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o p g e d r a g e n  a a n

mijn ouders Henk † en Tine

Julie, mijn vrouw

en Adriaan, mijn mentor 

m i j n  s p e c i a l e  d a n k  g a a t  u i t  n a a r

mijn kinderen Scott en Lucy. 

Door hun trots werd ik gemotiveerd 

en hun geduld heeft het mij mogelijk gemaakt

om dit boek te voltooien. Ze zijn dit jaar een stuk 

volwassener geworden. Ik ben trots op hen.

dedicated to

my parents Henk † and Tine

my wife Julie

and Adriaan, my mentor

i  would like to say a  special thank you to 

my children Scott and Lucy.

Their pride has given me motivation

and their patience has made it possible for me 

to make this book. They have grown up 

a lot this year. I am so proud of them.
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the harvest of 
several decades

le fruit de 
plusieurs décennies

It was while we were spending a relaxing 
weekend at Lieuwe and Julie’s home in 2007 that 
I came up with the idea of suggesting that Lieuwe 
publish a book of his paintings in celebration of 
his 25 years of artistic accomplishments. 

After all, his works are now to be found through-
out Europe, North America, and Asia. His devel-
opment from talented beginner to mature artist 
is clear to those who have followed him through 
the last 25 years. 

A work like this, the harvest of several decades 
of work, has now become absolutely essential.

He considers his stay in our home in the Vexin 
Français in the 1990s as having an important 
influence on his work. He feels that the hours 
he spent in our garden and his promenades on 
the banks of the Oise both have had a profound 
impact on him. Our trip together to Giverny 
in 2006 opened his eyes to Monet’s palette of 
colors, which is reflected in many of his can-
vases. Here is a Dutchman in the prime of his 
creative power, who distinguishes himself from 
his fellow artists by a style and a color palette 
that are uniquely his.

Recently Lieuwe confessed that our conversa-
tions that weekend in his home came at just the 
right time, providing the impetus and inspira-
tion he needed to make this dream a reality…

This remarkable book is a well-structured and 
complete overview of Lieuwe Kingma’s oeuvres, 
and it will undoubtedly open new horizons for 
him. I think that art lovers will appreciate this 
collection of paintings as much as I have enjoyed 
seeing Lieuwe develop during the last quarter 
century.

d r .  c l au d e  t r e y e r , Paris

Chevalier de la Légion d’Honneur
Professeur associé des Universités honoraire
Vice-Président de l’Istec – Business School Paris
Membre de l’Académie des Sciences Commerciales

C’est lors d’un sympathique week-end passé chez 
nos Amis Lieuwe et Julie en 2007 que l’idée m’est 
venue de suggérer à Lieuwe de constituer un 
catalogue de ses productions.

Ses oeuvres sont, en effet, exposées aujourd’hui 
un peu partout en Europe, en Amérique du Nord 
et en Asie. L’évolution du débutant talentueux en 
un artiste en pleine maturité me semble évidente 
pour ceux qui ont suivi Lieuwe au cours des 25 
dernières années.

Un tel ouvrage, fruit de plusieurs décennies de 
travail, est devenu indispensable.

Lieuwe considère que son séjour chez nous dans 
le Vexin Français dans les années 1990 a eu une 
influence certaine sur son oeuvre. Les heures qu’il 
a passées dans notre jardin et ses promenades 
sur les berges de l’Oise ont, semble-t-il, eu une 
résonance profonde dans son ressenti. Notre 
voyage à Giverny en 2007 lui a aussi ouvert les 
yeux sur la palette de couleurs de Monet. Et ceci 
se reflète dans bon nombre de ses toiles. Voici un 
Hollandais dans la force de sa création et qui se 
démarque de ses collègues par son style et un 
assemblage de couleurs très typés.

Lieuwe m’a avoué récemment que nos conver-
sations pendant ce week-end dans sa maison 
d’Hilversum avaient donné l’élan et l’inspiration 
dont il avait besoin pour réaliser son rêve ...

Il ne fait aucun doute que cet excellent ouvrage, 
bien structuré et complet, sur l’oeuvre de Lieuwe 
Kingma ouvrira de nouveaux horizons à l’artiste.
Je pense que les amateurs d’art apprécieront 
cette collection de peintures autant que j’ai aimé 
regarder Lieuwe évoluer au cours de ce dernier 
quart de siècle.

d r .  c l a u d e  t r e y e r , Paris

Chevalier de la Légion d’Honneur
Professeur associé des Universités émérite
Vice-Président de l’Istec – Business School Paris
Membre de l’Académie des Sciences Commerciales

de oogst van 
een aantal decennia 

Dankzij een ontspannen weekend bij onze 
vrienden Lieuwe en Julie in 2007, kwam ik op het 
idee Lieuwe voor te stellen een catalogus met zijn 
schilderijen uit te laten brengen ter ere van zijn 
25-jarige artistieke loopbaan.

Per slot van rekening zijn zijn werken in Europa, 
Noord-Amerika en Azië te vinden en is zijn ontwik-
keling van een getalenteerde beginner tot een 
volwassen kunstenaar duidelijk voor een ieder die 
hem in al die jaren heeft gevolgd. 

Zo’n overzichtswerk, de vrucht van een aantal de-
cennia werk, is nu onontbeerlijk geworden.

Hij beschouwt zijn verblijf in ons huis in de Franse 
Vexin in de jaren ’90 als een belangrijke invloed 
op zijn werk. De uren die hij doorbracht in de tuin 
en zijn wandelingen langs de oevers van de Oise 
hebben, naar het schijnt, een enorme impact op 
hem gehad. Onze gezamenlijke reis naar Giverny in 
2006 opende zijn ogen voor Monets kleurenpalet, 
wat wordt weerspiegeld in veel van zijn doeken. Hier 
is een Nederlander in de bloei van zijn creatieve 
kracht, die zich onderscheidt van zijn medekunste-
naars door zijn kenmerkende stijl en kleurenpalet. 

Onlangs bekende Lieuwe dat onze gesprekken in 
dat weekend bij hem thuis precies op het juiste mo-
ment hadden plaatsgevonden en hem net de prikkel 
en inspiratie hadden gegeven die hij nodig had om 
zijn droom te verwezenlijken ...

Ongetwijfeld zal dit prachtige boek, dat een goed 
gestructureerd en compleet overzicht biedt van 
Lieuwe Kingma’s oeuvre, nieuwe mogelijkheden 
voor hem scheppen. Ik denk dat kunstminnaars 
deze verzameling schilderijen net zo zullen waar-
deren als ik de afgelopen 25 jaar heb genoten van 
Lieuwes ontwikkeling.

d r .  c l a u d e  t r e y e r , Parijs

Chevalier de la légion d’honneur
Emeritus hoogleraar 
Vicepresident van de Istec – Business School Parijs
Lid van de Académie des Sciences Commerciales
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This book is about an artist, but also about the people 
who have his paintings on their walls. It reveals what 
inspired them to go from being mere viewers to 
becoming buyers.

Lieuwe Kingma’s work has become part of important 
collections. This offers clear proof of artistic recogni-
tion, given by professional art buyers who know their 
métier. But his work is also amply represented in pri-
vate ownership. And that’s where it’s about a whole 
lot more than artistic recognition. Few objects in a 
living room are as markedly present as a painting. 
People remember the paintings that decorated the 
walls of their parents’ home for their entire lives. 

The right painting makes up for a lot, whereas the 
wrong painting has a conspicuously disturbing pres-
ence. Unlike an acquisition for a public space or a 
boardroom, a private purchase signifies a personal 
relationship with the painting. It’s often the begin-
ning of a lifelong romance. In the living rooms of 
some 350 private homes in Europe and America, one 
can find paintings by Lieuwe Kingma hanging on the 
wall: the ultimate justification for a book about his 
twenty-five years as an artist. 

b o b  t o l u d

Dit boek gaat over een kunstschilder, maar het gaat 
eveneens over degenen die zijn schilderijen aan hun 
wand hebben hangen. Wat heeft hen bewogen om 
van louter kijker ook koper te worden?

Het werk van Lieuwe Kingma maakt deel uit van 
belangrijke collecties. Een artistieke erkenning door 
professionele kopers die er verstand van hebben. 
Maar zijn werk bevindt zich ook in ruime mate in par-
ticulier bezit. En dan gaat het over méér dan artistieke 
erkenning.  Weinig objecten zijn zo nadrukkelijk in 
een huiskamer aanwezig als een schilderij. Iedereen 
herinnert zich een leven lang welke afbeeldingen in 
het ouderlijk huis aan de wand hingen. 

Een goed schilderij maakt veel goed; een verkeerd 
schilderij is een opvallend hinderlijke aanwezig-
heid. Anders dan bij verwerving voor een publieke 
ruimte of directiekantoor, benadrukt een particuliere 
aanschaf het gevoel van een persoonlijke relatie met 
een schilderij. Vaak is het het begin van een levens-
lange romance. In zo’n 350 huiskamers in Europa en 
Amerika hangen schilderijen van Lieuwe Kingma. Een 
ultieme rechtvaardiging voor een boek over 25 jaar 
kunstenaarsbestaan. 

b o b  t o l u d

the right painting een goed schilderij

lieuwe in his studio, 

summer 2010 

l i e u w e  i n  z i j n  a t e l i e r , 

z o m e r  2 0 1 0
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westeremden ii,  1982

acrylic on panel, 15.4 x 18.9 inches

private collection, Zevenhoven,NL

w e s t e r e m d e n  i i ,  1 9 8 2

acryl op paneel, 39 x 48 cm

particuliere collectie, Zevenhoven

westeremden i,  1982

acrylic on paper, 13.4 x 19.7 inches

private collection, Driebergen (NL)

w e s t e r e m d e n  i ,  1 9 8 2

acryl op papier, 34 x 50 cm

particuliere collectie, Driebergen
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van starkenborgh canal,  1983

oil on paper, 12.6 x 9.8 inches

private collection, Driebergen (NL)

v a n  s t a r k e n b o r g h k a n a a l ,  1 9 8 3

olieverf op papier, 32 x 25 cm

particuliere collectie, Driebergen

reitdiep i ,  1982

acrylic on paper, 11.8 x 19.7 inches

private collection, Alkmaar (NL)

r e i t d i e p  i ,  1 9 8 2

acryl op papier, 30 x 50 cm

particuliere collectie, Alkmaar
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dutch landscape,  1982

pencil on paper 

5.9 x 8.3 inches

l a n d s c h a p  b i j  b e d u m ,  1 9 8 2

potlood op papier

15 x 21 cm

cows under 

the trees

(eibersburen),  1983

oil on paper on panel, 

11.8 x 8.3 inches, 

collection of the artist

k o e i e n  o n d e r 

d e  b o m e n 

( e i b e r s b u r e n ) ,  1 9 8 3

olieverf op papier op paneel, 

30 x 21 cm,

collectie van de kunstenaar
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fishing boats at albufeira (portugal)  ii ,  1985

oil on paper on panel, 18.5 x 25.2 inches

private collection, The Hague (NL)

v i s s e r s b o t e n  b i j  a l b u f e i r a  ( p o r t u g a l )  i i ,  1 9 8 5

olieverf op papier op paneel, 47 x 64 cm

particuliere collectie, Den Haag

fishing boats at albufeira (portugal)  i ,  1984

gouache on paper, 6.3 x 10.4 inches

private collection, Los Angeles, CA (USA)

v i s s e r s b o t e n  b i j  a l b u f e i r a  ( p o r t u g a l )  i ,  1 9 8 4

gouache op papier, 16 x 26,5 cm

particuliere collectie, Los Angeles, CA (USA)
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mud flats ii ,  1985

gouache / oil on paper on panel, 9.8 x 12.6 inches

private collection, Berkenwoude (NL)

k w e l d e r s  i i ,  1 9 8 5

gouache / olieverf op papier op paneel, 25 x 32 cm

particuliere collectie, Berkenwoude

mud flats i ,  1985

gouache / oil on paper on panel, 9.8 x 12.6 inches

private collection, Berkenwoude (NL)

k w e l d e r s  i ,  1 9 8 5

gouache / olieverf op papier op paneel, 25 x 32 cm

particuliere collectie, Berkenwoude

ear
ly w

o
r

k
   vr

o
eg

e w
er

k

LKingma book.indd   20-21 4-8-10   11:15



22

lieu
w

e k
in

g
m

a 
2

5
 year

s o
f ar

t

23

blue composition i,  1987

mixed media

11.8 x 8.3 inches

b l a u w e  c o m p o s i t i e  i ,  1 9 8 7

gemengde techniek

30 x 21 cm

spanish landscape i ,  1987

oil on paper / collage, 13 x 13.8 inches

private collection Sint Pancras,NL

s p a a n s  l a n d s c h a p  i ,  1 9 8 7

olieverf op papier / collage, 33 x 35 cm

particuliere collectie, Sint Pancras
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still life with bottle and mug,  1982

oil on paper, 15.8 x 15.8 inches

collection of the artist

s t i l l e v e n  m e t  f l e s  e n  m o k ,  1 9 8 2

olieverf op papier, 40 x 40 cm

collectie van de kunstenaar

green study,  1982

oil on paper / collage,

11.8 x 7.9 inches

g r o e n s t u d i e ,  1 9 8 2

olieverf op papier / collage

30 x 20 cm
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still life with bottles ii ,  1984

oil on paper

19.7 x 25.6 inches

s t i l l e v e n  m e t  f l e s s e n  i i ,  1 9 8 4

olieverf op papier

50 x 65 cm

still life with bottles i ,  1984

oil on paper

19.7 x 25.6 inches

s t i l l e v e n  m e t  f l e s s e n  i ,  1 9 8 4

olieverf op papier

50 x 65 cm
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still life with apples ii ,  1984

oil on paper on panel, 19.7 x 25.6 inches

collection of the artist

s t i l l  l i f e  w i t h  a p p l e s  i i ,  1 9 8 4

olieverf op papier op paneel, 50 x 65 cm

collectie van de kunstenaar

still life with apples i ,  1985

oil on canvas, 19.7 x 19.7 inches

private collection Franeker (NL)

s t i l l e v e n  m e t  a p p e l s  i ,  1 9 8 5

olieverf op doek, 50 x 50 cm

particuliere collectie Franeker
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still life with blue bottle,  1985

gouache / oil on paper on panel, 12.6 x 10.2 inches

private collection, Oegstgeest (NL)

s t i l l e v e n  m e t  b l a u w e  f l e s ,  1 9 8 5

gouache / olieverf op papier op paneel, 32 x 26 cm

particuliere collectie, Oegstgeest

study of still life with blue bottle,  1985

ballpoint on paper

8.7 x 7.9 inches

s c h e t s  v o o r  s t i l l e v e n  m e t  b l a u w e  f l e s ,  1 9 8 5

ballpoint op papier

22 x 20 cm
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tomatoes on blue table i ,  1984

oil on paper / collage

17.7 x 10.6 inches

t o m a t e n  o p  b l a u w  t a f e l t j e  i ,  1 9 8 4

olieverf op papier / collage

45 x 27 cm

tomatoes on blue table ii ,  1985

gouache / oil on paper on panel, 12.6 x 10.2 inches

private collection, Los Angeles, CA (USA)

t o m a t e n  o p  b l a u w  t a f e l t j e  i i ,  1 9 8 5

gouache / olieverf op papier op paneel, 32 x 26 cm

particuliere collectie, Los Angeles, CA (USA)
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lying nude,  1982

charcoal / conté on wrapping paper

15.8 x 27.6 inches

l i g g e n d  n a a k t,  1 9 8 2

houtskool / conté op pakpapier

 40 x 70 cm
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four model studies 

(geke),  1983

pencil on paper, 12.6 x 9.8 inches

m o d e l  s t u d i e s 

( g e k e ) ,  1 9 8 3

potlood op papier, 32 x 25 cm

portrait studies 

(geke),  1983

pencil on paper, 12.6 x 9.8 inches

p o r t r e t s c h e t s e n 

( g e k e ) ,  1 9 8 3

potlood op papier, 32 x 25 cm
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seated nude,  1983

oil on paper

25.6 x 19.7 inches

z i t t e n d  n a a k t,  1 9 8 3

olieverf op papier

65 x 50 cm

study for 

seated nude,  1983

pencil on paper, 12.6 x 9.8 inches

s c h e t s 

z i t t e n d  n a a k t,  1 9 8 3

potlood op papier, 32 x 25 cm
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standing model study,  1989

conté on paper, 

12.6 x 9.8 inches

s t a a n d  m o d e l ,  s t u d i e ,  1 9 8 9

conté op papier, 

32 x 25 cm

standing model,  1991

gouache on envelop, 14.2 x 10.2 inches

private collection, Amsterdam (NL)

s t a a n d  m o d e l ,  1 9 9 1

gouache op envelop, 32 x 25 cm

particuliere collectie, Amsterdam
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undressing model,  1991

watercolor, 12.6 x 9.8 inches

private collection (F)

z i c h  u i t k l e d e n d  n a a k t,  1 9 9 1

aquarel, 32 x 25 cm

particuliere collectie (F)

standing model in front of mirror,  1991

watercolor, 12.6 x 9.8 inches

private collection, Alkmaar (NL)

s t a a n d  m o d e l  v o o r  s p i e g e l ,  1 9 9 1

aquarel, 32 x 25 cm

particuliere collectie, Alkmaar
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the quiet passion of 
lieuwe kingma

Sometimes you experience a small wonder. On a gray, rainy weekday I 
picked up my son at the home of one of his friends. As I was waiting for 
him to put on his coat, my eyes fell upon a painting. Colorful, lively, of 
substantial size. It seemed to shine, making the drab and cold afternoon 
light disappear. A fruit stand, seen from above and close-by. A piece 
of Southern France in Breda, just like that. It warmed me. The painter 
turned out to be the full-fledged Dutchman Lieuwe Kingma; the painting 
was made in 2003.

The work of an artist who makes beautiful paintings about timeless 
subjects runs the risk of being labeled as ‘classical’, ‘traditional’ or even 
‘decorative’. Paintings that enable you to dream away, that you can enjoy 
or that move you, are not very popular in contemporary art. For art is big 
business, and a lot of money can be made with it (especially when you 
raise a lot of fuss). Artists shock and supply social criticism. In the best 
cases, they make people think, and in the worst of cases, they simply 
fool their public. But how often do you see pure beauty?

paintings with a soul
Lieuwe Kingma places high demands on himself. What makes a retro-
spective of 25 years of painting fascinating is not only that it makes an 
artist’s development becomes visible, it also allows one to make con-
nections. You can see how Kingma keeps on exploring his own limits, 
poses questions to himself, solves artistic problems, works out ideas, 
steps backward and grows further. His subjects are usually traditional: 
landscapes in the South of France or the spacious polders of Groningen, 
a harbor or a beach, still lifes with vases or apples, and nudes. But his 
treatment of materials and use of color are entirely his own and contem-
porary. His hand bespeaks passion. His landscapes and still lifes contain 
something you cannot see but which you immediately feel. It’s as if 
they’ve been given a soul. A ‘Kingma’ is an image that speaks for itself. 
It requires no explanation and does not need to be put into a context. 
The artist speaks with paint and shows a part of himself to the viewer. 

Working in series, as Lieuwe Kingma does, entails certain limitations, 
but at the same time it gives him the opportunity to explore his subjects 
in depth. It makes for a framework within which he can explore and 
expand his possibilities and technical skills. By continuously combining 
the skills he has acquired in different ways, he keeps discovering new 
horizons. In this way, a minor detail of one painting can form the basis 
for a whole new series. As he himself says: “I walk from one painting to 
the next.”

in the newspaper
Lieuwe Kingma was born in 1957 in Grijpskerk, a village in the Dutch 
province of Groningen. He describes himself as “a contemplative child, 
interested in the world around me. I wasn’t good at things boys do, such 
as playing football, but I could draw well. I think drawing was my way 

de stille passie van 
lieuwe kingma

Heel soms ervaar je een klein wonder. Op een grijze, regenachtige 
doordeweekse dag haalde ik mijn zoon op bij een van zijn vriendjes. 
Terwijl ik stond te wachten tot hij zijn jas aanhad, werd mijn blik 
getroffen door een schilderij. Kleurrijk, levendig, stevig van formaat. 
Het leek te stralen, het grauwe kille middaglicht verdween. Een 
fruitstal, van bovenaf en van dichtbij gezien. Een stukje Zuid-Frankrijk 
in Breda, zomaar. Het verwarmde me. De schilder bleek de oer-
Hollandse Lieuwe Kingma, het schilderij gemaakt in 2003.

Het werk van een kunstenaar die mooie schilderijen over tijdloze on-
derwerpen maakt, loopt het risico als ‘klassiek’, ‘traditioneel’ of zelfs 
‘decoratief ’ bestempeld te worden. Schilderijen waar je bij weg kunt 
dromen, waarvan je kunt genieten of die ontroeren, zijn niet heel populair 
binnen de hedendaagse kunst. Want kunst is big business, er valt veel 
geld mee te verdienen (vooral als je er veel lawaai omheen produceert). 
Kunstenaars shockeren, leveren maatschappijkritische commentaren, 
zetten mensen – in het gunstigste geval – aan het denken, of houden – in 
het slechtste geval – hun publiek gewoon voor de gek. Maar hoe vaak zie 
je pure schoonheid?

begeestering
Lieuwe Kingma stelt hoge eisen aan zichzelf en zijn werk. Het fascine-
rende van een overzicht van 25 jaar schilderijen is dat niet alleen een 
ontwikkeling zichtbaar wordt, maar ook dat je verbanden kunt leggen. Te 
zien is dan hoe Kingma telkens zijn eigen grenzen opzoekt, zichzelf vra-
gen stelt, schilderkunstige problemen oplost, ideeën uitwerkt, teruggrijpt 
en verder groeit. Zijn onderwerpen zijn veelal traditioneel: landschappen 
in Zuid-Frankrijk of uitgestrekte polders in Groningen, een haventje of 
strand, stillevens met vaasjes of appels, en naakten. Zijn materiaalbehan-
deling en kleurgebruik zijn echter geheel eigen en van deze tijd. Uit zijn 
handschrift spreekt passie. Zijn landschappen en stillevens bevatten iets 
wat je niet kunt zien maar wel meteen voelt. Alsof ze ‘begeesterd’ zijn. Een 
‘Kingma’ is een voor zichzelf sprekend beeld. Het heeft geen uitleg nodig, 
hoeft niet in een context geplaatst te worden. De schilder spreekt met verf 
en toont de beschouwer een stukje van zichzelf.

Het werken in serie, zoals Lieuwe Kingma doet, brengt beperking met zich 
mee, maar dat biedt hem tegelijkertijd de mogelijkheid zijn thema’s uit te 
diepen. Het vormt een kader waarbinnen hij zijn mogelijkheden en tech-
nische vaardigheden kan verkennen en uitbreiden. Door steeds op andere 
manieren vaardigheden die hij zich eigengemaakt heeft te combineren, 
ontdekt hij nieuwe mogelijkheden. Zo kan een detail van een schilderij 
de basis vormen voor een nieuwe serie. Zoals hij het zelf omschrijft: ‘Ik 
wandel van het ene schilderij naar het andere.’

in de krant
Lieuwe Kingma werd in 1957 geboren in het Groningse Grijpskerk. Hij 
omschrijft zichzelf als ‘een beschouwend kind, geïnteresseerd in de 
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fruit stand ii,  2003

acrylic / oil on canvas, 47.2 x 47.2 inches

private collection, Breda (NL)

f r u i t s t a n d  i i ,  2 0 0 3

acryl / olieverf op doek, 120 x 120 cm

particuliere collectie, Breda
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his time at the academy were Martin Tissing, Piet Pijn, Jan van Loon and 
Jouke Wouda: “Each in his own way has influenced my way of looking at 
something and then translating what I see into a painting.”

Kingma obtained his teaching degree (“My parents knew that artists had 
a high probability of being poor, and they felt that I ought to be able to 
earn a living.”). In 1987-89 he took evening classes in graphic design. It 
served him well in later years. “I learned to work with a computer, and 
this now helps me in presenting my work.”

success 
During his final year at the academy, Lieuwe already began teaching at 
secondary school. “A number of my teachers disapproved, as they felt 
it was a waste of my talent. But I wanted to develop at my own pace, 
and I didn’t want to be dependent on a subsidy.” Nevertheless, his final 
exam presentation at the Minerva Academy in 1985 already led to one of 
his first successes. One of the people on the committee, an art history 
teacher at the time (and now a full professor), was Marlite Halbertsma. 
“Every year she would buy one piece of art from a final exam student. 
There were works displayed by over 90 students that year, and she chose 
my painting Still Life with Yellow Vase and Tomato.” It is a work with an 
almost graphic line that contained a mixture of abstract and decorative-
like elements. For this composition Lieuwe had cut pre-painted pieces 
of paper into shapes, moving them around until he had found a balance 
– a working method comparable to the early collages of Henri Matisse. 
Many facets of Lieuwe’s later development were already present in this 
work. This first purchase gave him the courage to continue in the direc-
tion he was heading and to further develop his own signature. As more 
people began to show interest, Kingma started to exhibit his work.

predecessors
During the 13 years that Lieuwe taught art, he steadily worked on his 
oeuvre. “That self-confidence really had to grow. After all, it took me 
almost ten years to crystallize my own style, which really became visible 
during that period.” And it was noticed. His breakthrough came in 1995, 
when Sacha Tanja (1942-2004), head custodian of the art collection of 
ING, visited his studio and purchased five paintings. She recognized 
a contemporary echo in his paintings of Dutch predecessors such as 
Otto de Kat (1907-1995), Wim Oepts (1904-1988) and Jan van Heel 
(1898-1990). With them, Lieuwe shares a deep love of color, of creating 
separate planes, and of ‘flattening’ a landscape or still life. Except for 
Mondriaan – whose struggle was to move from figuration to abstraction 
(the reverse of the path traveled by Lieuwe) – classical modern artists 
such as Van Gogh, Morandi, Klee, De Staël and Breitner also played an 
important role in the development of Kingma’s painting style. Kingma 
also admires the work of the Groningen painters collective ‘De Ploeg’ 
(founded in 1918). “These artists captured an image of a time gone by, 
the poetry of the landscape. When you grow up in that landscape, you 

uit zijn academietijd zijn Martin Tissing, Piet Pijn, Jan van Loon en Jouke 
Wouda: ‘Zij hebben allemaal op eigen wijze invloed gehad op mijn manier 
van waarnemen, om dat te vertalen in een schilderij.’

Kingma haalde zijn lesbevoegdheid (‘mijn ouders wisten dat het armoe 
troef was als kunstenaar en vonden dat ik ook in mijn onderhoud moest 
kunnen voorzien’) en volgde in 1987-89 de avondopleiding grafische 
vormgeving. Dat is hem sindsdien goed van pas gekomen. ‘Het werken 
met de computer leerde ik spelenderwijs en het helpt me mijn werk te 
presenteren.’ 

succes 
Al in het laatste jaar van de academie ging Lieuwe lesgeven aan een 
middelbare school. ‘Een aantal docenten was het daar niet mee eens, ze 
vonden het zonde van mijn talent. Maar ik wilde me rustig ontwikkelen én 
ik wilde geen subsidie.’ Toch leverde zijn eindexamenpresentatie aan de 
Academie (1985) hem een van zijn eerste successen op. In de commissie 
zat docente kunstgeschiedenis (en tegenwoordig prof. Dr.) Marlite Hal-
bertsma. ‘Zij kocht elk jaar één werk van een kandidaat. Uit de werkstuk-
ken van zo’n negentig studenten koos ze mijn Stilleven met geel vaasje en 
tomaat.’ Het is een werk met een bijna grafische lijn, een mengeling van 
abstract en decoratief aandoende elementen. Voor de compositie knipte 
Lieuwe vormen uit met olieverf (voor)beschilderd papier waarmee hij net 
zolang schoof tot hij een balans vond; een werkwijze vergelijkbaar met 
de vroege collages van Henri Matisse. Veel facetten van Lieuwes latere 
ontwikkeling waren in dit werk al aanwezig. Deze eerste aankoop gaf hem 
de moed om de ingeslagen weg voort te zetten en zijn handschrift verder 
te ontwikkelen. Er kwamen meer belangstellenden en Kingma begon te 
exposeren.

voorgangers
Lieuwe gaf alles bij elkaar dertien jaar les, ondertussen gestaag werkend 
aan zijn oeuvre. ‘Dat zelfvertrouwen moest echt groeien. Ik heb toch 
bijna tien jaar nodig gehad om mijn eigen stijl uit te kristalliseren, die 
werd echt zichtbaar in die periode.’ En dat werd opgemerkt. Zijn door-
braak kwam in 1995. Sacha Tanja (1942-2004), toen hoofdconservator 
van de ING kunstcollectie, bezocht zijn Amsterdamse atelier en kocht vijf 
werken. Zij herkende in Lieuwes werk een eigentijdse echo van Neder-
landse voorgangers als Otto de Kat (1907-1995), Wim Oepts (1904-1988) 
en Jan van Heel (1898-1990). Met hen deelt hij een diepe liefde voor kleur, 
vlakverdeling en voor het ‘platter maken’ van een landschap of stilleven. 
Naast Mondriaan – wiens worsteling om van figuratie naar abstractie 
te komen de omgekeerde weg was die Lieuwe aflegde – hebben ook 
klassiek-modernen als Van Gogh, Morandi, Klee, De Staël en Breitner 
een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van zijn schilderstijl. En 
Kingma bewondert het werk van de Groningse schilders van De Ploeg 
(opgericht in 1918). ‘Zij legden een beeld vast van een voorbije tijd, de 
poëzie van het landschap. Als je opgroeit in dat landschap is het allemaal 
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Hij groeide op een boerde-
rij op, te midden van het 
uitgestrekte landschap; de 
velden en de luchten, de 
horizon en de wisseling van 
de seizoenen.

He grew up on a farm, 
in the middle of the 
wide landscape; the 
fields and the skies, 
the horizon and the 
changing seasons.

of getting a grip of the world. When I was about nine natural gas was 
discovered in Groningen and pipelines were installed, which I found 
very interesting. I drew a lot of technical things, and was curious about 
how things worked or came into being.”

He grew up on a farm, in the middle of a wide landscape; full of fields 
and skies, the horizon and the changing seasons. Already as a child he 
would arrange flowers in vases. Although he does not come from an 
artistic family, his parents stimulated his interest by buying sketchbooks 
for him. Proud of his results, they would sometimes send a drawing to 
the newspaper – and it would get published. At secondary school he 
became fascinated by poetry: “In poems, the writer shows something 
of himself.” An inspiring art teacher also played an important role in 
his early development. “In addition to art history, we also had classes 
in etching. A small group of us would often stay after school in order to 
experiment.”

The young Lieuwe wanted to become a fighter pilot. After making an 
unusual climb from the lower to the upper (pre-university) levels of 
secondary school (“I struggled my way through it”), and mandatory 
military service (“It quickly became clear to me that I didn’t fit into the 
system”), he eventually followed his original passion. At the age of 23, 
he successfully completed the entrance examination for the art academy. 
Kampen, Groningen, Arnhem: he was accepted everywhere. He chose 
for the Minerva Academy in Groningen. “I wanted to learn the tradition-
al way of painting from observation.”

discoveries
He already had a distinct preference for the abstract and conceptual. 
This can be seen from a youthful sketch of the Reitdiep (a river in the 
northern part of the Netherlands) – a subject that recurs throughout his 
entire oeuvre. In a very pure way (he’d never taken any serious classes) it 
shows how Lieuwe translated the world around him into images. 

Minerva is truly an academic institution. “They also taught philosophy 
and cultural history. It was a very inspiring environment for me, and I 
learned a great deal from my fellow students. You were taught a particu-
lar way of thinking, and to reflect about why and how you painted some-
thing. It accelerated my development, leading me to discover things 
that I hadn’t yet come around to: film, music, theatre, but also things 
about myself. It could go quite deep in psychological terms. There were 
a number of talented people in our class and it made some become 
almost manic-depressive – I saw that happen. I wanted to maintain my 
equilibrium and get as much out of the curriculum as possible”. And so 
Kingma also explored sculpture and graphics, but in the end he chose 
painting. “With all those other choices, technique played too large a role 
for me. I’m too impatient to wait very long for a result. But the experi-
ence did help me learn how to look at things.” Among the teachers from 

wereld om me heen. Ik was niet goed in dingen die jongens doen, zoals 
voetbal, maar wel in tekenen. Ik geloof dat tekenen mijn manier was om 
vat op de wereld te krijgen. Toen ik een jaar of negen was werd het aard-
gas ontdekt in Groningen en werden er allemaal pijpleidingen gelegd, dat 
vond ik interessant. Ik tekende ook veel technische dingen, was geïnteres-
seerd in hoe iets werkt of hoe iets ontstaat.’

Hij groeide op een boerderij op, te midden van het uitgestrekte land-
schap; de velden en de luchten, de horizon en de wisseling van de sei-
zoenen. Als kind schikte hij al bloemen in vaasjes. Hoewel hij niet uit een 
kunstzinnige familie komt, stimuleerden zijn ouders zijn belangstelling 
door schetsboeken voor hem te kopen. Trots op zijn resultaten, stuurden 
ze weleens een tekening naar de krant – die dan ook gepubliceerd werd. 
Op de middelbare school raakte hij geboeid door poëzie: ‘In gedichten 
laat de schrijver iets van zichzelf zien.’ Ook een inspirerende tekendocent 
speelde een belangrijke rol in zijn vroege ontwikkeling: ‘Naast kunstge-
schiedenis kregen we ook les in etsen. Vaak bleef ik na schooltijd met een 
kleine groep na om te experimenteren.’

De jonge Lieuwe wilde straaljagerpiloot worden. Na mavo, havo en vwo 
(‘Ik heb me er doorheen geworsteld’) en militaire dienst (‘Het werd 
me al snel duidelijk dat ik niet in dat systeem paste’) koos hij voor zijn 
oorspronkelijke passie. Op 23-jarige leeftijd deed hij succesvol toelatings-
examen voor de kunstacademie. Kampen, Groningen, Arnhem: hij werd 
overal aangenomen. Het werd Academie Minerva in Groningen. ‘Ik wilde 
op de traditionele manier leren schilderen naar de waarneming.’ 

ontdekkingen
Toch had hij al een zekere voorkeur voor het abstracte en conceptuele. 
Dat is te zien aan een jeugdschets van het Reitdiep – een onderwerp 
dat door zijn hele oeuvre heen terugkomt – die heel puur (hij had nooit 
serieus les gehad) laat zien hoe Lieuwe de wereld om zich heen in beeld 
vertaalde. 

Minerva is echt een academische opleiding. ‘Er werd ook filosofie en 
culturele geschiedenis gedoceerd. Het is voor mij een zeer inspirerende 
omgeving geweest; ik heb veel geleerd van mijn medeleerlingen. Je 
kreeg daar een bepaalde manier van denken aangeleerd; nadenken over 
waarom je iets doet, hoe je iets schildert. Ik kwam in een soort stroomver-
snelling, ontdekte dingen waar ik zelf niet eerder aan toegekomen was; 
film, toneel, muziek, maar ook over mezelf. Het kon op het psychologi-
sche vlak behoorlijk diep gaan. Er zaten een aantal talenten in de klas en 
sommigen konden daar bijna manisch depressief van worden – dat zag ik 
gebeuren. Ik wilde in balans blijven, zoveel mogelijk uit de opleiding ha-
len.’ Zo verdiepte Kingma zich ook in beeldhouwen en grafiek. Toch koos 
hij uiteindelijk voor het schilderen: ‘Bij die andere mogelijkheden speelde 
de techniek een te grote rol voor mij; ik ben te ongeduldig om lang op 
resultaat te wachten. Wel heb ik ervan leren kijken.’ Onder de docenten 

De jonge Lieuwe wilde straaljagerpiloot 
worden. Na mavo, havo en vwo (‘Ik heb me 
er doorheen geworsteld’) en militaire dienst, 
koos hij voor zijn oorspronkelijke passie. Op 
23-jarige leeftijd deed hij succesvol toela-
tingsexamen voor de kunstacademie.

The young Lieuwe wanted to become a fighter 
pilot. After making an unusual climb from 
the lower to the upper levels of secondary 
school, he eventually followed his original 
passion and successfully completed the en-
trance examination for the art academy. 
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rotate them, widen them, stretch them out, enlarge them, and knead 
them into any shape I want. At the academy I did that with scissors and 
paper.” In this way, a huge working archive has developed over the years, 
which Lieuwe can always draw upon. For some paintings he makes 
as many as ten printouts with different compositions and color pat-
terns. And he keeps detailed notes consisting of a sort of log in which 
he records what has been done and what still needs to be done to the 
paintings he is working on, such as restoring layers or deepening and 
adjusting colors.

failures as groundwork
And yet he considers a third of his paintings as ‘failures’. He uses them 
as groundwork for other works. Kingma: “I know from experience that 
a failed painting can be assimilated and that I sometimes even need it 
for a new painting. I make use of the texture, the material weight. On 
the back of the picture of the original work in my archive I’ll then write 
‘painted over’.” The paint’s surface and structure are very important in 
his work. He is fond of different textures and qualities – such as smooth 
and rough, shiny and dull, heavy and thin – in a single painting. 

But what makes a painting a failure? “When the first setup isn’t right, I 
hardly ever succeed in getting it right afterwards. My paintings do not 
develop spontaneously, but are practically completed in my mind before 
I even start. That doesn’t always make it easy to execute them. It doesn’t 
always work.” 

“I find creating composition and form to be hard work. If the composi-
tion is right, the color will come automatically, but if the layout is not 
okay, it can’t be remedied by means of color. That’s why I used to work 
with those cut-out shapes – it’s for that very reason. By now I have 
partly integrated that approach in the painting process itself. Strong 
forms help to create a strong composition. I often use a pallet knife, as 
it allows me to literally apply structure.” This can be clearly seen in a 
painting such as Vase with Roses III (1999), in which the frivolous roses 
are painted with a brush, while the robust vase has been drawn with the 
forceful sweep of the pallet knife. You can even see it in his nudes. The 
background has been done with a filling knife, after which things are 
partly wiped out in the foreground (using a paper towel or his hand) for 
the softer texture of the female body.

colorful black
Color constitutes a large part of painting. Lieuwe’s feeling for color is 
pronounced and intuitive. The depth and intensity of the colors charac-
teristic of his work are the result of a ‘piling up’ of color nuances (within 
lines or forms), layer upon layer. That creates a subtle color effect, even 
if the colors sometimes appear to be very similar.. When you put colors 
side-by-side, they react to and influence each other. The underlying 
layers play a part. Sometimes there are subtle transitions between tone 

groter maken, kneden in de vorm zoals ik wil. Op de academie deed ik dat 
met een schaar en gekleurd papier.’ Zo is in de loop der jaren een enorm 
werkarchief ontstaan, waaruit Kingma altijd kan putten. Voor sommige 
schilderijen maakt hij wel een stuk of tien printjes met verschillende 
composities en kleurstellingen. Daarnaast houdt hij gedetailleerde aante-
keningen bij (een soort logboekjes waarin hij noteert wat er gebeurd is en 
nog moet gebeuren aan de schilderijen die hij onderhanden heeft, zoals 
het terugbrengen van lagen of het verdiepen en aanpassen van kleuren).

mislukt als ondergrond
Toch beschouwt hij een derde van zijn schilderijen in eerste instantie als 
‘mislukt’. Die dienen als ondergrond voor andere werken. Kingma: ‘Uit 
ervaring weet ik dat een “mislukt” schilderij te verwerken is, dat ik het 
soms zelfs nodig heb. Ik maak gebruik van de textuur, van de materiaal-
zwaarte. In mijn archief schrijf ik dan achterop de foto van het oorspron-
kelijke werk “overgeschilderd”.’ De verfhuid en de structuur zijn in zijn 
werk uiterst belangrijk. Hij houdt van verschillende texturen, zoals glad 
en ruw, glans en dofheid, zwaar en schraal, in één werk.

Wanneer en waarom is een werk mislukt? ‘Als de eerste opzet niet goed 
is, lukt het me bijna nooit om het later nog goed te krijgen. Mijn schilde-
rijen ontstaan niet spontaan, maar zijn in mijn hoofd al vrijwel klaar als ik 
begin. Dat maakt het niet altijd makkelijk om uit te werken. Het lukt niet 
altijd.’ 

‘Compositie en vorm, daar moet ik hard voor werken. Als de compositie 
goed is, komt de kleur vanzelf wel, maar als de verdeling niet oké is, 
is dat niet te herstellen met kleur. Daarom werkte ik vroeger met die 
knipvormen, heel geprononceerd. Inmiddels heb ik dat ook gedeeltelijk 
geïntegreerd in het schilderen zelf. Krachtige vormen helpen om een 
krachtige compositie neer te zetten. Dat doe ik vaak met behulp van een 
paletmes, daarmee kan ik letterlijk structuur aanbrengen.’ Dat is duidelijk 
te zien in een werk als Vaasje met Rozen III (1999) waarin de frivole rozen 
met de kwast gemaakt zijn, maar het vaasje met het paletmes: (strak) om 
krachtig te zijn. Zelfs bij de naakten is het terug te zien: de achtergrond is 
met het plamuurmes gedaan, waarna hij voor de voorgrond gedeeltelijk 
gaat uitvegen (met een keukenrol of gewoon met zijn handen) voor de 
zachtere textuur van een vrouwenlichaam.

kleurig zwart
Schilderkunst draait grotendeels om kleur. Lieuwes kleurgevoel is 
uitgesproken, intuïtief. De diepte en intensiteit van de kleuren die zijn 
werk kenmerken, ontstaan door het ‘opstapelen’ van kleurnuanceringen 
(binnen de lijnen of vormen) laag op laag. Daardoor ontstaat een subtiele 
kleurwerking, al liggen de kleuren soms ogenschijnlijk heel dicht bij el-
kaar. De kleuren reageren op elkaar; ze spreken in hun relatie tot andere 
kleuren. Onderlagen spelen mee. Soms is er sprake van subtiele overgan-
gen tussen toon en kleur, soms zijn er duidelijk kleurvlakken naast elkaar 
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take it for granted. Their way of looking at it really opened my eyes.”

analytical approach
The acquisitions by ING constituted an important step forward not in 
the least for Lieuwe’s self-confidence. In that same year the Stichting 
Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam bought eight paintings from him. 
Along with other new acquisitions made by this organization, they were 
shown at an exhibition that celebrated its 40th anniversary in the well 
known artists’ club Arti et Amicitiae in Amsterdam.

Between 1995 and the present he has produced about 500 paintings. 
“There are a few high points among them, the rest have served to reach 
these high points.” He says that a high point to him is when, “I have the 
feeling that I have actually come a little bit further. It has to feel right.” 
This is a recurring theme in our conversations. Kingma consciously 
works towards something. He doesn’t wait around for ‘the magic of the 
paint’, but instead uses a well thought-out and reflective process. For 
Lieuwe, a painting is literally a self-constructed reality. His work could 
almost be called conceptual: he uses his hands to execute a clear-cut 
plan that already exists in his head. That process is at least as important 
as the result. Or as Lieuwe says: “The enjoyment is in the process of 
creation, the tingle in my fingers. I don’t linger over the end result for 
very long.”

tools
“But there is also room for chance. Sometimes in my studio [which is 
full of old paintings, sketches, photos, bottles, dried flowers, etc.] I’ll 
see out of the corner of my eye a color pattern or a composition that con-
tains a solution for the painting I’m working on at that moment. If that 
accidental connection hadn’t been there, I probably would have solved 
it, but in a different way.” The preparatory work is essential not only for 
specific paintings, but also for making note of ideas. These ideas can lie 
around for quite a while. “If I’ve used ten percent of the ideas I have in 
my head, that’s a lot and I ought to be satisfied. I never think: What am I 
going to make now?”

Kingma uses the computer as a tool for playing around with ideas. 
“Even though I like drawing with my hands better (because the mouse 
sits between it all, making things less direct), I do use the computer for 
quick composition sketches. But these days I don’t do much sketch-
ing anymore – the impressions are already in my head. When I close 
my eyes, the images come. I do still take pictures occasionally. In the 
Czech Republic I made pictures of rape seed fields for example, but I 
don’t know if I’ll do anything with them. I use them as memory aids, 
just as I use a picture of a ginger jar. I don’t actually own a ginger jar, but 
thanks to the picture I know what one looks like.” One painting seems 
to lead to the next as a matter of course. Kingma often uses details from 
a ‘mother painting’. “With the aid of Photoshop I can mirror the details, 

vanzelfsprekend, je ziet niet dat het bijzonder is. Hun manier van kijken 
heeft me de ogen geopend.’

analytische werkwijze
De aankopen van de ING vormden een belangrijke stap voorwaarts, niet 
in het minst voor Lieuwes zelfvertrouwen. In hetzelfde jaar kocht ook de 
Stichting Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam acht werken van hem. Die 
werden – samen met andere nieuwe aankopen van de stichting – ge-
toond op de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan van de SBK in de beroemde kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae 
in Amsterdam. 

Tussen 1995 en nu maakte Lieuwe circa 500 schilderijen. ‘Daar zitten een 
paar hoogtepunten tussen, de rest dient om daar naartoe te komen’, zegt 
hij zelf. Wat is een hoogtepunt? ‘Als ik het gevoel heb dat ik een stukje 
vooruitgekomen ben. Het moet kloppen.’ Dat is een terugkerend thema 
in onze gesprekken. Kingma werkt bewust ergens naartoe. Hij gaat niet 
zitten wachten op ‘de magie van de verf ’, maar werkt doordacht, proces-
matig. Een schilderij is bij hem letterlijk een zelfopgebouwde werkelijk-
heid. Zijn werk is bijna conceptueel te noemen: hij voert een in zijn hoofd 
al vastomlijnd plan met zijn handen uit. Die handelingen zijn minstens 
zo belangrijk als het resultaat. Of zoals Lieuwe zegt: ‘Het plezier zit in 
het maakproces; de kriebels in mijn vingers. Ik sta maar kort stil bij het 
eindresultaat.’

gereedschap
‘Toch is er ook ruimte voor het toeval. Soms zie ik in mijn atelier [vol oude 
schilderijen, schetsen foto’s flesjes, verdroogde bloemen] vanuit mijn 
ooghoek een kleurschakering of een compositie die de oplossing in zich 
heeft voor het schilderij waar ik op dat moment mee bezig ben. Als die 
toevallige samenhang er niet was, had ik het wellicht ook opgelost – maar 
op een andere manier.’ Het voorbereidende werk is heel essentieel, niet 
alleen voor een specifiek schilderij, maar ook om ideeën vast te leggen. 
Die kunnen overigens lang blijven liggen. ‘Als ik tien procent van de 
ideeën die ik in mijn hoofd heb gebruik, is het veel en mag ik tevreden 
zijn. Ik denk nooit: wat zal ik nu weer eens gaan maken …’

Kingma maakt gebruik van de computer als ‘speelmiddel’ of gereed-
schap. ‘Ik probeer snelle compositieschetsen uit (al vind ik schetsen 
leuker, want die muis ertussen maakt het toch indirect). Maar tegenwoor-
dig schets ik niet veel meer – de indrukken zitten in mijn hoofd. Als ik 
mijn ogen dichtdoe, komen de beelden. Fotograferen doe ik nog wel af en 
toe. Zo maakte ik in Tsjechië foto’s van koolzaadvelden, ik weet niet of ik 
er iets mee doe. Ik leg het vast als geheugensteuntje. Net als een foto van 
een gemberpotje – dat heb ik zelf niet maar dan weet ik hoe het eruitziet.’
Het ene schilderij leidt schijnbaar vanzelfsprekend naar het andere. 
Kingma gebruikt vaak details uit een ‘moederschilderij’: ‘Met behulp van 
Photoshop kan ik die details spiegelen, roteren, verbreden, uitrekken, 

Breitner, Cézanne, Van Gogh, 
De Kat, Matisse, Mondriaan, 
Oepts, De Staël en Verster hebben 
een belangrijke rol gespeeld in 
de ontwikkeling van Lieuwes 
schilderstijl.

Breitner, Cézanne, Van Gogh, 
De Kat, Matisse, Mondriaan, 
Oepts, De Staël and Verster 
played an important role in 
the development of Kingma’s 
painting style.
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and color, and sometimes color planes are clearly placed side-by-side. 
His black isn’t just black. Kingma often uses ultramarine and madder in 
transparent layers to attain a suggestion of a ‘colorful black’. “Some-
times black has to have a deep shine to it, while in other paintings I 
prefer a matted effect.” He doesn’t hesitate to use scrapers or a sanding 
machine (!) to remove layers, thus creating nuanced shades of gray. 

Kingma plays with the various dimensions of his work, also within a 
series. Sometimes he will opt for a small panel, other times for a large 
canvas. “It depends on what I want to say. A large canvas, with lots of 
color, is a kind of statementon what I’m capable of. A small panel is often 
more introspective, reflective. I often re-create small paintings on a large 
canvas. With larger paintings, I use the brush with my left hand [he is 
left-handed] for the details and touches, and the pallet knife with my right 
hand for the sweeping motion. It’s a challenge to try and make a large 
surface interesting. I’ve only been creating larger paintings since 1995, 
because I know my own limitations. At the beginning it was a struggle.”

unexpected developments 
For Lieuwe Kingma, ‘figurative’ and ‘abstract’ are not opposing con-
cepts between which a choice must be made. Far from it: “I often move 
through reality in order to arrive at abstraction, and vice versa.” This can 
happen by recognizing abstract or realistic shapes in his environment, 
and through the use of various materials. For example, pictures of rust-
flaked car parts at a junkyard or old doors can make themselves felt in 
abstract works. “I don’t paint the image of a flaked surface, but actually 
make it flaky, by literally pulling off the paint.” So it’s not painted sug-
gestion, as with the realists, but actual layered matter.

Because of the way Kingma looks at things, the transition point between 
abstraction and figurative (or between perception and imagination) of-
ten takes an unexpected turn. Such as when he ‘discovers’ a landscape in 
an old door board. That approach has led to works like Mud Flats I and II 
(1985), where you find dry surfaces surrounded by sea water close to the 
shore, with clouds above. Sometimes coincidence and time play a role of 
their own in this. Kingma painted a foundational layer with gouache and 
binding agent on prepared paper, on top of which he then applied oil 
paint. Over time it started to pull a little, so that cracks appeared (even 
though the paint does not come off ). What a stroke of luck, as this is the 
way the mud flats look in reality: dried-out clay soil. Lieuwe: “It could 
have been done without it, as painting this way is not actually technically 
correct, but it’s a lucky coincidence.” The ‘mud flats series’ is still in 
progress. Like the Reitdiep, it’s an inexhaustible subject.

Such mud flats can in turn lead to abstract works again. Or consider an-
other example: details from a painting of beach cabins lead to an abstract 
series with blue and white surfaces. As Lieuwe himself puts it: “Abstraction 
exists in parallel with figuration or realism. I combine both in my work.”

maintaining spontaneity
“I work on several canvases at once – sometimes up to 10. On the one 
hand, I do this because of the time it takes for the paint to dry between 
layers, but I also do it because these paintings require reflection. First 
I prepare the canvases using gesso (an acrylic-based paint) mixed with 
ochre pigment. That allows the colors to blend better. Then I quickly 
sketch out a plan with an initial layer of acrylic. After that, I develop the 
painting further using layer-upon-layer of oil paint, until it is finished. I 
often make significant use of a pallet knife, moving the sharp edge with 
a swiping or scratching motion. In some places I’ll let the canvas show 
through (with its original undercoat, often in ochre), and in other places 
an extra thick coat of oil paint will build up. I typically study and work 
on such canvases for a long time, and often keep on sanding and filling 
to build up those layers.”

“Experimentation is essential. Through the use of new or different 
techniques I discover unusual things. That’s how I came upon the idea 
of glazing [the use of a very thin layer of clear glazing medium to break 
the light, in order to obtain saturated colors]. I use this technique when 
I want to evoke a more contemplative atmosphere that you can’t easily 
obtain in any other way. But in contrast to all that, I sometimes make a 
complete painting in one session, to maintain my spontaneity. I just pick 
a subject – be it flowers in my garden or a concept stemming from some 
memory. Sometimes I’ll be pleased with a painting that I made quickly 
– right after it is finished, but a year later I’ll think: I should have done 
that differently.” The undercoat varies as well. “Painting on (prepared) 
paper is different from painting on canvas or wood. The level of smooth-
ness makes all the difference. Paper still has some spring to it, since it 
has pores, while a wood panel is as smooth as can be.”
 
private collection
Every year, Lieuwe’s wife Julie selects at least one painting that may not 
be sold. This has resulted in a collection that hangs on the second floor 
of their house in Hilversum. It often consists of a first (therefore key) 
work from a new series. One such painting is a small landscape of green 
tints on paper, dating from Lieuwe’s student days (Cows Under the Trees, 
1983). He remembers: “During the first two years at the academy we 
weren’t allowed to paint. We were taught the science of color and had to 
do endless drawing from models. Of course you secretly made a painting 
every now and then in order to put what you learned into practice. But 
you didn’t show it to anyone! Nothing compares to the direct observa-
tion of light and the color patterns that result – for you can’t make those 
up. At the same time I found it difficult not to include all the details, but 
instead to keep it somewhat abstract.” In the painting The Red Tree (1983), 
the influence of De Ploeg is clearly visible. “I suddenly dared to do that, 
to make trees red.”

Another work, Minnesota, Early Snow, is literally heavy with paint. “Yes, 

geplaatst. Zijn zwart is niet zomaar zwart. Kingma gebruikt vaak ultrama-
rijn en kraplak in transparante lagen over elkaar voor een suggestie van 
‘kleurig’ zwart. ‘Soms moet zwart diep glanzen. In andere schilderijen 
vind ik dof dan juist weer mooier.’ Hij schroomt niet om verfkrabber en 
schuurmachine (!) of plamuurmessen te gebruiken voor het wegschuren 
van lagen om zo genuanceerde grijzen te bereiken. 

Kingma speelt met de afmetingen van zijn werk, ook binnen een serie. 
Soms kiest hij voor een klein paneeltje, dan weer voor een groot doek: 
‘Dat hangt af van wat ik wil zeggen. Een groot doek, met veel kleur, is toch 
een soort statement. Daarin laat ik even zien wat ik kan. Een klein paneel-
tje is meer in zichzelf gekeerd, reflectief. Vaak doe ik kleine schilderijen 
nog een keer over op een groot doek. Als het groter is, gebruik ik met mijn 
linkerhand (hij is linkshandig) de kwast voor de kleine details en toets, en 
met mijn rechterhand het paletmes voor de grootse beweging. Het is een 
uitdaging een groot vlak interessant te maken. Dat doe ik pas sinds 1995, 
want ik ken mijn eigen beperkingen. In het begin was het een worsteling.’

onverwachte wendingen 
Voor Lieuwe Kingma zijn ‘figuratief ’ en ‘abstract’ geen tegengestelde be-
grippen waaruit gekozen dient te worden. Sterker nog: ‘Ik kom vaak op de 
abstractie door de realiteit of andersom.’ Dat kan zowel gebeuren in vorm 
(afbeelding) als in techniek (materie). Foto’s van roest (afgebladderde 
vlakken bij een autosloperij) of oude deuren kunnen doorwerken in zijn 
abstracte werk. ‘Ik schilder dan niet het afgebladderde, maar maak het 
zo, door de verf er letterlijk af te trekken.’ Het is dus geen geschilderde 
suggestie, zoals bij realistische schilders, maar gelaagde materie.

Door de manier waarop Kingma naar dingen kijkt, neemt het omslag-
punt tussen abstractie en figuratie (of tussen waarneming en verbeel-
ding) vaak een onverwachte wending. Zo kan hij in een oud deurpaneel 
een landschap ‘ontdekken’. Dan ontstaan werken als Kwelders I en II 
(1985): droge vlakken in het water met wolken erboven. Soms speelt 
het toeval of de tijd een eigen rol. Kingma maakte de onderkleuren 
van gouache vermengd met bindmiddel op geprepareerd papier, waar 
overheen hij de olieverf aanbracht. Na verloop van tijd is het enigszins 
gaan trekken en is er craquelé ontstaan (dat overigens niet loslaat). 
Een toevalstreffer, want het lijkt op hoe de kwelders er zelf in het echt 
uitzien; uitgedroogde kleigrond. Lieuwe: ‘Het had zonder gekund, het is 
technisch niet helemaal correct, maar het is een mooie bijkomstigheid.’ 
De ‘kwelder-serie’ loopt nog steeds door; net als het Reitdiep is het een 
onuitputtelijk onderwerp. 

Uit zulke kwelders kunnen dan weer abstracte werken voortkomen. Of 
een ander voorbeeld: details uit een schilderij van strandhuisjes leidden 
tot een abstracte serie met blauwwitte vlakken. Zoals Lieuwe zelf zegt: 
‘Abstractie bestaat parallel aan figuratie of realisme. Ik kan me in beide 
uitleven.’

spontaan blijven
‘Ik werk aan meerdere (soms wel tien) doeken tegelijk. Aan de ene kant 
vanwege de droogtijd, maar ook omdat het vaak reflectieve schilderijen 
zijn. De doeken prepareer ik met gesso (een krijtondergrond), vermengd 
met okerpigment. Dat verbindt de kleuren beter. Dan werk ik een snel 
plan uit in een eerste laag met acryl. Daarna komt de uit- en afwerking 
in olieverf (laag over laag), vaak met behulp van het paletmes (voor het af-
strijken) of krassen (met de scherpe kant). Het doek laat ik er op sommige 
plekken doorheen komen (een stukje oorspronkelijke onderlaag, vaak 
in oker), op andere plekken ontstaat juist een extra zware laag. Dat zijn 
doeken waar ik lang naar aan het kijken ben, waar ik lang aan werk. Dan 
ga ik eindeloos schuren en plamuren om de lagen op te bouwen.’ 

‘Experimenteren is wezenlijk. Nieuwe of andere technieken; vaak loop ik 
dan ergens tegenaan. Zo ontdekte ik het glaceren [door het gebruik van 
een heel dun laklaagje dat het licht breekt, waardoor je verzadigde kleu-
ren krijgt] toen ik een meer reflectieve sfeer op wilde roepen die je niet 
zo gemakkelijk anders bereikt. In contrast daarmee maak ik nat-in-nat 
schilderijen, dat houdt me spontaan. Ik kies een onderwerp – dat kunnen 
bloemen in mijn tuin zijn of een herinnering. Snel geschilderde werken 
vind ik op het moment zelf soms heel mooi, maar een jaar later denk ik: 
dat had ik toch anders moeten doen.’ Ook de ondergrond varieert: ‘Op 
(geprepareerd) papier schilderen is anders dan op doek of paneel. De 
gladheid is bepalend. Papier ‘veert nog een beetje’ omdat het poriën 
heeft; een paneel is superglad.’

privécollectie
Lieuwes vrouw Julie kiest jaarlijks minstens één werk uit dat niet verkocht 
mag worden. Die collectie hangt op de tweede etage van hun huis in Hil-
versum. Vaak gaat het om een eerste (sleutel)werk uit een nieuwe serie. 
Zo hangt er een prachtig landschapje van groentinten op papier nog uit 
Lieuwes academietijd (Koeien onder de bomen, 1983). Hij herinnert zich: ‘We 
mochten de eerste twee jaar op de academie niet schilderen. We kregen 
kleurenleer en eindeloos veel modeltekenen. Stiekem maakte je natuur-
lijk wel eens een schilderijtje om het geleerde ook in praktijk te brengen. 
Dat liet je echter niet zien! Er gaat niets boven de directe waarneming van 
het licht en de kleurschakeringen die dat oplevert – die kun je namelijk 
niet verzinnen. Tegelijk vond ik het moeilijk om niet alle details weer te 
geven, het een beetje abstract te houden.’ In het schilderij De rode boom 
uit 1983 is invloed van De Ploeg zichtbaar. ‘Toen durfde ik dat opeens, om 
bomen rood te maken.’ 

Een ander werk, Minnesota, vroege sneeuw, is letterlijk zwaar van de verf. ‘Ja, 
het zijn stevige klodders. Daarvoor had ik dus een mislukt schilderij met 
veel textuur nodig. We gaan vaak in de winter naar de Verenigde Staten. 
Hier zag je dat er nog net bladeren aan de espen zaten, ze zijn al gelig.’ 
De sneeuw is net gevallen, je krijgt de neiging er even aan te voelen. 
Met regelmaat keert hij de laatste jaren terug naar het landschap van zijn 

Het omslagpunt 
tussen abstractie en 
figuratie neemt vaak 
een onverwachte 
wending.

The transition point 
between abstraction 
and figuration often 
takes an unsuspected 
turn.
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Experimenteren is 
wezenlijk. Nieuwe of 
andere technieken; 
vaak loop ik dan 
ergens tegenaan.

Experimentation is 
essential. Through the 
use of new or different 
techniques I discover 
unusual things.
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jeugd. Uit 2007 dateert een serie gloedvolle schilderijen van het Reitdiep, 
zoals het in zijn herinnering opgeslagen is. Ooit waargenomen, gefilterd 
van ruis, maar wellicht ook door de jaren heen door liefde gekleurd. Want 
toen Kingma afgelopen zomer ging fietsen in die omgeving, om de plek-
ken te bezoeken die hem lief waren, bleek er ontstellend veel veranderd. 
Zijn schilderijen ervan zijn een herinnering aan een voorbije tijd. 

Ergens in een hoekje van de woonkamer staat een klein bloemstilleven 
met een atmosfeer die doet denken aan de Franse schilder Fantin Latour. 
Een teder, reflectief en roerend schilderij. Ook dat is Lieuwe Kingma … 

variaties op een thema
Al pratend over zijn werk, komt iets van de passie die onder zijn rustige 
uitstraling gloeit naar buiten. Hij herkent dat: ‘Ik ben blij dat ik een 
manier heb gevonden om die passie te uiten. Ik schilder omdat ik daarin 
een stuk van mezelf kan laten zien dat zich anders niet toont. Ik kan ook 
altijd weer terughalen hoe ik iets gemaakt heb en wat ik toen voelde. Als 
ik terugkijk op 25 jaar schilderen, komen steeds dezelfde dingen terug 
op een andere manier. Een thema is een aanleiding om te schilderen. 
De thema’s blijven hetzelfde, de schilderijen hebben telkens hun eigen 
zeggingskracht. Ik probeer niet grensverleggend bezig te zijn, alleen voor 
mezelf: ik verleg mijn eigen grenzen. Soms vergelijk ik het schilderen met 
het componeren van een muziekstuk. Mijn drijvende kracht om te blijven 
schilderen komt gedeeltelijk voort uit de gedachte dat ik me bevind tus-
sen gelijkgestemde schilders uit de Minerva-school die het realisme in de 
Nederlandse kunst willen voortzetten en daar een eigen én eigentijdse 
invulling aan geven. Wat niet wegneemt dat mijn drijfveer toch ook erken-
ning is ...’

a n n e l e t t e  h a m m i n g

Breda, januari 2010

Annelette Hamming (Amsterdam, 1962) studeerde kunstgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Leiden en volgde daarna de postdoctoraal opleiding Journalistiek 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Sinsdien publiceerde zij onder meer in De Telegraaf, Residence en BN De 
Stem. Zij schreef monografieën over onder anderen Hans Truijen, Renée van 
Leusden, Mattie Schilders, Jan Cremer en Cole Morgan. Van 1992–2010 was zij als 
redacteur verbonden aan Tableau Fine Arts Magazine.

those are thick globs of paint. So for that I needed a failed painting with 
a lot of texture. We often go to the United States in the winter. We many 
times saw yellow leaves hanging on the aspen trees after the first early 
snow fall.” The snow has just fallen, inviting you to touch it. 

In recent years he has been making regular visits to the landscape of his 
youth. There is a series of warm paintings of the Reitdiep, dating from 
2007, which shows how he remembers it. It records a distant memory 
of the landscape, the details having been filtered out over the years, 
and perhaps it is also colored by his love for this landscape. For when 
Kingma went cycling around that area last summer to visit the places 
dear to him, it turned out that much had changed beyond recognition. 
His paintings of it constitute a memory of a bygone time.

Somewhere in a corner stands a small flower still life with an atmos-
phere that reminds one of the French painter Fantin Latour. A tender, 
contemplative and touching painting. That too is Lieuwe Kingma …

variations on a theme
As he talks about his work, something of the passion that glows beneath 
his quiet demeanor reveals itself. He recognizes that: “I am glad that 
I’ve found a way to express my passion. I paint because it allows me to 
show a part of myself that otherwise doesn’t manifest itself. I can always 
recall how I made something and what I felt at the time. When I look 
back on 25 years of painting, the same themes keep coming back in 
different ways. The subjects prompt the paintings. The subjects remain 
the same, but each painting has its own unique expression. I’m not 
trying to be avant-garde, I’m trying to push my own limits. I sometimes 
compare painting to composing a piece of music. The driving force for 
me to keep painting comes partly from the idea that I find myself among 
like-minded painters from the Minerva school who want to continue the 
realist tradition in Dutch art and give it an individual and contemporary 
interpretation. This doesn’t mean that I’m not also motivated by the 
desire for recognition…”

annelette hamming

Breda, The Netherlands, January 2010

Annelette Hamming (Amsterdam, 1962) studied art history at the Rijksuniversiteit 
Leiden, after which she completed her master degree in journalism at Erasmus 
University in Rotterdam. Examples of newspapers and magazines that have 
published her work include De Telegraaf, Residence and BN De Stem. She has 
written autobiographies on Hans Truijen, Renée van Leusden, Mattie Schilders, 
Jan Cremer and Cole Morgan, among others. From 1992 to 2010 she was editor of 
Tableau Fine Arts Magazine.vase with white roses,  2009

oil on canvas 

19.7 x 15.8 inches

v a a s j e  m e t  w i t t e  r o z e n ,  2 0 0 9

olieverf op doek
50 x 40 cm
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Ergens in een hoekje van 
de woonkamer staat een 
klein bloemstilleven met 
een atmosfeer die doet 
denken aan de Franse 
schilder Fantin Latour.

Somewhere in a corner 
stands a small flower 
still life with an at-
mosphere that reminds 
one of the French pain-
ter Fantin Latour.
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the collectors of lieuwe 
kingma, or: buying the art 
straight from the artist

there are as many collectors as there are ways 
of collecting

Among the eighty collectors I interviewed for my doctoral dissertation on 
private collectors of modern art in the Netherlands, there was a 21-year-
old law student, but also a married couple of law practitioners who had 
been collecting for fifty years.* There were entrepreneurs with rather 
sizable budgets, as well as persons with a meager budget from disability 
insurance benefits, who had developed fine collections through ingenuity 
and resourcefulness. 

You have the young, impulsive aficionados, who in their teens use their 
pocket money to buy their very first etchings, and you also have the 
cautious art lovers, who start by borrowing a piece of art from art stock 
libraries to see what they like. There’s the hunter who goes in pursuit of 
specific, important objects, and there are the shoppers who prefer to buy 
several small objects at one time for a good price. One of the most like-
able ‘types’ is the social collector, who cherishes the personal encounter 
with the creator of an acquired work. Art lovers like these hardly ever 
buy a work of art without knowing the artist, as they see him as the key 
to the piece itself.

In reading the essays in this catalogue by admirers of the work of Lieuwe 
Kingma, one will notice that, without exception, they all mention the 
encounter with the artist as a decisive moment in the acquisition of his 
work. One is a teacher who meets Lieuwe at a birthday party. They hit 
it off and he visits the artist to look at his work, and immediately buys 
something. A couple stays over at Lieuwe and Julie’s place together with 
some friends, sleeping in the guest room right next to the studio. When 
they leave, they are carrying one of Lieuwe’s paintings with them. Even 
an elderly neighbor, well on in years, soon buys a canvas from the artist 
living next door to her. An acquisition of this kind leaves a particularly 
strong impression: that of the artwork itself, and that of the human 
being behind it. Sometimes it develops into a lifelong friendship, 
including the celebration of the birthdays of each other’s children – the 
contact remaining intact, in spite of borders and relocations.

The exhibitions that Lieuwe and Julie have been organizing in their own 
home for the past 20 years have contributed a great deal to the cultiva-
tion of personal ties. Several collectors extol the natural surroundings in 
which they view the art: not at a sterile gallery with white walls, but a liv-
ing room where they can take in the paintings at their leisure while sit-
ting together, talking and eating. It is an intimate encounter with art, to 
which beginning buyers are especially sensitive. ‘He was my eye-opener,’ 
says a teacher about his meeting with Kingma, and an entrepreneur calls 
Lieuwe his ‘catalyst’, the one that inspired him to start buying art.

Another aspect is the fact that Kingma’s oeuvre is not seen as difficult or 

de verzamelaars van lieuwe 
kingma, of: een schilderij koop 
je bij de kunstenaar

er zijn net zoveel verzamelaars als er manieren van 
verzamelen zijn 

Onder de tachtig geïnterviewde collectioneurs in mijn promotie-
onderzoek naar privé-verzamelaars van moderne kunst in Nederland 
bevond zich een 21-jarige rechtenstudent maar ook een juristenpaar 
dat al 50 jaar samen verzamelde.* Er waren ondernemers onder met 
een zeer ruim budget, maar ook mensen met een WAO-uitkering die 
door vindingrijkheid een prima collectie hadden opgebouwd.

Er zijn de jonge, impulsieve liefhebbers die al in hun tienerjaren een 
eerste etsje kopen van hun zakgeld, maar er zijn ook de voorzichtigen die 
eerst kunst lenen bij een artoteek om te kijken of het wel bevalt. Er is de 
jager die gericht achter specifieke, belangrijke stukken aan gaat en er zijn 
de shoppers die het liefst meerdere kleine objecten tegelijk kopen voor 
een gunstige prijs. Eén van de meest sympathieke ‘types’ is de sociale 
verzamelaar, die de persoonlijke ontmoeting met de kunstenaar van een 
aangeschaft stuk koestert. Zo’n liefhebber koopt zelden een kunstwerk 
zonder de maker te kennen – die is voor hem juist de sleutel tot het 
kunstwerk.

Wie de essays van de liefhebbers van Lieuwe Kingma’s werk in deze ca-
talogus leest, valt op dat zij zonder uitzondering het leren kennen van de 
kunstenaar noemen als beslissend moment bij de aanschaf van zijn schil-
derijen. Zo is er een leraar die Lieuwe op een verjaarsfeestje ontmoet; het 
klikt en hij komt bij de kunstenaar thuis naar zijn werk kijken – en koopt 
meteen iets. Een stel logeert met vrienden bij Lieuwe en Julie thuis, in de 
logeerkamer direct naast het atelier. Als zij naar huis gaan, hebben zij 
een schilderij van Lieuwe onder hun arm bij zich. Zelfs een hoogbejaarde 
buurvrouw koopt al snel een doek van haar artistieke buurman. Zo’n aan-
koop laat een dubbel zo sterke indruk na: die van het kunstwerk zelf en 
die van de mens erachter. Soms groeit daar een levenslange vriendschap 
uit; dan worden over en weer de geboorte van elkaars kinderen gevierd en 
blijft het contact intact ondanks landsgrenzen en verhuizingen.

De huisexposities die Lieuwe en Julie al 25 jaar houden, hebben in hoge 
mate bijgedragen aan het kweken van persoonlijke banden. Meerdere 
kunstbezitters roemen de natuurlijke omgeving waarin zij de kunst kun-
nen bekijken: niet in een steriele galerie met witte wanden, maar in een 
huiskamer waar je zittend, pratend en etend de schilderijen rustig op je in 
kunt laten werken. Het is een intieme kennismaking met kunst, en zeker 
een beginnend koper is daar gevoelig voor. ‘Hij was mijn ‘eye opener’’, 
zegt een docent over zijn ontmoeting met Kingma, en een ondernemer 
noemt Lieuwe ‘mijn gangmaker’ die hem op het pad van de kunst bracht. 

Een andere factor is, dat het oeuvre van Kingma niet als moeilijk of 
afstandelijk wordt ervaren. Klassieke thema’s als landschappen, stilleven 
en naakten zijn ook voor leken goed toegankelijk, en dat waarderen zijn 

kopers. Trefwoorden bij de ervaring van zijn werk zijn, aldus de verzame-
laars: warm; kleur(rijk); dichtbij; eerlijk, integer; herkenbaar, ongecom-
pliceerd; klassiek, tijdloos; bezield.

‘Ik ben geen connaisseur’, zegt een vrouwelijke diplomaat, terwijl een 
ondernemer opmerkt: ‘Een kunstkenner zou ik mezelf pertinent niet 
noemen’. Toch is hij met bijna 30 stukken inmiddels de grootste verzame-
laar van Kingma’s werk. (Tegelijk is hij zakelijk genoeg om zijn aankopen 
als ‘potentieel goede investering’ te beschouwen). Soms is de liefde voor 
kunst al van huis uit meegegeven, zoals bij de bankmanager die een schil-
derij van een boom vol bloesem kocht. ‘Mag het gewoon mooi zijn?’ luidt 
de retorische vraag boven één van de bijdragen in dit boek. Natuurlijk 
mag dat, een betere reden om te verzamelen is er waarschijnlijk niet. Je 
huis versieren is ook de eerste drijfveer geweest van grote verzamelaars 
die nu een collectie met louter bekende namen hebben. Iedereen is 
begonnen met ‘iets voor boven de bank’ – daar is niets mis mee. Je moet 
het werk immers om je heen willen hebben, ermee kunnen leven. ‘Ik 
koop kunst op gevoel, het moet mij meteen raken’, schrijft de echtgenote 
van een bankdirecteur die samen met haar man kunst kocht. ‘Ik hou van 
mooie dingen’, zegt een andere liefhebber van Lieuwes werk. Dat is het 
verschil met professionele kopers als musea en bedrijfscollecties: voor 
particuliere collectioneurs worden de kunstwerken hun huisgenoten. Ze 
zijn direct om je heen, in je meest intieme leefomgeving, en toch gaan ze 
niet verloren tussen de meubels, de televisie en de kinderen.

Kunst heeft de merkwaardige gave overeind te blijven te midden van het 
tumult van het gezinsleven. Omdat er genoeg momenten overblijven dat 
zo’n kunstwerk je ineens weer treft, raakt – ’s avonds na het werk, als de 
kinderen naar bed zijn, of gewoon tussendoor, in het voorbijgaan. ‘Het 
is met een schilderij net als met je relatie’, zegt een verzamelaar in mijn 
boek, ‘je moet zo nu en dan weer voelen waarom je voor die ander hebt 
gekozen, wat er zo leuk aan hem of haar is. Anders kun je het niet jaren-
lang met elkaar volhouden.’*

 ‘Ik moet het meteen in mijn huis willen hangen’, zegt een vrouwelijke 
verzamelaar. ‘Huiselijkheid’ noemt een gepensioneerde diplomate als 
belangrijke waarde van haar kunst. De standplaatsen wisselden elkaar 
af maar de schilderijen reisden met haar mee, als één van de weinige 
stabiele factoren die haar een gevoel van continuïteit boden. Ze trekt zich 
daarbij weinig aan van modes en grote namen – Lieuwes liefhebbers zijn 
geen ‘oren-kopers’. 

Een veelgenoemd motief van kopers is de herkenning die zij ervaren bij 
het zien van ‘hun’ schilderij. De directeur van een internationaal bedrijf 
die de hele wereld over reisde, herkent in het ‘portret’ van Lieuwes 
geboortedorp Grijpskerk, het dorp uit zijn eigen jeugd. Ook anderen 
noemen de gedeelde Friese achtergrond, zoals de liefde voor zeilen en 
water.

removed. Classic subjects like landscapes, still lifes and nudes are also 
accessible to laymen, and buyers appreciate that. Among the key words 
used by the collectors to describe the experience of his work are: warm; 
color(ful); intimate; honest; heartfelt; recognizable; uncomplicated; 
classical; timeless; inspiring. 

‘I’m not a connoisseur,’ a female diplomat says, while an entrepreneur 
remarks: ‘I would definitely not call myself an art expert.’ And yet, with 
some thirty paintings, he is by now the largest collector of Kingma’s 
work. (At the same time, he’s business-minded enough to regard his 
acquisitions as a ‘good investment potential’.) Sometimes the love of 
art was instilled in one’s early years, as in the case of a bank manager 
who bought a painting of a tree in bloom. ‘May it simply be beautiful?’ 
is the rhetorical question above one of the contributions in this book. 
Of course it may – there is probably no better reason for collecting art. 
Decorating one’s house has also been the initial motive of major collec-
tors who now own collections consisting of only big names. Everyone 
began with ‘something to hang above the couch’ – there’s nothing 
wrong with that. After all, you should want to have the work around you, 
to be able to live with it. ‘I buy art using my intuition,’ writes the wife of 
a former bank manager who bought art together with her husband. ‘I 
love beautiful things,’ says another admirer of Lieuwe’s work. That’s the 
difference with professional buyers, museums and company collections. 
For private collectors the pieces of art get to be like housemates. They 
are right there, in your most intimate living environment, yet they are 
not lost among the furniture, the television and the children. 

Art has the peculiar quality of being able to hold its own amidst the tumult 
of family life. Enough moments remain for the piece of art to suddenly 
move you again – in the evening after work, when the children are in bed, 
or just in between, in passing. ‘Paintings are like relationships,’ said one 
collector quoted in my book. ‘Every now and then you need to feel again 
why you chose for that person, what is so great about him or her. Other-
wise you will not be able to put up with each other for very long.’*  

‘I must want to put it up in my house immediately,’ said one female 
collector. A retired diplomat named ‘hominess’ as the most important 
value of the works she owns. Her job and location always changed, but 
the paintings traveled with her, as one of the few stable factors that gave 
her a feeling of continuity. She pays little attention to fashions and big 
names. Lieuwe’s admirers are not trend chasers. 

An often-mentioned motive of buyers is the recognition they experi-
ence when seeing ‘their’ painting. The general manager of an interna-
tional company who traveled all over the world recognized the village 
of his own youth in the ‘portrait’ of Grijpskerk, the village of Lieuwe’s 
childhood years. Others also mention the shared Friesian background, 
manifested in the love of sailing and water.

Trefwoorden die de verzame-
laars van Lieuwes werk 
noemen: warm; kleur(rijk); 
dichtbij; eerlijk, integer; 
herkenbaar, ongecompliceerd; 
klassiek, tijdloos; bezield.

Key words used by collectors 
to describe Lieuwe’s work: 
warm; color( ful); intimate; 
honest; heartfelt; recognizable; 
uncomplicated; classical; 
timeless; inspiring. 
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Het landschap van je kinderjaren – voor een Texelse hotelier zijn dat de 
duinen en de zee, daarom kocht hij het doek Strand XV. Een Parijs paar 
voelde zich vanzelf aangetrokken tot een doek van Zuid-Frankrijk met 
zijn slanke, donkere cipressen, terwijl een Californische in het schilderij 
Strand 43 de ruwe branding van de Grote Oceaan herkent. En de Ameri-
kaanse consul-generaal in Amsterdam koos het schilderij van de populie-
ren langs de Amstel niet vanwege kunsthistorische associaties (Mondri-
aan, Rembrandt) maar omdat zij altijd haar hardloop-ronde liep langs 
deze rivier.

De kunst van Lieuwe Kingma roept heel sterk zintuiglijke sensaties op 
de bezitters ervan: ‘Het schilderij trekt je naar binnen’ zegt de één, ‘het 
neemt je mee’ aldus een ander, ‘je kunt de zon voelen.’ Niet alleen de 
landschappen, ook de stillevens hebben dat – het zijn ‘Stimmungsbilder’.
Een vrouwelijke verzamelaar schrijft over haar bloemstilleven: ‘Mijn schil-
derij danst mee op de gemoedstoestanden van ons Parijse klimaat’ – om 
dan lyrisch de kleur- èn stemmingswisselingen te beschrijven die zij door 
Lieuwes doek ondergaat. Een psycholoog kocht voor een klant het doek 
van de zee vlak voordat een onweer losbarst: dat zie je niet alleen, je voelt 
hoe het is om ìn dat landschap te zijn, de opstekende wind te voelen, 
de dreiging en de luchtdruk. ‘Even ben ik dan op die plek die Lieuwe zo 
uitnodigend heeft neergezet’, aldus een voormalige rijksambtenaar.

Die ‘transporterende’ kracht van zijn werk wordt door mensen met heel 
verschillende beroepen genoemd en geroemd: onder Lieuwes liefheb-
bers bevinden zich docenten, een fysicus, een journalist, diplomaten, 
bankiers, een hotelier, een electrotechnisch ingenieur, een coach, een 
tandarts en een ondernemer. ‘Kunst is emotie’, zo beschrijft een bankma-
nager dat effect bondig; hij kocht een schilderij van een fruitboom in volle 
bloesem, na een bezoek aan Julie en Lieuwe thuis. Dat ‘meegenomen’ 
worden door een kunstwerk maakt, dat het niet alleen een tabula rasa is 
waarop je ze kunt projecteren maar dat de kunst een eigen, autonome 
kracht lijkt te hebben die je kan optillen en in een andere gemoedstoe-
stand kan brengen.

Daardoor groeit er een band tussen kunstwerk en eigenaar, die met de 
jaren steeds sterker wordt. Sommige verzamelaars praten zelfs tegen hun 
kunstwerken, als een huisdier dat je in het voorbijgaan even streelt of 
toespreekt – dan zijn de schilderijen, of beelden, werkelijk huisgenoten. 
Ook noemen collectioneurs de enorme waarde van de kunst zo dicht om 
zich heen te hebben. Je geniet het fantastische voorrecht het kunstwerk 
in heel verschillende gedaanten te zien: ’s ochtends in grijs licht, midden 
op de dag in warm geel, ’s avonds in strijklicht. Het is als de verschillende 
eigenschappen van een dierbare: je ziet steeds weer andere, onvermoede 
kanten aan die persoon. 

Zo wordt een kunstwerk waarmee je leeft, steeds gelaagder. Het mogen 
aanraken van kunst is bovendien een luxe die je thuis hebt en nergens 

anders: niet in een museum en niet in een galerie. Even langs een beeld 
strelen als je erlangs loopt, je hand laten gaan langs de tastbare klod-
ders op een olieverfschilderij: het draagt allemaal bij aan de band die de 
eigenaar heeft met zijn objecten – en die ze tot veel méér dan objecten 
maakt. Verzamelaars beschrijven hun ervaring van kunst opvallend vaak 
in fysieke termen: de kunst om hen heen voelt ‘als een warm bad’, ‘als 
een lekkere trui om me heen’, ‘als een tweede huid’.*  

Aankopen markeren belangrijke momenten in je leven: een kunstwerk 
gekocht van je eerste salaris, of tijdens je huwelijksreis; een sleutelwerk 
waarvoor je al je vakantiegeld uitgaf, een schilderij dat je in contact 
bracht met de maker of verkoper waarmee je nu al tientallen jaren be-
vriend bent. Een verzamelaar kan niet spreken over zijn collectie zonder 
zijn levensloop ter sprake te brengen. Ze herinneren de eigenaren ook 
aan speciale gebeurtenissen en emoties, die onlosmakelijk verbonden 
zijn met de kunst om hen heen. Een verzameling is de biografie van zijn 
verzamelaar. Mede daardoor is de impact die kunst heeft op zijn eigena-
ren, immens. Verzamelaars kunnen zich geen leven zonder hun dierbare 
kunst voorstellen. Als ze daarnaar worden gevraagd, schrikken veel 
liefhebbers enorm, zo merkte ik tijdens mijn onderzoek: ‘dat zou zijn alsof 
ik mijn vrouw moest missen’, ‘het zou een amputatie zijn, alsof ik een arm 
of been kwijt was’, en dergelijke vrij krasse vergelijkingen.* 

Toch zijn deze ervaringen minder extreem dan ze lijken als je bedenkt dat 
kunstwerken veel meer zijn dan dingen: ze zijn een deel van het leven van 
de eigenaar geworden, een deel van onszelf. ‘Lieuwes schilderijen zijn 
getuige geweest van ons hele leven’, schrijft een verzamelaarspaar, hij 
fysicus, zij onderzoeksjournalist. ‘Zij hebben ons gelukkig gezien en soms 
verdrietig.’ De schilderijen hebben meebewogen met alle fases in het 
leven van de eigenaren: geduldig, trouw, troostend. Dàt is de kracht die 
deze kunstliefhebbers en verzamelaars ontlenen aan de landschappen, 
stillevens en portretten van Lieuwe Kingma. 

r e n é e  s t e e n b e r g e n

*  Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in 
Nederland. Vassallucci, 2002

The landscape of one’s childhood can be the stimulus. For a former 
hotelier from Texel, that meant dunes and sea, which is why he bought 
the painting Beach XV. A couple from Paris was magnetically attracted 
by a view of the South of France with its tall, dark cypresses, while a 
Californian woman contrasted the violent surf of the Pacific Ocean in 
Beach 43. The American consul general in Amsterdam chose the painting 
of the tall poplars along the Amstel, not for the art history associations 
(Mondriaan, Rembrandt), but because she used to do her long-distance 
running along this river.

The paintings of Lieuwe Kingma evoke very strong sensory stimulations 
in their owners. ‘The painting pulls you in’ writes one. ‘It carries you 
along,’ says another, ‘you can feel the sunshine.’ Not only the land-
scapes have that, the still lifes do, too – they are ‘Stimmungsbilder’. 
A female collector writes about her flower still life: ‘My painting dances 
along to the mood changes of our Parisian climate,’ and goes on to 
describe the color changes and mood shifts that Lieuwe’s canvas brings 
her to experience. A psychologist bought a painting portraying the sea 
just before a storm for a client: ‘You not only see, you also feel what it’s 
like to be in that landscape, you feel the wind coming up, the foreboding 
storm, and the air pressure’.

That power of his work to ‘transport’ one is mentioned and praised by 
people with very diverse professional backgrounds. Among Lieuwe’s 
admirers represented here are teachers, a physician, a journalist, a dip-
lomat, bankers, an hotelier, an electrical engineer, an executive coach, 
and an entrepreneur. As a bank manager succinctly describes it: ‘Art is 
emotion.’ He bought a painting of a blossoming fruit tree after a visit to 
Julie and Lieuwe’s home. Being ‘carried along’ by a work of art means 
that it’s not just a tabula rasa onto which you can project your emotions, 
but a work that seems to have an autonomous power of its own to lift 
you up and bring you into a different state of mind.

Gradually, a bond is forged between the piece of art and its owner that 
grows stronger over time. Some collectors even talk to their art acquisi-
tions, like a pet you caress or address in passing. Then the paintings or 
sculptures have really become housemates. Collectors also mention the 
enormous value of having art so close at hand. You enjoy the fantastic 
privilege of seeing the work in very different guises: in the gray light 
of morning, midday’s warm yellow light, or in the glowing light of 
evening. It is as with the different character traits of someone you love: 
You keep seeing other, unexpected sides of that person. 

In that sense, a work of art you live with becomes ever more layered.
Being allowed to touch art is another luxury you only enjoy at home – 
certainly not at a museum or a gallery. Furtively caressing a sculpture 
as you walk past it, letting your hand explore the dabs of paint on an oil 
painting; it all contributes to the bond the owner has with his objects – 

making them much more than mere objects. Collectors describe their 
experience of art strikingly often in physical terms: the art around them 
feels ‘like a warm bath’, ‘like a comfortable sweater’, ‘like a second 
skin’.* 

Acquisitions mark important moments in your life: A piece of art bought 
with your first salary, or during your honeymoon; a creation you spent 
your entire holiday savings on, a painting that brought you in touch 
with its maker or seller, and with whom you’ve now been friends for 
decades. A collector cannot talk about his collection without bringing 
up his own life story. Pieces of art remind their owners of special events 
and emotions, inextricably bound up with the art that surrounds them. 
A collection is the biography of the collector. That is also partly the 
reason why the impact art has on its owners is so immense. Collectors 
cannot imagine a life without their treasured art. When asked to do so, 
many collectors found it a shocking thought, as I discovered during 
my research. ‘It would be like having to live without my wife’, ‘It would 
be an amputation, like losing an arm or a leg’, were a few of the stark 
comparisons that were made.* 

Yet these feelings are less extreme than they seem when you realize that 
works of art are much more than mere things. They have become a part 
of the life of their owners, a part of him- or herself. ‘Lieuwe’s paintings 
have been witnesses of our whole life,’ writes one collecting couple. 
He is a physicist and she is an investigative journalist. ‘They have seen 
us happy, and sometimes sad.’ The paintings have accompanied all the 
stages of the owners’ life: patient, loyal, consoling. That is the strength 
these art lovers and collectors derive from Lieuwe Kingma’s landscapes, 
still lifes and portraits.

renée steenbergen

*  Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in 
Nederland (Anything Costing That Much Is Priceless. Collectors of Modern Art in 
the Netherlands). Vassallucci, 2002

Dr. Renée Steenbergen is kunsthistoricus en promoveerde in 2002 op het 
spraakmakende proefschrift over kunstverzamelaars in Nederland, Iets wat zo 
veel kost, is alles waard. In 2008 publiceerde zij De Nieuwe Mecenas, over 
particuliere gevers voor kunst en cultuur. Steenbergen heeft haar eigen bedrijf, 
Bureau Renée Steenbergen , en treedt op als adviseur en curator op het gebied van 
collectievorming en mecenaat. Haar Centrum Geef om Cultuur, voor overdracht van 
particulier kunstbezit naar openbare collecties, gaat in 2011 van start.
 www.ReneeSteenbergen.com 

Renée Steenbergen is an art historian. She obtained her doctorate in 2002 with Iets 
wat zo veel kost, is alles waard (Anything Costing That Much Is Priceless), a 
high-profile dissertation on art collectors in the Netherlands. In 2008 she published 
De Nieuwe Mecanas (The New Patron), a book about private sponsors of art and 
Culture. Steenbergen has her own company, Bureau Renée Steenbergen, and acts 
as advisor and curator in the field of collection development and patronage. Her 
Care for Culture Centre focuses on mediation between private benefactors and art 
organizations, and will become operative in 2011. www.ReneeSteenbergen.com 

De kunst van Lieuwe Kingma roept 
heel sterk zintuiglijke sensaties op de 
bezitters ervan: ‘Het schilderij trekt je 
naar binnen’ zegt de één, ‘Het neemt 
je mee’ aldus een ander, ‘Je kunt de 
zon voelen.’

‘Lieuwes schilderijen zijn 
getuige geweest van ons 
hele leven’, schrijft een 
verzamelaarspaar. ‘Ze 
hebben ons gelukkig gezien 
en soms verdrietig.’

The paintings of Lieuwe Kingma 
evoke very strong sensory stimulations 
in their owners. ‘The painting pulls 
you in’ writes one. ‘It carries you 
along,’ says another, ‘You can feel the 
sunshine.’

‘Lieuwe’s paintings have 
been witnesses of our 
whole life,’ writes one 
collecting couple. ‘They 
have seen us happy and 
sometimes sad.’
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no regrets

It has been twenty years since I said goodbye to my position as lecturer in art 
and cultural history at the Minerva Academy in Groningen. I learned a great deal 
from my students and colleagues in Groningen. When you have just left the uni-
versity, as I had at the time, you take a lot of book knowledge with you, but that 
knowledge is of limited use once you enter the world of color studies, model 
drawing, oil paint and evaluations.

In particular, the evaluation discussions and final exams, where I had the privi-
lege of playing the role of clerk, were a real feast. All the instructors, students 
and their final exam products would find themselves together in one classroom, 
and it did not matter how long the process took or how much the grade book 
was going to weigh by the end of the day. Even the most miniscule of drawings 
that I might consider mediocre would occasion extensive discussions among 
other teachers who saw something more worthwhile in it. 

Lieuwe Kingma’s work never needed to be discussed at length. Even a child 
could see that it was good. In the early eighties, many of Minerva’s students had 
developed a rather conservative style, somewhere between impressionism and 
expressionism, which they took over from their teachers. Lieuwe used this tradi-
tional approach early on as a springboard to develop a style of his own, which by 
no means represented a break with tradition, rather a very individual interpreta-
tion of it. One of the perks of being a clerk at the evaluation discussions and 
final exams was that you saw everything before anyone else did. This was how 
I often managed to snatch the most beautiful items away before my colleagues, 
who also liked to buy works of art from their best students, had a chance to 
buy them. The best acquisition I ever made at a final exam was in 1985, when 
I bought Lieuwe’s Still Life with Yellow Vase. Lieuwe had just started using a new 
technique, making collages of painted pieces of paper cut into shapes.

Collages have a long tradition in the history of art. But in the case of Still Life with 
Yellow Vase you can’t speak of a collage in the style of any particular well-known 
artist. It has the colorfulness of a Matisse and the angularity of the cut-out 
shapes of Picasso, and at the same time it is much more than the sum of its 
parts. The shapes are recognizably cut out and pasted, giving a peculiar spatial 
dynamic to a composition that is otherwise flat as a pancake, due in particular to 
the broad stripes of the wallpaper and the rhythmical flowering sprigs that ap-
pear out of nowhere. The work is composed of countless pieces of paper set be-
side and on top of one another, each with its own, often decorative motifs. From 
a distance it looks like a harmoniously painted whole, but only from nearby do 
you see how ingenious its construction actually is. Usually a puzzle is a painting 
cut into pieces, but here the process is exactly the other way around.

Lieuwe’s still life has had a place of honor in our living room since 1985. Every 
time I look at it – and that happens often! – I think: ‘I should never have given 
up my job at the Minerva Academy. How many brilliant works of art I must have 
missed in those past twenty years!’ But then again, a student like Lieuwe only 
comes around once in a lifetime.

nooit spijt gehad

Twintig jaar geleden nam ik afscheid van mijn baan aan de Academie Minerva 
in Groningen als docent kunst- en cultuurgeschiedenis. Van mijn studenten 
en collega’s in Groningen heb ik heel veel geleerd. Als je net van de universi-
teit komt, zoals ik toen, dan weet je wel veel uit boekjes, maar die kennis is 
toch maar beperkt op het moment dat je de wereld van kleurstudies, model-
tekenen, olieverf en werkbesprekingen instapt. 

Vooral de werkbesprekingen en de eindexamens, waarbij ik de rol van 
secretaris mocht spelen, waren een feest. Alle docenten, alle studenten en al 
het werk in een lokaal en het gaf niet hoe lang het duurde en hoe zwaar het 
rapportenboek aan het einde van de dag ging wegen. Zelfs het minuscuulste 
tekeningetje dat ik als een matig geval beschouwde, was altijd goed voor 
uitvoerige beschouwingen van docenten die er wel degelijk iets in zagen.

Het werk van Lieuwe Kingma hoefde nooit ellenlang besproken te worden, 
dat zag zelfs een kind, dat was goed. Begin jaren tachtig werkten veel studen-
ten van Minerva in een tamelijk behoudende stijl, zo tussen impressionisme 
en expressionisme in, die zij overnamen van hun leraren. Lieuwe gebruikte de 
traditie als springplank om al snel een eigen stijl te ontwikkelen, die geens-
zins brak met de traditie, maar daar toch een geheel eigen invulling aan gaf. 
Een van de voordelen van de werkbespreking en de eindexamens was dat 
je als secretaris alles ziet en altijd vooraan staat. Op die manier snaaide ik 
vaak de mooiste dingen weg voor collega’s, die ook graag wat kochten van 
hun beste studenten. De beste aankoop die ik ooit op een eindexamen heb 
gedaan, was in 1985 Lieuwes Stilleven met Geel Vaasje. Lieuwe was toen net 
begonnen met een nieuwe techniek, collages van in vorm geknipt beschilderd 
papier. 

Collages hebben in de kunstgeschiedenis een lange traditie. Toch kun je 
bij het Stilleven met Geel Vaasje niet spreken van een collage-in-de-trant-van. 
Het heeft de kleurigheid van een Matisse en de hoekigheid van de geknipte 
vormen van Picasso, en tegelijk is het zoveel meer dan de som der delen. 
De vormen blijven herkenbaar uitgeknipt en opgeplakt, wat een bijzondere, 
ruimtelijke dynamiek verleent aan een compositie die verder zo plat als een 
dubbeltje is, met name door brede strepen van het behang en de ritmische 
bloesemtakken die uit het niets tevoorschijn komen. Het werk bestaat uit 
ontelbare stukjes papier naast en op elkaar, elk weer met zijn eigen, vaak 
decoratieve motiefjes. Van een afstand is het een harmonisch geschilderd 
geheel, van dichtbij zie je pas hoe geraffineerd het in elkaar steekt. Meestal 
is een puzzel een schilderij dat in stukjes is gefiguurzaagd, maar hier is het 
precies andersom. 

Sinds 1985 hangt het stilleven van Lieuwe op een ereplaats bij ons in de 
huiskamer. Iedere keer als ik er naar kijk – en dat is vaak! – denk ik: ik had die 
baan bij de Academie Minerva nooit moeten opgeven. Wat heb ik de afgelo-
pen twintig jaar mogelijk aan briljant werk gemist! Maar aan de andere kant: 
zo’n student als Lieuwe tref je maar één keer. 
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m a r l i t e  h a l b e r t s m a
Professor cultural history, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

still life with vase and tomato,  1984

oil on paper / collage

19.7 x 25.6 inches

s t i l l e v e n  m e t  v a a s j e  e n  t o m a a t,  1 9 8 4

olieverf op papier / collage

50 x 65 cm
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portrait of a landscape
In 1948, when I was 12 years old, I had my first experience of visiting a house that had 
too many paintings on the walls. I had become friends with the son of the local doctor 
in Bergen, a well known artists’ village. The doctor’s impressive house was filled with 
works from the Bergen School of Art, such as Mattieu Wiegman, Van Blaaderen, Jaap 
Min, et cetera. I wanted the same thing in my house when I grew up: from a hallway with 
beautiful paintings, to a living room with an abundance of, if possible, even more beautiful 
paintings. Later on I discovered that there are two types of Dutch interiors: those with 
hardly any paintings at all, and those overflowing with paintings.

Today, some 60 years later, I can confirm that my childhood dream of too many paint-
ings has somewhat come true. But I don’t have a collection. If a true collection needs to 
have a binding element, mine is a mish mash. The explanation is that my wife and I have 
collected in a totally undisciplined manner. Our acquisitions were never the result of 
purposeful inquiry, rather chance happenings that occurred simply because we were taken 
by something at the moment. Of course, on second thought, some things got relegated 
to the basement. But overall we think that our spontaneously chosen paintings, in spite 
of their often totally different characters, go together very well. For example, we experi-
ence an unexpected synergy between an abstract work by Wil Bouthoorn (1916-2004) and 
a traditional figurative water color by the French painter Joseph Lesage (1884-1918) that 
hangs next to it. Apropos of surprising synergy, I remember the exhibition ‘On Deposit’ at 
the Kröller-Möller (a Dutch museum of modern art), where they had exhibited paintings 
from their archives in a completely unorthodox arrangement namely in alphabetical order, 
so that a Titian could hang next to a Toorop.

We discovered Lieuwe Kingma when viewing one of his paintings on the wall of a friend 
who is an avid collector. It is a fascinating landscape of southern France. I always have to 
experience landscapes by looking at them intensely. Sometimes the magic takes place: I 
see what I don’t see! In the painting of southern France, I suddenly see the air quivering 
upwards in the scorching afternoon heat. I see it, because I once spent several unforgetta-
ble days in just such a landscape. To me, Lieuwe Kingma is a true painter of the landscape. 
His work has the magic of the second glance, especially for those who have lived or 
walked around in similar settings, or dreamed of doing so.

I have a painting by Lieuwe Kingma that calls up a flood of images from my memory. In 
1943, during the war, as a little boy, I went to stay with a family in Friesland (a province in 
the northern part of the Netherlands). It was a journey to the end of the world: traveling by 
train to Enkhuizen (a harbor town), by boat to Stavoren, by smaller train to Sneek in the 
heart of Friesland, and finally completing the last stretch to the village of IJlst by foot. It 
was there that I stepped into my painting. A landscape with dark dog’s tail grass, a high 
sky with a blanket of clouds that had been blown about by the storm but was still hanging 
close by, this was a panorama with traces of all seasons. In the distance one saw a wisp of 
houses, and the shed of farmer Knosse, whose dialect I could not understand. Under the 
endless expanse of sky I became an even smaller boy, overcome with pangs of homesick-
ness. Lieuwe Kingma painted the view of his native village Grijpskerk. But it is simultane-
ously my painting of IJlst, where I was homesick as a little boy. 

The Friesian landscape hangs in our living room next to an alienating cityscape: Mulberry 
Street in the heart of New York, by the American painter Frank Bologna. But that’s another 
story. 

In brief, we see many things in our paintings, even that which we don’t see. Lieuwe 
Kingma is a magical painter of landscapes. He uses colors that on first sight are unassum-
ing, but on closer consideration become intense. The rendering of reality – fields, trees, 
houses – seems simple, but that is deceptive. With many landscapes, I immediately look 
into the distance of my imagination. The truth is, I simply miss yet another landscape by 
Lieuwe Kingma in my living room. 

portret van een landschap
In 1948, ik was toen 12 jaar, kwam ik voor het eerst in een huis met te veel 
schilderkunst aan de wanden. Ik was vriendje geworden met het zoontje van 
de dorpsarts van Bergen. De imposante dokterswoning hing vol met werken 
van de Bergense School: Mattieu Wiegman, Van Blaaderen, Jaap Min, enz. Dat 
wou ik later ook in mijn huis: door een gang vol prachtige schilderijen naar een 
woonkamer met een overdaad aan zo mogelijk nog prachtiger schilderijen. Later 
ontdekte ik dat er inderdaad een tweedeling bestaat in Nederlandse interieurs: 
ofwel nauwelijks een schilderij ofwel een teveel aan schilderijen.

Vandaag, zo’n 60 jaar later, constateer ik dat mijn jongensdroom van te veel schil-
derijen een beetje is uitgekomen. Maar ik heb geen collectie. Als aan een collectie 
een bindend element ten grondslag moet liggen, dan is mijn verzameling een rat-
jetoe. De verklaring luidt dat mijn vrouw en ik volstrekt ongedisciplineerd hebben 
verzameld. Onze aankopen waren nooit het resultaat van gericht speurwerk; altijd 
toevallig; louter omdat we er spontaan voor vielen. Natuurlijk is er, bij nader inzien, 
wel eens wat in de kelder verdwenen. Maar doorgaans vinden we dat onze spon-
taan gekozen schilderijen, ondanks totaal verschillende signatuur, goed bij elkaar 
passen. We ervaren bijvoorbeeld een onverwachte synergie tussen een abstract 
werk van Wil Bouthoorn (1916-2004) dat hangt naast een traditioneel figuratieve 
aquarel van de Franse schilder Joseph Lesage (1884-1918). Andere tijd, andere stijl 
en ander thema. Ter zake van verrassende synergie herinner ik me overigens de 
tentoonstelling ‘Op depot’ in het Kröller-Möller. Men had schilderijen uit de opslag 
tentoongesteld volgens een volstrekt onorthodoxe indeling namelijk in alfabetische 
volgorde, zodat een Titiaan naast een Toorop kon hangen.

We hebben Lieuwe Kingma ontdekt aan de wand van een toegewijd collectioneren-
de vriend. Een boeiend Zuid-Frans landschap. Ik moet landschappen altijd uitpro-
beren door er intensief naar te kijken. En soms ontstaat de magie: ik zie wat ik niet 
zie! Op het schilderij van een Zuid-Frans landschap zie ik ineens in de schroeiende 
middaghitte de lucht trillend opstijgen. Ik zie het, want ik heb ooit onvergetelijke 
dagen in zo’n landschap doorgebracht. Lieuwe Kingma is voor mij een schilder van 
het landschap dat de magie heeft van het tweede gezicht, vooral voor wie in zo’n 
landschap heeft geleefd, rondgelopen, of ervan heeft gedroomd.

Ik heb een schilderij van Lieuwe Kingma, dat bij mij een filmische herinnering op-
roept. In 1943, tijdens de oorlog, logeerde ik als jongetje in Friesland. Een reis naar 
het eind van de wereld: met de trein naar Enkhuizen; met de boot naar Stavoren; 
met een treintje naar Sneek; het laatste stuk lopend naar IJlst. En daar kwam ik in 
mijn schilderij. Een landschap met donker kamgras; een hoge lucht met een wol-
kendek dat na de storm verwaaid maar gesloten is blijven hangen; een panorama 
met een zweem van alle seizoenen. In de verte een plukje huisjes, en de stal van 
de onverstaanbaar pratende boer Knosse. Onder de eindeloze hoeveelheid hemel 
word ik een nog kleiner jongetje, dat opwellingen van heimwee krijgt. Lieuwe 
Kingma heeft een zicht op zijn geboortedorp Grijpskerk geschilderd. Maar het is 
gelijktijdig mijn schilderij van IJlst, waar ik als jongetje heimwee had.

Het Friese landschap hangt in onze huiskamer naast een vervreemdend stads-
gezicht: Mulberry Street in hartje New York, door de Amerikaanse schilder Frank 
Bologna. Maar dat is weer een ander verhaal.

Kortom, we zien heel wat in onze schilderijen, en vooral niet alleen wat we zien. 
Lieuwe Kingma is een toverschilder van het landschap. Kleuren die op het eerste 
gezicht vaak bescheiden zijn, en bij nadere beschouwing intens worden. De 
weergave van de werkelijkheid – velden, bomen, huizen – lijkt simpel, maar dat is 
bedrieglijk. Bij veel landschappen kijk ik meteen de verte in van mijn verbeelding. 
Eigenlijk mis ik nóg een landschap van Lieuwe Kingma in mijn huiskamer.

c
o

llec
to

r
s   ver

zam
elaar

s

Ik heb een schilderij 
van Lieuwe Kingma, 
dat bij mij een 
filmische herinnering 
oproept.

I have a painting 
by Lieuwe Kingma 
that calls up a flood 
of images from my 
memory.

b o b  t o l u d  
Amsterdam, The Netherlands

dutch landscape (grijpskerk),  1983

oil on paper

19.7 x 25.6 inches

l a n d s c h a p  b i j  g r i j p s k e r k ,  1 9 8 3

olieverf op papier

50 x 65 cm
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lieuwe kingma, my eye-opener

It is September 1, 1991. I’ve been invited by friends of mine to celebrate the 
birthday of a colleague of theirs in Alkmaar. While we are enjoying our-
selves in the garden new guests arrive. I learn that it is Lieuwe Kingma and 
his girlfriend Julie Johnson from Schiedam. I am introduced to them, and I 
learn that Lieuwe is an artist (painter), born in Grijpskerk, Groningen. We 
get into an interesting conversation. We get along. Since I am very interested 
in art myself, we have no lack of things to talk about. 

Lieuwe was trained at the Minerva Academy in the city of Groningen. I 
knew that those who attend this school still really learned to paint. Matthijs 
Röling and other famous artists were among the instructors there. In order 
to support himself, Lieuwe said, he taught art at several secondary schools. 
As I was a teacher myself, we shared a common ground: conveying your pas-
sion to your students. In my case: English and Music.

Lieuwe told me that he was planning to give his first exhibition in November 
that year, at his house in Schiedam. He invited me to come. The exhibition 
was going to last one weekend, but unfortunately I couldn’t make it on the 
weekend it was to take place. I suggested coming a week earlier, if it suited 
him. His reaction was positive. Together with my best friend – an art lover as 
well – I went to Schiedam. Right in the center near the church, the house of 
Lieuwe and Julie was easy to find. 

In the large living room, the walls were filled with his work. The first paint-
ing I saw reminded me of the work of Wim Oepts. As I had seen a major 
exhibition of Oept’s work at the Singer Museum in Laren only a few weeks 
before, it was still fresh in my memory. I told this to Lieuwe. He smiled, took 
the painting from the wall, turned it around and said: “Look at the title.” It 
said: ‘Tribute to Oepts’! This was no coincidence, and I said: “Put a red dot on 
it. It’s sold!”

That was my first painting by Lieuwe Kingma and it was the first work that 
he sold at his first exhibition. I later heard that no fewer than 14 paintings 
were purchased that weekend. So others had also recognized that this was 
work created by a very promising artist.

It didn’t stop at one painting. We became friends. His work appealed to 
me and fit in perfectly among the works by other artists that I had acquired 
through the years, such as Jeanne Bieruma Oosting, Theo Kurpershoek, 
Harrie Kuyten, Theo Swagemakers and Hein Stork.

Lieuwe came over to see how his paintings were displayed, and started mak-
ing sketches of the living room. This resulted in two beautiful paintings of 
my house’s interior, which I naturally added to my Lieuwe Kingma collec-
tion! So you see how an invitation to a simple birthday party can have the 
most unique artistic consequences!

lieuwe kingma, mijn ‘eye opener’ 

Het is 1 september, 1991. Door een vriendin ben ik uitgenodigd een verjaardag 
mee te vieren van een van haar collega’s in Alkmaar. We zitten heerlijk in de 
tuin, als er nieuwe gasten arriveren. Het zijn Lieuwe Kingma en z’n vriendin Julie 
Johnson uit Schiedam. Ze worden aan mij voorgesteld en ik hoorde dat Lieuwe 
kunstschilder was, geboren in Grijpskerk, Groningen. We raken in een interessant 
gesprek gewikkeld. Het klikte. Daar ik zelf heel erg geïnteresseerd ben in kunst, 
hadden we geen gebrek aan gespreksstof. 

De achtergrond van Lieuwe was de opleiding aan de Minerva Academie in de 
stad Groningen. Ik wist dat je hier nog echt leerde schilderen. Matthijs Röling 
e.a. bekende kunstenaars gaven hier les. Om in z’n levensonderhoud te voorzien 
vertelde Lieuwe me dat hij les gaf op scholen. Daar ik zelf ook leraar was, bleek er 
een overeenkomst te zijn: iets overbrengen aan je leerlingen waar je zelf vol van 
bent. In mijn geval: Engels en Muziek.

Lieuwe vertelde dat hij in november van dat jaar een eerste expositie had gepland 
in z’n woning in Schiedam. Ik werd daarvoor uitgenodigd. Het zou een één-week-
end-expositie zijn, maar dat bewuste weekend kon ik helaas niet. Niet getreurd 
en toch een afspraak gemaakt om een weekje eerder te komen, als dat gelegen 
kwam. Het antwoord was positief. Samen met m’n beste vriend – ook kunstlief-
hebber – reisden we af naar Schiedam. Midden in het centrum bij de Grote Kerk, 
was het huis van Lieuwe en Julie.

In de grote woonkamer hingen de wanden al vol met het werk. Het eerst schilderij 
dat ik zag deed me denken aan het werk van Wim Oepts, van wie ik in het Singer 
Museum te Laren, enkele weken daarvoor een grote overzichtstentoonstelling 
had gezien. Dit werk zat nog vers in mijn geheugen. Ik vertelde dit tegen Lieuwe. 
Hij glimlachte, haalde het schilderij van de wand, draaide het om en zei: ‘Kijk 
eens naar de titel.’ Daar stond: ‘Ode aan Oepts’! Dit was geen toeval en ik zei: ‘Doe 
daar maar een rode stip op. Die is nu verkocht!’

Het werd mijn eerste schilderij van Lieuwe Kingma en het was het eerste ver-
kochte werk op z’n eerste expositie. Later hoorde ik dat in het bewuste weekend 
wel veertien schilderijen verkocht waren. Anderen hadden dus ook gezien, dat 
daar werk hing van een veelbelovende kunstenaar.

Het is niet bij één schilderij gebleven. We zijn vrienden geworden. Het werk sprak 
me aan, en paste heel goed bij werken die ik in de loop der jaren had gekocht van 
andere kunstenaars zoals: Jeanne Bieruma Oosting, Theo Kurpershoek, Harrie 
Kuyten, Theo Swagemakers en Hein Stork. 

Lieuwe kwam kijken hoe zijn werken hingen en begon in de woonkamer schetsen 
te maken van het interieur. Dit resulteerde in twee prachtige interieurschilderijen, 
die natuurlijk ook aan mijn verzameling ‘Lieuwe Kingma’ werden toegevoegd. 
Zo zie je maar, hoe een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje geweldig leuke 
kunstzinnige gevolgen kan hebben!

c
o

llec
to

r
s   ver

zam
elaar

s

a d r i a a n
Sint Pancras, The Netherlands

landscape with red shed,  1991 

(tribute to oepts)

oil on canvas, 15.8 x 15.8 inches

l a n d s c h a p  m e t  r o o d  s c h u u r t j e ,  1 9 9 1

( o d e  a a n  o e p t s )

olieverf op doek, 40 x 40 cm
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interior i,  1998

oil on canvas 

23.6 x 19.7 inches

i n t e r i e u r  i ,  1 9 9 8

olieverf op doek

60 x 50 cm

study of interior i,  1997 

sketchbook page,

pencil, 11.8 x 8.3 inches

s t u d i e  v o o r  i n t e r i e u r  i ,  1 9 9 7

schetsboekblad, 

30 x 21 cm
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interior ii,  1998

oil on canvas 

19.7 x 11.8 inches

i n t e r i e u r  i i ,  1 9 9 8

olieverf op doek

50 x 60 cm

study of interior ii,  1997 

sketchbook page,

pencil, 8.3 x 11.8 inches

s t u d i e  v o o r  i n t e r i e u r  i i ,  1 9 9 7

schetsboekblad, 
21 x 30 cm
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a lively still life

The art lover who visits Lieuwe Kingma’s wonderful, sunny studio in Hilversum 
immediately understands what it is that fascinates this artist: the still life. There are 
vases and pots with dried flowers all over the place. Kingma has introduced structure 
within the chaos that reigns.

Lieuwe Kingma is a figurative painter, which is why his work fits seamlessly into the 
ING Collection. He is represented in the collection with five works, which hang in 
various office locations. At ING, art is not only an essential part of the company’s 
identity; it also gives color to the daily work environment. People often work in the 
same office space for a long time. It is important that this space stimulates them 
and fosters their creative thinking as much as possible. There is no room or corridor 
without a work from the art collection. From time-to-time these pieces of art change 
location. Paintings are regularly loaned to national and international museums. In 
1996, ING selected several of Lieuwe Kingma’s paintings for the ‘New Acquisitions’ 
exhibition at Slot (castle) Zeist.

The still life is a foundational theme in Kingma’s work. He doesn’t tell a story, he 
simply reveals what is there. Kingma is not a still life painter in the traditional sense. 
He doesn’t paint directly from reality, but he does assemble still lifes in his studio. 
The composition already exists in his mind’s eye and is studiously worked out. 
Themes arise out of a combination of perception and memory and are simplified to 
abstract color fields when put on canvas. Within these fields, the objects are accen-
tuated by their contours. Still Life with Chair from 1994 shows how the background, 
the foreground and the lines of the composition all run together higgledy-piggledy. 
In this way a tension is created between reality and imagination. It is this tension in 
particular that makes Kingma’s work so interesting. 

Changing perspectives in his still lifes, such as a bird’s-eye view or a frog’s perspec-
tive, make for large color fields that lend a specific charge and dynamic aspect to the 
compositions. In Still Life with Yellow Vase from 1994 for example, the vase almost fills 
the entire canvas. Kingma positions the flowers and the vase like pieces on a chess-
board, letting them form a contrast with their hard and lifeless background. Kingma 
is not a painter of the spontaneous gesture, but rather looks for the right balance. 
The boundary between figurative and abstract is never a sharp, straight line for him. 
Nevertheless, reality is always his point of departure. 

Kingma likes to experiment with light and color. His paintings are characterized by 
strong color accents. His work Still Life with Green Bottle I from 1994 is powerful and 
balanced. Kingma doesn’t see the colors on his canvas as separate from one another, 
but as a unified whole. Color and form reinforce each other in a subtle manner. The 
use of rapid brush strokes stands out. The still life is built up by means of broad 
brush strokes. Kingma applies several layers of paint, one after the other. The various 
layers of paint are applied so sparingly that in some places several layers are visible at 
once. This technique gives his paintings an interesting and very transparent struc-
ture. In Still Life with Pumpkin from 1994, this transparent structure of the paint can be 
seen quite clearly.

On behalf of ING Art Management, I want to congratulate Lieuwe Kingma with this 
beautifully illustrated catalogue. 

een levendig stilleven

De kunstliefhebber die het prachtige zonnige zolderatelier van Lieuwe Kingma in Hil-
versum bezoekt, wordt meteen duidelijk wat de fascinatie is van deze kunstenaar: het 
stilleven. Overal staan vaasjes en potjes met gedroogde bloemen. Kingma heeft structuur 
aangebracht binnen de chaos die er heerst.

Lieuwe Kingma schildert figuratief en zijn werk sluit daarom naadloos aan bij de ING Col-
lectie. Hij is met vijf schilderijen vertegenwoordigd in de collectie en zijn werken hangen 
op verschillende plekken binnen de kantoren van ING. Kunst is bij ING niet alleen een 
essentieel onderdeel van de bedrijfsidentiteit, maar kleurt bovendien de dagelijkse werk-
omgeving. Medewerkers werken vaak langdurig in dezelfde ruimte. Het is belangrijk dat 
die ruimte stimuleert en het creatief denken zo veel mogelijk bevordert. Er is geen zaal of 
gang zonder een werk uit de kunstcollectie. Van tijd tot tijd wisselen de kunstwerken van 
verblijfplaats. De schilderijen worden in bruikleen gegeven aan nationale- en internatio-
nale musea. Zo heeft ING in 1996 een aantal schilderijen van zijn hand geselecteerd voor 
de tentoonstelling ‘Nieuwe Aanwinsten’ in het Slot Zeist.

‘Het stilleven’ loopt als een rode draad door Kingma’s oeuvre. Hij vertelt geen verhaal; 
hij laat alleen zien wat er is. Kingma is geen stillevenschilder in de traditionele zin. Hij 
schildert niet direct naar de werkelijkheid, maar monteert zijn stillevens in zijn atelier. De 
compositie zit vooraf in zijn hoofd en komt weloverwogen tot stand. De onderwerpen ont-
staan uit een combinatie van waarneming en herinnering en worden op een vereenvoudig-
de wijze in geabstraheerde kleurvlakken op het doek aangebracht. Binnen deze vlakken 
worden de voorwerpen geaccentueerd door hun contouren. Stilleven met stoel uit 1994 laat 
zien dat de achtergrond, de voorgrond en het lijnenspel van zijn compositie kriskras door 
elkaar lopen. Hierdoor creëert hij een spanning tussen werkelijkheid en verbeelding. Het 
is in het bijzonder deze spanning die het werk van Kingma zo interessant maakt. 

Door in zijn stillevens een wisselend gezichtspunt in te nemen, zoals een vogel- en kik-
kerperspectief, ontstaan ruime kleurvlakken, die de compositie een zekere spanning en 
dynamiek verlenen. In Stilleven met gele vaas uit 1994 vult de vaas bijvoorbeeld bijna het 
gehele beeldvlak. Als stukken op een schaakbord positioneert Kingma de bloemen en 
de vaas die een contrast vormen met de harde en levenloze ondergrond. Kingma is geen 
schilder van het spontane gebaar. Hij zoekt naar het juiste evenwicht. De grens tussen 
figuratie en abstractie is bij Kingma nooit een scherpe, rechte lijn geweest. De werkelijk-
heid is wel altijd zijn uitgangspunt gebleven. 

Kingma experimenteert graag met licht en kleur. Zijn schilderijen worden gekenmerkt 
door sterke kleuraccenten. Het werk Stilleven met groene fles I uit 1994 is krachtig en uitge-
balanceerd. Kingma ziet de kleuren op zijn doek niet los van elkaar, maar als één geheel. 
Kleur en vorm ondersteunen elkaar op subtiele wijze. Het gebruik van vlotte penseel-
streken valt op. Het stilleven wordt door middel van brede penseelstreken opgebouwd. 
Kingma brengt meerdere verflagen achtereenvolgens op het doek aan. De verschillende 
lagen verf zijn dusdanig dun aangebracht dat zij op sommige plekken door elkaar heen 
te zien zijn. Deze techniek geeft zijn schilderijen een interessante en zeer transparante 
structuur. In Stilleven met pompoen uit 1994 is deze transparante structuur van de verf goed 
te zien. 

Namens ING Art Management wil ik Lieuwe Kingma feliciteren met deze prachtig geïl-
lustreerde catalogus. 
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s a n n e  t e n  b r i n k 
Curator ING Art Management, Amsterdam, The Netherlands

yellow vase,  1994

oil on paper on panel

12.6 x 10.2 inches

g e e l  v a a s j e ,  1 9 9 4

olieverf op papier op paneel

32 x 26 cm
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still life with pumpkin i,  1994

oil on paper on panel 

12.6 x 10.2 inches

s t i l l e v e n  m e t  p o m p o e n  i ,  1 9 9 4

olieverf op papier op paneel

32 x 26 cm

still life with green bottle i ,  1994

oil on paper on panel

12.6 x 10.2 inches

s t i l l e v e n  m e t  g r o e n e  f l e s  i ,  1 9 9 4

olieverf op papier op paneel

32 x 26 cm
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invisible collections

This text is from the catalog produced in connection 
with the 1995 exhibition ‘Invisible Collections’, held 
by the Stichting Beeldende Kunst Amsterdam (SBK) in 
celebration of its 40th anniversary.

The SBK Amsterdam did not decide to have an exhibition in or-
der to celebrate its 40th jubilee year. After all, the main purpose 
of its collections is not that they be exhibited. These pieces of art 
are primarily meant to be on loan. They belong with you at home 
or in the workplace. That is why most of the SBK collection is 
invisible.

However, during our jubilee year we are starting with a com-
pletely new way of acquiring works of art, which involves the 
establishment of closer ties to the artists we work with. In addi-
tion, this newly acquired work offers us a welcome opportunity 
to give you an idea of what is possible within the SBK system. 
The way in which they are displayed elegantly illustrates the pos-
sibilities available for enriching your home or workplace with 
pieces of art. 

There is more that makes this exhibition special. Should you 
decide to buy or have one of these works on loan, it will be 
almost immediately delivered to the location of your choice. The 
empty spot will be filled with a piece of art from our invisible 
collection, until the next interested party makes him- or herself 
known. The resulting mobility reflects what the SBK, only 40 
years young, has in mind for the future.

We consider ourselves fortunate that our past, present and future 
cross paths at this exhibition in the artistic heart of our city, in 
the halls of Arti at Amicitiae.

Amsterdam, December 3, 1995

onzichtbare collecties

Tekst afkomstig uit de catalogus bij de expositie ‘On-
zichtbare Collecties’, verschenen ter gelegenheid van 
het 40-jarige jubileum van de Stichting Beeldende Kunst 
Amsterdam (SBK) kunstuitleen in 1995.

De SBK Amsterdam koos niet als vanzelfsprekend voor een tentoon-
stelling als hoogtepunt in de viering van het 40-jarig jubileum. De 
collecties van de SBK hebben namelijk niet als voornaamste doel om 
geëxposeerd te worden. De werken dienen vooral te worden uitge-
leend: ze horen bij u in huis of op het werk. Dat is de reden dat het 
grootste deel van de SBK-verzameling onzichtbaar is.

Echter, in ons jubileumjaar zetten we een geheel nieuwe wijze van 
verwerven van kunstwerken in, die tevens inhoudt dat er een nauwere 
band met samenwerkende kunstenaars ontstaat. Een bijkomend 
voordeel is dat we nu een goede gelegenheid hebben u door middel 
van dit pas verworven werk een beeld te geven van wat binnen het 
SBK-systeem mogelijk is. In de manier van inrichten wordt lichtvoetig 
ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om u huis of uw werkplaats 
met kunst te verrijken.

Er is meer wat deze expositie bijzonder maakt. Als u besluit tot lenen 
of aanschaffen van een van de werken, dan wordt dit vrijwel onmid-
dellijk bezorgd waar u het wilt hebben. De lege plek wordt daarna 
vanuit onze onzichtbare collecties aangevuld en de volgende belang-
stellende kan zich aandienen. De beweeglijkheid die zo ontstaat is 
een voorafspiegeling van wat deze SBK nog meer van plan is, 40 jaar 
jong.

Wij prijzen ons gelukkig dat onze toekomst, heden en verleden elkaar 
kruisen op deze expositie, in het kunstzinnig hart van onze stad, in de 
zalen van Arti et Amicitiae.

Amsterdam, 3 december 1995

t h e  b o a r d  o f  t h e  s t i c h t i n g  b e e l d e n d e  k u n s t  ( s b k )  a m s t e r d a m
Amsterdam, The Netherlands

mud flats iv,  1995

oil on paper on panel

 12.4 x 16.5 inches

k w e l d e r s  i v,  1 9 9 5

olieverf op papier op paneel 

31,5 x 42 cm
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mud flats vii,  1997

oil on paper on panel 

12.6 x 15.4 inches

k w e l d e r s  v i i ,  1 9 9 7

olieverf op papier op paneel 

32 x 39 cm

mud flats vi,  1995

oil on paper on panel 

12.4 x 15.2 inches

k w e l d e r s  v i ,  1 9 9 5

olieverf op papier op paneel 

31,5 x 38,5 cm
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m i n i s t e r i e  v a n  j u s t i t i e
The Hague, The Netherlands

blue orchyard,  1995

oil on canvas

31.5 x 39.4 inches

b l a u w e  b o o m g a a r d ,  1 9 9 5

olieverf op doek

80 x 100 cm

ministry of justice
ministerie van justitie
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spring,  1996

oil on canvas

31.5 x 39.4 inches

l e n t e ,  1 9 9 6

olieverf op doek

80 x 100 cm

summer,  1996

oil on canvas

31.5 x 39.4 inches

z o m e r ,  1 9 9 6

olieverf op doek

80 x 100 cm

autumn, 1996

oil on canvas 

31.5 x 39.4 inches

h e r f s t,  1 9 9 6

olieverf op doek

80 x 100 cm

winter,  1996

oil on canvas 

31.5 x 39.4 inches

w i n t e r ,  1 9 9 6

olieverf op doek

80 x 100 cm
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about lieuwe kingma

“ He makes surprising paintings. Lieuwe is 

sometimes clearly inspired by Oepts, who 

works with almost mathematic-scientific 

precision and seeming transparency, yet 

usually in some way touches you implicitly. 

I feel that in Lieuwe’s paintings as well, but 

more mysteriously, so to speak (in his snow 

landscape for example). This work is less 

detached and clear than work by Oepts, and 

as a result it is closer!”

over lieuwe kingma

‘ Hij maakt verrassende schilderijen. Soms 

duidelijk geïnspireerd door Oepts, die 

bijna exact-mathematisch en voor het 

oog overzichtelijk te werk gaat, maar je 

meestal ergens onvoorwaardelijk raakt. 

Dat voel ik in Lieuwes schilderijen ook, 

maar geheimzinniger als het ware, in zijn 

sneeuwlandschap bijvoorbeeld. Dat is 

minder afstandelijk en overzichtelijk dan bij 

Oepts en daardoor dichterbij!’

m i e n t e  d e n  b o e r  –  k e s s l e r  †
Leersum, The Netherlands

red landscape with white village,  1995

oil on canvas 

37.8 x 55.6 inches

r o o d  l a n d s c h a p  m e t  w i t  d o r p,  1 9 9 5

olieverf op doek

96 x 125 cm
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a talented 
colorist

Fortune, chance or fate? Our discovery of Lieuwe 
Kingma’s work was so incredible that we often 
asked ourselves that question.

It was the early 1990’s. Just married, careless and happy, 
we went to Amsterdam on a fling, glad to get away from 
Paris for a weekend. It was cold and a strange fog hovered 
above the canals. To get warm, we entered an antique store. 
There we both stopped motionless before a painting. A 
cypress, bent out of shape by the wind, in front of a white 
house. A large canvas, with bright colors, which seemed to 
light up the store’s interior. The owner of the store is very 
fond of the painting. Moreover, she’s not trying to sell it, 
but is simply glad to be able to exhibit it. The painter is her 
neighbor. She thinks he has talent and has decided to help 
him by putting his work on display. “If you’re interested,” 
she says, “you can visit him. He has many more paintings 
and lives close by.” Why not? We’re free as a bird and fond 
of surprises. And this Provencal landscape entices us. Who 
is the young painter of these lively canvases? Armed with 
a piece of paper with the address of the Kingma family, 
we ring the doorbell of a house in Amsterdam. Lieuwe 
opens the door. Our first impression is that everything is 
big. Lieuwe is towering. His wife, who extends a hearty 
welcome to us, is tall. His paintings are enormous and the 
landscapes he paints are endless.

Lieuwe explains to us how he paints, how he takes pictures 
of landscapes and subsequently reinterprets them on 
canvas, how he travels by bicycle in order to feel the earth, 
how he works on several paintings at once… For the rest, 
his paintings speak for him about his talent as a colorist. To 
this day I still remember a painting of a haystack, in which 
the yellow and orange hues danced like flames. As for us 
for several years we’ve been collecting art together with 
friends in Paris. We get together once a month, we all chip 
in a modest sum, which, multiplied by ten, becomes a gold 
mine with which we buy paintings which then circulate 
among us. We have one criterion: The painters still have to 
be alive, as every year we organize an exhibition where art-
ists, gallery owners and collectors meet.

We leave Amsterdam with the ‘Provencal cypress’ and 
Lieuwe Kingma’s phone number. A few months later he 
will come to Paris with Julie for our annual exhibition. 
We will visit Kingma in Amsterdam again, at a different 
apartment, and again in the house where they’re still living 
now. It is an enjoyable friendship, with the art of painting 
at its center. We will celebrate the birth of our respective 
children, and see how Lieuwe acquires faith in his talent 
and gives up his teaching job to devote himself fully to his 
art. Within a few years, Lieuwe Kingma’s work undergoes a 
development. He starts making more abstract works, with 
beautiful color planes. A series of burned Spanish fields 
entices us. We exchange the cypress from the Provence for 
the Spanish farmland. Life takes us to the United States and 
then back to Paris again. Lieuwe’s paintings accompany 
us everywhere. His tableaus have been testimonies to our 
whole life, on two continents. Our children grew up in their 
presence. They have seen us happy, and sometimes sad. 
Today, we are very proud of the work Lieuwe Kingma has 
realized over the last twenty-five years.

een getalenteerd 
colorist 

Geluk, toeval of lot? Onze ontdekking van Lieuwe 
Kingma’s werk was zo verbazingwekkend, dat we ons 
vaak die vraag hebben gesteld.

Het was het begin van de jaren ’90. We waren pas getrouwd, 
zorgeloos en gelukkig. We wilden eens de bloemetjes buitenzet-
ten in Amsterdam, dolgelukkig om een weekendje te ontsnappen 
aan Parijs. Het was koud en een vreemde nevel hing boven de 
grachten. Om een beetje warm te worden gingen we een antiek-
winkel binnen. Daar bleven we allebei roerloos stilstaan voor een 
schilderij. Een cipres, kromgebogen door de wind, voor een wit 
huis. Een groot doek, met heldere kleuren, die de ruimte leek te 
verlichten. De eigenaresse van de winkel houdt veel van dat schil-
derij. Bovendien verkoopt ze het niet. Ze is blij dat ze het mag 
exposeren. De schilder is haar buurman. Ze vindt dat hij talent 
heeft en heeft besloten hem te helpen door dit werk zichtbaar op 
te hangen. ‘Als u geïnteresseerd bent,’ zegt ze, ‘kunt u bij hem 
langsgaan. Hij heeft nog veel andere schilderijen en hij woont 
vlakbij.’ Waarom niet? We zijn zo vrij als een vogeltje. We houden 
van verrassingen, en dit Provençaalse landschap verleidt ons. 
Wie is die jonge schilder die zulke levendige doeken schildert? In 
het bezit van een papiertje met het adres van de familie Kingma, 
bellen we aan bij een huis in Amsterdam. Lieuwe doet open. Onze 
eerste indruk is dat alles zo groot lijkt. Lieuwe is gigantisch lang. 
Zijn vrouw, die ons hartelijk ontvangt, is groot. Zijn doeken zijn 
kolossaal en de landschappen die hij schildert, oneindig.

Lieuwe legt ons zijn manier van schilderen uit: hoe hij foto’s van 
landschappen maakt voor hij ze herinterpreteert op het doek; hoe 
hij per fiets reist om de grond te voelen; hoe hij aan meerdere 
schilderijen tegelijk werkt ... Voor de rest spreken z’n werken voor 
zijn coloristentalent. Nu nog kan ik me een hooiberg herinneren, 
waarvan de gele en oranje tinten dansten als vlammen. Wat ons 
betreft, wij verzamelen sinds enkele jaren kunst met vrienden in 
Parijs. We zien elkaar één keer per maand. We betalen met z’n 
allen een bescheiden bedrag en dat vermenigvuldigd met tien 
wordt een goudmijn, waarvan we schilderijen kopen, die bij ons 
circuleren. De schilderijen moeten aan één criterium voldoen: de 
schilders moeten nog in leven zijn, want we organiseren elk jaar 
een expositie waar kunstenaars, galeriehouders en verzamelaars 
elkaar ontmoeten.

We verlaten Amsterdam met de ‘Provençaalse cipres’ en het te-
lefoonnummer van Lieuwe Kingma. Enkele maanden later zal hij 
met Julie naar Parijs komen om tijdens onze jaarlijkse tentoon-
stelling bij ons te exposeren. Later zullen we de Kingma’s weer 
opzoeken in Amsterdam, in een ander appartement, en vervol-
gens in het huis waar ze nu wonen. Het is een leuke vriendschap 
met de schilderkunst als zwaartepunt. We zullen wederzijds de 
geboortes van onze kinderen vieren, zien hoe Lieuwe vertrouwen 
krijgt in z’n talent en het onderwijs opgeeft om zich volledig 
op z’n kunst te richten. In enkele jaren ontwikkelt het werk van 
Lieuwe Kingma zich. Hij maakt meer abstracte werken, met 
mooie kleurvlakken. Een serie met verbrande Spaanse gronden 
verleidt ons. We ruilen de cipres uit de Provence voor Spaanse ak-
kers. Het leven stuurt ons naar de Verenigde Staten en weer terug 
naar Parijs. Lieuwes schilderijen vergezellen ons overal naartoe. 
Zijn tableaus zijn getuige geweest van ons hele leven, op twee 
continenten. Onze kinderen zijn opgegroeid in hun aanwezig-
heid. Ze hebben ons gelukkig gezien, en soms ook verdrietig. Nu 
zijn we heel trots op het werk dat Lieuwe Kingma in vijfentwintig 
jaar heeft gerealiseerd.

c
o

llec
to

r
s   ver

zam
elaar

s

d a m i e n  p o n s o n n e t  physician
m i c h è l e  a u l a g n o n - p o n s o n n e t  journalist for Geo Magazine
Paris, France

un coloriste 
de talent 

La chance, le hasard ou le destin? Notre découverte 
du travail de Lieuwe Kingma fut si étonnante que 
nous nous sommes souvent posé la question. 

C’était au début des années 1990. Jeunes mariés, insouciants et 
heureux nous étions en escapade à Amsterdam, ravis de quitter 
Paris pour le week-end. Il faisait froid et un étrange brouillard 
montait des canaux. Pour nous réchauffer nous entrons dans 
un magasin d’antiquités. Et là, tous les deux nous tombons en 
arrêt devant un tableau. Un cyprès courbé par le vent devant 
une maison blanche. Une grande toile, aux couleurs franches, 
qui semblait éclairer la pièce. La propriétaire du magasin aime 
beaucoup ce tableau. D’ailleurs, elle ne le vend pas, elle se 
contente de l’exposer. Le peintre est son voisin, elle trouve qu’il 
a du talent et a décidé de l’aider en présentant cette œuvre. 
«Si vous êtes intéressés nous dit-elle, vous pourriez passer le 
voir. Il a beaucoup d’autres tableaux et il habite tout près.» 
Pourquoi pas? Nous sommes libres comme l’air et aimons les 
surprises. Et ce paysage provençal nous séduit. Qui est ce jeune 
peintre qui peint des toiles si vivifiantes? Muni d’un papier avec 
l’adresse des Kingma nous sonnons à la porte d’une maison 
d’Amsterdam. Lieuwe ouvre. Notre première impression est que 
tout est grand. Lieuwe est gigantesque. Sa femme Julie, qui 
nous reçoit avec beaucoup de gentillesse, est immense. Ses toiles 
sont colossales et les paysages qu’il peint, infinis. 

Lieuwe nous explique sa manière de peindre: comment il prend 
des photos des paysages avant de les réinterpréter sur la 
toile; comment il voyage à vélo pour sentir la terre; comment 
il travaille plusieurs toiles en même temps… Pour le reste, 
ses œuvres parlent pour lui de son talent de coloriste. Je me 
souviens encore aujourd’hui d’une meule de foin, où les jaunes 
et les oranges dansaient comme des flammes. De notre côté 
nous collectionnons l’art depuis quelques années avec des amis 
parisiens. Nous nous voyons une fois par mois, cotisons une 
modique somme d’argent qui, multipliée par la dizaine que 
nous sommes fait vite un joli pactole, et achetons des toiles 
en commun qui circulent entre nous. Nous avons un critère: 
les peintres doivent être vivants car nous organisons chaque 
année une exposition où artistes, galeristes et collectionneurs 
se rencontrent.

Nous repartons d’Amsterdam avec le cyprès provençal, et 
le téléphone de Lieuwe Kingma. Quelques mois plus tard, il 
viendra à Paris avec Julie pour exposer chez nous lors de notre 
exposition annuelle. Plus tard nous retournerons voir les 
Kingma à Amsterdam, dans un autre appartement, puis dans 
la maison qu’ils habitent aujourd’hui. C’est une jolie amitié 
avec la peinture comme centre de gravité. Nous fêterons les 
naissances de nos enfants respectifs, verrons Lieuwe prendre 
confiance en son talent, quitter l’enseignement pour se consa-
crer exclusivement à son art. En quelques années, l’œuvre de 
Lieuwe Kingma évolue. Il réalise des toiles plus abstraites, avec 
de beaux aplats de couleurs. Une série sur des terres espagnoles 
brûlées nous séduit. Nous échangeons le cyprès de provence 
pour des champs espagnols. La vie nous envoie vivre aux 
Etats-Unis puis revenir à Paris. Partout, la peinture de Lieuwe 
nous accompagne. Ses tableaux ont été les témoins de toute 
notre vie, sur deux continents. Nos enfants ont grandi en leur 
compagnie. Ils nous ont vu heureux, et tristes parfois aussi. 
Aujourd’hui nous sommes très fiers de l’œuvre que Lieuwe 
Kingma a réalisée en vingt-cinq ans. spanish landscape iv,  1996

oil on canvas 

31.5 x 39.4 inches

s p a a n s  l a n d s c h a p  i v,  1 9 9 6

olieverf op doek

80 x 100 cm
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lieuwe kingma, my catalyst

I would definitely not call myself an art expert. I love beautiful things, 
and therefore like to surround myself with all kinds of delightful objects. 
Another motivation not to be underestimated, is the potential for mak-
ing a solid investment, made possible by acquiring unusual pieces of art.

My interest in art was prompted some twenty years ago by a good friend. 
He had been actively interested in art for several years, and tried to pass 
this enthusiasm on to me by taking me along to various exhibitions and 
artist’s studios. About 10 years ago he introduced me to Lieuwe Kingma. 
We went to Lieuwe’s studio in Amsterdam, where he was housing a 
considerable collection.

My first acquisition was a series of female nudes. Other than the fact 
that it felt like a relatively safe purchase, as female beauty can easily keep 
delighting the male eye, I immediately felt a kind of astonishment. Un-
like the well-known renditions of the great masters, Lieuwe’s portraits 
had an almost basal approach. Instead of tiny anatomical flaws and 
imperfections in the composition, I saw lively colors, a kind of modesty, 
an unexpected expressiveness… in short, an effect that I would describe 
as honest. I liked it! 

You could say that Lieuwe Kingma has been my initial inspiration. Starting 
with him, I embarked upon many years of art acquisition. Through the 
years I have regularly strayed off to other artists, but I have always come 
back to Lieuwe. Sometimes this was due to the purity of expression, other 
times because of the diversity of his subjects. This has always managed to 
move me emotionally. Lieuwe’s seascapes, with or without boats in them, 
remind me in many ways of my own Friesian origins and my passion for 
sailing. His lush gardens and flower still lifes make me think of our sec-
ond home in France and the garden there that I love so much.

The size of my collection of Lieuwe’s work has become rather consider-
able. As a collector I have developed myself in a direction that suits me 
and I can say with justifiable pride that as an investor I have learned to 
play the game quite well. It is unlikely that I will ever become bored with 
the paintings I have purchased from him. They are honest, uncompli-
cated and recognizable. Who in his right mind gets bored by nature in 
bloom, even if it always repeats itself ? Or by the representation of the 
body of a woman at its most vulnerable, or by a rugged seascape that 
confronts us with our earthly existence? No, I’m proud of my collection, 
which is as unconventional as I consider myself to be, and I intend to 
enjoy it for many more years to come.

lieuwe kingma, mijn gangmaker

Een kunstkenner zou ik mijzelf pertinent niet noemen. Ik hou van mooie dingen 
en omgeef mijzelf graag met allerlei oogprikkelende zaken. Een andere niet te 
onderschatten drijfveer is ook de potentiële goede investering die gemaakt kan 
worden bij bijzondere aanschaffingen. 

De aandacht voor kunst is zo’n twintig jaar geleden ontstaan door toedoen van 
een goede vriend. Hij had al enige jaren ‘kunst-kijken’ op de teller en probeerde 
mij eveneens enthousiast te maken door me geregeld mee te nemen naar ver-
schillende tentoonstellingen en kunstenaars. Zo ook naar Lieuwe Kingma een jaar 
of tien geleden. De eerste kennismaking was bij Lieuwe in Amsterdam, waar hij 
een noemenswaardige collectie in huis had.

Mijn eerste aanschaf was een serie vrouwennaakten. Afgezien van het feit dat 
de aanschaf redelijk veilig voelde, aangezien vrouwelijk schoon natuurlijk met 
gemak het oog van een man kan (blijven) strelen, was er al meteen sprake van 
een soort verwondering. In tegenstelling tot de bekende vertolkingen van de 
grote meesters hadden deze portretten van Lieuwe een bijna basale benadering. 
In plaats van kleine anatomische schoonheidsfoutjes en onvolkomenheden in de 
compositie, zag ik levendige kleuren, een zekere bescheidenheid en een onver-
wachte uitstraling … kortom een effect dat ik zou willen omschrijven als: integer. 
Het beviel me wel!

Je zou kunnen zeggen dat Lieuwe Kingma mijn gangmaker is geweest. Hij heeft 
mij geïnspireerd tot vele jaren van kunstaankopen. Ik ben door de jaren heen in-
derdaad geregeld afgedwaald naar andere kunstenaars, maar ben altijd weer bij 
Lieuwe teruggekomen. Kwam het niet door pure uitstraling, dan was het wel door 
de diversiteit van zijn collecties, die telkens weer een snaar bij me wist te raken. 
Lieuwes zeegezichten met of zonder boten zijn even zoveel herkenningspunten 
voor (ook) mijn Friese afkomst en mijn passie voor zeilen. Lieuwes weelderige 
tuinen en bloemstillevens herinneren mij aan ons buitenverblijf in Frankrijk en de 
tuin waar ik zo van hou. 

Inmiddels is mijn collectie van Lieuwes werk best noemenswaardig te noemen. Ik 
heb voor mijzelf een richting ontwikkeld als collectioneur die mij ligt en ik mag 
met gepaste trots vaststellen dat ik als investeerder het spel inmiddels redelijk 
weet te spelen. Dat de aangeschafte werken mij gaan vervelen lijkt me niet waar-
schijnlijk. De voorstellingen zijn eerlijk, ongecompliceerd en herkenbaar. Een 
redelijk mens raakt toch ook niet verveeld door de natuur in bloei, al valt deze zo-
genaamd in herhaling? Of door een voorstelling van het lichaam van een vrouw in 
haar meest kwetsbare vorm, of een ruig zeegezicht dat ons confronteert met ons 
aardse bestaan? Nee, ik ben trots op mijn verzameling, die net zo ongestileerd is 
als ik mijzelf beschouw, en ik ben voornemens er nog jaren van te genieten.

the white château,  1998

oil on canvas

59.1 x 47.2 inches

h e t  w i t t e  c h Â t e a u ,  1 9 9 8

olieverf op doek

150 x 120 cm
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blue harbor iv,  1999

oil on canvas

47.2 x 59.1 inches

b l a u w e  h a v e n  i v,  1 9 9 9

olieverf op doek

120 x 150 cm
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beach xxxi,  2002

oil on panel

9.8 x 15.8 inches

s t r a n d  x x x i ,  2 0 0 2

olieverf op paneel

25 x 40 cm

De diversiteit van 
zijn collecties wisten 
telkens weer een snaar 
bij mij te raken.

The diversity of 
his sublect always 
managed to move me 
emotionally.
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standing nude -  reflection iii,  1997

oil on canvas

39.4 x 31.5 inches

s t a a n d  n a a k t  -  r e f l e c t i e  i i i ,  1 9 9 7

olieverf op doek

100 x 80 cm

seated nude - 

reflection iv,  1997

oil on canvas, 39.4 x 31.5 inches

z i t t e n d  n a a k t  - 

r e f l e c t i e  i v,  1 9 9 7

olieverf op doek, 100 x 80 cm
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art as and with a passion

I was introduced to the world of art at an early age. One of my grand-
fathers was a painter, my mother was an interior designer and very 
artistic in general, and we always had many artists visiting us. Recently 
I have become an interior decorator, and I buy art with my clients. 
Painting is my hobby. This interest and passion I in turn passed on to 
my late husband Chris (deceased in 2008 former Managing Director 
of Citibank Netherlands). We started seriously collecting art around 
1974. The person who particularly inspired us was Eugene Siau, who 
had a gallery on the Keizersgracht (a principal canal) in Amsterdam 
at the time. Thanks to the Art Purchase Scheme (a government-spon-
sored program offering financial planning support for buyers of art) 
we were able to purchase a fair number of pieces of art at a relatively 
young age, including works by some better known artists. Since that 
time we have visited many art fairs at home and abroad, so that we 
could follow the development of art both inside and outside the 
Netherlands. 

I buy art using my intuition, and I must want to put it up in my house 
immediately. I do not pay much attention to what’s “in” at that time. It 
has to move me right away. One’s taste changes through the years, but 
that’s also what makes the collection interesting. We generally know 
the artists whose works we buy and we keep following them. That’s 
what makes this passion so wonderful.

We came into contact with Lieuwe Kingma at a time when Citibank 
was going through a renovation, and Chris wanted to have paintings 
displayed at the bank. Dorinda Farver, who supervised the renovation, 
introduced us to Lieuwe. The first work of his we bought was The Fruit 
Bowl. Later on we purchased two more paintings for ourselves. The 
Fruit Bowl is still in our possession.

The vase with flowers appealed to us at once because of the colors and 
the swiftness with which it was painted. I still enjoy gazing at it every 
day. It hangs in my living room near the window that looks out on the 
Noordermarkt, where I relish it every morning while having coffee 
and in the evening over a glass of wine. The colors of the painting are 
continued in the interior of my living room. They really are my colors. 
The painting is clearly visible from the street and it draws a lot of at-
tention. 

I love Lieuwe’s winter landscapes, as well as the tree-lined lanes of the 
Provence. Those works by Lieuwe that have particularly subtle colors 
appeal to me the most. I hope that he will be able to continue like this, 
and that I may enjoy his work for a long time to come.

kunst als en met een passie

Op jonge leeftijd werd ik al geconfronteerd met kunst. Een groot-
vader als kunstschilder, mijn moeder binnenhuisarchitect en zeer 
kunstzinnig en kunstenaars die bij ons over de vloer kwamen. 
Inmiddels ben ik zelf interieuradviseur en koop kunst met mijn 
cliënten. Schilderen is mijn hobby. Deze interesse en passie heb 
ik weer overgebracht op mijn man Chris (overl. 2008, in leven 
Managing Director van Citibank Nederland). Wij begonnen echt 
kunst te kopen rond 1974. Wie ons zeer geïnspireerd heeft is 
Eugene Siau, die toen een galerie had aan de Keizersgracht in 
Amsterdam. Door de kunstkoopregeling konden wij op vrij jonge 
leeftijd al relatief veel kunst kopen, ook van al wat bekendere 
kunstenaars. Inmiddels bezoeken wij al jaren Art-fairs in 
binnen- en buitenland, ook om te zien hoe de kunst buiten 
Nederland zich ontwikkelt. Daardoor ook hebben wij veel buiten-
lands werk in onze collectie.

Ik koop kunst op gevoel. Ik moet het meteen in mijn huis willen 
hangen en trek mij ook niet veel aan van wat ‘in’ is op dit mo-
ment. Het moet mij meteen raken. Je smaak verandert in de loop 
der jaren, maar dat maakt de collectie ook interessant. Over het 
algemeen kennen wij de kunstenaars van wie wij werk kopen en 
blijven ze volgen. Dat is het leuke van deze passie.

Wij kwamen in contact met Lieuwe Kingma in de tijd dat Citibank 
door een verbouwing ging en Chris graag kunst wilde hebben 
hangen in de bank. Door Dorinda Farver, die de verbouwing 
begeleidde, zijn we bij Lieuwe terecht gekomen. Als eerste werk 
hebben wij Fruitschaal gekocht. Pas daarna hebben wij twee wer-
ken voor ons privé gekocht. Fruitschaal is nog steeds in ons bezit.

De vaas met bloemen sprak ons meteen erg aan door de kleur 
en snelheid waar het mee geschilderd is. Tot op heden is het een 
schilderij waar ik iedere dag van geniet. Het schilderij hangt voor 
in mijn zitkamer bij het raam dat uitkijkt over de Noordermarkt 
en waar ik ’s morgens met koffie en ’s avonds met een glaasje 
wijn van geniet. De kleuren van het schilderij gaan weer door in 
het interieur van mijn zitkamer. Het zijn echt mijn kleuren. Het 
schilderij is goed van de straat te zien en trekt veel aandacht. 

De winterlandschappen van Lieuwe vind ik prachtig en ook de 
bomenlanen in de Provence. De schilderijen van Lieuwe met 
bijzonder subtiele kleuren spreken mij het meest aan. Ik hoop 
dat hij nog lang zo door kan gaan en ik er nog lang van mag 
genieten.

blue-gray vase with white flowers i ,  1999

oil on canvas 

31.5 x 27.6 inches

b l a u w g r i j s  v a a s j e  m e t  w i t t e  b l o e m e n  i ,  1 9 9 9

olieverf op doek

80 x 70 cm
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time to look, 
time to think

We, the Holmes family, own two paintings by Lieuwe Kingma. 
One represents flowers in a vase and is dated 1999, and the 
other is from 1994 and depicts a door in Bethlehem. The late 
Ed Holmes (former Director of Citibank Europe) and his wife 
Charlotte began buying modern art, and especially Dutch art, 
after being introduced to it by Chris Devries. Sadly, both men 
passed away in 2008. 

We as a family buy art because we feel that it can enrich our 
lives by creating an aesthetically pleasing atmosphere, as well 
as a sense of excitement and ease with ones’ surroundings. We 
find that we decide whether or not to buy a particular work of 
art for several reasons. At first we are struck by the painting 
either for its aesthetic qualities or because of the subject matter 
itself. Then we consider where we would like to hang the paint-
ing and whether or not it would fit well in those surroundings. 
We purchased our two Kingma works after having met the 
artist and his charming family and having seen the paintings 
in his home. Because of this visit we will always have a memory 
and identity to attach to these works. We were glad to have 
been able to see them in a “real life” private setting and not in 
a gallery.

The painting of the door is a colourful and vibrant work which 
evokes a real sense of its location in Bethlehem. It has a quiet 
mysticism to the painting that fascinated Ed Holmes. I, Adam, 
personally find that there is an ancient quality to it; the work 
could have been painted in 1594 as well as in 1994. It is in a way 
reminiscent of the nineteenth century paintings and sketches 
of the Danish artist Martinus Rørbye, who would – alongside 
his more romantic works – paint scenes of his travels in Europe 
and the Mediterranean. These all conveyed the same sense of 
‘being there’, just as Kingma’s painting does. 

Both of our Kingma paintings are situated in our drawing 
room, which is a colourful space with minimalist furniture and 
other Dutch and Scandinavian art. Everyone who visits com-
ments on these two Kingma paintings, and they are a real pride 
and joy to our family. If I had to describe his style, I would say it 
is vibrant, alive, colourful, and immensely satisfying to look at. 
My advice for the artist is: keep painting, go to Denmark dur-
ing the midsummer for the light, and find a beach.

tijd om te kijken, 
tijd om te denken

Wij, de familie Holmes, bezitten twee schilderijen van Lieuwe Kingma. 
Het ene is een stilleven van bloemen in een vaas en dateert uit 1999. 
Het andere is gemaakt in 1994 en is een afbeelding van een deur in 
Bethlehem. De overleden Ed Holmes (oud-directeur van Citibank Eu-
rope) en zijn vrouw Charlotte begonnen met het kopen van moderne 
kunst, met name van Nederlandse kunstenaars, nadat Chris Devries 
hen daarop had geattendeerd. Helaas zijn beide mannen overleden in 
2008. 

Wij als familie kopen kunst, omdat we het gevoel hebben dat het ons 
leven verrijkt. Je schept er niet alleen een esthetisch aangename sfeer 
mee, maar kunst geeft ook iets spannends en rustgevends in je huis. 
We hebben uiteenlopende beweegredenen om te besluiten of we een 
kunstwerk wel of niet aanschaffen. Allereerst moet het schilderij ons 
raken, ofwel door de esthetische kwaliteit ervan of vanwege het onder-
werp. Daarna gaan we nadenken over de plek waar we het schilderij 
zouden willen ophangen en of het wel of niet in ons interieur past. We 
hebben onze twee Kingma’s gekocht nadat we de kunstenaar en zijn 
aardige gezin thuis hadden opgezocht en de schilderijen in hun huis 
zagen hangen. Dankzij dit bezoek hebben we altijd een herinnering 
en een identiteit die bij deze twee werken horen. We zijn blij dat we in 
staat waren om ze in een privésfeer te zien en niet in een kunstgalerie.

Het schilderij van de deur is een kleurrijk en levendig werk dat je het 
gevoel geeft op de plek in Bethlehem te zijn. Er is iets onopvallends 
mystieks aan het schilderij en dat fascineerde Ed Holmes. Ik, Adam, 
vind dat het werk een klassieke kwaliteit heeft; het zou evengoed 
in 1594 als in 1994 geschilderd kunnen zijn. Het doet in zekere zin 
denken aan de negentiende-eeuwse schilderijen en schetsen van de 
Deense schilder Martinus Rørbye, die – naast zijn meer romantische 
werken – taferelen schilderde van zijn reizen in Europa en in landen 
om de Middellandse Zee. Al deze werken wekten net als Kingma’s 
schilderijen het gevoel op dat je daar ter plekke was.

Onze Kingma’s hangen allebei in de salon, een kleurrijke ruimte met 
minimalistische meubels en andere Nederlandse en Scandinavische 
kunst. Iedereen die bij ons op bezoek komt, zegt wel iets over deze 
twee doeken van Kingma. We zijn dan ook trots en blij met deze 
werken. Als ik zijn stijl zou moeten omschrijven, zou ik zeggen dat die 
levendig, bezield, en kleurrijk is: het is een ongelooflijk genot om naar 
te kijken. Mijn raad aan de schilder is: blijf schilderen, ga tijdens de 
midzomer naar Denemarken voor het licht en zoek een strand.
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Salisbury, Wiltshire, England

bethlehem ii,  1994

oil on paper on panel 

13 x 10 inches

b e t h l e h e m  i i ,  1 9 9 4

olieverf op papier op paneel

33  x 25,5 cm
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memories

It is hard to believe that Lieuwe has been painting for 25 years! I first 
met him and his wife in the mid-1990s when I had the privilege of liv-
ing in Amsterdam and working as the American Consul General. His 
art was recommended by a friend, and I was captivated by it immedi-
ately. His paintings were distinctly “Dutch” to me for lack of a better 
way of describing it. 

I am not an art connoisseur. I can’t explain in any technical terms why 
I like or dislike a piece of art. I buy what I like and what has meaning 
for me. My collection includes various forms of art, such as sculpture, 
weavings, tapestries, collages, and other things that make my home 
comfortable to me. They are not necessarily expensive pieces nor are 
they “collector’s items”, but they speak to me and revive memories of 
places I’ve been and people I’ve met. I traveled a lot during my 33-year 
career as a diplomat, and my furnishings were what made houses or 
apartments around the world feel like home to me, and my lifestyle 
seem less nomadic.

A purchase becomes even more meaningful if I’ve been lucky enough 
to have met the artist or seen him or her at work. Whether it is a peas-
ant weaving a rug in a wooden hut in Peru or a glass vase being blown 
in an English village, I carry away with me not just the vase or rug, but 
something of the lives of the artists. I fondly remember visiting Lieuwe 
and Julie in their home and seeing many of Lieuwe’s finished pieces, as 
well as those in progress. When I looked at his works, I felt that I knew 
the place he had depicted, or could touch and smell the flowers.

The two pieces I bought are examples of that ‘tangibility’. I lived 
on the Museumplein in Amsterdam and jogged daily. As I am easily 
bored, I sought out a variety of routes to keep me motivated. One of my 
favorites was along the Amstel River, which required a drive to one of 
my various starting points. Amstel River II, completed in 2000, is what 
I saw everyday I ran that route. The skies were gray and the water felt 
cold. The breezes blurred the trees and were exhilarating. Although I 
never tested my abilities, I felt as if I could run forever along that river. 
The painting is above my fireplace in Tucson, Arizona, and there isn’t 
a moment when I glance at it that I am not reminded of my life in Am-
sterdam, and of all the very fond memories of that time. I am also a bit 
sad that that part of my life is over. 

My second purchase has less personal meaning, but is equally enjoy-
able. The Netherlands, of course, invokes images of flowers, and 
rightly or wrongly, that image is usually of tulips. When selecting 
this painting, I sought not a superficial reminder of the country, but 
instead something that would be reminiscent of the culture. I always 
had fresh flowers in my apartment in Amsterdam. Here in Tucson I 
have white flowers in a blue-gray vase that adorn my living room. They 
are enough.

herinneringen

Het is bijna niet te geloven dat Lieuwe al 25 jaar schildert! Ik ontmoette hem en zijn 
vrouw voor het eerst in het midden van de jaren ’90, toen ik het genoegen had om 
in Amsterdam te wonen en werkzaam te zijn als consul-generaal op het Amerikaan-
se consulaat. Zijn werk was me aangeraden door een vriend en ik was onmiddellijk 
verkocht. Zijn schilderijen waren zo typisch ‘Nederlands’ voor mij, helaas heb ik 
geen beter woord om dat te beschrijven.

Ik ben geen connaisseur. Het is mij niet gegeven om met technische termen uit te 
leggen waarom ik een kunstwerk wel of niet waardeer. Ik koop wat ik mooi vind en 
wat een speciale betekenis voor mij heeft. Mijn verzameling bestaat uit verschillen-
de kunstobjecten, zoals beeldhouwwerken, weefstukken, kleden, collages en an-
dere voorwerpen die mijn huis aankleden. Het hoeven niet per se dure stukken te 
zijn, evenmin collectors items, maar ze spreken me aan, roepen herinneringen op 
aan plekken die ik heb bezocht en brengen mensen die ik heb ontmoet tot leven. Ik 
heb veel gereisd tijdens mijn 33-jarige loopbaan als diplomaat en de inrichting van 
de huizen en appartementen die ik over de hele wereld heb bewoond, gaven ze iets 
huiselijks en gaven mij het gevoel dat mijn levensstijl minder zwervend was.

Een aankoop krijgt nog meer betekenis als ik het genoegen heb gehad de maker 
ervan te hebben ontmoet of hem of haar aan het werk heb gezien. Of het nu een 
eenvoudige wever is die aan een kleed werkt in een houten hutje in Peru of een 
glasblazer die een vaas blaast in een Engels dorp. Ik neem niet alleen de vaas of het 
kleed mee naar huis, maar ook iets van het leven van de kunstenaars. Ik koester 
mooie herinneringen aan mijn bezoeken aan het huis van Lieuwe en Julie, waar ik 
veel van Lieuwes voltooide werken heb gezien, maar ook doeken waaraan hij nog 
werkte. Als ik naar zijn doeken keek, had ik het gevoel dat ik de plek die hij schil-
derde kende, of zelfs de bloemen kon aanraken en ruiken.

De twee schilderijen die ik heb gekocht, zijn voorbeelden van deze ‘tastbaarheid’. 
Ik woonde op het Museumplein in Amsterdam en jogde elke dag. Aangezien ik snel 
verveeld raak, veranderde ik regelmatig van route om gemotiveerd te blijven. Een 
van mijn favoriete loopjes leidde langs de Amstel waar ik met de auto heenreed en 
die op een van mijn beginpunten parkeerde. Amstel River II voltooid in 2000, is wat 
ik zag als ik dat rondje liep. De luchten waren grijs en het water zag er koud uit. 
De wind ruiste door de bladeren in de bomen en was opzwepend. Hoewel ik nooit 
tot het uiterste ging, had ik het gevoel dat ik voor altijd langs die rivier zou kunnen 
blijven rennen. Het schilderij hangt boven mijn haard in Tucson, Arizona. Elke keer 
als ik ernaar kijk, denk ik terug aan mijn leven in Amsterdam en alle dierbare herin-
neringen aan die tijd. Tegelijkertijd ben ik een beetje verdrietig, omdat dat deel van 
mijn leven voorbij is.

Mijn tweede aanschaf heeft een minder persoonlijke betekenis, maar ik kan daar 
evenveel van genieten. Nederland roept een beeld op van bloemen, en terecht 
of onterecht; het zijn meestal tulpen. Toen ik dit schilderij uitkoos, zocht ik niet 
naar een oppervlakkige herinnering aan het land, maar juist iets wat me zou laten 
terugdenken aan de cultuur. Ik had altijd verse bloemen in mijn appartement in 
Amsterdam. Hier in Tucson heb ik Witte bloemen in een blauwgrijze vaas die mijn 
woonkamer siert. Dat is voldoende. the amstel river ii ,  2000

oil on canvas

31.5 x 39.4 inches

d e  a m s t e l  i i ,  2 0 0 0

olieverf op doek

80 x 100 cm
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d i a n n e  a n d r u c h
Former American Consul General to The Netherlands
Tucson, Arizona (USA)
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magnificence

Just under my Lieuwe Kingma painting, Tulips IV, lie 13 dead white roses, 
cherished, in a simple silver tray. Their whiteness has transfigured to 
browned, curled ivory paper and etched dark-stained veins frozen-in-time 
blood vestiges of their earlier magnificence. 

Just above my silver tray of dead white roses hangs Tulips IV. My painting 
depicts a bouquet of tulips in a glass vase on a tablecloth in a room with a 
large framed painting on the wall. The tulip petals scream primary red and 
Dutch orange. How is it that the orange paint rubbed on the one tulip is 
so vivid, it looks wet? A few tulips stand up tight and straight. Others are 
slumped over, in that maddeningly too soon way that tulips have. The tex-
ture surrounding the tulips is like this: lots of white scraped aside in piles to 
reveal pale lavender, and a smudged out purple crimson tulip, or then again, 
maybe not. 

Unlike my dead white roses, Tulips IV is alive in movement. The circular vase 
and brushstrokes bump against the various grids: knife strokes, square 
frame, and checkered tablecloth, its black lines racing up into the tulips 
to set them off against the snow flurry of paint. My painting dances with 
the moods of our Parisian climate – from depressive overcast winter weeks 
when the tulips see just eight hours of natural light – to manic summer 
soirées when a child’s bedtime feels like three in the afternoon. The purples, 
reds, greens and gold lay quietly on January days when the sun is asleep, but 
reveal gold painted over blues, lavender over brown, and a blush of pinks 
when I open the shutters to the east in June.

I have been here writing for a few hours now. When I started the sun was 
high in the western sky and my tomato orange tulips were cast with a golden 
glimmer. Now, the sun is clinging to the top of the chestnut tree-lined ho-
rizon, and the long rays leave just the tiniest glow on my tulips. Their back-
ground looks greyer now, the luminosity of the white overcoat dulled so that 
the pale blues, browns and pinks have sunken into the canvas. Soon I will 
turn on the lights and rich shades of dark – browns, blacks, purples – will 
calm me. The spotlights will showcase brush movements, and the ridges of 
paint will glisten. I will relax, and tell you the secret of the roses.

My 13 dead white roses, along with hundreds of others, decorated my moth-
er’s mahogany casket, because we lost her too soon and loved her too much. 
Looking at my dead white roses, it is hard to remember how magnificent 
that casket made me feel when my handsome brothers and cousins and 
friends carried my mother up the aisle in the bursting-full church. 

Lieuwe’s Tulips IV, on a cloudless afternoon when the sun is sending light 
all over the painting, revealing all of its secrets, moods and beauty, lets me 
remember. My roses need my painting. Together, they let me feel her mag-
nificence – always and forever.

pracht

Vlak onder mijn schilderij van Lieuwe Kingma, Tulips IV, liggen dertien dode, witte 
dierbare rozen, op een eenvoudig zilveren blad. Het wit van de bloemblaadjes is 
getransformeerd in bruin verkleurd, gekruld ivoren papier, getekend met donkere 
aders als tijdloze bloedsporen van hun vroegere pracht.

Vlak boven mijn zilveren blad met dode, witte rozen hangt Tulips IV. Het schilde-
rij is een afbeelding van een boeket tulpen in een glazen vaas op een tafelkleed 
in een kamer met een groot ingelijst schilderij aan de wand. De tulpblaadjes 
zijn felrood en Nederlands oranje. Hoe kan de oranje verf die op die ene tulp is 
gewreven, zo intens zijn dat die bijna nat lijkt? Een paar tulpen staan fier rechtop, 
anderen hangen slap over de vaas, zoals tulpen altijd veel te snel en tot gekma-
kend toe doen. De textuur rond de tulpen ziet er als volgt uit: veel wittinten die 
wat opzij zijn geschraapt en een ietwat vage lavendel zichtbaar maken, en een 
vlekkerige paarskarmijnrode tulp, of misschien toch niet.

In tegenstelling tot mijn dode, witte rozen is Tulips IV in beweging. De ronde vaas 
en penseelstreken botsen tegen verschillende rasters: paletstreken, een vierkant 
frame en een geblokt tafelkleed, z’n zwarte lijnen snellen naar de tulpen zodat 
ze afsteken tegen de sneeuwachtige verfmassa. Mijn schilderij danst mee op de 
gemoedstoestanden van ons Parijse klimaat – van depressieve, donkere winter-
weken, als de tulpen slechts acht uur daglicht zien – tot manische zomeravonden, 
wanneer kinderbedtijd meer aanvoelt als drie uur in de namiddag. Het paars, 
rood, groen en goud liggen stil op januaridagen als de zon slaapt, maar tonen 
gouden kleuren over blauwe tinten, lavendel over bruin en een roze gloed als ik 
de luiken op het oosten open doe in juni.

Ik zit nu al enkele uren te schrijven. Toen ik begon stond de zon hoog in de lucht 
in het westen en gaf mijn tomaatroodoranje tulpen een gouden aureool. Nu 
hangt de zon in de toppen van de kastanjebomen aan de horizon en laten de 
lange zonnestralen mijn tulpen slechts licht opgloeien. De achtergrond lijkt nu 
grijzer, de glans van de witte deklaag is vervaagd zodat het matte blauw, bruin en 
roze zijn weggezakt in het doek. Nog even en dan doe ik het licht aan en zullen de 
rijke donkere schakeringen – het bruin, zwart en paars – me tot rust brengen. Het 
licht zal de penseelstreken naar voren halen en de textuur van de verflaag doen 
glinsteren. Ik zal ontspannen en u het geheim van de rozen vertellen.

Mijn 13 dode witte rozen, samen met honderden andere, sierden de mahoniehou-
ten kist van mijn moeder die we te vroeg hebben verloren en van wie we zielsveel 
hielden. Als ik naar mijn dode witte rozen kijk, kan ik me maar moeilijk herinne-
ren hoe geweldig ik me voelde, toen mijn knappe broers, neven en vrienden die 
kist met mijn moeder door het gangpad van de overvolle kerk droegen.

Op een wolkenloze namiddag als de zon het schilderij beschijnt en al zijn gehei-
men, gemoedstoestanden en schoonheid onthult, herinnert Lieuwes Tulips IV mij 
daaraan. Mijn rozen hebben mijn schilderij nodig. Samen laten zij mij haar pracht 
voelen – altijd en eeuwig.

vase with tulips,  1999

oil on canvas 

47.2 x 47.2 inches

v a a s j e  m e t  t u l p e n ,  1 9 9 9

olieverf op doek

120 x 120 cm
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j a n e  a .  m o b i l l e
Guest Lecturer, HEC Paris
Paris, France
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may it simply be beautiful?

The Delta Lloyd Group brought along it’s collection of over 900 
pieces of art when it joined forces with OHRA in 1999. The aim 
of the collection is to enhance office buildings and work spaces 
for the sake of the staff. We want employees to feel comfortable 
in our buildings. Furthermore, art makes a positive contribution 
to innovation and creativity. Art expands frameworks of percep-
tion, provides topics for discussion and encourages the breaking 
of established thought patterns. These conclusions are derived 
from a study of Delta Lloyd Group’s company collection that was 
completed in 2007 by the University of Groningen.

Most of the collection consists of both figurative and abstract 
paintings. It is important to note that these pieces of art are not 
predictable. Most lean toward one form of realism or another, 
but always in a surprising way. A basic principle in the selection 
of artists and their pieces of art is that each item must be about 
something, but what each is about should not be immediately 
clear. The viewer may be forced to think about the question of 
whether he or she in fact sees what they think they see. 

In 2001, an exhibition of paintings by Lieuwe Kingma was 
organized at the OHRA building in Arnhem (one of the build-
ings of the Delta Lloyd Group). There were beautiful, warm 
paintings and large, impressive landscapes. There was a lavish 
summer landscape, a quiet winter scene, and a scene with three 
sycamores, all evolving from Kingma’s appealing palette. There 
were several flower still lifes full of atmosphere and harmony, 
and ... finally, the warm-yellow and orange-like, thickly painted, 
painting containing royal artistic gestures: Yellow Tulips Against a 
Blue Background.

This became the choice of the employees of OHRA. “It’s so beau-
tiful! You keep looking at it and it really makes you happy!” This 
painting has been hanging in one of OHRA’s boardrooms since 
2001. And ... for the time being, it should stay right there!

mag het gewoon mooi zijn?

De kunstcollectie van Delta Lloyd Groep, waar die van OHRA 
in 1999 in opging, bestaat uit zo’n negenhonderd werken. 
Het doel van de collectie is de gebouwen en werkruimten 
voor de medewerkers te verfraaien. We willen dat medewer-
kers zich prettig voelen in onze gebouwen. Daarnaast levert 
kunst een positieve bijdrage aan innovatie en creativiteit. 
Kunst verruimt de waarnemingskaders, zorgt voor stof tot 
discussie en stimuleert het doorbreken van vaste denkpatro-
nen. Dit is ook gebleken uit onderzoek naar de bedrijfscol-
lectie van Delta Lloyd Groep in 2007, door de Rijksuniversiteit 
van Groningen.

De collectie bestaat hoofdzakelijk uit schilderkunst. Figuratie 
en abstractie. Belangrijk is dat het verzamelde werk niet voor-
spelbaar is. Wel behoort het vaak tot een of andere vorm van 
realisme, altijd op een verrassende manier. Uitgangspunt bij 
de keuze voor kunstenaars en werken is dat het werk ergens 
over moet gaan, zonder dat dit direct duidelijk is. De kijker 
mag gedwongen worden om na te denken over de vraag of hij 
wel ziet wat hij meent waar te nemen.

In het OHRA gebouw (één van de gebouwen van Delta Lloyd 
Groep) in Arnhem werd in 2001 een tentoonstelling met wer-
ken van Lieuwe Kingma georganiseerd. Prachtige gloedvolle 
schilderijen. Groot formaat indrukwekkende landschappen. 
Een uitbundig zomers landschap, een stil wit winterbeeld, 
drie platanen in het aansprekende kleurenpalet van Kingma. 
Bloemstillevens vol sfeer en harmonie. En ... ook het warm-
gele, oranje-achtige, pasteus en met een royaal schildersge-
baar neergezette Gele tulpen tegen blauwe achtergrond.

De keuze van de medewerkers van OHRA. ‘Het is zo mooi! 
Je blijft er naar kijken en je wordt er echt vrolijk van!’. Het 
kunstwerk hangt in een van de directiekamers bij OHRA sinds 
2001. En … het moet er vooralsnog gewoon blijven hangen!

yellow tulips against blue background, 2000

oil on canvas

47.2 x 47.2 inches

g e l e  t u l p e n  t e g e n  b l a u w e  a c h t e r g r o n d ,  2 0 0 0

olieverf op doek

120 x 120 cm
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e n n y  v e r h e y
Curator, Delta Lloyd Group, OHRA
Arnsterdam, The Netherlands
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beach xv,  2000

oil on canvas

13.8 x 17.7 inches

s t r a n d  x v,  2 0 0 0

olieverf op doek

35 x 45 cm
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h a r r y  p .  w u i s  
Chairman, Stichting Beeldende Kunst (SBK) Amsterdam  
Texel / Amsterdam, The Netherlands

texel’s light: a shining example

My first encounter with the paintings of Lieuwe Kingma took place at the end 
of the nineties. The talented gallery manager Tinie Visser, herself an inhabitant 
of the island of Texel and of Friesian (northern Dutch) origin, had organized an 
exhibition at ‘t Posthuys Art Gallery in the island town of De Koog. The theme 
of the exhibition was seaside and dunes. I bought one of the paintings on dis-
play, my first Kingma. It was a dune landscape with a view of the North Sea. The 
colors are just like those you see after a rain shower during a storm, but with 
sunshine, and the resulting unusually clear light falling on sand and rugged sea.

The theme of coast and dunes naturally appeals to me as an islander. That was 
also the reason that I had bought several works with the same subject by another 
artist, Ad Blok van der Velden, who lived and worked on Texel until shortly be-
fore his death in 1987. Blok’s style is comparable to that of Lieuwe, but Lieuwe’s 
work is more powerful and has a looser touch, making the result more impres-
sionistic and therefore continuously interesting to look at.

Because I was moved by Lieuwe’s style, I kept following him, and at a subse-
quent exhibition at ’t Posthuys I bought a very different kind of Kingma. It was 
a four-part series which to me related to the beach in terms of color, but was 
actually totally abstract, and in my mind one of Lieuwe’s few non-figurative 
works. That same year I bought a painting of yet another theme from his series 
of ‘models’. The nude is a work with symbolism and may have served as a model 
for his Amsterdam period. After that I visited Lieuwe in his studio in Hilversum 
several times, during which I bought three more works that are figurative yet 
very imaginative. 

I am particularly impressed by the large painting with table and chair, as it boasts 
the very terse use of color of which Lieuwe is so capable. Not in the least, I bought 
it because tables and chairs have played an important role in my life as successful 
restaurateur/hotelier at Texel’s Opduin Hotel. I also purchased a still life painted 
on a small panel. He had painted over another work because he hadn’t been satis-
fied with his first attempt. I thought it was a nice item and the theme ‘vase with 
flowers’ in soft pink and white hues reminded me of the white patches in works 
by the painter Rijlaarsdam. Another small work was selected from his series of 
Dutch polder landscapes. Very refined, they lean toward the abstract, yet are figu-
rative enough to let you enjoy the magnificence of our Dutch landscape. 
 
I know that Lieuwe has also worked abroad and that in his inimitable way he 
manages to capture colors and themes wherever he goes. That said, I haven’t 
bought any of those paintings, as I am a man from the north from the flatlands. 
But my interest in the development of his work remains. 

After an active life as hotelier, I completed my studies in art history at the 
HOVO/VU. Now I focus on the charm which art has to offer individually to 
everyone, and Lieuwe Kingma, as Minerva student, trained by Martin Tissing 
and Karst Zwart (among others), will definitely remain a part of that. I wish him 
much inspiration, as well as a bright future, together with his family.

texels licht: een lichtend voorbeeld

Mijn kennismaking met de schilderijen van Lieuwe Kingma vond plaats eind jaren 
negentig. In Art Gallery ’t Posthuys’ in De Koog op Texel was een expositie bij 
de talentvolle galeriehoudster Tinie Visser, een Tesselse van Friese komaf. In de 
galerie was werk te zien met het thema ‘Strand en Duinen’. Uit de daar aanwezige 
schilderijen heb ik mijn eerste Kingma gekocht. Het betrof een duinlandschap met 
een doorkijk naar de Noordzee. De kleuren zijn precies zoals je ze ziet na een flinke 
regenbui tijdens een storm, maar met zon, en daardoor het specifiek heldere licht 
op zand en woeste zee.

Het thema kust en duinen spreekt mij als eilander natuurlijk aan. Dat was dan ook 
de reden dat ik van een andere kunstenaar, Ad Blok van der Velden, die tot vlak 
voor zijn overlijden in 1987 op Texel woonde en werkte, meerdere schilderijen heb 
gekocht met hetzelfde thema. Deze stijl van Blok is vergelijkbaar met het werk van 
Lieuwe, maar Lieuwes werk is krachtiger en losser van toets, waardoor het geheel 
meer impressionistisch is en daardoor ook steeds interessant om naar te kijken. 

Doordat ik was geraakt door Lieuwes stijl, heb ik hem gevolgd en heb ik bij een 
volgende expositie in ‘t Posthuys op Texel een heel ander werk van hem gekocht. 
Het betrof een vierluik met voor mij wel een relatie met strand, wat kleuren betreft, 
maar eigenlijk totaal abstract en naar mijn idee voor Lieuwe ook een van zijn 
weinige niet figuratieve werken. In datzelfde jaar kocht ik een heel ander thema uit 
zijn serie ‘modellen’. Het naakt is een werk met symboliek en heeft wellicht model 
gestaan voor zijn Amsterdamse tijd. Daarna ben ik enkele keren bij Lieuwe in zijn 
atelier in Hilversum geweest en heb daar nog drie werken gekocht, die figuratief, 
maar zeer verbeeldend zijn. 

Vooral het grote werk van Tafel met stoel in het kernachtige kleurgebruik waartoe 
hij in staat is, imponeerde mij. Niet in de laatste plaats omdat tafels en stoelen 
een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn leven als succesvolle restaurateur/
hotelier op Texel in Hotel Opduin. Daarnaast kocht ik van hem een paneeltje dat 
hij had overgeschilderd, omdat hij het niet goed genoeg had gevonden. Dat Vaasje 
met bloemen vond ik erg leuk. De zachte rose en witte tinten deden mij denken 
aan de witvlakken in werken van de schilder Rijlaarsdam. Een ander klein werk van 
hem betrof een keuze uit zijn thema ‘polderlandschappen’ uit zijn geboortestreek. 
Zeer verfijnd tegen het abstracte aan, maar voldoende figuratief om steeds van het 
weidse van ons Nederlandse landschap te genieten. 

Ik weet dat Lieuwe ook veel in het buitenland heeft gewerkt en dat hij daar op een 
onnavolgbare wijze kleuren en thema’s weet vast te leggen in zijn schilderijen, ech-
ter daarvan heb ik geen werk gekocht omdat ik een mens ben van het noorden, het 
vlakke land. Maar mijn belangstelling voor de ontwikkeling in zijn werk is blijvend. 

Na mijn bezige leven als hotelier richt ik mij met de afgeronde opleiding Kunstge-
schiedenis aan de Hovo/VU op het fraaie, dat kunst voor een ieder persoonlijk heeft 
te bieden en daar zal Lieuwe Kingma als Minerva student, opgeleid door o.a. Martin 
Tissing en Karst Zwart, deel van blijven uitmaken. Ik wens hem veel inspiratie toe en 
wens hem daarnaast ook een blakende toekomst toe samen met zijn gezin. 
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composition with black blue and white iii  +  iv,  2002

acrylic / oil on panel

19.7 x 15.8 inches

c o m p o s i t i e  i n  z w a r t,  b l a u w  e n  w i t  i i i  +  i v,  2 0 0 2

acryl / olieverf op paneel

50 x 40 cm
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composition with black blue and white i  +  ii ,  2002

acrylic / oil on panel

19.7 x 15.8 inches

c o m p o s i t i e  i n  z w a r t,  b l a u w  e n  w i t  i  +  i i ,  2 0 0 2

acryl / olieverf op paneel

50 x 40 cm

Lieuwe weet op 
onnavolgbare wijze 
kleuren en thema’s 
vast te leggen in zijn 
schilderijen.

In his paintings 
Lieuwe manages 
to capture colors 
and themes in an 
inimitable way.
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country road,  2004

oil on canvas

21.3 x 25.6 inches

l a n d w e g ,  2 0 0 4

olieverf op doek

54 x 65 cm
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m a r i a n  b a k k e r
Former Secretary for the Department of Environmental Quality and Analysis
Former Member of the Art Committee of TNO-Apeldoorn
Apeldoorn, The Netherlands

robe of sunny leaves 

At the end of the nineties I was actively involved in the art 
committee of TNO in Apeldoorn. Right after my office 
was moved to a new location, it was decided that the art 
works acquired by TNO should be nicely displayed in the 
corridors designated for that purpose, in order to give the 
working atmosphere an extra impulse, as that is one of the 
facets of art in the workplace. Together with a colleague, I 
put many hours into this enjoyable task.

Among the many works of art I discovered two particular 
masterpieces with lavender. I was so fascinated by them 
that I very much wanted them in the corridor near my own 
office, so that I would be able to look at them regularly. At 
some point I became curious about the artist. Someone 
who was able to depict a part of France so accurately that 
it lifts one’s spirits must have a whole lot more up his 
sleeve. I called Mr. Kingma and told him that I was able to 
admire his paintings from where I was working everyday. 
He enjoyed hearing that. Since that time I have regularly 
visited his website, which contains an overview of his 
many beautiful paintings. 

In 2005 I accepted an invitation to an exhibition at his 
home. My partner and I were pleasantly surprised by a 
painting of a French country road, which has been shining 
at us in our own home ever since. It still continues to im-
press us. The use of color is so lively and warm, the tech-
nique so strong and innovative, that it fascinates me over 
and over again, whenever I set my eyes upon it. It puts me 
in a good mood, and for a brief moment it transports me 
to the place that Lieuwe has so invitingly depicted. What 
makes it all the more special is that you can clearly see that 
he really enjoyed composing and painting this piece of art, 
but that applies to all of his compositions. 

This year I retired from TNO. I didn’t just say goodbye to 
my colleagues, but also to ‘my favorite pieces of art’ which 
I was able to enjoy for so long.

robe of sunny leaves 

Eind jaren ‘90 ben ik een poos actief geweest voor de kunst-
commissie van TNO in Apeldoorn. Na een interne verhuizing 
was het de bedoeling om de door TNO aangekochte kunst 
weer een mooie plek te geven in de daarvoor bestemde 
gangen om de werksfeer een extra impuls te geven, want dat 
is ook één van de facetten van kunst op de werkplek. Samen 
met een collega heb ik heel wat uurtjes gestoken in deze leuke 
klus.

Onder de vele werken ontdekte ik twee bijzondere meester-
werkjes met lavendel. Ik was er zo door geboeid dat ik deze 
graag op de gang bij mijn eigen werkkamer wilde hebben, zo-
dat ik er regelmatig een blik op kon werpen. Op een gegeven 
moment werd ik erg nieuwsgierig naar de kunstenaar. Iemand 
die zo goed een stukje Frankrijk kan neerzetten en mensen 
daarmee vrolijk kan maken, heeft zeker nog veel meer in zijn 
mars. Ik heb mijnheer Kingma gebeld en hem verteld dat ik 
zijn werken vanaf mijn werkplek altijd kon bewonderen. Dit 
vond hij leuk om te horen. Sindsdien bezoek ik regelmatig 
zijn website waarop een overzicht staat van zijn vele mooie 
schilderijen. 

In mei 2005 ben ik graag op de uitnodiging voor zijn huis-
expositie ingegaan en werden mijn partner en ik getroffen 
door een Franse landweg die ons sindsdien in ons eigen huis 
toestraalt. Wij zijn er nog altijd van onder de indruk. Het 
kleurgebruik is zo levendig en warm, de techniek krachtig 
en vernieuwend zodat het me steeds weer boeit als ik ernaar 
kijk. Het maakt me vrolijk en even ben ik dan op de plek die 
Lieuwe zo uitnodigend heeft neergezet. Heel bijzonder is dat 
je duidelijk kunt zien dat hij zelf ook veel plezier heeft beleefd 
aan het ontwerpen en maken van dit werk, maar dat geldt 
eigenlijk voor al zijn composities. 

Dit jaar heb ik TNO verlaten in verband met mijn pensionering 
en ik heb niet alleen afscheid genomen van mijn collega’s, 
maar ook van mijn ‘favoriete kunstwerkjes’ waarvan ik zolang 
heb kunnen genieten. 
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landscape with two trees,  2003

acrylic / oil on canvas

 47.2 x 47.2 inches

l a n d s c h a p  m e t  t w e e  b o m e n ,  2 0 0 3

acryl / olieverf op doek

120 x 120 cm
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j o y  &  d o n  k e l l y
Houston, Texas (USA)

my painting

Don and I are both electrical engineers with backgrounds in space and military 
applications, as well as some commercial wireless communications technol-
ogy. We currently work in Houston for a company supporting NASA’s Johnson 
Space Center. Through the years we have had the opportunity to be involved in a 
wide variety of science and engineering aspects of space exploration and human 
spaceflight.

During our visit to Holland and Belgium in 2006, we bought Landscape with 
Two Trees. We were traveling with our dear friends, Clint and Mary Ellen, and 
we stayed with their close friends, Lieuwe Kingma and Julie Johnson. They 
welcomed us all graciously into their home, and we spent several glorious days 
visiting and seeing sights near Hilversum. 

Don and I stayed upstairs in a bedroom located next to Lieuwe’s studio. It was a 
magical experience. Each morning and evening as we ventured in and out of our 
room, I was taken by the paintings I saw. I asked Lieuwe if I could look through 
his collection, and he agreed. I viewed each one, and saw so many that spoke 
to me. Later, while I was walking through the house and looking at the art on 
display, I came upon ‘my painting’. This piece of art attracted me at a deep level. 
When purchasing a piece of art, I find myself being drawn to the object in a 
soulful way. It is only after reflection that I am able to explain what I love about 
it. When I find a piece I like, I don’t analyze it; instead I experience a deep, sub-
conscious connection to the piece that evokes emotion. 

There are many possible elements that might draw me to a work of art. With 
this painting, it is the color and the simultaneous simplicity of composition, 
combined with the complexity found in many of the palette knife strokes. This 
harmonious combination of simplicity and complexity creates a lasting invita-
tion to view the painting at different levels.

To date I have never purchased a work of art without meeting the artist, and 
learning something about him or her. Art is such a deeply personal expression, 
and my appreciation of a work of art is enhanced tremendously by having some 
connection with its creator. Our visit with Lieuwe and Julie and their children 
was an unusually special time, and his artwork is a great remembrance of that 
experience, as well as being a splendid work on its own.

In addition to our love of engineering, Don and I both have a passion for the 
arts. Don’s love of music began with a childhood filled with music lessons on 
clarinet and saxophone. After a 20-year break from music to focus on his career, 
Don began playing jazz saxophone again about nine years ago. My passion is 
painting, which I discovered four years ago. I began painting abstract expres-
sionistic works using acrylics about six months before our visit to Holland, 
and this visit and the ensuing discussions with Lieuwe have changed my way 
of painting. Upon returning from vacation I started experimenting with palette 
knifes, and now I paint almost exclusively with them. We both enjoy collecting 
art and listening to music, so each collection is appreciated by both of us. It is 
wonderful to share this together. 

mijn schilderij

Don en ik zijn beide elektrotechnisch ingenieur en zijn werkzaam geweest in de ruimte-
vaartindustrie, militaire industrie, maar ook in de commerciële draadloze communica-
tietechnologie. Tegenwoordig werken we in Houston voor een bedrijf dat het Johnson 
Space Center van NASA ondersteunt. Door de jaren heen hebben we de gelegenheid 
gehad om mee te werken aan verschillende wetenschappelijke en technische projecten 
betreffende ruimteonderzoek en bemande ruimtevluchten.

Tijdens ons bezoek aan Nederland en België in 2006 hebben we Landschap met twee 
bomen gekocht. We reisden samen met onze goede vrienden Clint en Mary Ellen en 
logeerden bij hun goede vrienden Lieuwe Kingma en Julie Johnson. Zij verwelkomden 
ons allen hartelijk in hun huis en we verbleven daar enkele heerlijke dagen en bezoch-
ten bezienswaardigheden in de omgeving van Hilversum.

Don en ik sliepen in de slaapkamer naast Lieuwes atelier. Het was een magische 
ervaring. Elke ochtend en avond als we onze kamer in- en uitgingen, werd ik geraakt 
door de schilderijen die ik zag. Ik vroeg Lieuwe of ik z’n collectie mocht bekijken en hij 
stemde toe. Ik bekeek ze allemaal en zag vele werken die me aanspraken. Later, toen 
ik door het huis liep en de kunst bekeek die ze hadden tentoongesteld, kwam ik ‘mijn 
schilderij’ tegen. Dit kunstwerk trof me heel diep. Als ik een kunstwerk koop, wordt 
mijn ziel door het object getroffen. Pas nadat ik erover heb nagedacht, kan ik uitleg-
gen wat ik er zo mooi aan vind. Als ik iets zie wat ik mooi vind, analyseer ik het niet; in 
plaats daarvan ervaar ik een diepe, onbewuste band met het stuk dat emotie oproept.

Het kunnen vele dingen zijn waardoor ik me tot een kunstwerk voel aangetrokken. Bij 
dit schilderij is het de kleur en tegelijkertijd de eenvoud van de compositie, gecombi-
neerd met de complexiteit die je in veel van de paletstreken terugziet. Deze harmonieu-
ze combinatie nodigt je voortdurend uit om op verschillende niveaus naar het schilderij 
te kijken.

Tot nu toe heb ik nog nooit een kunstwerk gekocht zonder de kunstenaar te hebben 
ontmoet of zonder iets van hem of haar af te weten. Kunst is zo’n diepe persoonlijke 
expressie en mijn waardering voor een kunstwerk wordt geweldig versterkt door een 
zekere binding met de schepper daarvan. De tijd bij Lieuwe en Julie en hun kinderen 
was heel bijzonder en zijn kunstwerk is een blijvende herinnering aan die periode, 
maar bovenal is het ook een prachtig schilderij.

Naast onze liefde voor techniek delen Don en ik onze passie voor de kunsten. Dons 
liefde voor muziek ontstond in zijn jeugd waarin hij veel muzieklessen op klarinet en 
saxofoon volgde. Na een periode van 20 jaar, waarin hij niet speelde en zich con-
centreerde op z’n carrière, begon Don ongeveer negen jaar geleden met het spelen 
van jazz op z’n saxofoon. Mijn passie is schilderen, dat ontdekte ik vier jaar geleden. 
Ongeveer zes maanden voor onze reis naar Nederland begon ik met abstracte, expres-
sionistische werken, waarbij ik gebruik maakte van acrylverf. Door dit bezoek en de 
voortdurende gesprekken met Lieuwe is mijn manier van schilderen veranderd. Toen ik 
terugkwam van vakantie ben ik gaan experimenteren met paletmessen en nu schilder 
ik daar bijna alleen nog maar mee. We genieten ervan om kunst te verzamelen en naar 
muziek te luisteren. Dat is iets wat we beiden zeer waarderen en het is fantastisch om 
dat samen te kunnen delen. 
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beach 43,  2003

oil on panel 

13.8 x 23.6 inches

s t r a n d  4 3 ,  2 0 0 4

olieverf op paneel

35 x 60 cm
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j a n e t t e  h o w e l l
Brussels, Belgium

reflections

When I was invited to the home/studio of Lieuwe Kingma, I envisioned 
meeting an artist wearing a paint-laden smock, living in a less than 
prosperous flat, with easel in one corner and a day bed in the other. 
However, as I drove into his neighborhood in Hilversum, I quickly real-
ized that too many films of struggling artists had mistakenly influenced 
me. When he answered the door, there stood a tall fit Dutchman, who 
greeted me with a warm and cordial welcome, immediately dashing my 
stereotypical images!

The Kingma home opened into a spacious entrance hall that served as 
a miniature gallery. I was surrounded by Lieuwe’s work. My eye was 
quickly taken by a small painting of a coastal shoreline with billowy 
clouds that appeared to be contributing to the dark storm brewing in the 
background.

The entry flowed into a vast living area. After making one step through 
the door, I was in the midst of a grand array of paintings of various sizes 
and descriptions. They were hung on or leaning against every available 
wall. One was propped up against the grand piano that I had barely 
noticed, having been so taken by the impact of such a scene.

Each of the paintings seemed to be alive, and each gave me the feeling 
that I was able to experience some of what I saw on the canvas. If the 
subject was of blossoming trees, I could feel the spring air; and with 
each winter landscape I knew whether the winter snowfall had creating 
ideal conditions for making snowballs. He had just completed a small 
still life of a vase with withering roses; I felt as if I could brush the petals 
from the table. There were also wonderful paintings of nudes in discrete 
poses, each having her back to me, unaware she was being admired.

It was then that I realized why I had been so attracted to Strand 43 (which 
I later learned was the name given to the coastal scene I’d first ad-
mired). As a Northern California native, I have experienced the roaring 
Pacific during many of my years there. I was familiar with her coastal 
storms, angry and powerful, with pounding waves that dared anyone 
to approach, seldom peaceful or serene. In Strand 43, there were some 
small waves softly showing their presence in the distance and the scene, 
though stormy, issued an invitation to bundle up and walk her shores to 
enjoy the splendor.

As you can see from the accompanying painting, I bought Strand 43 and 
it now has a place of pride in my living room, inviting me to slip on my 
jacket and go for a stroll before the coming storm. Thank you Lieuwe!

overpeinzingen

Toen ik werd uitgenodigd in het huis/atelier van Lieuwe Kingma, ver-
wachtte ik een kunstenaar aan te treffen met een schort vol verfvlekken, 
die in een eenvoudig flatje woonde met de schildersezel in één hoek en 
een bed in de andere. Maar toen ik de buurt in Hilversum waar hij woonde 
inreed, besefte ik dat ik te veel films over ploeterende kunstenaars had 
gezien en daardoor bevooroordeeld was. Toen hij de deur opende, zag 
ik een lange fitte Hollander, die me warm en hartelijk begroette en die 
meteen mijn stereotype beeld deed uiteenspatten!

De entree van de Kingma’s is een ruime hal, die dienst doet als miniga-
lerie. Ik was omgeven door het werk van Lieuwe en al snel trok een klein 
schilderij met een kustlijn mijn aandacht. De golvende wolken leken een 
aankondiging voor het onweer op de achtergrond.

De entree ging over in een grote woonkamer. Toen ik er binnenkwam, 
stond ik te midden van een grote hoeveelheid schilderijen in allerlei soor-
ten en maten. Ze hingen aan of stonden tegen elke muur. Eentje stond er 
tegen de vleugel, die ik bijna niet had opgemerkt door de impact van de 
entourage.

Elk schilderij leek te leven en gaf me het gevoel dat ik deelgenoot kon 
worden van wat ik op het doek zag. Als het onderwerp een bloeiende 
boom was, voelde ik de lentelucht, en bij elk winterlandschap kon ik zien 
of de sneeuwval de ideale condities had geschapen voor een sneeuwbal-
lengevecht. Lieuwe had net de laatste hand gelegd aan een stilleven met 
een vaas met verwelkte rozen en het leek wel of ik de blaadjes van de tafel 
kon vegen. Er hingen ook prachtige naakten in discrete poses, hun rug 
naar mij toegekeerd, onbewust van hun bewonderaar.

Toen besefte ik waarom ik zo werd getroffen door Strand 43 (later hoorde 
ik dat dit de titel was van het schilderij met de kustlijn dat ik het eerst had 
bewonderd). Ik ben geboren en getogen in Noord-Californië en weet hoe 
de Grote Oceaan tekeer kan gaan. Ik was bekend met de kuststormen, 
gewelddadig en krachtig, met kolkende golven die iedereen die dichterbij 
komt bedreigen en die zelden vredig of sereen zijn. In Strand 43 zijn op 
de achtergrond in de verte enkele kleine golven zichtbaar en hoewel het 
stormt, is het toch een uitnodiging om naar de kust te komen en van zijn 
grootsheid te genieten.

Zoals u kunt zien aan het schilderij hiernaast, heb ik Strand 43 gekocht en 
heeft het een mooi plekje gevonden in mijn woonkamer. Het nodigt me 
uit om mijn jas aan te trekken en een wandelingetje te maken voor het 
naderende onweer. Dank je wel, Lieuwe!
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beach 41,  2003 

oil on canvas

39.4 x 39.4 inches

s t r a n d  4 1 ,  2 0 0 3

olieverf op paneel

100 x 100 cm
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w i l l e m  o u d  a m m e r v e l d
Director, Institute for Interpersonal Communication
Assen, The Netherlands

a sultry summer evening by 
the sea

On 20 April, 2006, the Center for Creative Leadership (CCL) in Brussels cele-
brated the opening of their new office building. We as a group of Associates 
(executive coaches and trainers in leadership), wanted to give the organiza-
tion and its staff a present. We sought something that would express our ap-
preciation for the long-standing collaboration that we enjoyed with the staff 
of this idealistic organization, whose vision of leadership development is in 
service to society. So I went in search of a present that would clearly benefit 
the whole staff. It had to be something everyone working there would be 
able to enjoy, something that in one way or another would enrich the office 
space, make it more playful, and produce a relaxing effect.

My partner and I have derived much pleasure from several of Lieuwe’s 
paintings that have adorned our walls at home through the years, so the idea 
of giving a Kingma to CCL had already occurred to me. When many of my 
colleagues also came with suggestions for works of art, I asked Lieuwe to 
show me what he had available. He showed me a number of paintings, and 
it wasn’t easy to make a choice. Some of the still lifes seemed less suitable 
for letting the CCL staff experience something like relaxation or the feeling 
of being somewhere other than at the office. Soon I was hesitating between 
a lovely winter landscape, a blizzard, a summerlike scene with several beech 
trees by a pond, a sweltering summer scene with haystacks, and a seascape. 

In all of these works, Lieuwe has managed to lure you inside the painting, as 
it were. In his own, inimitable manner, he conveys the essence of the season 
and the atmosphere of the landscape. The common denominator here 
clearly seemed to be the offering of a moment of tranquility, in a somewhat 
dreamlike manner. No human being in sight no one to disturb the quiet 
offered by nature itself, or even the quiet and space created by man. Even 
the painting of the haystacks, which explodes with the blistering heat of 
summer, has a relaxed atmosphere. It suggests sweet repose after the work 
of the day is done. What an ideal, atmospheric scene for a busy and hectic 
office space. 

But in the end my choice fell on the beautiful seascape. Look at it closely, 
and you will gradually realize that in this painting Lieuwe manages to con-
vey all the associations evoked by the sea. Dreaminess overtakes you. The 
seawater tempts you to cool your feet in it. The coastline that continues in 
the distance entices you to go for a walk. The orange spots give an indica-
tion of the evening sun that closes a marvelous day and heralds a new one. 
This painting momentarily removes you from the bustle of the office and 
work, refreshing you with a breath of briny sea air. With Kingma’s Beach 41, 
we Associates expressed our deep appreciation to the staff members of the 
Center for Creative Leadership, We hope that this painting catches their eye 
from time to time, to inspire a moment of reflection.

een zwoele zomeravond 
aan zee

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijfspand van het Center 
for Creative Leadership (CCL) in Brussel wilden we als groep ‘associates’ de 
organisatie en de medewerkers een geschenk aanbieden. Het moest een 
cadeau worden waarmee we onze waardering voor de jarenlange samenwer-
king met de medewerkers van deze ideële organisatie – met als visie: leider-
schapsontwikkeling ten bate van de samenleving – wilden uitdrukken. Ik ging 
dus op zoek naar een cadeau waar de medewerkers collectief concreet iets aan 
zouden kunnen hebben. Het zou iets moeten zijn, waar ze allemaal blijvend 
van zouden kunnen genieten. Iets wat op de een of andere manier de kantoor-
ruimte zou verrijken, speelser zou maken, een ontspannend effect zou hebben. 

Omdat we zelf al jaren van het prachtige werk van Lieuwe thuis aan onze 
muren genoten, was de mogelijkheid om één van zijn schilderijen cadeau te 
geven al door m’n hoofd gegaan. Toen ook vele collega’s met suggesties voor 
kunstwerken kwamen, vroeg ik Lieuwe om mij te laten zien wat hij op dat mo-
ment had staan. Dat was nogal wat werk. Het viel dan ook niet mee om een 
keus te maken. Een aantal stillevens vond ik minder geschikt om de 
CCL-medewerkers iets van ontspanning of een gevoel te geven van even 
ergens anders te zijn dan op kantoor. Ik twijfelde daarom al gauw tussen 
een mooi winterlandschap, een dwarrelende sneeuwbui, een wat zomers 
aandoende impressie van enkele beuken bij een vijver, een hitte uitstralende 
voorstelling van enkele hooischelven en een zeegezicht. 

In al dit werk weet Lieuwe je als het ware het schilderij in te lokken. Op zijn 
eigen, onnavolgbare manier, geeft hij de essentie van het seizoen en de sfeer 
van het type landschap weer. De gemeenschappelijke noemer leek hier dui-
delijk het bieden van verpozing, op een wat dromerige manier. Geen mens te 
zien, niemand die de rust van de natuur of zelfs van de door mensen gecre-
eerde rust en ruimte verstoort. Ook in het schilderij van de hooischelven, waar 
de zindering van de zomerhitte vanaf spat, hangt toch een lome atmosfeer, 
een uitstraling van: na gedane arbeid is het goed rusten. Een ideale sfeerimp-
ressie voor een druk en hectisch kantoor. 

Maar de keus viel uiteindelijk toch op dit prachtige zeegezicht. Kijk er goed 
naar en langzaam besef je dat Lieuwe in dit schilderij alle associaties die de 
zee oproept, weet weer te geven. Dromerigheid overvalt je. Het zeewater lokt 
om je blote voeten in te koelen. De in de verte doorlopende kustlijn nodigt je 
uit tot wandelen. De oranje vlekken geven een indicatie van de avondzon die 
een prachtige dag afsluit en een nieuwe voorspelt. Dit schilderij haalt je even 
uit de drukte van kantoor en werk en verfrist je met een vleugje zilte zeelucht. 
Met Lieuwe Kingma’s Strand 41 gaven wij, de ‘associates’, een blijk van onze 
grote waardering voor alle medewerkers van het Center for Creative Leader-
ship Europe en een signaal om af en toe even te ontsnappen en in jezelf te 
keren.
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vase with zinnias -  trudy’s  vase,  2007

acrylic / oil on panel

23.6 x 17.7 inches

v a a s j e  m e t  z i n n i a ’ s  /  t r u d y ’ s  v a a s j e ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op paneel

60 x 45 cm
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t r u d y  s t e y l i n g
97 years old, Hilversum, The Netherlands

trudy’s vase

I shall share with you the story of how I met and 
befriended Lieuwe Kingma and his family.

In the beginning of September 2000, I stepped 
out for a walk and a breath of fresh air. In front 
of house number 22 on Koninginneweg (or 
‘Queen’s Road’) I saw a father pushing a long 
baby buggy that was holding two small children. 
He was just heading out for a walk. I introduced 
myself, pointed out my house a bit further up and 
said: “That’s where I live – so it looks like we are 
neighbors.” We walked together for a while. “Bye 
for now.” So Koninginneweg 22 was inhabited 
once again.

Several weeks later I received an invitation to an 
exhibition at number 22. The house is well suited 
for such an event. After I went myself, I encour-
aged our oldest daughter, Jacquelien, to go take a 
look. She was fascinated by a painting of flowers, 
which now is beautifully displayed in her home. 
We developed a lasting friendship. We share our 
lives with each other, and the kids, Scott and 
Lucy, have a place in our family.

One day Lieuwe’s daughter Lucy brought me a 
bouquet of flowers. “Place them in my favorite 
vase”, I said. It was a Delfts Blue vase. I thought 
it was so beautiful that I asked Lieuwe to come 
by and take a photo of this stunning still life. Ap-
parently he was so inspired by this image that he 
made a painting of it. I decided to buy this work 
of art. It now hangs on the wall at the home of 
one of my daughters. 

So now it is time for the jubilee-year: ’25 years as 
an artist’, consisting of memories and memora-
bilia.

I give my sincere wishes for a future full of happi-
ness with Julie, Scott and Lucy.

trudy’s vaasje

Hoe Lieuwe Kingma, zijn familie, en ik elkaar 
ontmoetten, leerden kennen, en bevriend wer-
den, tracht ik in het volgende uiteen te zetten. 

Begin september 2000 ging ik een luchtje 
scheppen en zag op Koninginneweg 22 een 
papa met een lange kinderwagen, waarin 
twee kindertjes, de oprit afkomen voor een 
wandeling. Ik stelde me voor en wees mijn 
huis verderop aan; ‘Daar woon ik. We zijn dus 
buren’. Wij liepen een eindje samen op. ‘Tot 
ziens.’ Koninginneweg 22 werd dus gelukkig 
weer bewoond. 

Enige tijd later kwam er een uitnodiging voor 
een schilderijententoonstelling op nummer 
22. Het huis leent er zich goed voor. Na mijn 
bezoek animeerde ik onze oudste dochter 
Jacquelien te gaan kijken. Zij werd gefasci-
neerd door een exemplaar met bloemstuk, 
dat nu een mooie plaats inneemt in haar huis. 
Onze vriendschap werd bestendigd. We leven 
met elkaar mee, en de kinderen Scott en Lucy 
nemen een plaats in onze familie in.

Lieuwes dochter Lucy bracht mij op een dag 
een bosje zinnia’s. ‘Zet ze maar in mijn favo-
riete vaasje’, zei ik. Het was een Delftsblauw 
vaasje. Ik vond het zo mooi dat ik Lieuwe heb 
gevraagd om langs te komen en een foto te 
maken van dit prachtige stilleven. Blijkbaar 
was hij zo geïnspireerd door het beeld dat 
hij er een schilderij van gemaakt heeft. Dit 
schilderij wilde ik graag kopen. Het hangt nu 
bij een van mijn dochters thuis.

Nu dus het gedenkjaar: ‘25 jaar als schilder’, 
waarin memoires en gedenkwaardigheden.

Mijn hartelijk wensen voor een toekomst vol 
geluk met Julie, Scott en Lucy.
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blossoming tree v,  2008

acrylic / oil on canvas

47.2 x 47.2 inches

b l o e i e n d e  b o o m  v,  2 0 0 8

acryl / olieverf op doek

120 x 120 cm
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e e l c o  k a p p e n
Manager at an international bank
Weesp, The Netherlands

art is emotion

Art has always received a great deal of attention in my family from 
various perspectives. Several members, my mother among them, 
actively paint. Others regularly buy works of art, ranging from paint-
ings and ceramics to sculpture. Such acquisitions have often been 
impulsive.

Beside the fact that I used to paint a fair amount myself, my inter-
est in art was particularly provoked when a group of seven artists 
exhibited their work in my parents’ garden. It was the first time that 
I came into contact with the artist behind it all. I finally heard the 
story behind the painting. 

We own a number of pieces of art created by members of the fam-
ily. Occasionally we purchase at art fairs. We are never looking for 
something in particular; instead our acquisitions have been quite 
impulsive. For us, there is only one reason to buy a piece of art: it 
has to be beautiful and to evoke emotion.

That is exactly how it happened with the Blossoming Tree V. Although 
we had been looking for a while for a painting of this size, we hadn’t 
been able to find anything that appealed to us. That is, until I was 
invited over for a visit by Lieuwe’s wife. We sat in the parlor of their 
beautiful villa in Hilversum. For about an hour I had a direct view 
of this magnificent painting. Upon returning home, I realized it 
wouldn’t let go of me. My thoughts lingered with that blossoming 
tree for a long time. During a second visit my interest only grew. 

One thing led to another, and I eventually brought my partner along 
to visit Lieuwe’s studio. She shared my feelings about this work 
of art. Lieuwe’s account of the inspiration he felt while creating it 
added an extra dimension.

The play of colors in this painting is particularly inspiring. It trans-
ports you to springtime, when sun, blossom and bloom lift people’s 
spirits. Just as this composition does.

The painting has been in our possession for almost half a year now, 
and we continue to relish it. As the light in our living room changes 
through the course of each day, so do the colors in the painting. It 
brings this piece of art to life, and puts one in a positive mood. What 
a daily journey of discovery it offers, prompted by its colors and 
composition.

kunst is emotie

In mijn familie is er altijd veel aandacht voor kunst geweest, vanuit 
verschillende perspectieven. Meerdere familieleden, waaronder mijn 
moeder, schilderen actief. Daarnaast koopt mijn familie regelmatig 
kunst, van schilderijen, keramiek tot beelden. Aankopen zijn vaak 
impulsief. 

Naast het feit dat ik zelf vroeger veel schilderde, is mijn interesse 
voor kunst met name ontstaan toen er in de tuin van mijn ouders 
een zevental kunstenaars exposeerde. Hier kwam ik voor het eerst in 
aanraking met de kunstenaar achter zijn of haar werk. Het verhaal 
achter een schilderij.

Op dit moment bezitten wij verschillende werken die zijn gemaakt 
door leden van de familie. Daarnaast kopen we wel eens iets op bij-
voorbeeld een kunst-fair. Nooit gericht zoekend naar iets specifieks, 
eigenlijk altijd impulsief. Voor ons is er maar één reden om kunst te 
kopen; het moet mooi zijn, je moet er gevoel bij hebben. 

Zo ging het ook met het schilderij Bloeiende boom V. Ondanks het feit 
dat we al langer zochten naar een schilderij van dit formaat, waren 
we er nog niet in geslaagd iets te vinden dat ons aansprak. Tot ik 
door de vrouw van Lieuwe uitgenodigd werd in de voorkamer van hun 
prachtige villa in Hilversum. Ongeveer één uur lang had ik uitzicht 
op dit prachtige schilderij. Bij thuiskomst merkte ik dat het me niet 
losliet, mijn gedachten bleven nog lang bij die Bloeiende boom V. 
Tijdens een tweede gesprek bleek mijn interesse alleen maar toege-
nomen.

Uiteindelijk bleek na een gezamenlijk bezoek aan het atelier van 
Lieuwe, dat mijn vriendin dezelfde gevoelens voor het schilderij had. 
Het verhaal van Lieuwe over zijn inspiratie tijdens het schilderen, gaf 
een extra dimensie aan het geheel. 

Met name het kleurenspel in het schilderij is inspirerend. Het schil-
derij neemt je mee naar de lente, waarin zon, bloesem en bloei de 
mens vrolijk maken. Zo ook deze compositie.

We hebben dit schilderij nu een klein half jaar in ons bezit, en genie-
ten er nog steeds van. Door veranderende lichtinval in onze woonka-
mer gedurende de dag veranderen ook de kleuren op het schilderij. 
De afbeelding komt dan echt tot leven en maakt vrolijk. Een dage-
lijkse ontdekkingstocht tussen de kleuren en de compositie. 

LKingma book.indd   118-119 4-8-10   11:20



120

lieu
w

e k
in

g
m

a 
2

5
 year

s o
f ar

t

121

ear
ly w

o
r

k
   vr

o
eg

e w
er

k

LKingma book.indd   120-121 4-8-10   11:20



122

lieu
w

e k
in

g
m

a 
2

5
 year

s o
f ar

t

123

lan
d

sc
ap

es   lan
d

sc
h

ap
p

en

white farm with black field iii,  1992

acrylic / oil on board, 27.6 x 35.4 inches

private collection, Honselersdijk (NL)

w i t t e  b o e r d e r i j  m e t  z w a r t  v e l d  i i i ,  1 9 9 2

acryl / olieverf op karton, 70 x 90 cm

particuliere collectie, Honselersdijk

white farm with black field ii,  1992

gouache / collage, 10 x 12 inches

private collection, Burntwood, Staffs (UK)

w i t t e  b o e r d e r i j  m e t  z w a r t  v e l d  i i ,  1 9 9 2

gouache / collage, 26 x 32 cm

particuliere collectie, Burntwood, Staffs (UK)
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spanish landscape iii ,  1996

oil on canvas

31.5 x 39.4 inches

s p a a n s  l a n d s c h a p  i i i ,  1 9 9 6

olieverf op doek

80 x 100 cm

landscape near mont roc ii ,  1994

oil on paper on panel, 19.7 x 25.6 inches

private collection, Abcoude (NL)

l a n d s c h a p  b i j  m o n t  r o c  i i ,  1 9 9 5

olieverf op papier op paneel, 50 x 65 cm

particuliere collectie, Abcoude
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fall in provence iv,  2007

acrylic / oil on canvas

 47.2 x 59.1 inches

h e r f s t  i n  p r o v e n c e  i v,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek

120 x 150 cm

fall in provence ii,  2007

acrylic / oil on canvas 

27.6 x 31.5 inches

h e r f s t  i n  p r o v e n c e  i i ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek

70 x 80 cm
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red orchard iii,  2003

acrylic / oil on canvas, 47.2 x 59.1 inches

private collection (F)

r o d e  b o o m g a a r d  i i i ,  2 0 0 3

acryl / olieverf op doek, 120 x 150 cm

particuliere collectie (F)

red orchard with yellow house,  1996

acrylic / oil on canvas, 31.5 x 39.4 inches

private collection, Schalkwijk (NL)

r o d e  b o o m g a a r d  m e t  g e e l  h u i s ,  1 9 9 6

acryl / olieverf op doek, 80 x 100 cm

particuliere collectie, Schalkwijk

LKingma book.indd   128-129 4-8-10   11:20



130

lieu
w

e k
in

g
m

a 
2

5
 year

s o
f ar

t

131

lan
d

sc
ap

es   lan
d

sc
h

ap
p

en

spring in provence ii,  1999

acrylic / oil on canvas, 55.1 x 63 inches

Fortis Bank, Rotterdam (NL)

v o o r j a a r  i n  p r o v e n c e  i i ,  1 9 9 9

acryl / olieverf op doek, 140 x 160 cm

Fortis Bank, Rotterdam

white château ii,  1995

oil on canvas, 31.5 x 39.4 inches

Friesland Bank Securities, Amsterdam (NL)

h e t  w i t t e  c h â t e a u  i i ,  1 9 9 5

olieverf op doek, 80 x 100 cm

Friesland Bank Securities, Amsterdam
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fall in provence iii ,  2007

acrylic / oil on canvas 

27.6 x 31.5 inches

h e r f s t  i n  p r o v e n c e  i i i ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek

70 x 80 cm

blossoming broom, 1998

oil on canvas, 27.6 x 31.5 inches

private collection (F)

b l o e i e n d e  b r e m ,  1 9 9 8

olieverf op doek, 70 x 80 cm

particuliere collectie (F)
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blossoming tree,  2007

acrylic / oil on canvas, 47.2 x 47.2 inches

private collection, Warsaw (PL)

b l o e i e n d e  b o o m ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek, 120 x 120 cm

particuliere collectie, Warschau (PL)

blossoming tree,  2005

acrylic / oil on canvas, 47.2 x 47.2 inches

private collection, Paris (F)

b l o e i e n d e  b o o m ,  2 0 0 5

acryl / olieverf op doek, 120 x 120 cm

particuliere collectie, Parijs (F)
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the yellow house in uzès,  2001

oil on canvas, 31.5 x 27.6 inches

private collection, Voorburg (NL)

h e t  g e l e  h u i s  i n  u z è s ,  2 0 0 1

olieverf op doek, 80 x 70 cm

particuliere collectie, Voorburg

the yellow house in uzès iv,  2003

acrylic / oil on canvas, 59.1 x 47.2 inches

private collection (NL)

h e t  g e l e  h u i s  i n  u z è s  i v,  2 0 0 3

acryl / olieverf op doek, 150 x 120 cm

particuliere collectie
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red shed in yellow field,  2004

acrylic / oil on panel, 19.7 x 23.6 inches

private collection, Voorburg (NL)

r o o d  s c h u u r t j e  i n  g e e l  v e l d ,  2 0 0 4

acryl / olieverf op paneel, 50 x 60 cm

particuliere collectie, Voorburg

fall in provence,  2000

oil on canvas, 47.2 x 47.2 inches

private collection, Voorburg (NL)

h e r f s t  i n  p r o v e n c e ,  2 0 0 0

olieverf op doek, 120 x 120 cm

particuliere collectie, Voorburg
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the country road,  2007

acrylic / oil on canvas

47.2 x 47.2 inches

d e  l a n d w e g ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek

120 x 120 cm

landscape with two trees,  2007

acrylic / oil on canvas

47.2 x 47.2 inches

l a n d s c h a p  m e t  t w e e  b o m e n ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek

120 x 120 cm
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yellow landscape,  2001

acrylic / oil on canvas, 47.2 x 59.1 inches

private collection, Leersum (NL)

g e e l  l a n d s c h a p,  2 0 0 1

acryl / olieverf op doek, 120 x 150 cm

particuliere collectie, Leersum

white landscape,  2001

acrylic / oil on canvas

47.2 x 59.1 inches

w i t  l a n d s c h a p,  2 0 0 1

acryl / olieverf op doek

120 x 150 cm
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the lane ii,  1998

oil on canvas, 59.1 x 47.2 inches

private collection, Amsterdam (NL)

h e t  l a a n t j e  i i ,  1 9 9 8

olieverf op doek, 150 x 120 cm

particuliere collectie, Amsterdam

the lane iii,  1999

oil on canvas, 59.1 x 47.2 inches

private collection (NL)

h e t  l a a n t j e  i i i ,  1 9 9 9

olieverf op doek, 150 x 120 cm

particuliere collectie
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dutch country road ii  -  summer,  2003

acrylic / oil on canvas, 15.8 x 19.7 inches

collection of the artist

g e z i c h t  o p  o l d e h o v e  i i  -  z o m e r ,  2 0 0 3

acryl / olieverf op doek, 40 x 50 cm

collectie van de kunstenaar

dutch country road iii  -  winter,  2004

acrylic / oil on canvas, 15.8 x 19.7 inches

private collection, Loosdrecht (NL)

g e z i c h t  o p  o l d e h o v e  i i i  -  w i n t e r ,  2 0 0 4

acryl / olieverf op doek, 40 x 50 cm

particuliere collectie, Loosdrecht
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winter landscape iii ,  1998

oil on canvas 

39.4 x 31.5 inches

w i n t e r l a n d s c h a p  i i i ,  1 9 9 8

olieverf op doek

100 x 80 cm

early snowfall,  2001

acrylic / oil on canvas, 31.5 x 39.4 inches

collection of the artist

v r o e g e  s n e e u w ,  2 0 0 1

acryl / olieverf op doek, 80 x 100 cm

collectie van de kunstenaar
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reitdiep xxii,  2010

acrylic / oil on canvas 

55.1 x 78.7 inches

r e i t d i e p  x x i i ,  2 0 1 0

acryl / olieverf op doek

140 x 200 cm

reitdiep vi,  2002

oil on canvas, 55.1 x 78.7 inches

private collection, Bilthoven (NL)

r e i t d i e p  v i ,  2 0 0 2

olieverf op doek, 140 x 200 cm

particuliere collectie, Bilthoven

Het prachtige,
sombere gedicht ‘Aan 
het Reitdiep’ van de 
dichter C.O. Jellema 
(† 2003) werd mij 

toegestuurd door 
een bezoeker van de 
tentoonstelling in 
Galerie Nijehove te 
Diepenheim in 2003. 

De tentoongestelde 
schilderijen van het 
Reitdiep deden hem 
onmiddelijk aan dit 
gedicht denken.

aan het  reitdiep

Hoe, aan de regen prijs-
gegeven, het landschap 
Tot aan de horizon grijs 

en niemand Zichtbaar 
begaat het, langs 
wegen Te zijn als enige, 
ademend Schouwen, 
geslagen door wind-

kracht Striemend, het 
water stroomt in zijn 
rietkraag En neemt, een 
richting in de rivier Van 
oudsher. Maar rust on-

derdak en zich strekkend 
Van voorhuis tot baan-
der de nok en het wonen, 
Het wonder der hoeven, 
geboomte Beschut dan 
de thuiskomst. Doch 

binnen vervreemding, 
veel blijft verzwegen, 
En onvrede heerst, 
het bevel aan de hond 
Wachten waarop. De 
klank van een haast Die 

zijn tijd heeft, trekkend. 
Het wachtwoord. Hoor, 
in het duifhuis de tortel, 
hij lacht. Een groot-
moeder ligt in haar graf 
Hoog, op een terp. 

Nog klinkt de klok Als 
hij niet meer geluid 
wordt. Waar om te 
zijn, vinden mijn ogen 
Beelden dan hier, mijn 
kinderen zij 

En ik dwing hen te zien 
als ik vroeger Zo open. 
Hoe, en omvattend als 
enkel gedachte Vermag, 
in het ogenblik vallen, 
met regen In’t water, 

in landschap, in aarde 
Dit als mijn lichaam te 
voelen, pijnloos Ontijdig, 
ademend, enige Weg.

o.c.  jellema
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reitdiep xvii  -  mist,  2010

acrylic / oil on panel 

15.8 x 23.6 inches

r e i t d i e p  x v i i  -  m i s t,  2 0 1 0

acryl / olieverf op paneel

40 x 60 cm

reitdiep xxi-summer landscape,  2010

acrylic / oil on panel

15.8 x 23.6 inches

r e i t d i e p  x x i  -  z o m e r l a n d s c h a p,  2 0 1 0

acryl / olieverf op paneel

40 x 60 cm

These photo’s of the 
Reitdiep were taken 
by Lieuwe one sunday 
afternoon in August 2009, 
as he was biking.

Deze foto’s van het Reitdiep 
zijn genomen door Lieuwe 
op een zondagmiddag in 
augustus 2009, terwijl hij 
een fietstochtje maakte.
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reitdiep xviii  –  ezinge,  2010

acrylic / oil on panel 

15.8 x 23.6 inches

r e i t d i e p  x v i i i  –  e z i n g e ,  2 0 1 0

acryl / olieverf op paneel

40 x 60 cm

reitdiep xx -  dorkwerd, 2010

acrylic / oil on panel

15.8 x 23.6 inches

r e i t d i e p  x x  -  d o r k w e r d ,  2 0 1 0

acryl / olieverf op paneel

40 x 60 cm
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beach xxxvi,  2002

oil on panel, 11.8 x 19.7 inches

private collection, Loosdrecht (NL)

s t r a n d  x x x v i ,  2 0 0 2

olieverf op paneel, 30 x 50 cm

particuliere collectie, Loosdrecht

waddenzee ii ,  2002

oil on canvas, 39.4 x 39.4 inches

private collection, Voorburg (NL)

h e t  wa d  i i ,  2 0 0 2

olieverf op doek, 100 x 100 cm

particuliere collectie, Voorburg
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composition with black, 

white and blue ii ,  2007

acrylic / oil on panel, 19.7 x 15.8 inches

c o m p o s i t i e  m e t  z w a r t, 

w i t  e n  b l a u w  i i ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op paneel, 50 x 40 cm

beach xx,  2002

oil on canvas, 39.4 x 59.1 inches

private collection, Leidschendam (NL)

s t r a n d  x x ,  2 0 0 2

olieverf op doek, 100 x 150 cm

particuliere collectie, Leidschendam
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the white harbor office iv,  1992

oil on canvas, 27.6 x 31.5 inches

private collection, Monaco

h e t  w i t t e  h a v e n k a n t o o r  i v,  1 9 9 2

olieverf op doek, 70 x 80 cm

particuliere collectie, Monaco

the white harbor 

office i ,  1992

gouache, 12.6 x 9.8 inches

h e t  w i t t e  h a v e n -

k a n t o o r  i ,  1 9 9 2

gouache, 32 x 25 cm
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blue harbor vi,  2000

oil on paper on panel, 11.8 x  15.2 inches

private collection, Amsterdam (NL)

b l a u w e  h a v e n  v i ,  2 0 0 0

olieverf op papier op paneel, 30 x 38,5 cm

particuliere collectie, Amsterdam

blue harbor v,  2000

oil on paper on panel, 11.8 x  15.2 inches

private collection, Utrecht (NL)

b l a u w e  h a v e n  v,  2 0 0 0

olieverf op papier op paneel, 30 x 38,5 cm

particuliere collectie, Utrecht 
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blue harbor vii,  2006

acrylic / oil on canvas

47.2 x 59.1 inches

b l a u w e  h a v e n  v i i ,  2 0 0 6

acryl / olieverf op doek

120 x 150 cm

blue harbor iii,  1998

oil on canvas, 27.6 x 31.5 inches

private collection, Groningen (NL)

b l a u w e  h a v e n  i i i ,  1 9 9 8

olieverf op doek, 70 x 80 cm

particuliere collectie, Groningen
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still lifes   stilleven
s

vase with roses iii ,  1999

oil on canvas, 11.8 x 9.4 inches

private collection, Loosdrecht (NL)

v a a s j e  m e t  r o z e n  i i i ,  1 9 9 9

olieverf op doek, 30 x 24 cm

particuliere collectie, Loosdrecht

detail 

vase with roses iii

oil on canvas

d e t a i l 

v a a s j e  m e t  r o z e n  i i i

olieverf op doek
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s

vase with peonies,  2007

acrylic / oil on canvas, 19.7 x 15.8 inches

private collection

v a a s j e  m e t  p i o e n r o z e n ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek, 50 x 40 cm

particuliere collectie

vase in the studio

photo

va a s j e  i n  h e t  a t e l i e r

foto
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still lifes   stilleven
s

yellow vase with tulips,  2002

oil on canvas, 15.8 x 11.8 inches

private collection

g e e l  v a a s j e  m e t  t u l p e n ,  2 0 0 2

olieverf op doek, 40 x 30 cm

particuliere collectie

gray vase with tulips,  1997

oil on canvas, 9.4 x 7.1 inches

private collection

g r i j s  v a a s j e  m e t  t u l p e n ,  1 9 9 7

olieverf op doek, 24 x 18 cm

particuliere collectie
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gray vase with roses,  2004

acrylic / oil on panel 24 x 19.7 inches

private collection, Paris (F)

g r i j s  v a a s j e  m e t  r o z e n ,  2 0 0 4

acryl / olieverf op paneel, 61 x 50 cm

particuliere collectie, Parijs (F)

still lifes   stilleven
s

white vase with roses,  2010

acrylic / oil on canvas 

19.7 x 15.8 inches

w i t  v a a s j e  m e t  r o z e n ,  2 0 1 0

acryl / olieverf op doek

50 x 40 cm
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vase with tulips iii ,  2000

oil on canvas, 31.5 x 27.6 inches

private collection, Beaverton, OR (USA)

v a a s j e  m e t  t u l p e n  i i i ,  2 0 0 0

olieverf op doek, 80 x 70 cm

particuliere collectie, Beaverton, OR (USA)

vase with white hydrangeas,  2000

oil on canvas, 31.5 x 27.6 inches

private collection

v a a s j e  m e t  w i t t e  h o r t e n s i a ’ s ,  2 0 0 0

olieverf op doek, 80 x 70 cm

particuliere collectie

still lifes   stilleven
s

LKingma book.indd   176-177 4-8-10   11:22



178

lieu
w

e k
in

g
m

a 
2

5
 year

s o
f ar

t

179

fall flowers iii ,  2006

acrylic / oil on panel, 23.6 x 19.7 inches

private collection, Castle Rock, CO (USA)

h e r f s t b o e k e t  i i i ,  2 0 0 6

acryl / olieverf op paneel, 60 x 50 cm

particuliere collectie, Castle Rock, CO (USA)

vase with fall flowers i ,  2004

acrylic / oil on panel, 19.7 x 15.8 inches

private collection, Utrecht (NL)

v a a s j e  m e t  h e r f s t b o e k e t  i ,  2 0 0 4

acryl / olieverf op paneel, 50 x 40 cm

particuliere collectie, Utrecht

still lifes   stilleven
s
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still lifes   stilleven
s

blue vase with white flowers,  2007

acrylic / oil on panel, 19.7 x 13.8 inches

private collection

b l a u w  v a a s j e  m e t  w i t t e  b l o e m e n ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op paneel, 50 x 35 cm

particuliere collectie

blue gray vase 

with white pansies,  2003

acrylic / oil on panel, 19.7 x 11.8 inches

collection of the artist

b l a u w g r i j s  v a a s j e 

m e t  w i t t e  v i o o l t j e s ,  2 0 0 3

acryl / olieverf op paneel, 50 x 30 cm

collectie van de kunstenaar
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gingerpot with white flowers ii ,  2004

acrylic / oil on panel, 24 x 19.7 inches

private collection (F)

g e m b e r p o t j e  m e t  w i t t e  b l o e m e n  i i ,  2 0 0 4

acryl / olieverf op paneel, 61 x 50 cm

particuliere collectie (F)

still lifes   stilleven
s

blue gingerpot with 

white flowers,  2004

acrylic / oil on panel, 

19.7 x 15.8 inches

private collection, Bennebroek (NL)

b l a u w  g e m b e r p o t j e  m e t 

w i t t e  b l o e m e n ,  2 0 0 4

acryl / olieverf op paneel, 

50 x 40 cm

particuliere collectie, Bennebroek
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still lifes   stilleven
s

white vase with rhododendron, 2004

oil on canvas, 31.5 x 27.6 inches

private collection (USA)

w i t t e  v a a s  m e t  r o d o d e n d r o n ,  2 0 0 4

olieverf op doek, 80 x 70 cm

particuliere collectie (USA)

vase with 

rhododendron, 2005

oil on canvas, 9.4 x 7.1 inches

private collection

v a a s j e  m e t 

r o d o d e n d r o n ,  2 0 0 5

olieverf op doek, 24 x 18 cm

particuliere collectie
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still lifes   stilleven
s

notes and pictures about 

the painting in progress

a a n t e k e n i n g e n  e n  f o t o ’ s 

t i j d e n s  h e t  s c h i l d e r p r o c e s

still life with white vase 

with rhododendron, 2007

acrylic / oil on canvas, 47.2 x 51.2 inches

private collection, Zaltbommel (NL)

s t i l l e v e n  m e t  w i t  v a a s j e 

m e t  r o d o d e n d r o n ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op doek, 120 x 130 cm

particuliere collectie, Zaltbommel
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still lifes   stilleven
s

bottle with roses 

in the studio

photo

f l e s j e  m e t  r o z e n 

i n  h e t  a t e l i e r

foto

bottle with roses i ,  2007

acrylic / oil on panel, 23.6 x 11.8 inches

collection of the artist

f l e s j e  m e t  r o z e n  i ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op paneel, 60 x 30 cm

collectie van de kunstenaar
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still life with three bottles i ,  1994

oil on paper on panel, 13.8 x 10.8 inches

private collection, Venterol (F)

s t i l l e v e n  m e t  d r i e  f l e s s e n  i ,  1 9 9 4

olieverf op papier op paneel, 35 x 27,5 cm

particuliere collectie, Venterol (F)

still lifes   stilleven
s

still life with three bottles ii ,  1994

oil on paper on panel, 13.8 x 10.8 inches

private collection, Venterol (F)

s t i l l e v e n  m e t  d r i e  f l e s s e n  i i ,  1 9 9 4

olieverf op papier op paneel, 35 x 27,5 cm

particuliere collectie, Venterol (F)
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still life with white vase,  2008

acrylic / oil on panel

23.6 x 23.6 inches

s t i l l e v e n  m e t  w i t  v a a s j e ,  2 0 0 8

acryl / olieverf op paneel

50 x 50 cm

still life 

with white vase,  2010

acrylic / oil on canvas

39.4 x 39.4 inches

s t i l l e v e n 

m e t  w i t  v a a s j e ,  2 0 1 0

acryl / olieverf op doek 

100 x 100 cm
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still lifes   stilleven
s

still life with spanish bowl,  2004

acrylic / oil on canvas, 21.3 x 25.6 inches

private collection, Paris (F)

s t i l l e v e n  m e t  s p a a n s e  s c h a a l ,  2 0 0 4

acryl / olieverf op doek, 54 x 65 cm

particuliere collectie, Parijs (F)

blue still life,  2009

acrylic / oil on canvas

23.6 x 23.6 inches

b l a u w  s t i l l e v e n ,  2 0 0 9

acryl / olieverf op doek

60 x 60 cm
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still life with fruit bowl and chair i ,  1994

oil on paper on panel, 9.8 x 12.8 inches

ING Collection, Amsterdam (NL)

s t i l l e v e n  m e t  f r u i t s c h a a l  e n  s t o e l  i ,  1 9 9 4

olieverf op papier op paneel, 25 x 32,5 cm

ING Collectie, Amsterdam

still lifes   stilleven
s

still life with fruit bowl and chair ii ,  2001

oil on canvas, 39.4 x 47.2 inches

private collection, Amsterdam (NL)

s t i l l e v e n  m e t  f r u i t s c h a a l  e n  s t o e l  i i ,  2 0 0 1

olieverf op doek, 100 x 120 cm

particuliere collectie, Amsterdam
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still life with fruit bowl i,  1993

oil on canvas, 15.8 x 15.8 inches

private collection, St. Pancras (NL)

s t i l l e v e n  m e t  f r u i t s c h a a l  i ,  1 9 9 3

olieverf op doek, 40 x 40 cm

particuliere collectie, St. Pancras

still lifes   stilleven
s

still life with fruit bowl ii,  1998

oil on canvas, 47.2 x 47.2 inches

private collection, Amsterdam (NL)

s t i l l e v e n  m e t  f r u i t s c h a a l  i i ,  1 9 9 8

olieverf op doek, 120 x 120 cm

particuliere collectie, Amsterdam
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still life with fruit bowl,  2005

acrylic / oil on canvas 

47.2 x 51.2 inches

s t i l l e v e n  m e t  f r u i t s c h a a l ,  2 0 0 5

acryl / olieverf op doek

120 x 130 cm

still lifes   stilleven
s

still life with fruit bowl iii,  1999

acrylic / oil on canvas, 63 x 55.1 inches

private collection, Bilthoven (NL)

s t i l l e v e n  m e t  f r u i t s c h a a l  i i i ,  1 9 9 9

acryl / olieverf op doek, 160 x 140 cm

particuliere collectie, Bilthoven
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still lifes    stilleven
s

still life with pumpkin iv,  1995

oil on canvas, 31.5 x 39.4 inches

private collection Naarden (NL)

s t i l l e v e n  m e t  p o m p o e n  i v,  1 9 9 5

olieverf op doek, 80 x 100 cm

particuliere collectie Naarden

still life with gingerpot 

and pumpkin,  2010

acrylic / oil on canvas 

70.9  x 55.1 inches

s t i l l e v e n  m e t  g e m b e r p o t j e 

e n  p o m p o e n ,  2 0 1 0

acryl / olieverf op doek

180  x 120 cm
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still life with teapot and pears,  2003

oil on canvas, 19.7 x 23.6 inches

collection of the artist

s t i l l e v e n  m e t  t h e e p o t  e n  p e r e n ,  2 0 0 3

olieverf op doek, 50 x 60 cm

collectie van de kunstenaar

still lifes    stilleven
s

still life with teapot and pears,  2006

(tribute to Cézanne)

acrylic / oil on panel, 19.7 x 23.6 inches

s t i l l e v e n  m e t  t h e e p o t  e n  p e r e n ,  2 0 0 6

(hommage aan Cézanne)

acryl / olieverf op paneel, 50 x 60 cm
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still life with apples v,  2006

oil on canvas

27.6 x 31.5 inches

s t i l l e v e n  m e t  a p p e l s  v,  2 0 0 6

olieverf op doek

70 x 80 cm

fruitstand iii,  2008

acrylic / oil on canvas, 39.4 x 39.4 inches

private collection, Hilversum (NL)

f r u i t s t a n d  i i i ,  2 0 0 8

acryl / olieverf op doek, 100 x 100 cm

particuliere collectie, Hilversum
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reflection i,  1995

oil on canvas, 23.6 x 19.7 inches

private collection, Stavanger (N)

r e f l e c t i e  i ,  1 9 9 5

olieverf op doek, 60 x 50 cm

particuliere collectie, Stavanger (N)

n
u
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reflection ii,  1997

oil on canvas, 25.6 x 19.7 inches

private collection (F)

r e f l e c t i e  i i ,  1 9 9 7

olieverf op doek, 65 x 50 cm

particuliere collectie (F)
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the summer dress,  1997

charcoal / conté on paper, 25.6 x 19.7 inches

private collection

d e  z o m e r j u r k ,  1 9 9 7

houtskool / conté op papier, 65 x 50 cm

particuliere collectie

the summer dress,  1999

oil on canvas, 39.4 x 31.5 inches

private collection, Paris (F)

d e  z o m e r j u r k ,  1 9 9 9

olieverf op doek, 100 x 80 cm

particuliere collectie, Parijs (F)
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standing model with black dress,  1998

oil on canvas, 31.5 x 23.6 inches

private collection, Alkmaar (NL)

s t a a n d  m o d e l  m e t  z w a r t e  j u r k ,  1 9 9 8

olieverf op doek, 80 x 60 cm

particuliere collectie, Alkmaar

standing model 

in golden dress,  1999

gouache on paper, 

16.5 x 11.8 inches

private collection (F)

s t a a n d  m o d e l  i n 

g o u d e n  j u r k ,  1 9 9 9

gouache op papier, 

42 x 30 cm

particuliere collectie (F)
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seated model,  half-nude -  reflection vi,  1999

oil on canvas, 39.4 x 31.5 inches

private collection

z i t t e n d  m o d e l ,  h a l f n a a k t  -  r e f l e c t i e  v i ,  1 9 9 9

olieverf op doek, 100 x 80 cm

particuliere collectie

seated model,  1999

(page from sketchbook)

pencil, 8.3 x 11.8 inches

z i t t e n d  m o d e l ,  1 9 9 9

(bladzijde uit schetsboek)

potlood, 21 x 29,7 cm
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seated model,  half nude,  2008

acrylic / oil on canvas, 27.6 x 31.5 inches

private collection, Maarsbergen (NL)

z i t t e n d  m o d e l ,  h a l f n a a k t,  2 0 0 8

acryl / olieverf op doek, 70 x 80 cm

particuliere collectie, Maarsbergen

n
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ten

seated model,  half nude,  2003

oil on canvas, 31.5 x 27.6 inches

private collection, Amsterdam (NL)

z i t t e n d  m o d e l ,  h a l f n a a k t,  2 0 0 3

olieverf op doek, 80 x 70 cm

particuliere collectie, Amsterdam
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standing nude in interior,  2003

gouache on paper, 11.8 x 8.3 inches

private collection, Hilversum (NL)

s t a a n d  n a a k t  i n  i n t e r i e u r ,  2 0 0 3

gouache op papier, 30 x 21 cm

particuliere collectie, Hilversum

n
u

d
es   n

aak
ten

standing nude in front of mirror,  2003

gouache on paper, 11.8 x 8.3 inches

private collection, Hilversum (NL)

s t a a n d  n a a k t  v o o r  s p i e g e l ,  2 0 0 3

gouache op papier, 30 x 21 cm

particuliere collectie, Hilversum
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standing nude iii,  2007

acrylic / oil on panel,

23.6 x 9.8 inches

s t a a n d  n a a k t  i i i ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op paneel, 

60 x 25 cm

standing nude -  reflection, 2007

acrylic / oil on paper on panel 

23.6 x 17.7 inches

s t a a n d  n a a k t  -  r e f l e c t i e ,  2 0 0 7

acryl / olieverf op papier op paneel

60 x 45 cm
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standing model,  half nude - 

reflection, 2009

acrylic / oil on paper on panel, 23.6 x 19.7 inches

s t a a n d  m o d e l ,  h a l f n a a k t  - 

r e f l e c t i e ,  2 0 0 9

acryl / olieverf op papier op paneel, 60 x 50 cm

standing model,  2008

charcoal on paper,

25.6 x 19.7 inches

s t a a n d  m o d e l ,  2 0 0 8

houtskool / conté op papier, 

65 x 50 cm
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standing model,  half nude -  reflection, 2010

acrylic / oil on canvas

39.4 x 31.5 inches

s t a a n d  m o d e l ,  h a l f n a a k t  -  r e f l e c t i e ,  2 0 1 0

acryl / olieverf op doek

100 x 80 cm

standing model,  2008

acrylic on paper,

25.6 x 19.7 inches

s t a a n d  m o d e l ,  2 0 0 8

acryl op papier, 

65 x 50 cm
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standing nude - 

reflection viii,  2000

oil on canvas, 39.4 x 27.6 inches

collection of the artist

s t a a n d  n a a k t  - 

r e f l e c t i e  v i i i ,  2 0 0 0

olieverf op doek, 100 x 70 cm

collectie van de kunstenaar

four model studies,  2001

oil on canvas, 31.5 x 27.6 inches

private collection 

v i e r  m o d e l s t u d i e s ,  2 0 0 1

olieverf op doek, 80 x 70 cm

particuliere collectie
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seated model with corset i ,  2006

gouache / charcoal / conté on paper,

 19.7 x 13.8 inches

z i t t e n d  m o d e l  m e t  c o r s e t  i ,  2 0 0 6

gouache / houtskool / conté op papier, 

50 x 35 cm

seated model with corset ii ,  2006

gouache / charcoal / conté on paper

19.7 x 13.8 inches

z i t t e n d  m o d e l  m e t  c o r s e t  i i ,  2 0 0 6

gouache / houtskool / conté op papier

50 x 35 cm
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seated model seen from 

behind ii,  2006

gouache / charcoal / conté on paper 

19.7 x 13.8 inches

private collection, Maarsbergen (NL)

z i t t e n d  m o d e l  o p  d e  r u g 

g e z i e n  i i ,  2 0 0 6

gouache / houtskool / conté op papier

50 x 35 cm

particuliere collectie, Maarsbergen
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seated model seen from behind i,  2006

gouache on paper, 12.8 x 9.8 inches

private collection noordwijk (NL)

z i t t e n d  m o d e l  o p  d e  r u g  g e z i e n  i ,  2 0 0 6

gouache / houtskool / conté op papier, 32,5 x 25 cm

particuliere collectie noordwijk
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 1985
•  Final examination exhibition  

at the Minerva Art Academy 
(Academie Minerva), Groningen (NL)

 1991
•  Private exhibition at the home  

of the artist, Schiedam (NL)

 1992
•  Artihove Gallery, Bergschenhoek (NL)
•  The Dutch School, Brussels (B) 

 1993
•  Gallery Arti Forum, Voorburg (NL)

 1994
•  Artihove Gallery, Bergschenhoek (NL)
• Park Hotel, Brussels (B)

 1995
•  TNO, Apeldoorn (NL)
•  Gallery Arti Forum, Voorburg (NL)
•  The Dutch School, Brussels (B)
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