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De leners van de kunstuitleen komen uit een steeds 
groter gebied, zelfs uit Amersfoort, Zutphen en Den 
Haag. De uitleenmogelijkheden zijn onbeperkt. Le-
ners mogen zo lang ze willen een werk huren. De 
collectie is enorm vernieuwd in de laatste twee jaar. 
Wij krijgen hier veel enthousiaste reacties over. Alle 
kunst is gemaakt door professionals.
In de afgelopen vier jaar zijn er gemiddeld zo’n hon-
derd evenementen per jaar geweest bij Kunstplaza 
Schurer. De expositie rondom de kunstenaar Evert 
Musch en zijn leerlingen, de uitslagavond Provinci-
ale Statenverkiezing van Drenthe en onlangs het Rid-
der Florian Festival waren heel speciaal. Door deze 
evenementen en het lunchcafé komen veel gasten in 
aanraking met de prachtige kunstcollectie. Het jaar 
2020 belooft veel mooie evenementen zoals het Kli-
maatcongres Groen Links, Duurzaam Congres Diner 
en een boekpresentatie rondom 75 jaar bevrijding 
provincie Drenthe.

Expositie
Momenteel is in het lunchcafé de prachtige tentoon-
stelling te bezoeken van Nel Kamphuis. Het thema van 

deze expositie wordt bepaald door de begrippen fasci-
natie en verbeelding. Nel Kamphuis laat zich inspireren 
door de wondere wereld der natuur en soms door lite-

kunstplaza schurer is genieten van kunst in een sfeervolle ambiance!
Zo’n vier jaar geleden heeft cultureel ondernemer Johan schurer de 

particuliere kunstuitleen overgenomen van CBk Drenthe. De kunstuit-

leen kreeg een plaats in de Buningzaal van Warenhuis Vanderveen, het 

tweede grootste warenhuis van nederland. Het warenhuis ligt in het 

midden van het culturele hart van assen en in de directe nabijheid van 

het Drents Museum. kunstplaza schurer vindt u topfloor met uitzicht 

over het koopmansplein en assen. Drie maanden daarna nam Johan 

schurer het naastgelegen kunstcafé ook over. kunstplaza schurer is ge-

nieten van kunst in een sfeervolle ambiance. kunstuitleen & -verkoop, 

lunchcafé en evenementenlocatie. Momenteel zijn deze onderdelen 

niet meer los van elkaar te zien. alles is met elkaar verweven.

raire bronnen zoals de fabels van Toon Tellegen. Haar 
wereld is een herkenbare blije ‘wereld-in-de-wereld’, vol 
van haar verwondering over alle mogelijkheden en on-
mogelijkheden die kunnen bestaan, en die zij verbeeldt 
met grote vindingrijkheid, fantasie en humor.

kunstuitleen & -verkoop
De kunstcollectie is divers en kleurrijk. Van olieverf, 
aquarel en fotografie tot aan grafiek en bronzen beel-
den. Tientallen kunstenaars uit het hele land hebben 
werken in de collectie.
Momenteel zijn er veel nieuwe werken te zien van 
Annemiek Vos uit Groningen. Na Academie Minerva 
heeft ze een eigen beeldtaal ontwikkeld die uitging 
van de werkelijkheid, maar met sterk vereenvou-
digde beelden. Tijdens een bootreis over de Oostzee 
in 2005 is ze, na jaren, weer naar de directe waarne-
ming gaan werken. Dit gaf haar inspiratie voor een 
grote serie olieverfschilderijen met name van de stad 
Groningen waar ze al veertig jaar woont. Zo is ze dan 
toch weer aanbeland bij huizen, maar dan nu op een 
meer realistische wijze verbeeld.

Van groot belang vindt ze de sfeer van het schilde-
rij. Het weertype moet zeg maar ‘voelbaar’ zijn, of, 
zoals Minerva docent Diederik Kraaypoel ooit op-
merkte: ‘Bij een goed schilderij moet je de wind om 
je oren voelen waaien!’ Haar manier van schilderen 
is impressionistisch, maar de beelden zijn eigentijds: 
auto’s voor een stoplicht, nieuwbouwhuizen, een ha-
ven of de stad Groningen.

kleur
Daarnaast zie je bij Kunstplaza Schurer kleur. Dat is 
het handelsmerk dat het eerst geassocieerd wordt 
met het werk van Jos van Beek. Zoals hij met kleur 
durft om te gaan is wel bijzonder. Helderder kan bij-
na niet. Contrastrijk, genuanceerd tot in het kleinste 
detail… Het klopt allemaal. En het prikkelt de kijker. 
Maar eerst en vooral gaat het de kunstenaar om de 
inhoud, het schilderen zelf. Het werken in verf laat 
zijn sporen na in het doek: men voelt als het ware de 
verfstreken, de dikte of de transparantie van de op-
gebrachte verf. In dit geval altijd acrylverf. Elk doek 
heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen betekenis, en is 
daarmee uniek en eenmalig. Kunstenaar zijn is een 
vak, een beroep, en tevens een soort roeping. En dat 
zie je bij uitstek aan het werk van deze internatio-

naal opererende kunstenaar. Bij Jos van Beek heeft 
dat ondertussen geleid tot een indrukwekkende 
reeks tentoonstellingen, in diverse steden in binnen- 
en buitenland.

Openingstijden
Kunstplaza Schurer is geopend van dinsdag t/m don-
derdag 9.30 tot 18.00 uur, op vrijdag van 9.30 tot 
21.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur.
In verband met evenementen is het handig om op de 
website van Kunstplaza Schurer te kijken of de Kunst-
uitleen geopend is: www.kunstplazaschurer.com

■ kunstplaza schurer 
koopmansplein 16
9401 EL assen
topfloor Warenhuis Vanderveen 
Expositie nel kamphuis t/m 31 januari

Van Gogh-actie
Op vertoon van entreekaarten van het Drents Museum is in 
januari en februari het broodje Van Gogh verkrijgbaar voor 
de halve prijs, in verband met viering komst Onkruidverbran-
der van Vincent van Gogh naar het museum.

Foto’s: Lammert aLing

Nel Kamphuis, Speelkameraden.

Annemiek Vos, Vosbergen.

Jos van Beek, Zomers spektakel.

Een blik in een klein deel van de ruime Kunstuitleen.

Het lunchcafé met Mural#1 (10 bij 3 m.) van Joyce ter Weele.

www.musee-lalique.nl
http://www.kunstplazaschurer.com

