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Vladimir Sotnikov
1952-2009

K

❞Mijn vrouw had een mooi schilderij gezien op
de Decorade op Chateau Marquette. Ik ook zei ik.
unstschilder Vladimir Kuzmitsj Sotnikov

Samen liepen we naar hetzelfde schilderij...

volgde een opleiding in de schilderkunst in
St. Petersburg. Na zijn studie heeft hij drie jaar in
centraal Azië in Kazachstan gewoond en gewerkt.
Zijn eerste internationale expositie was in Duitsland
in 1987, daarna volgde een reeks succesvolle jaren.
Vanaf 1988 worden zijn schilderijen regelmatig
op veilingen aangeboden. Sotnikovs schilderijen
bevinden zich in privé collecties van kunstliefhebbers
in Frankrijk, Amerika, Duitsland, Zwitserland, België
en Nederland.
Ook zijn er schilderijen van hem in de musea van
Simveropl, Tasjkent, Saratov en Vladovostok te
bewonderen.
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Mooi Russisch impressionistisch schilderij.

zomertafereel - vladimir sotnikov - Rusland
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Je ogen uitkijken
Van Delfts Blauw tot Van Gogh

Heemskerks Kunstbezit die zaterdagmiddag werd
geopend en die tevens de start markeert van het
lustrumjaar Stichting Kijk! Heemskerk. De stichting is
een groep kunstliefhebbers die, nu voor het vijfde jaar,
vier keer per jaar een kunstexpositie organiseert in de
hal van het Heemskerkse gemeentehuis.
Op de oproep via kranten en Facebook aan inwoners

D

om voorwerpen of objecten, liefst met een mooi
verhaal hiervoor beschikbaar te stellen, kwam in eerste
instantie weinig respons. Dat veranderde en tot op het

e vaas is meegenomen door de vader van mijn

laatste moment werd er uiteindelijk werk aangeboden.

man die voer op de grote vaart. Vanuit welk land, dat

’De voorbereiding van deze tentoonstelling was veel

weet niemand meer. Zijn vader overleed toe hij 4 jaar

werk’, vertelt secretaris, inrichter en beeldhouwer

oud was.’ De vaas is zeker 100 jaar oud en één oor

Grete Wijte. Naast druk mailverkeer, was er ook

is gelijmd. De bijna 90-jarige Miek Moes-Jonker kijkt

geregeld bezoek bij de mensen thuis. Het was soms

vanaf een bankje genietend om zich heen naar een

moeilijk kiezen, legt ze uit. De enorme tegenstellingen

bonte verzameling kunstobjecten. ’Ik verzamel niet.

in de objecten van de expositie vindt ze het leukst.

Maar als je als enig familielid in een kleine familie

Van een Delfts Blauwe vaas, een naïef dorpsgezicht,

overblijft, komen de voorwerpen vanzelf naar je toe.

een romantisch Russisch tuintafereel, een antwoord-

Ze zijn wel mooi en je bent aan ze gewend.’ Haar

mannetje, eigentijds werk van Patty Harpenau,

vaas is een onderdeel van de speciale tentoonstelling

van keramieke toiletrollen tot Love Spoons en nog

tekst & beeld Heleen Vink
redactie & vormgeving Henk Tijbosch

5

veel meer. Al mist ze één ding en moet ze lachen;

westerling te zijn. Colons, Frans voor kolonialen.’

een zigeunerkind met dé traan. Grete is het meest

’Heel interessant’, geniet ook oud-burgemeester

gecharmeerd van het werk Zonnebloemen en Van

Wouter Hoobroeckx van de expositie. Hij heeft nog

Gogh. ’Het is direct geschilderd op glas en prachtig van

lang niet alles goed gezien. Er is een boekje in de maak

kleur.’ Het tafereel stelt een vrolijke Vincent voor die

over deze expositie dat via print on demand besteld

met zijn schilderspullen onder de arm naar een veld

kan worden. Dat wil hij te zijner tijd zeker lezen.

zonnebloemen wandelt. Vrolijke houten negerpoppen

’Ik ben reuze nieuwsgierig naar de achtergronden en

in Westerse kleding kijken vanuit een vitrine de

de verhalen achter de objecten. Veel raadsels zullen

bezoeker aan. Ze doen denken aan de strip Kuifje

dan worden opgelost.’

in Afrika, lacht een medebezoeker. ’Ik zag ze in een

De expositie Heemskerks Kunstbezit was in de

galerie in West-Afrika’, vertelt Fred van Tongeren.

openbare hal van het gemeentehuis in Heemskerk

’Ze stellen een advocaat, een dokter en andere

te bezichtigen t/m 12 april 2018. Dit artikel verscheen

geleerden voor. Het verlangen van de Afrikaan om

eerder in het Dagblad Kennemerland.

Colons
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Ongelooflijk leuk, maar geen kunstzinnige waarde.

❞Ik kocht ze in zuid-Afrika, de Canarische eilanden
en bij van Til in Alkmaar.
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Twin Vazen

Chinees/Japanse theepotjes
Ww ❞❞2rrrrr
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Vazen komen uit Satzuma Japan, havenplaats met

Mooi stukje keramiek. Mooie vormgeving. Modern.

veel pottenbakkers. Qua vormgeving grof gemaakt.

Ik geloof dat de rekening nog in het doosje zit…

Waarschijnlijk voor de export. De volkswagen onder
de vazen zou ik willen zeggen. Rond 1900.
Waarde 200 euro per stel. U hoeft de verzekering

Ww

❞ Deze typisch Chinees/Japanse theepotjes

dus niet te bellen... De clou zit in de fijnheid van de

zijn gemaakt door de Japanse pottenbakker Shu

schildering.

Wakasugi. Deze potjes heb ik kunnen kopen in 2012
bij Keramiekcentrum Tiendschuur te Tegelen, negen
maanden na de grootste aardbeving uit de Japanse
geschiedenis waardoor 80% van het keramiekdorp
Mashiko werd verwoest. In Tegelen werd een unieke
expositie georganiseerd van 15 keramisten uit dit dorp.
Het werk werd te koop aangeboden en de opbrengst is
totaal ter beschikking gesteld aan de keramisten zodat
huizen, ateliers en noborigama’s (houtovens) weer
opgebouwd konden worden.

Theepotjes uit Mashiko
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De dijk
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Portret Tim Hardin
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Dirk Breed, de landschapsschilder uit Noord-Holland,

Het is met vaart geschilderd en met een stevige toets.

schilderde veel landschappen.

400 tot 500 euro zie ik wel gebeuren voor zo’n

Hij exposeerde ooit onder de titel -Breed verzameld-.

schilderij.

Veilingwaarde van dit schilderij ligt tussen de 1500 en
2000 euro. Het schilderij heeft zeker een verzamelaars
waarde, maar ik ben altijd blij dat mensen een

❞Frank Kraaijeveld schilderde dit portret op

schilderij kopen omdat ze het mooi vinden en niet om

verzoek om als basis te kunnen gebruiken voor allerlei

een signatuur.

grafische uitingen ter ondersteuning van een tribute
avond. Lokale muzikanten speelden die avond, in
de Nozem en de Non, muziek van de Amerikaanse
folkzanger.
Tim Hardin schreef klassiekers als How can we hang
on to a dream en If I were a carpenter.
Vele internationale artiesten namen muziek van hem
op. Tim Hardin stond gepland als opener op het
legendarische Woodstock festival in 1969, maar schrok
zo van de massale opkomst dat zijn optreden pas in de
avond plaatsvond.

De Dijk - Dirk Breed - nederland
Portret Tim hardin - frank kraaijeveld - nederland
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Portret - jos burgers - Heemskerk

De fiets - herkomst onbekend

het Oude Raadhuis - jos burgers - Heemskerk

door st. welschap welzijn heemskerk geschonken aan de huidige eigenaar
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Man en vrouw op tandem

Zomerse dag in Kolhorn

Ww ❞❞2rrrrr
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Vooral een decoratief stuk.

Een van de leukste schilderijen in deze expositie is dit
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aandoenlijke werk van een autodidact, Jannie Kuiper

❞ Het beeld van een vrouw en een man op een

uit 1983. Een dorp in vogelvlucht helder geschilderd.
Op dit moment zijn er zeker verzamelaars voor haar

tandem was een geschenk van de stichting Welschap

werk. Dat vergroot de waarde Dit werkje kan 1500 euro

Welzijn Heemskerk in 2001 voor burgemeester

opbrengen.

Hoobroeckx bij zijn afscheid van Heemskerk.
Het moest gezien worden, aldus voorzitter Berghuis,
als een symbool van de samenwerking tussen het

❞De eenvoud waarin de makers de schilderijen

gemeentebestuur en de vertegenwoordigers van

maken spreekt mij erg aan. Gekocht bij de galerie

de burgers. Het staat al 17 jaar in de tuin van de

Hamer. Ik heb het gekocht voor omgerekend 800 euro.

voormalige ambtswoning aan de Marquettelaan.
Ondanks recente intensieve naspeuringen is het
onbekend gebleven wie het beeld heeft vervaardigd.

l’Arc de Triomphe
wdw
Amateur schilderij voor de toeristenmarkt.
Misschien 100 euro.

❞Ook al is het niets waard. Ik voel me wel rijk.
Mijn vader heeft het voor mijn verjaardag geschilderd.
Zomerse dag in Kolhorn - Jannie Kuiper - Nederland
l’arc de triomphe paris - M.A. koevoets - Nederland
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❞

Colons uit Afrika, Het woord verwijst naar Franse woord voor kolonialen, die er destijds veel in Afrika waren. De beelden zeggen iets over
het verlangen van de Afrikaan om westerling te zijn of erop te lijken en moet gezien worden als imitaties van het westerse mensbeeld.
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wdw Lithos -steendrukken- gemaaktdoor Harpenau. Veel afdrukken betekent dat de waarde vermindert. Deze grootte zou ik willen waarderen met 100 tot 150 euro.
pianist Aidan Ponjee
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Cyrillus & Methodius
Ww ❞❞2rrrrr
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Bronzen vaas met koperdraden decor. Ongeveer
120 jaar oud. Made in Japan (onderzijde) dat wil
zeggen altijd 20ste/21ste eeuw. Ondanks mooie kleur
(patina) geen antiek.

❞Mijn vader kocht het op één van zijn reizen.
Waarde is voor mij van geen belang.

d

e heiligen Cyrillus en Methodius waren Griekse

monniken die in de negende eeuw het Christendom
verspreidden in het Moravische Rijk en zorgden voor
het gebruik van Slavische taal in plaats van het Latijn
in de eredienst en daarbuiten. Ze introduceerden ook
het Cyrillisch alfabet dat gebaseerd is op het Griekse.
Het Cyrillisch schrift wordt nog steeds gebruikt in

Ww ❞❞2rrrrr

wdw

Rusland, de Oekraïne, Bulgarije Macedonië en Servië.
Op 5 juli wordt hun feestdag gevierd, een Nationale

Afrikaans spekstenen beeld. Waarde schat ik op

Feestdag in Tsjechië. In het gehele land - met name ook

300-400 euro. Mooi ding.

in Klatovy - staan de gebroeders nog steeds in hoog

❞Ik heb het gekocht in Groot Schermer tijdens een

aanzien.
Heemskerk heeft jarenlang een stedenband gehad met

expositie over Afrikaanse beelden... Even kijken op

Klatovy in Tsjechië. Tijdens één van de bezoeken van

mijn lijst over het geleden verlies...

burgemeester Mraz aan Heemskerk werd dit beeld
van de bisschoppen Cyrillus en Methodius, door hem

Ww ❞❞2rrrrr
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aan burgemeester Hoobroeckx, vanwege zijn afscheid,
geschonken.

Op de onderzijde van de zilveren olifant lees ik
nummer 925. Eerste gehalte Zilver. Mooi materiaal.
Goed gemaakt. Toch handwerk waarvan ik de waarde
schat op duizend euro.

❞Het is gekocht in India, bij de Taj Mahal.

Ww ❞❞2rrrrr
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Bijzonder, dat is wel duidelijk, maar moeilijk in te
schatten waarde. Prachtig gemaakt. Mooie kwaliteit.
New Sphere (op de ezel) - frits henderickx - diverse materialen
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Afrikaans beeld

New Sphere
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Afrikaanse beelden is een heel lastig vak.

Mooi werkstuk. Dit is duidelijk een eenmalig stuk.

De waarde is vaak afhankelijk van kwaliteit van het

Misschien 300 euro op een veiling. Maar veilingen

snijwerk en vooral de ouderdom, en is het gemaakt

zijn een kansspel. De kans dat de verkoop lukt is even

voor de toeristenmarkt of voor ritueel gebruik.

groot als dat het niet lukt.

❞Beeld uit Gabon gemaakt door plaatselijke

❞Het is een huwelijksgeschenk van de kunstenaar

kunstenaar.

uit Schiedam Frits Henderickx (Glazenier) in 1969.
Een glas kunstwerk (ook te zien op de expositie) kregen
we van hem bij onze verloving.
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The dame
Ww ❞❞2rrrrr

wdw
Jonge mensen vinden dit soort schilderijen afgrijselijk,
maar ze geven wel een tijdsbeeld.
Oud schilderij in een matige staat en geen
toegankelijke voorstelling. 800 euro of iets in die orde.
De waarde heeft veel te maken met vraag en aanbod
Helaas is de maker onbekend.

The Dame - onbekend - antiekbeurs
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Verliefde ooievaars
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Verliefde ooievaars is gemaakt door Pataki uit
Hongarije in 1995. Het is op doek geschilderd.
De geschatte veilingwaarde is 700 euro.
Mooi werk! Goede kwaliteit. In Nederland niet vaak
te vinden.

❞Ik heb voornamelijk naïeve kunst. In galerie Hamer
werd mijn interesse gewekt voor deze kunststroming.
In Hongarije waar ik met mijn vrouw vaak kwam,
kocht ik steeds een schilderij bij een lokale galerij.

potret van een vrouw - roman paliani - georgië
verliefde ooievaars - F. pataki - hongarije
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De gearrangeerde verbintenis

Zonnebloemen en Van Gogh
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Het is een gouache. Dekkende verf op papier.

Glas schilderij door Jean Kamps.

Mooie keuze en een veelvoud waard van de

Op de achterzijde in spiegelbeeld geschilderd.

aanschafprijs.

Moeilijke techniek omdat de laatste laag als eerste
moet worden geschilderd. Dit soort schilderijen zijn

❞Ik heb het in China gekocht en betaalde

heel kwetsbaar voor vocht. Opbrengsten variëren
van 100 tot 500 euro afhankelijk van het formaat.

er 43 euro voor.

❞Ik heb er veel -meer- voor betaald. Omgerekend
1500 euro. Oorspronkelijk is het uit een serie van
25 over het leven van Vincent van Gogh.
De tentoonstelling ging uiteindelijk niet door waardoor
het schilderij te koop kwam.

Voorbereiding gearrangeerde verbintenis - Chen Shao Yan - Kanton China
ZoNnebloemen en van Gogh - Jean kamps - Nederland
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Kasteelhal

Het hooibootje
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Schilderij in de stijl van de Larense School.

Charmant amateurwerkje. Een hooibootje geschilderd

Amateurschilderij. Leuk, maar heeft geen

op karton. In de markt van geen waarde.

handelswaarde.

❞Dit pretentieloze schilderijtje werd omstreeks

❞Het was een geschenk van ouders op ouders en

1890 toen hij ongeveer 17 jaar was, geschilderd door

sinds de oorlog in ons bezit.

J.A.J. Hoobroeckx grootvader van de voormalige
burgemeester van Heemskerk. Hij was een actieve
amateur-kunstenaar maar overleed reeds op 38-jarige
leeftijd in 1911. Zijn vrouw en zijn negen-jarige zoon
bleven achter.
Deze afbeelding van een bootje en verder een
schilderskist vol olieverf werden gekoesterd als voor
familieherinnering. Ze kwamen later in het bezit van
zijn kleinzoon Wouter. Die voelde zich daardoor al
op jonge leeftijd geïnspireerd om de hobby van zijn
grootvader en familie een vervolg te geven.

Kasteelhal - onbekend - nederland
hooibootje - J.a.j. hoobroeckx - nederland
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wdw Binnen het team van Kunst en Kitsch hebben wij besloten het werk van Brood niet te beoordelen,
omdat er te veel onrust en onduidelijkheid is over de echtheid.
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Willem de Winter, Beëdigd taxateur
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Houtenkist alias schooltas 1803

Houtenkist alias schooltas
uit 1800
Ww ❞❞2rrrrr
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Niet bedoeld als draagtas, maar bleef aan de muur
hangen in de school.
Huisvlijt in Noord-Holland. Uitgevoerd in eikenhout
uit de regio met kerfsnede decor.
Het is meer antiek dan kunst. ‘Antieke volkskunst’.
Mijn geschatte waarde zou 500 euro zijn, maar ik moet
u wel bekennen dat ze veel duurder zijn geweest.

© 2018 Uitgave van stichting Kijk! Heemskerk

houten schooltas - Noord Holland
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Melkkannetje

Dekselpot

Ww ❞❞2rrrrr
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wdw

Kannetje van goudsteen. Typisch Engels aardewerk

Handgemaakt en -beschilderd product afkomstig uit

uit einde 19de eeuw. Antiek ook. Helaas is het niet

de fabriek in Delft, De Porceleyne Fles. 20ste eeuw.

mogelijk om iets van de herkomst te zeggen door het

In de winkel mogelijk 800 euro. De veilingwaarde is

ontbreken van een signatuur van de fabriek.

misschien 150 euro.

❞ Deze vaas is beschilderd door Brigitte van Dijck
Beeld met grote borsten
Ww ❞❞2rrrrr

wdw

rondom een verkeersongeluk waarbij haar vader,
moeder en twee zusjes zijn omgekomen.
Brigitte was 13 jaar en werd opgevangen door de
familie. Na een paar jaar bleek zij goed te kunnen

Ik zie wel dat het iets bijzonder is. Uit Gabon zegt u?

schilderen en kwam ze in dienst van De Porceleyne

Goed gebruik van de kleur uit de steen. Helaas is er

Fles (anno 1653). Brigitte werd uitgezonden over de

weinig handel van in Nederland, wat de waarde bepaalt

gehele wereld om te laten zien hoe het Delfts Blauw

van 200 tot 300 euro. Jammer dat de naam van de

wordt gemaakt en beschilderd. De vaas is dus een zeer

maker niet bekend is, dat geeft vaak meer waarde aan

dierbaar bezit.

dit soort kunstwerken.

melkKannetje | Delfts blauwe vaas met deksel en certificaat van echtheid | dikke dame - hardsteen

nicht van Joke Hoobroeckx, als dank voor de hulp
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De vaas is meegenomen door de vader van mijn man die voer op de grote vaart.
Vanuit welk land, dat weet niemand meer
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wdw Groen en rijp door elkaar heen.
zoals altijd, Een hoop rommel maar af en toe een pareltje
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Op de expostie
waren verder nog te zien
Ww ❞❞2rrrrr

Love spoons
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Isolario IV

❞De porseleine potvorm van Yuh Kan Yeung is in

wdw

1959 geboren te Hong Kong en sinds 1987 woonachtig

Divers houtsnijwerk uit Engeland.

in Nederland. Bij haar heb ik een workshop chinees

Heel veel voorwerpen van hout komen uit landen waar

penseelschilderen gevolgd. Haar huidige atelier is

men in de winter niet buiten kan werken. Huisvlijt dus.

gevestigd in Breda. Tijdens de jaarlijkse kunstroute van

De oudste versies zijn uit de 17e eeuw.

Breda heb ik dit object gekocht.

Deze zijn uit de 20ste eeuw. Inkoop 10 tot 30 euro.

❞Elk jaar koop ik er een bij. Love spoons zijn

Aardewerk poes
wdw Tientje... maar leuk vormpje.

vriendschapstekens van een man aan een vrouw om te

Masker van de Songestam

laten zien hoe goed hij is in het verwerken van hout.

wdw Deze is nog wat te scherp. Ouder dan 50 jaar

Een soort proeve van bekwaamheid. Vooral symbolisch

is het niet. Wel interessante vormgeving. Bekende

handwerk. Een jongen laat aan een meisje en haar

kunstenaars, zoals Picasso, lieten zich inspireren door

familie zien hoe bekwaam hij is in houtsnijden.

dit soort werk.

Groen glasobject van Frits Henderickx
wdw Een monumentale waarde.

Keramische toiletrollen van Hans de Bruin
wdw Zitten mooi in elkaar. Zorgvuldig gemaakt.

Bronzen ruiter te paard uit Ghana
wdw Ik denk dat het op een veiling makkelijk
300 euro kan opbrengen.

❞

The answer man - gordon pheil - engeland

Het beeldje staat op de schoorsteen en daar staat ie goed

