
Het is elk jaar echt iets om naar
uit te kijken, zegt burgemeester
Joyce Sylvester van Naarden op
de vraag hoe zij het Kunst- en
Antiekweekend ziet. Ze kan zich
dan ook echt verheugen op het
openen van de beurs, die zijn
bestaansrecht inmiddels ruim-
schoots bewezen heeft: ,,Het is
altijd weer de eerste Map in het
nieuwe jaar.”

Burgemeester Sylvester is er
merkbaar trots op: ,,Ga maar na,
de grootste generalistische beurs,
en dat in een unieke, historische
stad. Alweer de zeventiende keer
in zo’n bijzondere ambiance. Dat

is een traditie die nooit gaat verve-
len!”

Enthousiast vertelt ze hoe res
taurants, zoals dat van PauJ Fagel,
inspelen op het weekend. Dat de
vele galeries hun steentje bijdra
gen. ,,Geweldig is het ook dat
succesvolle schilders als Jeroen
Paulussen en Han Perier in Naar-
den werken. Dat voedt de status
van Naarden als stad van kunst en
cultuur verder.”

Bijzonder
Wat doet het de burgemeester,

als zij straks weer door de Grote
Kerk loopt, langs al die stands met
prachtige objecten? Wordt ze er

soms niet ook een beetje hebbe
rig van? Een spontane lach
klinkt: ,,Hebberig, nee, dat
ben ik niet. Ik houd het lie-
ver bij één aankoop, die is
daarom extra bijzonder. Ik
voel me dan echt een tevre

L\ den mens.”
L. . Maar de eerste burger‘ van Naarden heeft na-

tuurlijk wel zo haar voor-
keuren. ,,Heel bijzonder

vind ik wat Hamadi aan
oosterse kunst meebrengt. Ik

zit altijd naar zijn Aziatische
panelen te kijken. Omdat

ik ze prachtig vind, maar
ook om mijn gea

dopteerde zoon, die uit China
komt, op zijn gemak te stellen. We
hebben er thuis een paar hangen,
die ook fantastisch passen bij onze
klassieke eettafel en de rode stoe
len erbij.”

Burgemeester Sylvester houdt
erg van sfeer in huis. Ook daar-
voor is op de beurs van alles te
vinden, zoals antieke zilveren
kandelaars of lijstjes voor waarde-
volle foto’s.” Op die manier is er
op de beurs in de Grote Kerk voor
iedereen eigenlijk wel wat te
vinden.”

Corneille
En dan verheugt ze zich 66k

nog eens op het vroege werk van
Corneffie dat getoond zal worden.
Het wordt hard werken op de
beurs voor de burgemeester, die
het de komende tijd toch al voor
de kiezen zal krijgen vanwege de
nu door de provincie goedgekeur
de fusie van Naarden met Muiden
en Bussum, die op 1januari 2016
haar beslag moet krijgen. Maar
hard werken, dat is juist een kolf
je naar de hand van Joyce Sylves
ter.

Arnold Ligthart neemt werk
mee van Dirk Smorenberg,

zoals deze ‘Waterlelies’,
een olieverf op doek. Ex-

pert Frederik Baerveldt
vertelt op pagina 7 over de

kracht van Smorenberg.

Edith en Johan Rissik, de orga
nisatoren van het Kunst & Antiek
Weekend hebben de beurs steeds
groter en beter gemaakt. Niet

1 &een in vierkante meters, ook in
aandacht. De reacties die ze jaar-
ljks ontvangen liegen er niet om.
Samen met hun eigen aanbevelin
gen zetten ze die, voorafgaand aan
de zeventiende editie, graag eens
op een rijtje:
. Naarden heeft zijn eigen identiteit
bewezen. Staar fier op zich zelf!
. Hoge kwaliteit, Betaalbaar!
. Niet meer weg te denken
uit de Vesting
. Positieve uitstraling
. Ieder jaar weer een feestje
om de beurs te organiseren
. Herkenning van veel bezoekers
die het altijd weer heel leuk vinden
om te komen, dit voelt als een
warm bad...
. Altijd verrassende nieuwe
deelnemers in Naarden
. Wij zijn een kweekvijver
voor nieuwe talent...
. Dit jaar mooie balans tussen
oude en nieuwe kunst
. Kantelpunt: meer aandacht voor
de echte oude kunst, de Haute
Epoque, (14e tfm 17e eeuw) wat
heel mooi tot zijn recht komt in
een modern interieur
. Opvallend sfeervol en
gemoedelijke ambiance
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BURGEMEESTERJOYCE SYLVESTER IS EEN FAN

‘Echt iets om naar uit
te kijken’

____

.
Edith en Johan Rissik.

DENISE KEUS

Ieder jaar
weer feest

Theo Vos maakte een serie
beelden waarin we danseres
Gertrud Leistikow kunnen
herkennen. Bij Passage Arts.
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van Naar-
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