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THERESE DEN AREND:  
‘AMATEURSPALET BLIJFT UITDAGEN!’ 

Frans Holtkamp 
 

 
 
 
Woensdag 8 april vindt het interview plaats in 
het zonovergoten atelier van Amateurspalet. 
‘Ik ben er dan toch voor de tweewekelijkse 
keramiekcursus ‘koppen boetseren’ en hoef 
dus niet speciaal vanuit Zoetermeer naar 
Rijswijk te komen’, aldus Thérèse den Arend. 
Precies om 15.30 uur stap ik binnen. Thérèse 
is met andere cursisten druk bezig de boel 
schoon te maken. Bij klei luistert dat heel 
nauw. Een kwartier later nemen we plaats aan 
tafel en kan het interview beginnen. 
 
 
Thérèse, jij bent vanaf 2011 secretaris van Amateurspalet. Maar daarover wil ik in dit 
interview niet hebben, wél over jouw kunstzinnige ambities. Maar ik begin met enkele 
personalia: wanneer en waar ben je geboren? 
‘Ik ben geboren op 18 mei 1950 in Hazerswoude.’ 
 
Kun je iets vertellen over het gezin waarin je geboren bent? 
‘We hadden een groot gezin: ik heb vijf zussen en twee broers. Ik ben de op één na 
oudste. Halverwege het gezin was er een kindje dat op de dag van haar geboorte over-
leed door zuurstofgebrek. Ik was toen drie jaar.’  
 
Ben je als kind altijd al creatief bezig geweest? 
‘Nee, er was vroeger, zowel thuis als in clubverband, niet zo veel gelegenheid voor. 
Op school hadden we tekenen en dat vond ik een leuk vak. We moesten voorbeelden 
natekenen. Uit een stapel koos je een leuke plaat uit, of het nu een paardenhoofd was 
of wat anders, en dan ging je dat gewoon natekenen.’ 
 
Ik ben van 1945 en heb dat op dezelfde manier meegemaakt. Het ging van: ‘Hier is 
het voorbeeld. Teken het maar na’. Vond je dat natekenen wel leuk? 
‘Je had geen andere keus. Als kind denk je niet zo na over wat de andere mogelijkhe-
den zijn. Je doet in feite wat je aangeboden wordt. Ja, ik vond het wel leuk.’ 
 
Kun je iets over je vervolgopleidingen vertellen? 
‘Na de lagere school heb ik de mulo gedaan in Leiden. Meteen daarna ben ik gaan 
werken op een boekhoudkantoor, zo’n vier of vijf jaar. Want rekenen vond ik leuker 
dan taal. Daarna ben ik naar een ander kantoor gegaan. Dat was op de expeditieafde-
ling van een groter bedrijf. Een jaar later ben ik ambtenaar geworden. Ik heb gepro-
beerd hogerop te komen en om die reden heb ik ook nog mijn havodiploma gehaald. 
Ik was toen al negenentwintig. Pas een jaar of vier geleden ben ik met mijn werk ge-
stopt. Nu doe ik de boekhouding in de zaak van mijn man.’ 
 

 
Thérèse voor etalage slagerij Scholtes met keramiekwerk-
stuk achter glas 
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Kon je je werk buiten de deur gemakkelijk met je huishouden combineren? 
‘Jawel, ik werkte parttime en ik heb maar één zoon. Hij is nu eenentwintig. Dus hij is 
laat gekomen, kun je wel stellen.’ 
 
Wanneer is bij jou je creativiteit naar boven komen drijven? 
‘Eigenlijk pas in de jaren tachtig. Dat kwam door mijn zus. Zij had een opleiding ge-
daan om in handvaardigheid les te mogen geven. Bij haar thuis wilde ze met een 
groepje poppen maken. Ik deed mee. We hebben bijvoorbeeld marionetten gemaakt. 
Dat was erg leuk.’ 
‘Een vriendin van mij uit Rijswijk was lid van Amateurspalet en is later de kunstaca-
demie gaan doen. Zij zei: ‘Amateurspalet in Rijswijk, dat lijkt me een geschikte club 
voor jou. Dan zou ik beginnen met allerlei vaardigheden kennis te maken. Dan kun je 
verder gaan in wat je het meeste ligt’. Dus in 1990 ben ik op dinsdagavond les gaan 
nemen, omdat er op díe avond diverse technieken werden aangeboden. Betty van Mill 
gaf er toen les. Zij was een jonge docente. Het was gewoon heel leuk om te doen. Het 
atelier was toen nog aan de Karel Doormanlaan. De ene keer maakten we collages, de 
andere keer linosneden, dan weer werkten we met aquarel- of acrylverf of gingen we 
met houtskooltekeningen aan de slag. Het was dus van alles wat.’ 
 
Heb je op een gegeven ogenblik je favoriete techniek gevonden? 
‘Eigenlijk heb ik heel lang gezocht naar wat ik nu wérkelijk wilde. Misschien vond ik 
wel té veel technieken leuk. Maar op een gegeven moment gaan andere dingen mees-
pelen: je wil bijvoorbeeld eens bij een andere groep. Er speelde nog iets: mijn man 
ging in Brussel werken en we hadden inmiddels onze zoon die nog vrij klein was. 
Toen dacht ik: ‘Als ik bij Amateurspalet les wil blijven nemen, dan moet ik een ande-
re cursus gaan volgen, een cursus die gegeven wordt op een dag dat hij ’s avonds 
thuis kan zijn om op zoonlief te passen’. Zo ben ik op de maandagavond gaan schil-
deren. Mijn man ging dan ’s dinsdags pas naar Brussel.’ 
 
Vanmiddag heb je keramiek gedaan. Dat is iets héél anders dan schilderen. 
‘Daar ben ik in januari mee begonnen: ‘koppen boetseren’ is een nieuwe cursus. Ik 
had een nieuwe uitdaging nodig. Dat is het fijne van Amateurspalet. Je wordt steeds 
uitgedaagd. Ik heb al eens keramiek gedaan, bij Noëlle Lamers. Zij liet je vrij in wat 
je wilde maken: doosjes, vazen, dieren of wat je maar wilde.’ 
‘Ik heb er ook de grondbeginselen geleerd: hoe je onderdelen aan elkaar vast moet 
plakken, hoe je iets uit moet hollen, hoe je het goed stevig krijgt. Het glazuren en hoe 
dit uitpakt is steeds verrassend. Maar deze keer leek het me een uitdaging om nu eens 
kop te boetseren.’ 
 

Wat is dan het uitdagende? 
‘Het idee dat je portret maakt in klei. Het dwingt je anders 
te kijken dan bij tekenen. Ik gebruik drie foto’s, twee foto’s 
en profiel, zowel van links als van rechts, en één en front. 
Een foto van de achterkant is minder belangrijk, dus die 
gebruik ik niet. Vervolgens probeer je het portret in klei zo 
gelijkend mogelijk te krijgen. Je probeert ook het karakter 
zo goed mogelijk te treffen. Dat valt niet mee in het begin. 
Ik zie het verschil met de eerste keer dat ik poppen maakte. 
Die hebben dan zúlke kleine (Thérèse gebaart) kopjes. Het is een 
kwestie van indeuken,  want het is geen portret.  Bovendien  

  

 
Thérèse 'portretteert' in klei 
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deed je dat met zelfdrogende klei. En nu gebruiken we boetseerklei. Dat is heel wat 
anders.’ 
 
In het voorgesprek vertelde je, dat je al zo’n vijfentwintig jaar lid van Amateurspalet 
bent. Weet je nu inmiddels welke technieken je het leukst vindt? 
‘Het probleem is, dat ik zo veel dingen leuk vind. Met van alles doe je in de loop der 
jaren heel wat ervaring op. Dat helpt ook om meerdere technieken boeiend te blijven 
vinden. Zo ben ik weer met schilderen begonnen. Dat doe ik eens in de veertien dagen 
op de woensdagmiddag. Het gaat nu gemakkelijker dan vroeger, want in het begin 
moet je kleuren leren mengen, materialen leren uitzoeken en gebruiken, een hand-
schrift ontwikkelen en zo verder. Tekenen vind ik trouwens ook heel leuk. Dus volg 
ik de cursus modeltekenen op de vrijdagavond.’ 
 
Een levend model? 
‘Ja, we tekenen naar een levend model, mannen en vrouwen, 
vaak ook ongekleed. Behalve dan dat jonge meisje dat er ook 
wel eens zit: dat is altijd gekleed. Ze is inmiddels zestien of 
zeventien, denk ik. Jongere modellen hebben we niet. Stilzitten 
is niets voor kinderen.’ 
 
Ik zou zeggen: ‘Na vijfentwintig jaar ben je uitgeleerd en doe je je creatieve werk 
gewoon thuis’. 
‘Laten we eerlijk zijn, als je alleen thuis zou moeten werken, dan doé je het gewoon 
niet. Of het komt er minder van. Als je hier in het atelier zit, werk je met een groep en 
dat geeft meer uitdaging. De docent zegt: ‘Nu gaan we dit …..’ of: ‘Probeer eens dat 
…..’. Ook dat daagt uit. Want elke docent heeft zo’n zijn eigen opvattingen. Je kan er 
altijd weer wat bij leren.’ 

‘Zo had ik een hele poos niet meer geschilderd, omdat ik 
er in 2006 mee gestopt ben. Nu volg ik dan opnieuw een 
cursus schilderen: de ene woensdag schilderen en de ande-
re week boetseren. Andrzej is een nieuwe docent hier. Ik 
vond het een uitdaging om ook eens van hem les te heb-
ben. Dus dacht ik: ‘Laat ik me nu maar voor allebei opge-
ven, want dan kan ik mijn vaardigheden weer eens bijspij-
keren.’  
 

In hoeverre is een cursusgroep een steun voor je? 
‘Soms blijf je op een cursus omdat je denkt: ‘Ik ga er samen met iemand naar toe’. 
Dat vind je dan O.K. Maar ik een jaar geleden had ik zoiets van: ‘Nu ga ik eraf. Het is 
niet langer mijn ding. Ik moet iets anders gaan bedenken’. Ik had natuurlijk ook elders 
les kunnen gaan nemen, maar ja, ik ben toch sterk bij deze vereniging betrokken, op 
dit moment ook als secretaris.’ 
 
Amateurspalet presenteert zich naar buiten met tentoonstellingen. Doe je daar ook 
aan mee? 
‘Ja, ik vind het belangrijk dat Amateurspalet tentoonstellingen organiseert, dus is het 
ook belangrijk dat je je als lid daarvoor inzet. Je probeert dan wel een stuk uit te zoe-
ken dat je geslaagd vindt. Vaak heb ik keramiek ingeleverd, want dat maakte ik veel. 
Ook leverde ik elk jaar een modeltekening in.’  

 
Schilderij door Thérèse 
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‘We hebben thematentoonstellingen in Bibliotheek aan de Vliet en daarvóór hadden 
we zomerexposities in de Oude Kerk. Maar het liefst doe ik mee aan de jaarlijkse le-
dententoonstellingen.’ 
 
 En presenteer je ook nog op een andere manier je werk buiten deze tentoonstellingen 
om? 
‘Men zegt vaak: ‘Dat moet je doen’. Maar het komt er nooit van.’ 
 
Hoe sta je tegenover de zogenaamde buitenschilderdagen? 
‘Tot nu toe heb ik er twee keer aan meegedaan, één keer in ’t Woudt en één keer bij 
‘De Salamander’, een molen in Leidschendam. Het resultaat leek nergens naar. Nu ik 
in het bestuur zit, wil ik toch wel m’n gezicht laten zien, wil ik leden stimuleren om 
eraan mee te doen. Maar zélf voel ik me niet zo’n buitenschildermens.’ 
 
Een heel ander onderwerp: bezoek je weleens musea? 
‘Ja! Vaak zelfs. Zeker een keer per maand.’ 
 
Een keer per maand. Naar wat voor tentoonstellingen ga je dan? 
‘Dat is nogal divers. Soms ga ik bij toeval naar een tentoonstelling, omdat ik in een 
stad ben en ineens voor een onbekend museum sta. Dan denk ik: ‘Goh, leuk, daar ben 
ik nog nooit binnen geweest. Ik moest dat maar eens doen’. Met je Museumjaarkaart 
doe je dat gemakkelijk. Zo was ik laatst in Den Bosch. Daar heb je Museum Slager – 
het zit in een oud herenhuis – genoemd naar de heer Slager, die drie generaties gele-
den de kunstacademie in Den Bosch heeft opgericht. Daar wist ik niets van en juist 
dán is het leuk om er te gaan kijken. Er zijn daar vrijwilligers die rondleidingen ver-
zorgen. Ze hebben er een opleiding voor gehad. Ze liepen mee om toelichting te ge-
ven bij alles wat je zag. Hartstikke leuk!’ 
 
Ga je weleens naar spraakmakende tentoonstellingen? 
‘Ja, naar Malevitch in Assen. Daar zijn we dit jaar nog geweest.’ 
 
Dat was mooi, he? 
‘Het was prachtig! En het werk hing er heel mooi. Het had ruimte. Daardoor kun je 
het ook zo goed zien en op je in laten werken. Vaak sta je in musea zó boven op el-
kaar, dat de persoon achter je al in je rug staat te duwen, zoals in het Van Gogh. Ja, 
dan kun je het kunstwerk niet echt binnen laten komen. Dat is jammer.’ 
‘In Den Bosch zijn we ook nog in het Noordbrabants Museum geweest. Daar was 
men bijna klaar met inrichten van een nieuwe tentoonstelling met stukken van David 
Hockney en Jean Tinguely met zijn bewegende kunstwerken. Hoewel ze nog aan het 
opbouwen waren, mochten we toch even om het hoekje kijken. Men deed er niet 
moeilijk over als je in die open ruimte even naar binnen keek.’ 
‘En een andere keer kom je in een stad als Middelburg en dan denk je: ‘Wat leuk hier 
die klederdracht en al die uitleg erbij.’ 
‘Verder kan ik het porseleinmuseum in Leeuwarden noemen en ‘De Hallen’ in Haar-
lem. Maar het Gemeentemuseum in Den Haag is natuurlijk ook een geweldig museum 
en bovendien is het lekker dichtbij.’ 
 
Heb je daar de tentoonstelling met het werk van Mark Rothko gezien? 
‘Nee, helaas niet. Ik kwam er en toen was ie al weg. Daarvóór heb ik er een keer drie 
kwartier in de rij gestaan. Ik dacht toen: ‘Als ik binnen ben is het al 16.00 uur’. Dus 



Thérèse den Arend:                                                            5                                                              ‘Amateurspalet blijft uitdagen!’  

ben ik niet naar binnen gegaan. En als het dan ook nog eens heel druk is, is het niet 
fijn kijken.’ 
 
 
Wie zijn je favoriete kunstenaars? 
‘Dat is moeilijk te zeggen, want ik zie mijn belangstelling af en toe toch wel ver-
schuiven. De periode vanaf 1900 vind ik wel interessant.’  
 
Waarom vanaf 1900? 
‘Omdat de kunst dan ineens veel moderner wordt, minder statisch. Kunstenaars wer-
ken dan, denk ik,  minder in opdracht van iemand, waardoor het allemaal wat minder 
stijfjes overkomt. Na 1900 zijn het meer de vrije geesten die hun ding doen en dat 
straalt er wel vanaf. Dat vind ik interessanter.’ 
 
En wie springt er voor jouw gevoel uit? 
‘Er zijn er meerdere. Ik vond eerst Picasso er wel uit springen. Ook Dali, maar nu 
vind hem toch wel een beetje psychedelisch. Maar ik kan nu niet zeggen dat ik Picas-
so per se zó geweldig vind, dat andere kunstenaars wegvallen. Ik vind Van Gogh net 
zo goed mooi. Ik vind, dat ze eigenlijk naast elkaar kunnen staan.’ 
 
Ben je nu door dat museumbezoek ook scherper gaan kijken? 
‘Ja, maar juist door zélf de kunst te beoefenen ga je veel scherper kijken. Als je bij-
voorbeeld schildert of naar model tekent, ga je niet het hele gezicht uitwerken, maar 
als je een portret gaat maken, dan moet je dat wél doen. En als je in drie dimensies 
werkt, met klei bijvoorbeeld, dan moet je wéér anders gaan kijken. Maar op die ma-
nier blijft het je boeien en bezighouden.’  
 

 
Mijn laatste vraag: wat hebben we niet besproken en wil je nog graag kwijt? 
‘Wat ik graag kwijt wil? Dat de vereniging een bloeiende vereniging blijft! Ama-
teurspalet heeft ook een soort welzijnsfunctie: het is een vereniging die mensen uit-
daagt en hen plezier geeft. Mensen hebben in deze tijd vaak genoeg zorgen en dan is 
het prettig om even iets anders te doen. Dat is ook de reden waarom ik erop gegaan 
ben, om even iets anders aan mijn hoofd te hebben. Maar ook om ruimte te hebben 
om iets voor jezelf in te vullen. Dat is het ook.’ 
 
Welzijnsfunctie, dat vind ik een karakteristiek woord. Zullen we met dit prachtige 
woord het interview afsluiten? 
‘Ik vind het prima.’ 
 
O.K. Thérèse, ik dank je wel voor al je antwoorden en ik hoop er inderdaad iets mee 
te kunnen gaan doen. 
‘Als je later nog vragen hebt, hoor ik het wel.’ 
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