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Ruud Ritsma 
Ruud Ritsma (1941) deed zijn opleiding aan de 
Rietveld Academie in Amsterdam (1985).

Ruud Ritsma is al sinds 1998 verbonden aan Ateliers 
Westerdok (voorheen Atelier Sanne) waar hij de 
werkplaats modeltekenen leidt en ook les geeft. 
In de loop der tijd zijn hier dan ook veel model - en 
portretschilderijen ontstaan.
Daarnaast werk hij graag buiten waarbij zijn belang-
stelling vooral uitgaat naar de omgeving van het IJ, 
de havens en stadsranden van Amsterdam.
Na altijd met olieverf geschilderd te hebben, werkt 
hij de laatst jaren met pastel; een prachtig materiaal 
waar zowel mee getekend als geschilderd kan wor-
den en dat zich goed leent voor snelle impressies.

Eveline Brilleman 
Eveline Brilleman (1946) volgde de Sociale Acade-
mie Amsterdam (1979).
Schrijfster en journaliste Eveline Brilleman heeft 
sinds 1998 in diverse kranten en bladen artikelen 

gepubliceerd, onder meer over buurten in de 
Amsterdamse binnenstad, de stad waar zij is 
geboren en opgegroeid. Zij was lange tijd be-
stuurslid van Wijkcentrum De Gouden Reael en 
is hier nog steeds actief.
In 2004 kwam haar eerste boek uit, ‘De Zee-
dijk’, waarin zij met veel liefde de roemruchte 
geschiedenis beschrijft van dit deel van de 
eeuwenoude zeedijk, waarvan ook de Haarlem-
merstraat en Dijk onderdeel van uitmaken. 
In 2009 verscheen ‘Rondom het Westerdok- De 
geschiedenis van Haarlemmerbuurt, Westelijke 
eilanden en Westerdokseiland’- uitgeverij René 
de Milliano. 
In 2012 publiceerde zij ‘Chinese karakters- 100 
Jaar Chinatown Amsterdam’. 
In 2014 is een nieuw boek uitgekomen ´Bui-
gen voor een Borrel` over ruim drie eeuwen 
geschiedenis van de likeurstokerij/proeflokaal 
Wynand Fockink in de Pijlsteeg (loopt van de 
Dam naar de Oudezijds Voorburgwal parallel 
aan de Damstraat) en de familie die dit puur 
Amsterdamse bedrijf heeft groot gemaakt.

Uitnodiging kunstdiner zaterdag 12 maart vanaf 17.30 Ateliers Westerdok

ASTRID OUDHEUSDEN | IN DOK | TRANSFORMATIE

Astrid Oudheusden toont op uitnodiging van Jonkergouw Kunst-

Werk bij Ateliers Westerdok een selectie schilderijen.

 ‘Aan het eind van mijn leven zou ik graag meester willen zijn over de 

verf, met bijna niets alles kunnen zeggen.

Om daar te komen, schilder ik veel. Ik maak series van vrouwen 

met honden, Amerikanen, pubers, ruige jongetjes, kantoorwerkers, 

boeventronies, mijn eigen gezicht. Er leeft een grote wens in mij om 

door te dringen tot de essentie, alle lagen afpellen en blootleggen 

waar het werkelijk om/over gaat. Als ik iemand schilder kijk ik niet 

per se naar de stand van de neus of de kleur van de broek, daar is de 

fotografie voor, die kan precies weergeven hoe de realiteit er uit-

ziet. Ik wil laten zien wat er achter een gezicht schuilgaat, waar een 

houding vandaan zou kunnen komen. In dat proces neem ik bijzon-

der veel vrijheid, interpreteer en fantaseer. Liefst kom ik dan uit bij 

een universele waarheid, maar net als de olieverf is dat een lastig 

iets!

Voor sommige schilderijen neem ik mijn eigen geheugen als uit-

gangspunt, voor anderen foto’s en af en toe is het allemaal gefanta-

seerd. 

Voor de tentoonstelling bij Ateliers Westerdok wil ik een kijkje geven in 

het transformatie proces waar ik mee bezig ben. De laatste paar maan-

den van het afgelopen jaar voelde ik weerzin bij het schilderen van 

zware onderwerpen. Reden om mijn onderwerpen met een nieuwe blik 

te bekijken. Van zwaar naar lichter gaan is leidraad. Stiekem hoop ik een 

ontzettend blije en vrolijke schilder te worden.’ 

PROGRAMMA zaterdag 12 maart 2016

17.30 uur Inloop

18.00 uur  Opening

19.30 uur  Kunstdiner met Kijkje in het transformatieproces 

tot 22 uur Verkoop kunstwerken met 10% korting.

Kosten kunstdiner € 25 per persoon, exclusief drank

Westerdok 318 Amsterdam

AANMELDEN voor de opening en het kunstdiner : 

www.atelierswesterdok.nl
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