
Voorjaars Expositie  

Kunsthandel  D.J Zeeman en Flava Art Gallery tonen in het Hemelvaart weekend van 6 t/m 8 mei 

2016 in de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef  een gevarieerde en 

aantrekkelijke verkooptentoonstelling met schilderijen uit de Gooise en Kortenhoefse school . 

Over het schilders dorp Kortenhoef verscheen in 1998 het boek ‘De onvergankelijke kijk op 

Kortenhoef, een schilders dorp in beeld’, van kunsthistorica Carole Denninger-Schreuder 

Flava art gallery uit Bussum vraagt tijdens deze tentoonstelling speciale aandacht voor schilderijen 

van schilders uit het Vecht en plassengebied, die door kunsthistorica Carole Denninger-Schreuder in 

haar boek genoemd worden. 

 Van Aris Knikker is er een werk met als thema  "Waterlelies" ,de schoonheid van de natuur ten top. 

 Johan Meijer ,hij heeft gewoond in Blaricum , en heeft les gehad van A.M. Gorter,  "Gezicht op de 

Loosdrechtse plassen"  met een bootje, in stemmige kleuren. 

Van Louis Stutterheim ,de schilder van het polder- en plassengebied ,in en om Kortenhoef en 

Ankeveen, is een werk met figuren langs een vaart in een heldere spontane toetste zien. 

Kunsthandel Dick Zeeman laat meer het werk van de Gooise schilders zien. 

Van A.J. Zwart zijn er twee werken, een gezicht op Havelte met korenvelden in heldere frisse kleuren 

geschilderd met oog voor detail , en een watermolentje bij de Rijp in N.H . A J Zwart woonde de 

laatste jaren van zijn leven in het Rosa Spier huis te Laren. 

Een werk van de Hilversummer Johan Scherrewitz trekt de aandacht met als titel ”melktijd” in 

Haagse School kleuren, deze schilder heeft  veel gewerkt in het Gooi. 

Van Jan Rijlaarsdam zijn er twee werken, een vrouw en man bij de piano , en twee meisjes met 

bloemenmanden. 

Kortom , een tentoonstelling met  verrassende werken van hoge kwaliteit  waarin nog namen zijn als: 

N. Bastert, J. Knikker, A. Miolée, E.R.D. Schaap, G.F. van Schagen, A. Smeerdijk, Wouter van Soest, K. 

Willerding ,W. Fleur,W. Noordijk, J. H. Kaemmerer, D.Komter, H.Bogman Jr , L v/d Ende, D. 

Smorenberg. 

Kunsthandel  D.J Zeeman en Flava Art Gallery Oude School te Kortenhoef   

6 t/m 8 mei vrijdag , zaterdag en zondag van  11.00- 17.00 uur  

 

 

 


