
Nieuwsbrief NaNAU 
 
Sinds in 2011 de NaNAU van start ging is er veel 
gebeurd. Het kunstenaarschap van de 
deelnemers heeft zich sterk ontwikkeld. Een kant 
van de NaNAU is de intensieve inhoudelijke 
feedback door de begeleiders. De begeleiders 
zijn docenten van de NAU en, sinds 2012, ook 
gastdocenten van buiten. De 6 atelierbezoeken 
zijn geen schoolse beoordelingen, maar meer 
atelierbezoeken door een collega-kunstenaar. 
Dat betekent niet dat de gesprekken vrijblijvend 
zijn. Veel deelnemers hebben hun werk enorm 
ontwikkeld. De andere kant van de NaNAU is de 
uitdaging voor de deelnemers om zelf het 
initiatief te nemen om een groepstentoonstelling 
te organiseren. Twee deelnemers van de 
NaNAU werden aan elkaar gekoppeld en 
benaderden tentoonstellingsplekken en andere 
kunstenaars. Voor veel kunstenaars die 
afgestudeerd zijn aan een kunstacademie is het 
een probleem om een eerste tentoonstelling te 
krijgen. Het contact leggen met 
tentoonstellingsplekken en andere kunstenaars 
bleek soms moeizaam, maar soms ook 
verrassend makkelijk. In de 3 
gemeenschappelijke bijeenkomsten van alle 
NaNAU deelnemers wisselde men ervaringen uit 
en gaven de docenten zo nodig tips en 
commentaar. Er is veel bereikt:  
alle deelnemers aan het eerste jaar van de 
NaNAU hebben inmiddels hun werk 
geëxposeerd en de eerste 
vervolgtentoonstellingen dienen zich al aan.  
De bal is gaan rollen. Hierbij een verslag in 
woord en beeld 
 

 
Neeltje Neeft staat de pers te woord. 

 

NaNAU 2013 - 2014 
 
De NaNau 2013 is in volle gang. Maar er is al het een en 
ander te melden. Jettie Dooper uit Nijmegen werkt samen 
met Anne Dubber uit Antwerpen. Zij werkten drie weken in 
het kunstcentrum Artoll , vlakbij het Duitse Kleve. Zij gaan 
in augustus met gastkunstenaars Frank ter Beek en Jelke 
Reems exposeren in Galerie Gang in Beuningen. Marion 
van Delst heeft Jettie en Anne benaderd om met hun een 
volgende expositie te organiseren. Jettie kreeg Rinke 
Nijburg als gastdocent op bezoek. Heleen Schoots en 
Magda Snijders hebben contact met de melkfabriek in 
Nijmegen. Wordt vervolgd! 
 

 
“Suburbia” van Marion van Delst 
 

 
Atelierbezoek bij Anne Dubber 

 
 



 
Atelierbezoek bij Magda Snijders 
 

NaNAU 2012 – 2013 
 
De NaNau 2012 heeft heel wat opgeleverd. 
Nieuw, vergeleken met de NaNau van 2011, 
waren de gastdocenten. Naast de vaste 
begeleider kiezen deelnemer en vaste 
begeleider samen voor een of meer 
gastdocenten. De keuze wordt meestal bepaald 
door de ontwikkelingen in het werk van de 
deelnemer. Hannie van Dalen ging na 3 
gesprekken met een van de NAU-docenten op 
bezoek bij tekenaar Robbie Cornelissen, en 
kreeg ook nog tekenaar Marisa Rappard op 
atelierbezoek. Voor Hannie was het heel 
interessant de meningen te horen van collega-
kunstenaars die zijn niet eerder ontmoet had, en 
ook te merken dat zij ook door hen als collega 
serieus genomen werd. Annelies van 
Sterkenburg kreeg Ineke Kaagman en Elaine Vis 
op bezoek, Anja Vermeer beeldhouwer Tanja 
Smeets. Met z’n drieën organiseerden zij een 
tentoonstelling de Blokhuispoort in Leeuwarden. 
Zij nodigden Marjo Vaessen en Anneke 
Hermkens uit om aan hun expositie deel te 
nemen.  
Annelies van Sterkenburg en Hannie van Dalen 
exposeren inmiddels regelmatig. 
 
Annelies nam onder andere deel aan de 
Zomerexpositie in het Gemeentemuseum in Den 
Haag, de Huntenkunst 2013 en 2014 en aan “te 
mooi om weg te gooien“ in het Gorcums 
museum. Hannie exposeerde in de witte slagerij 
in Rotterdam, deed mee aan tekeningenkabinet 
in het museum Waterland in Purmerend, en 
deed mee aan de bijzondere tentoonstelling 
“Piep, zie de muis in het voorhuis”.  
 

 
Een van de sculpturen van Annelies van Sterkenburg in het 
gemeentemuseum in Den Haag 
 

 Werk van Anja Vermeer 



  
Hannie van Dalen in “Piep, zei de muis in het voorhuis” 
 

 
Overzichtsfoto’s expositie Blokhuispoort 
 

 

 
 
De tentoonstelling van Hannie Annelies en Anja en 
gastkunstenaars Marjo Vaessen en Anneke Hermkens 
In de Blokhuispoort in Leeuwarden 
 
 

NaNAU 2011 – 2012 
 
Jolande Vermeulen/ Willem Stolwijk 
 

Jolande Vermeulen schilderde altijd 
landschappen zoals zij die zelf goed kent uit 
Dordrecht, waar ze woont. Tijdens het jaar van 
de NaNAU verdwenen de impressionistische, 
sfeervolle kanten van haar werk en begon ze 
met uiteenlopende materialen collages te 
maken. De voorstellingen werden steeds 
simpeler en vrijwel abstract. Het glanzende van 
het plakplastic in verschillende vreemde kleuren 
werkt geraffineerd. 
 

 
collage/plakplastic op papier, Jolande Vermeulen 
 
Jolande maakte samen met Donnie Dubbeldam 
een installatie in het duurzaamheidcentrum 
Weizigt in Dordrecht, exposeerde een aantal 
keren in Pictura en deed mee met de expo “uit 
de verf” op het van Nelle terrein tijdens Art 
Rotterdam. 
 
 
 



Willem Stolwijk maakte tijdens zijn studie aan de 
NAU grote doorwerkte houtskooltekeningen met 
grillige vormen en dreigende voorstellingen. De 
schilderijen die tijdens de NaNAU ontstaan zijn, 
zijn romantischer geworden. Het tekenachtige en 
grillige keert in een aantal recente landschappen 
weer terug. Ook met olieverf kun je heel mooi 
tekenen. Willem heeft door deze expositie weer 
nieuwe contacten gelegd voor volgende 
tentoonstellingeno.a. in Kunstliefde in Utrecht en 
het stadhuis in Almere. In 2013 deed hij mee met 
Traay-Art in Driebergen. 
 

 
“Suriname” 120 x 140 cm, Willem Stolwijk 
 
Willem en Jolande  hebben een aantal 
tentoonstellingsplekken benaderd. Als 
deelnemer aan hun groepstentoonstelling 
vroegen zij Susanne Sörensen. Zij had contact 
met het ACEC in Apeldoorn, waar uiteindelijk 
hun gezamenlijke tentoonstelling te zien was. 
 

 
overzicht “Lost worlds,new cities” ACEC, Apeldoorn 
 
 
Temmy Bakker/ Jitske Rinsma 
 

Voor Temmy was de NaNAU een manier om 
weer aan het werk te gaan. Tijdens haar studie 
maakte ze van wegwerpmaterialen sculpturen en 
installaties die even vreemd dreigend als 
komisch waren. Die draad pakte ze tijdens de 
NaNAU met succes weer op. 

 
‘Extern geheugen’ 2012, Temmy Bakker 
 
Jitske Rinsma heeft ook biologie gestudeerd. De 
fascinatie voor dieren, en dan met name dode 
dieren, die ze ergens op straat of in het bos vindt 
had ze als kind al. 
Haar atelier staat midden in een klein bos, waar 
ze alle onderwerpen vind die ze tekent en 
schildert. Haar werk is minder verhalend 
geworden en de specifiek blik van de 
bioloog/kunstenaar maakt haar werk heel 
bijzonder. 
 

 
 “Kauwmummy”, 2014, Jitske Rinsma 
 
Temmy en Jitske werkten erg goed samen. Hun 
expositie in de oude zolder van de Steenfabriek 
in Losser was een grote groepstentoonstelling 
met 11 deelnemers.  



De zolder was geen ‘White Cube’, maar een 
donkere ruimte met veel balken en dakpannen. 
De tentoonstelling die ze samen maakten had 
daardoor een heel eigen karakter. Samen 
zochten en vonden Temmy en Jitske 9 andere 
kunstenaars, bij wie ze  op atelierbezoek gingen 
en van wie ze het meest in de tentoonstelling 
passende werk uitkozen. Die serieuze aanpak 
leverde een mooie tentoonstelling in een 
bijzondere omgeving op.  
 

 
werk van Jitske Rinsma op de expositie in de Steenfabriek in 
Losser 
 
Tijdens het zoeken naar ruimtes voor de 
expositie met Temmy had Jitske ook al weer 
contacten gelegd met de “Blokhuispoort” in 
Leeuwarden. Inmiddels heeft ze daar 
geëxposeerd , verder liet zij werk zien in 
Kunsthof in Appingedam en het gemeentehuis in 
Vries. 
 

 
“beperkte ruimte” in de blokhuispoort in Leeuwarden, met 
werk van Jitske Ritsma, Anja Vlaskamp en Lineke Hansma 
 
Neeltje Neeft/ Rianne Heijmans 
 

Tijdens de periode van de NaNAU heeft ze haar 
figuren als het ware bevrijd uit het schilderij. Het zijn 
geen figuren in een interieur meer, maar uitgeknipte 
silhouetten van reusachtige mensen die je eerder 
een installatie als een collage zou noemen.  
Naast deze ruimtelijke collages is zij ook stop motion 
filmpjes gaan maken. 
 

 
werk van Neeltje Neeft 
 
Rianne Heijmans maakte grote tekeningen in 
oliepastel. Zij was altijd erg bezig met 
wat ze te vertellen had. Haar werk heeft een 
boodschap. In de gesprekken tijdens de NaNAU 
werd ook gefocust op de composities van haar 
werk. Het leverde een aantal mooie poëtische 
kleine werken op. 

 
‘Grand Canyon’, Rianne Heijmans 
 
Rianne en Neeltje wonen allebei in Utrecht. Daar 
hebben ze in een leegstaand winkelpand hun 
tentoonstelling gehouden. Het werk van Neeltje 
kan zo’n grote ruimte heel goed aan. Rianne 
toonde naast een aantal recente kleine werken 
ook een aantal grotere, wat oudere werken. Hun 
expositie werd aangevuld met de verrassende 
stapelingen van 2e hands vaasjes, 
grammofoonplaten en gekleurd glas van Aly 
Hemmink. Rianne en Neeltje zijn inmiddels lid 



van een collectief van 5 kunstenaars die zich 
gezamenlijk bezig houden met beeldende kunst. 
 

 
werk van Aly Hemmink en Rianne Heijmans in Utrecht 
 
Anja Vlaskamp/ Wilma Griffioen 
 

Anja Vlaskamp is een romanticus. Zij houdt van 
grootse berglandschappen, donkere luchten en 
grote formaten. In de gesprekken van de NaNAU 
werd ook veel gesproken over hoe je een 
schilderij in elkaar zet. Wat zit voor, wat zit 
achter? Is er een route waar langs je blik door 
het schilderij geleid wordt? In haar laatste 
schilderijen heeft ze de grootse natuur ingeruild 
voor de natuur uit haar achtertuin. Ze schildert 
met even veel intensiteit een plant, of een stuk 
ervan.  
 

 
Zonder titel, 2012, Anja Vlaskamp 
 
Wilma Griffioen maakt in pastel en Oost-Indische 
inkt tekeningen van bomen en bossen, waarbij 
haar handschrift en het materiaalgebruik erg 
belangrijk zijn. 
De grillige vormen van de takken en stammen 
zijn doorwerkt met veel inzet getekend. 
Ze tekent op pakpapier of  zelfs op oude 
veevoederzakken, waarvan de randen rafelig en 
ruw gelaten zijn. 

 
Wilma Griffioen 
 
Anja en Wilma hebben voor hun 
gemeenschappelijk tentoonstelling veel 
verschillende mensen en plekken benaderd. 
Uiteindelijk lukt het om een groepstentoonstelling 
te regelen in KIK in Kolderveen, wat een 
bekende en zeker niet de slechtste 
tentoonstellingsruimte is. Zij nodigden Ronald 
Ruseler en Christine Jean, die ook planten of 
vegetatie schilderen en beeldhouwer Frank 
Straatman uit voor hun tentoonstelling 
‘plattegrond’.  
 
Anja heeft daarna werk getoond in Kunsthof in  
Appingedam en de Oostpoort in Groningen. 
Wilma kreeg een solo expositie in het Rosa 
Spierhuis in Laren en werd zij in deze 
tentoonstelling geïnterviewd voor het TV 
programma ‘Van Zuks Dus’ voor RTV –NH. 
 

 
‘Plattegrond ‘in Kik, met werk van Frank Straatman en Wilma 
Griffioen 

 
 


