
'Ik word vrolijk van deze kunstwerken' 

"Ik vind dat kunst je moet raken en 

van deze werken word ik vrolijk." 

Minister Edith Schippers vindt het 

eervol dat zij zaterdagmiddag de ex

positie 'Hoed(t) u voor Kunst van 

Keramiek' van de Baarnse kunste

nares Yvonne Vermeulen mag ope

nen. Voor de gelegenheid verplaats

ten de 'Baarnse wandelgangen' zich 

naar Huize de Brink in Nijkerk waar 

Vermeulen haar atelier en expositie

ruimte heeft. De burgemeester was er 

en ook enkele raadsleden. En ook de 

Nijkerkse cultuurwethouder Marly 

Klein woonde de opening bij. 

"Yvonne is mijn achterachterbuur

vrouw, zij heeft mij gevraagd de expo

sitie te openen. Dat vind ik eervol. Ik 

heb haar ontmoet bij de opening van 

het atelier van Herma de Jong, de hoe

denmaakster. We raakten aan de praat 

(Foto: Roeland de Br11y11) 

en zij vertelde me toen dat ze ook iets 

met hoeden aan het doen was." Edith 

Schippers is speciaal voor de opening 

naar Nijkerk gekomen. "Het ziet er zo 

mooi uit, ik vind het werk heel bijzon

der. 1k zou zeker één van de werken in 

huis willen hebben. Want ik vind dat 

kunst je ergens moet raken en ik word 

hier vrolijk van." 

Ook burgemeester Mark Röell is aan

wezig. "Ik ken de kunstenares en ik 

heb een uitnodiging gekregen. Ik was 

nieuwsgierig naar het resultaat. Het 

ziet er prachtig uit, heel mooi om te 

zien. De hoeden zijn prachtig. Baarn 

heeft natuurlijk ook iets met hoeden. 

Kijk ook maar naar de ontwerpen van 

Herma de Jong." 

Lees verder op pagina 4 
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een ode te zien aan de Baarnse kun
stenaar Esscher. Navraag bij Yvonne 

Vermeulen leert dat die conclusie 

klopt. "Ik heb geprobeerd Baarn naar 

Nijkerk te halen", lacht ze terwijl ze 

weer nieuwe bezoekers moet begroe
ten. 

De expositieruimte is bijzonder goed 

gevuld met genodigden als Schippers 

de expositie opent. Ze spreekt over 

de Haagse en Baarnse wandelgangen. 

Krijgt de lachers op de hand door de 

Baarnse musicalster Pia Douwes te 

verwisselen met politica Pia Dijkstra 

en spreekt vol bewondering over het 

werk van Yvonne Vermeülen. "Ik had 

al iets op foto's gezien, maar als ik hier 

een beeld zie staan daf helemaal af is, 

dan vind ik dat geweldig. Ik vind het 

prachtig mooi." Als dank voor haar 

komst krijgt ze van Yvonne Vermeulen 

een porceleinen Nijkerks ei. "Ja hoor, 

ik heb hem", meldt ze nog waarna het· 

ei kapot valt op de grond. De aanwe-

zigen schrikken even, maar realiseren 

is. "Scherven brengen geluk", meldt de 

minister nog. 

Onder de indruk 
"De hoeden zijn niet draagbaar, anders 

had ik er Edith een gegeven om te dra

gen met Prinsjesdag", aldus Yvonne 

Vermeulen, die duidelijk onder de in

druk is van het aantal aanwezigen. 

Mevrouw Van Dijk uit Nijkerk is één 

van de belangstellenden. "Ik had een 

winkeltje in Nijkerk waar Yvonne re

gelmatig kwam. Ik verkocht haar uit

stekers, zo heb ik haar leren kennen. 

Als ik de beelden zie, is dat voor mij 

een feest van herkenning. Ik vind het 

mooi geworden en verrassend. Ik vind 

het ook leuk te zien dat ze verschillen

de thema's heeft uitgewerkt, zoals hier 

de jaargetijden." 

De opening was alleen toegankelijk 

voor genodigden. De expositie is te 

bezoeken op afspraak. Aanmelden 

kan via kliko@revilo.nl of 06 41209064. 

Huize De Brink is te vinden aan de 

Brink 42 in Nijkerk. 

, zich snel dat dit de openingshandeling Christine Schut
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