld’  via het heelal naar het strand. Wat is er gebeurd met 
alles wat daar terechtkomt? En onderweg wordt alles ver-
gankelijk wat vruchtbaar was. En zo gaat het maar door tot er 
ooit  weer eens een heel oud beeldje overblijft.

21

Chinese beeldje uit Being
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Colofon
De expositie is van 1 oktober t/m 31 oktober 2016
te zien in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

DIRECTIE STICHTING SMAAK
Andries Potter
Marlies Juffermans

BESTUUR STICHTING SMAAK
Klazien Teeuwissen
Jolanda van Essen
Annemieke Pauptit
Edwin Janssen

BEGELEIDING GASTCONSERVATOREN
Emile van der Kruk 

CONCEPT & ONTWERP EXPOSITIE
Fons van Laar
Biezonder.nl

INRICHTING EXPOSITIE
Fons van Laar
Ineke Wertheim 

MARKETING, PRODUCTIE & ONTWERP
Biezonder.nl

www.stichtingsmaak.nl
Bankastraat 47
3818 CG Amersfoort
info@stichtingsmaak.nl

Met dank aan de inzet van alle vrijwilligers van Stich-
ting SMAAK en bewoners en medewerkers van het 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis die dit Pop-up 
Museum SMAAK mede mogelijk maken. 

Het kan voorkomen dat niet alle door de conservato-
ren uitgezochte kunstwerken, die in deze catalogus 
zijn opgenomen, i.v.m. ruimte gebrek in het St. Pieters 
en Bloklands Gasthuis, tentoongesteld zullen worden.

Hoewel aan de totstandkoming van deze catalogus de 
uiterste zorg is besteed, kan voor de aanwezigheid van 
eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden 
ingestaan en aanvaarden de auteur(s) en redacteur(en) 
daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

Artist in residence 
Tais Teng

Tijdens de Smaakmaand is de 
schrijver en illustrator Tais Teng 
onze artist in residence. Je ziet 
hem live schrijven en tekenen 
achter de computer. Samen met 
de bezoekers en bewoners gaat 
hij een prentenboek vol ultrakorte 
verhaaltjes maken. De voorlopige 
titel is ‘Wonderbaarlijke verhalen 
uit het duistere geraniumwoud’. 
Het worden sprookjes en reisver-
halen, soms eng maar altijd met 
een ferme scheut humor.

St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis 

Het St. Pieters en Bloklands 
Gasthuis is een zelfstandige or-
ganisatie met een eeuwenoude 
geschiedenis van zorgverlening 
die voldoet aan de eisen van deze 
tijd. Voor veel bewoners van het 
gasthuis is het moeilijk of hele-
maal niet mogelijk om naar buiten 
te gaan. Door mee te doen met 
Pop-up Museum SMAAK halen 
we buiten naar binnen.

BEKIJK HET ACTIVITEITEN PROGRAMMA OP 
WWW.STICHTINGSMAAK.NL/ACTIVITEITEN

FONS VAN LAAR

EMILE VAN DER KRUK
In hoeverre is eigentijdse smaak de expressie van hoe we ons 
leven ervaren? Op het eerste gezicht lijkt het steeds vernieuwen-
de modernisme als een trein over ons heen te razen. Naar mate 
we ouder worden lijkt het steeds minder te combineren met ons 
eigen innerlijk en biografie en hebben we de neiging af te haken. 
Als begeleider van de werkgroep collectioneurs struinen we door 
de kunst met de vraag: Wat raakt ons en wat ervaren wij zelf als 
waarachtig? Dit zoeken naar je eigen verhaal in de kunst is een 
ontdekkingsreis. Het vereist een wakker flexibel laveervermogen 
tussen waarnemen in de buitenwereld en je binnenwereld. Het 
bepaalt je positie, je visie, je waarden. Het is zowel een feest als 
een confrontatie. Je vindt mijlpalen in je biografie. Het is ieder 
jaar weer spannend of het lukt. Het vereist iets van je zelf bloot te 
geven in een groep mensen die je niet kent en dat is moedig. Het 
is ontwapenend om mee te maken en ik sta iedere keer versteld 
van de goodwill om hier mee te worstelen en de verpletterende 
resultaten. 

Is er zoiets als smaak die gerelateerd is aan leeftijd? Piet 
Mondriaans werk werd steeds moderner en ‘swingender’ 
naarmate zijn leeftijd vorderde. Sommige kunstenaars worden 
steeds klassieker. Hoe zit dit met de beschouwers en de 
gastcuratoren van ‘SMAAK 2016’? Door welke werken uit hun 
eigen omgeving worden ze geraakt, welke beroemde kunste-
naars zijn belangrijk? Ik vind het spannend om de selecties 
van de gastconservatoren met elk een eigen focus samen 
te smeden tot een sprekend en gevarieërd geheel. Naast 
aandacht voor de specifieke keuzes van de conservatoren 
in de rondgangen van het gebouw zal er in de entree en de 
grote hal van het St. Pieters Blokland Gasthuis een levendige 
gezamenlijke tentoonstelling zijn van het ’SMAAK-museum’. 
Fons van Laar, beeldend kunstenaar, concept en inrichting 
van de tentoonstelling SMAAK 2016.

WWW.FONSVANLAAR.WORDPRESS.COM

WWW.EMILEVANDERKRUK.NL
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FONDSEN
SPONSOREN

A1 Studio
MitOst 
Deal Advies 
Leerhotel Het Klooster
Next Buzz
Kunstkader
Bus steenhouwerij
Biezonder
Get Blue 
Potter Marktonderzoek
Culturemaker 
 

PARTNERS

St Pieters en 
Bloklands Gasthuis
VVV Amersfoort 
Bachdag
Kunstkijkroute
Vier het Leven


