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D rr DonrxE or Sonr BEELDEND KUNSTENAAR rs,

ZTF. JE TERUG IN HET INTERIEUR VAN HAAR

L\RAKTERISTIEKE, 19E EEUWSE PASToRIE.

PrnpEcrE KLEURENCoMBINATIES, EEN DooRDACHT

\IATERI.L{LGEBRUIK EN SPULLEN UIT O\T,RGROOT-

MOEDERS TIJD STAAN GARANT

VOOR EEN BITZONDERE SFEER.

orine knikt. Het imposante schilderij dat op de ezel rust,

schijnt haar goedkeuring te hebben. "Kleuren zijn belangrijk.

FIet moet krachtig zijn." Haar hand met daarin een langge-

rekte houten kwast gàatvan het bonte palet in de richting van het schil-

derif. De rulpen worden gesierd met een laag felrode acrylverf. "Acryl

zorqt voor een hardere kleur. Prachtig!" Tèrwijl de kunstenares aan het

s'erk is, valt zonlicht door de oude, gebobbelde ruiten. Het werpt

krachtige schaduwen op het behang en zet de schilderspullen in een

bijna sprookjesachtig licht. Wat een heerlijk, sfeervol atelier.
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Het is een aan de oudste huizen
z)an het dorp

'l-ren jaar geleden kwam Dorine samen met haar man Meindert Niemeijer

naar het Gelderse lborst. Ze kochten er de voormalige pastorie'De olde
\\'ehme.. één r-an de oudste huizen van het dorp. "Omdat we allebei thuis

u'erken. ik als kunstschilder en Meindert als coórdinator van restauraties

'an 'ude huizen en gebouwen, hebben we veel ruimte nodig", licht ze de

keuze r'<xrr het pand toe. "Ruimte is in dit huis volop te vinden."

De rhilderes vertelt dat hun huis in 1ó00 als pastorie werd gebouwd en in

I tt-ió 4.*r. de kerk aan een notaris werd verkocht. "Die gaf het zijn l9e

eeu\rs€ uiterliik."

liren Dorine en Meindert de oude pastorie eind jaren tachtig kochten, had

hii een half iaar leeg gestaan. De tand des tijds had er flink aan geknaagd.
-[]aken 

$'aren lek, ruiten lagen aan diggelen op de grond en luiken hingen

er rrrxxteloos bij", herinnert Dorine zich. "Ook binnen was het gebouw

tlink eehavend. verschillende vertrekken zagen er niet meer tit." Ze ver-

haalt o'er de zitlamer waarvan het plafond en de prachtige ornamenten

r crspreid over de vloer lagen.

Stap 'cnr srap restaureerden Dorine en Meindert hun huis. Daarbij pro-

beerden ze het zoveel mogelijk in de oude glorie te herstellen. De origine-

le platbnds kwamen terug, ornamenten werden \Meer aangebracht en in de
ràmen ku'am het originele glas. Tènslotte werden de vertrekken ingericht

met spullen uit overgrootrnoeders tijd. "We wilden die heerlijke sfeer van
rro€ger terug."

KrEnEnpnectrr
Dat Dorine en Meindert al voor een flink deel ih hun opzetzijn geslaagd,

uiiitt tijdens een rondgang. De oude, van een kenmerkende ster voorziene

reselvloer in de gang zene al bij binnenkomst de toon. De venrritgekalkte

Eangr+'anden doen de rest. Hier liepen in ver vervlogen tijden de pastoor,

kapelaan en hun meiden. "Aan de gang zijnwe eigenlijk nog niet goed

t<regekomen", vertelt Dorine. Ze wijst op de versieringen aan het plafond.

Elke lamp lijkt uit een bloem te komen, maar die versieringen zijn onder

een dikke laag witte kalk bedekt. "Daar zitten nog wel de nodige uurtjes

*'erk in." Verderop in de gang, richting voordeur, maak het kille karaker

plaats voor gezelligheid. Het blankhouten tafeltje met de sfeervolle attri-

buten sorteert effect. Zo moethet woeger ook zijn geweest.

.vn het eind van de gang bevindt zich Dorine's atelier. Forse ramen bren-

sen hier het broodnodige licht binnen en breed uitzwaaiende deuren
ger-en 's zomers toegang tot de prachtige tuin. "In deze entourage kun je

ongelooflijk veel inspiratie opdoen", vertelt de schilderes. Ze wijst op de
'ele tinten in het gïoen buiten. Ook binnen is sprake van een bonte kleu-

renpracht. Op'vèrschillende plaatsen zweÍvenpaletten, rusten tubes verf

en liggen kwasten te wachten op het volgende doek. Het atelier ademt
ge\À'oonweg kunst uit.

De kunstenares werkt Zowel traditioneel als modern. In gemengde tech-

niek -inkten, aquarel, acryl, krijt en gouache- schildert ze landschappen,

stadsgezichten, bloemen en dieren. Bij zonder zijn haar tekstschilderiien.
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