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Creativiteit, in allerlei vormen, is voor mij van jongs af aan al erg 
belangrijk. Het kijken naar expressieve schilderkunst heeft me 
altijd veel plezier gegeven en gaf inspiratie om dit zelf te gaan 
doen.  Schilderen werd voor mij een uitlaatklep en ik vond het 
heerlijk te ontdekken wat materialen, kleuren, vormen en 
composities met elkaar kunnen doen. 
Het is geweldig om iets te creëren, te laten ontstaan en te 
verbeelden op mijn eigen manier. Mijn inspiratie haal ik overal 
vandaan. Soms heb ik werkelijk nog geen idee wat er op het doek 
zal komen, of wordt het gaandeweg het werken iets totaal anders 
dan ik van te voren had bedacht. Het is voor mij dan ook het 
proces wat telt en veel minder het resultaat. Als ik niet tevreden 
ben, begin ik gewoon weer opnieuw. Dat is het mooie van 
schilderen, je kunt elk moment besluiten opnieuw te beginnen.  
 
Mijn werk kenmerkt zich door structuren en gelaagdheid. Ik werk experimenterend en expressief. 
Meestal abstract of  figuratief met veel verschillende materialen. 
 
Behalve dat ik zelf graag teken en schilder, deel ik mijn ervaring ook graag met anderen, tijdens 
lessen of workshops in mijn atelier. Want ook dat is een grote drijfveer voor mij: jou helpen op jouw 
pad van creatieve ontwikkeling! Ik vind het super om te zien hoe iemand groeit gaandeweg het 
proces en er steeds meer plezier in krijgt.  
 
Mijn manier van schilderen en van lesgeven gaat niet alleen over het leren van technieken, of om het 
perfecte plaatje, maar veel meer over de vraag: ‘Wat is jouw manier van verbeelden?’ Aan de hand 
van inspirerende opdrachten krijgt jouw creativiteit een boost en ontwikkel jij je eigen manier van 
verbeelden en leer je het mooie plaatje los te laten en de schoonheid van de imperfectie te zien.  
Ik geloof dat iedereen die bron van creativiteit in zich heeft. Om maar te spreken met Pipi:   
 

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ 
 

In 2022 starten de lessen en workshops weer in mijn atelier. De workshops voor het najaar van 2022 
zijn in ontwikkeling.  Als je geïnteresseerd bent in informatie over mijn werk, lessen, workshops en 
mijn manier van werken en van lesgeven breng dan eens een bezoekje aan www.atelierlandfort.nl 
 
Deze video is opgenomen door Alie Engelsman tijdens de Kunstroute 2021 en geeft een inkijkje in 
mijn manier van werken en van lesgeven. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ftMbDK5fZdY 
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