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Woord vooraf

Preface

In deze uitgave wordt beknopt ingegaan op het leven
van Niek van der Plas
als kunstenaar. De intentie is om het werk van Niek
in een aantal facetten te belichten. Daartoe wordt
een aantal schilderijen toegelicht en wordt er verslag
gedaan van studiereizen die Niek en ik maakten in
Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Italië en de
Verenigde Staten. De beschreven studiereizen zijn
een greep uit een veel groter aantal. De tijdens deze
studiereizen ontstane werken worden verduidelijkt
door middel van voorstudies in potlood, houtskool en
olieverf.

This booklet is a brief account of Niek van der Plas’s
life as an artist. Various aspects of Niek’s work are
highlighted by annotating some of his paintings and
by providing a description of study tours by Niek and
myself in France, Belgium, Germany, Italy, and the
United States. The tours here described are a small
selection of our many travels. The works that originated from these tours are illustrated by preparatory
studies in pencil, charcoal and oil.

De schilderijen, aquarellen, tekeningen en gouaches
zullen het karakter van Nieks werk verhelderen en
zijn passie als schilder kenbaar maken. De keuze van
onderwerpen, zoals eenvoudige dingen uit het leven,
kinderen op het strand, een straatje, een theehuisje
langs de Leede maar ook weidse polders, rivieren,
plassen en meren, statige kastelen en parken, stralen
een bijzondere rust uit en geven tegelijkertijd Nieks
kracht weer. De dagelijkse dingen van het leven die
men als ‘gewoon’ ervaart, weet hij als geen ander te
treffen. Niek is een uitstekend kunstenaar. Met zijn
grote tekentalent en elegante toets geeft hij een heel
eigen gezicht aan de impressionistische schilderkunst. Deze eigenheid zorgt ervoor dat zijn werk in
één oogopslag herkenbaar is.
Daarnaast zal de lezer getroffen worden door het
plezier dat de schilderijen van Niek van der Plas uitstralen; zijn geluk en plezier in het schilderen. Hij is
een man die zichzelf vertaalt in zijn werk: positief,
oprecht en eerlijk. Niet alleen als kunstschilder,
maar ook als mens heb ik zeer veel waardering voor
Niek en ik hoop op een nog lange en plezierige
samenwerking.
Heel veel lees- en kijkplezier toegewenst.

Theo Sanders

The paintings, water colours, drawings and gouaches
will further clarify the nature of Niek’s work and
reveal his passion as a painter. His subjects – simple
things from life, children on the beach, a small street,
a tea house along the river Leede, but also vast polders, rivers and lakes, stately castles and parks – radiate a remarkable serenity, while simultaneously exuding Niek’s strength as a painter. He is exceptionally
gifted in capturing the essence of those everyday
aspects of life one considers ‘ordinary’. Niek is an
eminent artist. Through considerable talent for drawing and his delicate touch he lends a very personal
feel to the art of impressionist painting. This characteristic trait makes his work recognizable at a glance.
In addition the reader will sense the joy emanating
from Niek van der Plas’s paintings, his delight and joy
in painting. He is a man who expresses himself
through his work: positive, genuine and honest. I
deeply appreciate Niek both as a painter and as a
person, and I am looking forward to our continued
and pleasurable cooperation.
I wish you much reading and viewing pleasure

Theo Sanders
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De opa van Niek (tweede van rechts) aan boord van de vissersboot Alida KW 35

De vader van Niek (tweede van links) aan boord van de vissersboot Maarten Cornelis KW 222

Inleiding

Preface

door
I.J.W. Schonenberg

by
I.J.W. Schonenberg

Voor het werk van Niek van der Plas bestaat een
grote belangstelling. Zijn schilderijen, in een herkenbare, karakteristieke stijl vervaardigd, spreken velen
aan. Voor de oplettende toeschouwer is er duidelijk
sprake van een ontwikkeling in de loop der jaren,
met behoud van de voor deze schilder karakteristieke elementen: een zonnig palet met stralende kleuren en vrolijke thema’s.

The artwork of Niek van der Plas enjoys much interest
these days. His paintings, executed in a recognizable
and characteristic style, appeal to many. A sharp
observer can see a clear development over the past,
while Niek retained the elements that typify his work:
a sunny palette with vibrant colours and cheerful
themes.
Niek, who originally painted beach scenes, has developed into an all-round artist. During his travels in his
own country and abroad, he records his impressions in
countless sketches which are elaborated afterwards in
his studio. Next to the typically Dutch polderscapes
and townscapes his work consists of paintings that
originated in France and Italy. Nor does he limit himself to summer scenes: he is well able to render wintry town views with snow and ice.

Van der Plas – die aanvankelijk strandtaferelen schilderde – heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig kunstenaar. Op zijn zwerftochten door binnen- en buitenland legt hij zijn indrukken vast in talloze schetsen
die hij later in zijn atelier uitwerkt. Tot zijn oeuvre
behoren naast de typisch Hollandse polderlandschappen en stadsgezichten ook werken ontstaan in
Frankrijk en Italië. Bovendien beperkt hij zich niet
alleen tot zomerse scènes, ook weet hij de winterse
sneeuw en ijs in stadsgezichten vast te leggen.
Ondanks zijn succes verloochent Niek van der Plas –
telg uit een Katwijkse vissersfamilie – zijn afkomst
niet en blijft hij nuchter en zelfbewust in het leven
staan. Hij constateert daarbij dat verbetering van zijn
techniek zijn grootste uitdaging zal zijn.
Wij wensen hem hierbij alle succes toe en volgen met
belangstelling zijn werk.
Hans Schonenberg
Voorzitter Genootschap Oud Katwijk en Stichting
Katwijks Museum

Despite his many successes, Niek van der Plas - born
into a Katwijk family of fishermen - does not deny his
roots: he remains level-headed and self-confident. He
observes that further improvement of his technique
will be his biggest challenge.
We wish him much success and will follow his work
with interest.
Hans Schonenberg
Chair Genootschap Oud Katwijk en Stichting
Katwijks Museum
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Introductie

Introduction

Een Katwijkse traditie

A Katwijk tradition

Nicolaas van der Plas werd op 12 juli 1954 in Leiden
geboren. Als oudste zoon van een gezin met vier
kinderen, twee meisjes en twee jongens, groeide hij
op in zijn woonplaats Katwijk. Een dorp bekend van
de visserij en het strandleven.

Nicolaas van der Plas was born on the twelfth of July
1954 in Leiden. As the eldest son out of four children,
two girls and two boys, he grew up in Katwijk, also his
current residence. Katwijk is a village well-known for
its fishery and beach life.

Van de familie Van der Plas is bekend dat zij voor het
jaar 1600 al in Katwijk woonden. De mannen waren
voornamelijk vissers en de oudst bekende is Claes
Jacobzoon van der Plas, die rond 1614 is overleden.
Niek is vernoemd naar zijn grootvader Nicolaas van
der Plas, geboren in 1890, die in 1940 tezamen met
zijn schip de KW50 ‘Gloria’ vermist is geraakt. Nieks
vader, eveneens visser, is uiteindelijk na een aantal
jaren omgeschoold tot huis- en decoratieschilder en
had als hobby kunstschilderen. De moeder van Niek
verzorgde het gezin en deed veel vrijwilligerswerk
waarin zij nog steeds werkzaam is.

The Van der Plas family has been known in Katwijk
since before 1600. Most of the men were fishermen;
the oldest known family member was Claes Jacobzoon
van der Plas, who died around 1614. Niek was named
after his grandfather Nicolaas van der Plas, born in
1890, who went missing with his boat the KW50
Gloria in 1940. Niek’s father, a fisherman as well, was
eventually retrained to be a house painter and decorator; painting was his hobby. Niek’s mother looked
after the family as well as doing a lot of volunteer
work, which latter she still does.

Op 5-jarige leeftijd begon Niek, gestimuleerd door
zijn vader, te tekenen.
Dat hij een meer dan gemiddelde aanleg had, werd
duidelijk toen hij na het meedoen aan een tekenwedstrijd van sprookjespark De Efteling de eerste prijs
won. In de jury van de wedstrijd zat onder andere
Anton Pieck.
In 1966 – Niek was toen 12 jaar oud – werd hij
voorgedragen aan de Famous Artists School in
Wilton, Connecticut, in de Verenigde Staten. In 1967
reageerde Nieks vader op een kunstprogramma van
de TV-zender de Tros.
Bij dat programma genaamd Kleur in zwart en wit
was de mogelijkheid tekeningen in te zenden. Nieks
vader zond enige tekeningen in. De presentatie van
Kleur in zwart en wit werd geleid door de
Nederlandse kunstenaar Rienk Belder. Deze schreef
in dat jaar aan de vader van Niek: ‘Ik zie in het werk
van uw zoon veel fantasie en een natuurlijke begaafdheid om met verschillende materialen te werken.’
Een professionele opleiding als kunstschilder was
helaas niet weggelegd voor Niek. In het milieu waarin
Niek opgroeide was de beroepskeuze vrij beperkt.

When Niek was 5 years of age, he began to draw, in
which he was stimulated by his father.
His particular talent became apparent when he won
the first prize in an drawing competition at De
Efteling, a theme park. The jury included none onther
than Anton Pieck.
In 1966, aged 12, Niek was nominated for the Famous
Artists School in Wilton, Connecticut, in the United
States. In 1967 Niek’s father sent some of Niek’s
drawings to the TROS network in response to its television art programme called Kleur in zwart en wit
(Colour in black and white). The host of Kleur in zwart
en wit was the Dutch artist Rienk Belder, who wrote to
Niek’s father: ‘In your son’s work, I see much imaginative power and a natural gift for working with different
materials.’
Unfortunately, Niek could not pursue a professional
education as an artist. Niek’s background did not allow
for a very varied occupational choice. Niek followed in
his father’s footsteps and chose the same profession.
As a painter, he is self-taught. By studying nature, by
looking at the light again and again, by visiting museums and by intensive practising he has become the
painter that is so widely admired today.

Niek volgde zijn vader en koos voor dezelfde opleiding. Als schilder is hij autodidact. Door veel de
natuur te bestuderen, het licht keer op keer te bekijken, musea te bezoeken en veel te oefenen is hij de
schilder geworden die men nu zo bewondert.
Niek van der Plas bevindt zich in een lange lijn van
kunstenaars die hun werkterrein in Katwijk hebben.
Rond 1900 had Katwijk een ware kunstenaarskolonie,
vermeld in het boek Katwijk in de Schilderkunst.
Meer dan duizend bekende kunstschilders uit onder
andere Duitsland, Frankrijk, België, Canada, Amerika
en Nederland bezochten en/of woonden in Katwijk.
Enkele hiervan zijn Gregor van Bochman, German
Grobe, Wilhelm Hambüchen, Arthur Feudel en
Eugene Mulertt (leden van de Düsseldorfer Schule),
W.E. Norton, Edward Pothast, Bernard Blommers,
Willy Sluiter, Jan Toorop en Louis Soonius.
Deze traditie zet zich voort; tot op de dag van vandaag
wordt Katwijk nog graag bezocht door veel professionele schilders uit binnen- en buitenland.

Niek van der Plas op 11 jarige leeftijd

Niek van der Plas belongs to a long tradition of artists
working in Katwijk. Around the year 1900, Katwijk
could boast a true artist colony, as mentioned in the
book Katwijk in de Schilderkunst. More than a thousand well-known painters from Germany, France,
Belgium, Canada, the United States and the Netherlands
either inhabited or visited Katwijk. Among those are
Gregor van Bochman, German Grobe, Wilhelm
Hambüchen, Arthur Feudel and Eugene Mulertt (members of the Düsseldorfer Schule), W.E. Norton, Edward
Pothast, Bernard Blommers, Willy Sluiter, Jan Toorop
and Louis Soonius. This tradition continues until today;
Katwijk is still visited by many professional painters
from home and abroad.
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Oost-Indische inkt tekening, 1e prijs tekenwedstrijd Sprookjespark De Efteling (11 jaar)
24 x 32,5 cm. particuliere collectie J.C. van der Plas, Katwijk

Potloodtekening (Niek 12 jaar)
25 x 20 cm. particuliere collectie J.C. van der Plas, Katwijk

Potloodtekening (Niek 13 jaar)
25 x 43 cm. particuliere collectie J.C. van der Plas, Katwijk

Potloodtekening (Niek 12 jaar)
22 x 25 cm particuliere collectie J.C. van der Plas, Katwijk
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De Zijl (Leiden)
Olieverf op paneel 50 x 70 cm.

Ontmoeting met
Theo Sanders

Meeting
Theo Sanders

Zo’n 25 jaar geleden kwam ik via mijn vader voor het
eerst in contact met Theo Sanders. Al op het eerste
gezicht een man met een realistische, heldere visie
met betrekking tot mijn werk in die jaren. Hij was
toen meer dan twintig jaar actief in de kunstwereld
en had een zeer geoefend oog door zijn ervaring met
het werk van onder andere de Haagsche School.

Some 25 years ago, my father first introduced me to
Theo Sanders. Right from the start he showed himself
to be a man with a realistic and clear understanding
of my work in that period. He had already been active in
the art world for over twenty years and had developed a
very good eye through his experience with, among
other things, the Hague School.

In mijn vroege werk trokken vooral de pasteltekeningen
zijn aandacht. De olieverfschilderijen vond hij, zoals
hij diplomatiek zei: ‘voor verbetering vatbaar’. Maar
hier zag hij wel degelijk mogelijkheden toe. Dat ik
nog veel moest leren was mij duidelijk. Hij hielp mij
met suggesties voor kleuren en stelde voor om
bepaalde aanpassingen te doen in mijn composities.
Door mijn enthousiasme en de ondersteunende en
stimulerende gesprekken met Theo, werden verbeteringen al snel zichtbaar in mijn werk.

Of my early work, the pastel drawings drew his attention most by. They were ‘open to improvement’, as he
tactfully put it. But he definitely saw their potential. It
was obvious to me that I still had much to learn. He
helped me with his suggestions about colours and
about adjustments to my compositions. Thanks to my
enthusiasm and the supportive and stimulating
conversations with Theo, my work rapidly began to
show improvement.

Theo Sanders beschrijft in dit boek een aantal van
onze studiereizen, en ik wil hieraan toevoegen, dat er
tijdens onze bezoeken aan vele musea en galerieën
altijd een bijzondere wisselwerking was tussen ons.
Onze beschouwingen op kunst als kunstkenner en
als kunstschilder zijn niet dezelfde, maar wij vullen
elkaar goed aan. Ook in dit licht waren de studiereizen
een fantastische ervaring voor mij, naast het feit
dat tijdens de reizen mijn blik op de wereld enorm
uitbreidde.
Door onze jarenlange samenwerking is een hechte
vriendschap ontstaan, zowel in de kunst als op het
persoonlijke vlak. Mijn ontwikkeling als kunstschilder
is in belangrijke mate gevormd door Theo Sanders.
Ik wil hem daarom bedanken voor al die mooie
momenten in de afgelopen 25 jaar.

Niek van der Plas

In this booklet, Theo Sanders describes some of our
study tours, and I would like to mention here that
we always had a special interaction during our many
visits to museums and galleries. Our observations
about art in our respective guises of connoisseur and
artist are not the same, but they complement each
other quite well. This was another reason why our
travels were fantastic experiences for me, apart from
the fact that they gave me a much broader perspective
on the world.
Our cooperation over these many years has led to a
close friendship, artistically as well as personally. My
development as a painter has been significantly shaped
by Theo Sanders. I would therefore like to thank him
for all those wonderful moments in the past 25 years.

Niek van der Plas
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Het Plein (Den Haag)
Olieverf op paneel 40 x 50 cm.

De Kralingse Plas (Rotterdam)
Olieverf op paneel 35 x 50 cm.

André Groeneveld
interviewt
Niek van der Plas
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André Groeneveld
Interviews
Niek van der Plas

Het is daags na Kerst. Buiten is het guur en glad,
binnen bij het knapperend haardvuur heb ik een
interview met één van Katwijks bekendste kunstenaars, Niek van der Plas.

It’s the day after Christmas. Outside it’s bleak and
slippery, but inside I am sitting close to the crackling
fire, interviewing Niek van der Plas, one of Katwijk’s
most famous artists.

Hoe ga je te werk?
Niek vertelt dat hij altijd op de te schilderen locatie
begint. Hij zoekt de juiste plek en gaat deze bestuderen. Hij maakt een studie in potlood, krijt of aquarel.
Het is een vluchtige schets van de plek die hij thuis in
zijn atelier omzet op doek. ‘Het “en plein-air” schilderen is niet mijn ding, ik wil meer detaillering in
mijn werk, ik ambieer niet het snelle.’ Hij gaat verder:
‘...ik wil het onderwerp goed bestuderen en verder
uitwerken, het ambacht erin brengen.’
Niek heeft ter plekke veel figuurstudies gemaakt
waarvoor zijn zoon Jaap vaak ongemerkt model heeft
gestaan. Het gezin Van der Plas was vaak op het
strand te vinden en Jaap had dan een emmer en een
schepje mee, later een surfplank. Daar maakte Niek
dan snelle schetsen om die vervolgens in diverse
werken te gebruiken. Niek houdt van ruimte en zegt
daar zelf over: ‘Mijn sterke kant is ruimte, ik hou van
het panorama.’

What is your method?
Niek explains that he always starts on-site. He looks
for the right place and begins by examining it. He
makes a preparatory study in pencil, chalk or water
colour. The result is a quick sketch of the place, which
he transfers onto canvas in his atelier at home.
‘Painting “en plein-air” is not my thing, I want more
detail in my paintings, I do not aspire to speedy
work.’ He continues: ‘I want to thoroughly study my
subject, elaborate on it, bring craftsmanship into it.’
Niek has done many figure studies on-site in which
his son Jaap often was an unwitting model. The Van
der Plas family spent a lot of time on the beach; Jaap
usually brought his little sand bucket and shovel, and
later his surfboard. Niek would then make quick
sketches which he subsequently uses in various
works. Niek loves space; in his own words, ‘My
strength lies in space, I love the panoramic view’.

Ben je schilder van het Katwijkse strand of meer?
‘Het strand en de zee trekken me bijzonder aan,’
aldus Niek. ‘Maar dat is niet alleen in Katwijk.’ Niek
heeft ook van andere plekken schilderijen gemaakt
zoals Den Haag, Rotterdam en Parijs, al geeft hij wel
de voorkeur aan locaties waar water is. Zo zien we
recreanten rond een vijver in het Kralingse bos en
een fontein in het park Jardin du Luxembourg te
Parijs.
‘Met Theo (Sanders) ga ik regelmatig op pad met een
camper. Zo hebben we de kust van Bretagne en
Normandië bezocht en heb ik diverse mooie plekjes
vastgelegd.’ Niek laat me vervolgens wat werken
zien, ondermeer van de haven van Honfleur.
Hij vervolgt: ‘...en we zijn al 12 keer in Miami geweest!
Het levert toch wat andere strandgezichten op.

Do you exclusively paint the beach at
Katwijk, or other subjects as well?
‘I’m strongly drawn by the beach and the sea,’ says
Niek. ‘But not only in Katwijk.’ Niek has painted other
locations as well, such as The Hague, Rotterdam and
Paris, though he prefers places with water. We see
excursionists around a pond in the Kralingse Bos and
a fountain in the Jardin du Luxembourg in Paris. ‘Theo
(Sanders) and I regularly go on trips in a camper. We
visited the coast at Bretagne and Normandy, where I
sketched various pretty spots.’ Niek then shows me
some of his works, among which Honfleur port. He
continues: ‘[...and we] have already been to Miami
a dozen times That results after all in somewhat
different beach views. The paintings of Hollywood
Beach and Fort Lauderdale are in bright colours with
a turquoise sea, a white beach, palm trees and here

De werken van Hollywood Beach en Fort Lauderdale
zijn helder van kleur en tonen een turkooise zee, wit
strand, palmbomen en hier en daar een flat. Ja dat is
toch heel wat anders dan het Katwijkse strand.’
Volgens Niek is het een uitdaging om daar te schilderen.
Flats? Je bent toch meer een romanticus?
‘Ik moest wel wennen aan al die flats. Ik schilder ze
daarom meestal schuin van voren; ik geef ze geen
hoofdrol.’ Inderdaad kunnen we op deze werken de
flats herkennen, maar is de hoofdrol vooral weggelegd voor zonaanbidders op het strand, al dan niet
zittend of liggend onder een parasol, of voor de met
emmertjes en schepjes in de weer zijnde spelende
kinderen. Niek schuwt het hedendaagse steeds
minder. ‘Ik laat sommige hedendaagse dingen wel
weg om de sfeer van het werk niet te beïnvloeden.’
Ik krijg altijd een vakantiegevoel van je werken!
‘Ja, ik houd wel van vrolijkheid, ik heb niets met een
regenbui. Daar kan ik niets mee en er is al ellende
genoeg in de wereld.’
André Groeneveld
conservator Katwijks Museum en Zuiderzeemuseum
Enkhuizen

and there an apartment building. Well, that’s quite different from the beach at Katwijk.’ A real challenge,
according to Niek.
Apartment buildings? I thought you were
more of a romantic?
‘True, I had to get used to all that high-rise. For that
reason I rarely paint them from the front, but at an
angle; they never get a leading part.’ We can indeed
make out the high-rise in these works, but the leading
part is mainly reserved for the sun-worshipers on the
beach, sitting or lying under a parasol, or for the
children playing with their sand buckets and shovels.
Niek shuns the contemporary less and less. ‘I do
leave out some contemporary things to protect the
character of the work.’
Your paintings always give me a vacation
spirit!
‘Yes, I rather like cheerfulness, I don’t particularly
care for rain. It’s not my forte and there’s enough
misery in the world as it is.’
André Groeneveld
Curator Katwijks Museum and Zuiderzeemuseum
Enkhuizen
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De Schilderijen

Paintings

Het werk van Niek van der Plas roept een sfeer op
van plezier, zorgeloosheid en ontspanning.
Het kleurgebruik, de lichte, veelal heldere en frisse
kleuren ondersteunen dat element van plezier nog
eens extra. Dit zijn een paar begrippen uit de vele
artikelen in dag-en weekbladen, waar ik me helemaal
in kan vinden.

Niek van der Plas’ work evokes an atmosphere of joy,
freedom from care and relaxation. His use of light,
usually bright and fresh colours lends extra support to
this element of fun. These are the of the commentaries from the many articles in papers and magazines which I fully agree with.

Niek bekijkt de wereld vanuit een schildersoog. Zoals
een regisseur naar de wereld kijkt door een camera,
ziet Niek de wereld voor zich op een schilderij.
Omdat hij een vrolijke man is die van mooie dingen
houdt, kiest hij vrolijke en mooie onderwerpen voor
zijn werk. Kleuren gebruikt Niek vanuit zijn gevoel.
Hij werkt graag met verschillende materialen, maar
olieverf heeft zijn voorkeur, omdat dit het beste past
bij zijn persoonlijkheid. Hij heeft een voorkeur voor
warme en zachte kleuren.
De kunstenaar is veel buiten; hij houdt van het
ruimtelijke van het strand en de zee en het landschappelijke van de polders. Naast de grote aantrekkingskracht van het licht is de beweeglijkheid van
mensen een aspect dat de kunstenaar naar buiten
trekt: hij houdt van prettige, vrolijke taferelen. In
bijna ieder schilderij van Niek komen mensen voor.
Mensen horen voor hem heel sterk bij het leven en
worden daarom in al hun beweeglijkheid op zijn
schilderijen weergegeven. Niek van der Plas is geen
‘en plein air’ schilder in de traditionele zin van het
woord. In de open lucht beperkt hij zich doorgaans tot
het schetsen in houtskool en potlood of voorstudies
in aquarel en kleurkrijt. Deze voorstudies zijn aanloopstudies voor het werken in olieverf. Dat er een
groot aantal strandgezichten uit zijn penselen geboren
wordt zal geen verbazing wekken, als men weet dat
Niek veel van zijn dagelijks leven op het strand doorbrengt.
Niek, een schilder die met zijn hart schildert en zich
tot doel stelt om de kwaliteit van zijn werk te verbeteren. Dit heeft geleid tot meer details in zijn werk
die hij met toenemende aandacht uitwerkt. Ook zijn
thematiek wordt met de jaren gevarieerder. Naast de
schilderijen die het strandleven weergeven zijn de

Niek looks at the world from a painter’s perspective.
Like a director views the world through a camera, Niek
sees the world as if it were on canvas. Since he is a
cheerful man who likes beautiful things, he chooses
cheerful and beautiful subjects for his paintings.
Niek’s use of colours is intuitive. He likes to work with
different materials, but he prefers oils, because they
match his personality best. He prefers warm and soft
colours.
The artist is often found outdoors; he loves the
spaciousness of the beach and the sea and scenic
beauty of the polderscapes. He is drawn outside not
only by the seductiveness of the light, but also by the
liveliness of people: he enjoys a pleasant and cheerful scenery. Nearly all Niek’s paintings contain people.
To him, people are very much a part of life, which is
why he represents them in his paintings in all their
vitality. Niek van der Plas is not an ‘en plein air’
painter in the traditional sense of the expression.
In the open air, he usually limits himself to sketches
in charcoal or pencil, or studies in water colour and
coloured chalk. These sketches are preliminary studies
for his oil paintings. It is not surprising that his
brushes produce many beach views, since Niek spends
much of his time on the beach.
Niek is a painter who paints with his heart and who is
set on improving the quality of his work. This has led
to an increasing amount of detail in his work, which
he elaborates with increasing attention. His themes
too are becoming more varied as the years go by.
He does not only paint beach scenes, but also townscapes, sidewalk cafés, park scenes, golf courses,
bulb fields, ports, lake views and seascapes, still lifes
and portraits – all an expression of his versatility.
It is not Niek’s ambition to belong to the ‘innovators’

stadsgezichten, terrasjes, parkgezichten, schilderijen
van golfbanen, bollenvelden, havens, plas- en zeegezichten, stillevens en portretten, een uiting van zijn
veelzijdigheid.

in the history of art. He is a painter pur sang with a
pretty story which he translates into his cosy paintings.
Most of his work is painted smoothly and true. But
there are also more subtle paintings from his hand
which have earned much praise worldwide.

Het is niet Nieks ambitie om tot ‘de vernieuwers’ in
de kunstgeschiedenis te gaan behoren. Hij is een
schilder pur sang met een mooi verhaal dat hij vertaalt in zijn sfeervolle schilderijen. Zijn werk is veelal
vlot en raak geschilderd. Maar er zijn ook meer
genuanceerde schilderijen die wereldwijd veel
waardering oogsten.
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Strandgezicht
Olieverf op doek 60 x 90 cm.
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Terras Rembrandtplein (Amsterdam)
Olieverf op paneel 40 x 50 cm.
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Het Lindeplein (Noordwijk)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm. particuliere collectie
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Kagerplassen
Potloodtekening 18 x 26 cm.

Studiereizen

Study tours

Nederland

The Netherlands

In juni 2007 vertrokken wij op een zonnige dag met
de boot richting de Zijl (Leiden) over de Kagerplassen
waar wij voor anker gingen. Niek haalde direct zijn
schetsblok te voorschijn en met enkele rake lijnen in
potlood werden gelijk al de contouren zichtbaar van
‘het Zweiland’ met zijn prachtige omgeving en de
starttoren van de wedstrijdzeilers. Het was een bijzonder mooie dag met wat wind, waardoor er een
behoorlijk aantal zeilboten op het water was. Daarna
voeren we over de Warmonderleede: een vergezicht
met de molen op de achtergrond. Het gemak waarmee Niek de lijnen op het papier zette was een lust
voor het oog. Na enige tijd waren er genoeg impressies om mee verder te kunnen. Dezelfde dag voeren
wij richting Weesp, naar ‘de Vecht’, hier werd de boot
aangemeerd. De Vecht vond Niek een zeer schilderachtige omgeving. Al met al een zeer inspirerende
dag waar ook een aantal studies in aquarel/gouache
zijn gemaakt.

On a sunny day in June 2007 we sailed in the direction
of the Zijl canal (Leiden) across the Kager lakes, where
we dropped anchor. Niek immediately took out his
sketchbook and with just a few true pencil strokes I
could already distinguish the outlines of the Zweiland
polder, its beautiful environment and the starting tower
for the sailing matches. It was a lovely day with a light
breeze, which had attracted a fair number of sailing
boats. Then we went on to the Warmonderleede:
a prospect with a mill in the background. It was a
delight to see how easily Niek sketched what he saw.
After some time Niek had sufficient impressions to
work with. On that same day, we sailed on in the
direction of Weesp, to the river Vecht; here we berthed
the boat. Niek found the Vecht to be a very picturesque setting. All in all it was a most inspiring day,
resulting in several studies in water colour/gouache.
Gezicht op De Leede (Warmond)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.
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Gezicht op de Kagerplassen
Olieverf op paneel 30 x 60 cm.
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De Kagerplassen
Olieverf op paneel 60 x 80 cm.
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Gezicht op De Veght
Olieverf op paneel 24 x 30 cm.
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Gezicht op Weesp
Olieverf op paneel 18 x 24 cm.

32

Boulevard Katwijk
Olieverf op doek 30 x 40 cm.
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Buurtje in Rijnsburg
Olieverf op paneel 24 x 30 cm. Particuliere collectie Fam. T. Sanders, Rijnsburg
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Bollenvelden (Lisse)
Olieverf op paneel 30 x50 cm.
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Bollenveld (Lisse)
Gouache/aquarel 18 x 24 cm.
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De Kagerplassen
Gouache/aquarel 14,5 x 24 cm.

Frankrijk

France

Met de camper vertrokken wij via Gent naar
Oostende (België) waar een studie is gemaakt van
het Havenhoofd en de Boulevard. Langs de kust via
Duinkerken naar Hardelot plage in Frankrijk.
Na een lange wandeling met vele interessante
schilderplekken werd een gouache/aquarel
gemaakt van de omgeving Hardelot.

With the camper we travelled via Gent to Oostende
(Belgium), where Niek made studies of the pier and
the promenade. We drove along the coast via
Duinkerken to Hardelot plage in France. After a long
walk in which we saw many interesting painting locations, Niek made a gouache/water colour of the
Hardelot surroundings.

38

Boulevard (Oostende)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.

Over de Pont Normandie naar Honfleur. Daar was het
heerlijk vertoeven; alle ingrediënten voor Niek om
zich uit te leven waren aanwezig. Een stad ‘tres
vivant’ zoals de Fransen zeggen, met veel kunstgalerieën, musea en een mooie haven.
De haven is enige malen door Niek geschilderd in
diverse afmetingen, als ook het strand van Honfleur
met de leuke zeilboten in diverse bonte kleuren.
Het museum van Eugène Boudin was een openbaring. Het presenteerde een prachtige tentoonstelling
over de schilder André Hambourg. Het kleurgebruik
van deze schilder was uiterst krachtig. Frappant
genoeg gebruikt Niek dezelfde kleuren als André
Hambourg. Deze dag maakte op Niek een zichtbaar
grote indruk. Ook de schilderijen van de andere
Franse meesters waren van uitzonderlijke kwaliteit
en ademden een sfeer van eeuwigheid uit.

Across the Pont Normandie to Honfleur. A wonderful
place to dwell; it had all the ingredients Niek needed
to live it up. A town ‘tres vivant’, like the French say,
with many art galleries, museums and a beautiful port.
Niek has painted the port several times in different
dimensions, as well as the beach at Honfleur with its
lovely, multicoloured sailing boats. The museum of
Eugène Boudin was a revelation. It presented a fantastic exhibition about the painter André Hambourg.
This painter’s use of colour was very powerful.
Strikingly, Niek uses the same colours as André
Hambourg. This day made a visible impression on
Niek. The paintings by the other French masters, too,
were of exceptional quality and breathed an atmosphere of eternity.

Omgeving Hardelot (Frankrijk)
Gouache/aquarel 26 x 18 cm.

Haven van Honfleur (Frankrijk)
Olieverf op doek 60 x 80 cm.
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Haven van Honfleur (Frankrijk)
Olieverf op paneel 50 x 40 cm.

Côte d’Azur

Côte d’Azur

Deze reis vond plaats in begin november 2008.
Aangekomen in Nice reden wij in het gezelschap van
de Leidse schilder Pierre Guillaume met de auto
langs de Franse zuidkust op zoek naar mooie plekken
om te schilderen. Die waren er in overvloed. Het was
een boeiend verblijf waarbij Niek en Pierre hun verschillende indrukken vormgaven. De bloemenzee in
november en de zeilboten zijn voor iedere schilder
een ‘plaatje’. De zon scheen alle dagen en met een
strak blauwe lucht was het licht overweldigend.

This journey took place early in November 2008. After
arriving in Nice, we drove in the company of the
Leiden painter Pierre Guillaume along the southern
coast of France in search of nice places to paint,
which we found in abundance. It was an absorbing
sojourn, during which Niek and Pierre captured their
diverse impressions. The sea of flowers in November
and the many sailing boats are a picture to every
painter. The sun was out every day, and the light from
the clear blue sky was overwhelming.

Cannes, Nice, Villefranche en Menton
Nieks favoriete schilderplekken waren Villefrance,
Cannes en Menton. Daar kwamen na een aantal studies met krijt en aquarel een paar zeer interessante
olieverfschilderijen tevoorschijn. Het fantastische
Middellandse Zeelicht zorgde voor een weer hogere
kwaliteitsgraad in zijn werk.
Nice Frankrijk
Olieverf op paneel 24 x 30 cm

Cannes, Nice, Villefranche en
Menton
Niek’s favorite places for painting were Villefrance,
Cannes and Menton. Several studies in chalk and
water colour over there resulted in some very interesting oil paintings. The fantastic Mediterranean sea
light served to improve Niek’s work still further.
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Villefranche (Frankrijk)
Olieverf op paneel 50 x 70 cm.
Menton (Frankrijk)
Olieverf op doek 60 x 80 cm.
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Cannes (Frankrijk)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm. Art World International
Villefranche (Frankrijk) foto Pierre Guillaume
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Parijs

Paris

Niek is meerdere malen in Parijs geweest, waar hij
verschillende studies heeft gemaakt. Eén van deze
studies heeft geleid tot een schilderij van Café de
Flore. In 2010 kreeg de Parijse architectuur de aandacht. Het was prachtig weer en dus was er een
uitstekende kans om het mooie zomerlicht vast te
leggen. Eerst was de Pont Neuf het onderwerp.
De beroemde brug, door zeer velen reeds geschilderd,
werd in kleurkrijt opgezet. Een imposant geheel met
de prachtige gebouwen op de achtergrond, badend in
het licht, en de Seine op de voorgrond.
Ook Café Pont Neuf is tijdens deze reis onder de aandacht geweest en later uitgewerkt tot een schilderij.
Jardin du Luxembourg werd ook bezocht. Met een
schetsboek op schoot ben je het middelpunt van de
belangstelling, zeker in een druk bezocht park als
dit. Een ware bloemenpracht met veel paarse tinten,
luierende mensen genietend van het weer, kinderen
spelend met kleine zeilbootjes in de vijver, waren
wederom een feest om studies van te maken.

Niek has been to Paris more than once; he has made
numerous studies over there. One of those studies
resulted in a painting of Café de Flore. In 2010 he
concentrated on the Parisian architecture. The weather
was splendid, so this was an excellent opportunity to
capture the beautiful summer light. Niek’s first subject
was Pont Neuf. This famous bridge, already painted by
many others, was outlined in coloured chalk.
An impressive scene with the beautiful buildings in
the background, bathing in sunlight and the Seine in
the forefront.
Café Pont Neuf got some attention too during this trip
and was worked up into a painting afterwards.
We also visited Jardin du Luxembourg. With a sketchbook on one’s lap, one attracts much attention,
especially in such a popular park. A true wealth
flowers with many shades of purple, people lazing
away and enjoying the weather, children playing with
small sailing boats in the pond – again a feast of
inspiration for various studies.

Studies maken aan de Seine (Parijs, Frankrijk)
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Parc de la Grange (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.

Pont Neuf (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op paneel 25 x 40 cm.
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Café de Flore (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op paneel 45 x 60 cm.
Particuliere collectie Willem B.A. Veenman
Rijnsaterwoude
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Café du Pont-Neuf (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.
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Van studie tot eindresultaat. Jardin du Luxembourg (Parijs, Frankrijk) Olieverf op doek 50 x 70 cm.

Jardin du Luxembourg (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op doek 60 x 90 cm. particuliere collectie België
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Jardin du Luxembourg (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op doek 40 x 60 cm.
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Jardin du Luxembourg (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op paneel 40 x 50 cm.

Engeland

Britain

Onze reis naar Engeland bracht ons naar Londen,
waar Niek verschillende studies in krijt en gouache
maakte.

Our trip to England brought us to London, where Niek
made several studies in chalk and gouache.

Dit resulteerde in een zonnig paneel met mensen die
staren over de rivier de Theems, kijkend naar de
boten die voorbij varen.

One of these resulted in a sunny panel with people
gazing over the river Thames, watching the boats sail
by.

De Theems (Londen, Engeland)
Olieverf op paneel 40 x 50 cm.

Amerika

United States

Florida

Florida

Kunsthandelaar en galeriehouder W.G. Flippo van
Artworld International uit Hollywood, Florida vroeg
aan Theo Sanders om Niek schilderijen te laten vervaardigen van onder andere stranden in het westen
en oosten van deze Amerikaanse staat. Januari was
en is een heerlijke maand om daar te werken; een
zeer aangename temperatuur maakte van deze reis
een groot succes. Het was voor Niek een inspirerende tijd waaruit vele studies ontstonden.
Niek is op verschillende andere interessante plekken
in Florida werkzaam geweest, zoals South Beach
Miami, Palm Beach, Fort Lauderdale, Hollywood,
Cocoa Beach, Fort Myers Beach, en Napels. De strak
blauwe luchten, het witte zand en de zee met zijn
vele kleuren blijven een uitdaging voor iedere kunstschilder.

Art-dealer and gallery owner W.G. Flippo from Artworld
International in Hollywood (Florida) asked Theo
Sanders to have Niek produce paintings of, among
other things, beaches in the East and West of this
American state. January was, and is, a wonderful
month to work there; the pleasant temperature contributed to the success of this trip. It was an inspiring
period for Niek, leading to many studies.
Niek also worked at several other interesting places in
Florida, like South Beach Miami, Palm Beach, Fort
Lauderdale, Hollywood, Cocoa Beach, Fort Myers
Beach and Naples. The clear blue skies, the white
sand and the multicoloured sea are a challenge to
every painter.

Naples Beach (Florida, USA)
Olieverf op paneel 60 x 80 cm. Art World International
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Fort Lauderdale Beach (Florida, USA)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm. particuliere collectie Familie Post Valkenburg Z.H.
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Hollywood Boulevard (Florida, USA)
Olieverf op paneel 26 x 31 cm. Art World International
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Studies maken aan het strand van Hollywood Beach (Florida, USA)
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Hollywood Beach (Florida, USA)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm. Art World International
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Naples Beach (Florida, USA)
Olieverf op paneel 60 x 80 cm. Art World International
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Fort Myers Beacht (Florida, USA)
Olieverf op paneel 18 x 23 cm. Art World International
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Fort Lauderdale Beach (Florida, USA)
Olieverf op paneel 60 x 80 cm. Art World International
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South Beach Miami (Florida, USA)
Olieverf op paneel 31 x 41 cm. Art World International

New York

New York

Ons bezoek aan New York is overweldigend, de wolkenkrabbers, het verkeer, de mensen, alles is dan
voor een Europeaan imposant.
Voor Niek was Central Park midden in deze stad een
inspirerende plek.
Van de Bethesda Fountain worden studies gemaakt
die later worden uitgewerkt tot diverse schilderijen.

Our visit to New York was overwhelming: the skyscrapers, the traffic, the people. To Niek, Central Park in the
middle of this city was particularly inspiring.
He made studies of Bethesda Fountain which he
worked up to several paintings afterwards.

Bethesda Fountain Central Park (New York, USA)
Olieverf op doek 50 x 60 cm. Art World International

Nantucket

Nantucket

Dit eiland, bekend van de kleurige parasols en mooie
stranden, is wederom een uitdaging voor diverse
studies, die fraaie schilderijen opleveren.

This island, known for its colourful umbrellas and
beautiful beaches, again posed a challenge for many
studies, resulting in a fine painting: a colourful, lively
canvas in smooth strokes.

Nantucket Beach (Masachusetts, USA)
Olieverf op doek 30 x 40 cm particuliere collectie Art World International
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 18 x 24 cm.

Strandgezicht
Olieverf op paneel 50 x 60 cm. Galerie Gabriëls Den Haag
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.

Strandgezicht (detail)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 35 x 45 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 60 x 80 cm.

Strandgezicht
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 40 x 70 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 24 x 30 cm.
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Bollenveld met zicht op ’t Huys Dever (Lisse)
Olieverf op paneel 40 x 70 cm. particuliere collectie
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Bollenveld (Voorhout)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.
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Strandgezicht Oude kerk 2010
Olieverf op paneel 24 x 18 cm. Particuliere collectie
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Bollenveld (Lisse)
Olieverf op doek 40 x 60 cm.

Haven van Urk
Olieverf op paneel 20 x 30 cm.

Haven van Stavoren
Olieverf op paneel 18 x 24 cm.
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Sail Amsterdam
Gouache/Aquarel 18 x 25 cm. particuliere collectie J. Rotmensen Rijnsburg
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Haven van Lemmer
Gouache/Aquarel 20 x 30 cm.
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Haven van Muiden
Gouache/Aquarel 20 x 30 cm.
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Haven van Honfleur (Frankrijk)
Olieverf op paneel 28 x 33 cm.
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Haven van Honfleur (Frankrijk)
Olieverf op paneel 24 x 30 cm.
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Oude tribune K.v.v. Quick Boys (Katwijk)
Olieverf op paneel 35 x 60 cm particuliere collectie
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Nieuwe tribune K.v.v. Quick Boys (Katwijk)
Olieverf op paneel 40 x 60 cm. particuliere collectie
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Magere Brug (Amsterdam)
Olieverf op paneel 40 x 60 cm.
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Montelbaanstoren (Amsterdam)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.
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Canal Grande (Venetië, Italië)
Olieverf op paneel 15 x 20 cm.
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Canal Grande (Venetië, Italië)
Olieverf op paneel 35 x 50 cm. particuliere collectie Familie Onderwater Leiden

98

Canal Grande (Venetië, Italië)
Olieverf op paneel 56 x 68 cm.
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Canal Grande (Venetië, Italië)
Olieverf op doek 100 x 120 cm. Art World International
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Canal Grande (Venetië, Italië)
Olieverf op doek 75 x 80 cm.

Strandgezicht (Viareggio, Italië)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.
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De Seine (Parijs, Frankrijk)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.
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IJspret (Kinderdijk)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm. particuliere collectie Familie Barentsen Leiderdorp

Sleeën in de Katwijkse duinen
Olieverf op paneel 40 x 60 cm.
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Ijspret op het Galgewater (Leiden)
Olieverf op paneel 20 x 30 cm. particuliere collectie
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IJspret op de Goerie (Katwijk)
Gouache/Aquarel 20 x 30 cm.
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Winter in Katwijk
Olieverf op doek 45 x 60 cm.
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109

IJspret bij de Koornbrug (Leiden)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm. particuliere collectie
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Winter in Noordwijk
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.
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112

De Noordwijkse Golfclub (Noordwijk)
Olieverf op paneel 40 x 60 cm. particuliere collectie
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Strandgezicht (Noordwijk)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.
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Bloemstilleven
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.

Bloemstilleven
Olieverf op doek 90 x 60 cm. Art World International
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Bloemstilleven
Olieverf op paneel 30 x 40 cm.
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Panorama Katwijk vanaf de Vlaggenduin (Katwijk)
Olieverf op paneel 30 x 70 cm. particuliere collectie Familie v.d. Plas Katwijk
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Nieuwjaarsduik (Katwijk)
Olieverf op paneel 30 x 50 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op doek 24 x 30 cm.
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Strandgezicht (Foto boekomslag)
Olieverf op paneel 24 x 30 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 34 x 50 cm. particuliere collectie Familie C. Schaap Katwijk
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Strandgezicht met Oude kerk (Katwijk)
Olieverf op paneel 24 x 18 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op doek 30 x 40 cm.
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Strandgezicht (detail)
Olieverf op doek 30 x 40 cm.
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Hof van Holland (Noordwijk)
Olieverf op paneel 30 x 40 cm. particuliere collectie
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Strandgezicht (Scheveningen)
Olieverf op paneel 60 x 80 cm.
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 40 x 50 cm.
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Familie Sanders op het strand van Katwijk
Olieverf op paneel 30 x 40 cm. particuliere collectie Familie T. Sanders Rijnsburg
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Strandgezicht
Olieverf op paneel 40 x 60 cm.

134

Dansen in het Volkshuis (Leiden)
Olieverf op paneel 30 x 22 cm. particuliere collectie Familie T. Sanders Rijnsburg
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Hotel Noordzee (Katwijk)
Olieverf op paneel 30 x 24 cm. particuliere collectie Familie Kruyt Katwijk
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De Wijdstraat (Gouda)
Olieverf op paneel 50 x 60 cm. particuliere collectie Green Real Estate B.V.
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Gezicht op molen de Valk (Leiden)
Olieverf op paneel 40 x 50 cm.
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Het Waagplein (Alkmaar)
Olieverf op paneel 25 x 50 cm.
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Terras aan Het Damrak (Amsterdam)
Olieverf op paneel 24 x 30 cm.
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Vondelpark (Amsterdam)
Olieverf op paneel 40 x 50 cm.
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Portret Nadine Schaap
Olieverf op paneel 30 x 24 cm. particuliere collectie Familie D. Schaap Rijnsburg
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Zelfportret Niek van der Plas
Olieverf op paneel 30 x 24 cm. particuliere collectie J.C. van der Plas Katwijk
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Ballerina
Olieverf op paneel 17 x 12 cm

Nieks ouders
aan het woord

Niek’s parents
about Niek

Als kind al was Niek bezig met potlood en papier.
Onder andere stripfiguren waren een geliefd onderwerp. Voor ons werd zijn tekentalent al snel zichtbaar
op de ouderavonden op school. Zijn tekeningen
werden expres in het zicht opgehangen, omdat ze
‘eruit sprongen’. De meester vertelde ons dat hij
voor tekeningen geen tienen mocht geven, maar hij
wilde dit eigenlijk wel.

Even as a young child, Niek was busy with pencil and
paper. Cartoon figures were among his favorites.
His talent for drawing already became apparent to us
during parents’ evenings at school. His drawings were
purposely exhibited in sight, because they were excellent. De schoolteacher told us that he was not allowed
to award drawings with A’s, but he would have liked
to.

Zijn tekentalent werd al snel opvallender toen Niek
een tekenwedstrijd won die door de Efteling werd
georganiseerd en waaraan Nederland en België mee
mochten doen. In de jury zat onder andere de kunstschilder Anton Pieck. Het was als ouders mooi om te
zien hoe onze zoon zijn plezier echt uit het tekenen
kon halen.

His talent for drawing became even clearer when Niek
won a drawing contest that was organised by the
Efteling amusement park for the Netherlands and
Belgium. The painter Anton Pieck was one of the
panel members. To us as his parents it was beautiful
to see the pleasure our son derived from his drawing.

Van tekenen met potlood is Niek overgegaan op
aquarel en pastel. Na de indrukken die hij opdeed in
het museum Mesdag in Scheveningen, is hij zich gaan
concentreren op schilderen. Toen men zijn schilderijen
ging kopen en daar heel gelukkig mee was, waren wij
vanzelfsprekend erg trots. Vooral de manier waarop
Niek het licht weergaf en de diversiteit van kleuren
spreekt de mensen aan.
Later leerde hij Theo Sanders kennen.
Door wederzijdse inzet, eerlijkheid en vertrouwen
is de samenwerking gelukkig nog steeds heel goed,
en is vriendschap een steeds grotere rol gaan spelen.
Niek heeft de ruimte gekregen om zijn talent verder
te ontwikkelen, en zijn werk heeft geprofiteerd van
zijn samenwerking met Theo.
Wij hopen nog lang van de schilderijen te kunnen
genieten. We zijn trots op wat Niek allemaal bereikt
heeft.
Jaap en Keetje van der Plas

Niek switched from pencil drawings to water colours
and pastels. After the impressions he gained in the
museum Mesdag in Scheveningen, he began to concentrate on painting. Of course we were very proud
when people began to enjoy and buy his paintings.
People especially like Nieks way of rendering the
light, and the diversity of colours in his work.
Later on, he got to know Theo Sanders. Their mutual
commitment, honesty and trust have led to an enduring
cooperation in which their friendship has become an
increasingly important aspect. Niek has been given
the opportunity to develop his talent and his work has
benefited from his cooperation with Theo.
We hope to enjoy his paintings for many years to
come. We are very proud of Niek’s achievements.
Jaap and Keetje van der Plas
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Van studie tot eindresultaat Panorama Katwijk
Olieverf op doek 90 x 140 cm.

148

Nieks zoon
aan het woord

Niek’s son
about Niek

De afgelopen jaren heb ik al heel wat schilderijen de
revue zien passeren, en ik ben altijd weer verbaasd
hoe jij je niet alleen als mens maar ook als kunstschilder blijft ontwikkelen. Altijd op zoek naar nieuwe
aspecten om je schilderijen te verbeteren en meer
het gevoel in je werk te leggen waardoor mensen
zich blij en vertrouwd voelen met jouw werk. Je weet
dit te bewerkstelligen door de diversiteit aan kleuren
en licht die je gebruikt. Ook ontwikkel je jezelf steeds
omdat je vooral kritisch voor jezelf bent. Dit is de
reden waarom je gegroeid bent tot de goede schilder
die je nu bent, en waardoor je nog steeds meer zal
groeien.

Over the past years, I have seen many of your
paintings, and time and again it amazes me how you
keep developing yourself both as a person and as a
painter. You are always looking for new aspects to
improve your paintings, to give it more of that
atmosphere that make people feel happy and
familiar with your work. You achieve this by using a
great diversity in light and colour. You keep developing
yourself by remaining critical primarily about your
own achievements. That is how you came to be the
succesful painter you are today, and why you will
continue to grow.

Natuurlijk is jouw succes als schilder ook te danken
aan Theo Sanders. Talent en ervaring zijn twee
belangrijke aspecten om van iets een succes te
maken. Maar niet alleen deze twee aspecten, ook
vertrouwen speelt een belangrijke rol.
Dit alles is bij jullie duidelijk zichtbaar in de 25-jarige
samenwerking!
Als zoon ben ik erg blij met wat je allemaal tot nu
toe hebt bereikt en ik ben nieuwsgierig naar wat je
nog gaat bereiken. Zoals ik al zei, door je kritisch
vermogen ben ik ervan overtuigd dat je jezelf nog
meer gaat ontwikkelen. Hierdoor zullen mensen nog
lang van je blijven genieten. Ik zal dat zeker doen,
niet alleen als kunstschilder, maar vooral natuurlijk
als mijn vader. Heel veel succes! En ik weet het, ik
zeg het niet vaak, maar ik ben trots op je!
Jaap van der Plas

Of course, you also owe much of your success as a
painter to Theo Sanders. Talent and experience are
two indispensable ingredients of success. But trust is
very important, too. All this is clearly evident in your
twenty-five years of cooperation.
As your son, I am delighted with everything you have
achieved thus far, and I am curious about your future
achievements. Like I said, I am convinced that thanks
to your ability for self-criticism you will continue to
develop yourself even further. Because of this, people
will continue to enjoy you for a long time to come.
I know I will. Not just as a painter, but primarily of
course as my father. I wish you every success And I
know, I do not often, but I am proud of you
Jaap van der Plas
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Strandgezicht
Olieverf op doek 50 x 60 cm.
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Nederland
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Nederland
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2001
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2010
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Nederland

2011

A.B. Levy Gallery
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2011
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U.S.A.
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the Netherlands
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Zoetmulder Works of Art
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the Netherlands
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the Netherlands
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A.B. Levy Gallery
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the Netherlands
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the Netherlands
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1992
1993
1994
1995
1996
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2010
2011

Brittany, Frankrijk
Oostende, België
Brussel, België
München, Duitsland
Provence, Frankrijk
Paris, Frankrijk
Florida, Verenigde Staten
Florida, Verenigde Staten.
Florida, Verenigde Staten
Brittany, Normandy, France
Paris, France
Florida,Verenigde Staten
Bretagne, Normandië, Frankrijk
Venetië, Italië
Florida, Verenigde Staten
Londen, Engeland
Nice, Cannes, Villefrance, Menton,
Zuid-Frankrijk
Viareggio, Italië
New York, Nantucked Verenigde Staten
Florida, Verenigde Staten

Study tours
1992
1993
1994
1995
1996
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2010
2011

Brittany, France
Ostend, Belgium
Brussels, Belgium
Munich, Germany
Provence, France
Paris, France
Florida, U.S.A.
Florida, U.S.A.
Florida, U.S.A.
Brittany, Normandy, France
Paris, France
Florida, U.S.A.
Brittany, Normandy, France
Venice, Italy
Florida, U.S.A.
Londen, Britain
Nice, Cannes, Villefrance, Menton,
Southern France
Viareggio Italy
New York, Nantucked U.S.A.
Florida, U.S.A.
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