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In een opvallend felgroen bloesje gaat ze ons voor de lange gang door in een pand in de 
Waarderpolder. Op de grond in haar kleine atelier ligt een groot doek met nog natte verf. Aan 
de wanden schilderijen van bomen, bomen en nog eens bomen. Een mooie tegenstelling voor 
het Haarlemse uitzicht: grijze daken en een rokende schoorsteen. Naast haar bureau is een 
stukje muur vrijgehouden voor foto’s, verhalen en de spreuk ‘Als je het voelt, bestaat het’. 
Ruim een jaar geleden stopte Evelien nagenoeg met haar carrière als grafisch ontwerper en 
koos voor het kunstenaarschap. “Mijn schilderijen gaan over verwondering. Als kind ben je 
op een vanzelfsprekende manier met de natuur verbonden. Kijken naar een rupsje, in bomen 
klimmen, met bladeren gooien, het ligt in de menselijke aard om je daar goed bij te voelen. Bij 
het ouder worden raken we dat kwijt. Een lost feeling, noem ik het. Dat fascineert me, ik heb 
die sensatie nooit losgelaten. Daar voel ik me soms wel alleen in. Ik wil met mijn werk iedereen 
overtuigen en laten zien hoe bijzonder de natuur is. Ik schilder vanuit verwondering, maar ook 
omdat ik besef hoe ontzettend belangrijk de natuur is voor ons welzijn. Als je een probleem 
hebt en je wandelt twee uur in het bos, word je teruggeworpen op je intuïtie en komt het 
antwoord vaak vanzelf. Het is echt mooi hoe dat werkt. We zijn vergeten dat we intuïtie 
hebben.”

KLEURRIJKE VERTAALSLAG
“De kentering begint al op school: Rijtjes leren, sommen maken, hoge cijfers halen, er wordt 
van alles van ons verwacht. Ouders waarschuwen veel voor gevaar en geven daarmee 
het signaal niet op je intuïtie te vertrouwen. Dat is zo zonde, het wordt ons afgeleerd te 
vertrouwen op onszelf. Door in stilte tussen de bomen te lopen zonder afleiding of iets te 
moeten kunnen we ons dat vertrouwen weer eigen maken. Bomen zijn totaal onbaatzuchtig. 
Het is fijn in het bos en met dat gevoel schilder ik. Het is geen natekenen, maar schilderen 
vanuit beleving. Een kleurrijke vertaalslag, de bomen op mijn schilderijen zijn niet per se groen, 

Kunstlijn op bezoek 
in het atelier van…

Evelien van der Zaken
Bomen in alle soorten en maten in de meest 
uiteenlopende kleuren. Enkel bomen en toch zo 
verschillend qua uitstraling. Evelien van der Zaken 
schildert ze vanuit haar intuïtie.Al sinds haar jeugd 
voelt ze zich diep verbonden met de natuur. 
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maar ook roze of blauw. Het zou fantastisch 
zijn als bedrijvenparken om het bos heen 
werden gebouwd en werknemers verplicht 
in het bos zouden moeten wandelen. 
Een geweldige oplossing voor een hoop 
vraagstukken en problemen. Ik begrijp 
niet dat mensen niet inzien, dat bomen 
ontzettend belangrijk voor ons zijn. Ze 
zuiveren de lucht zodat we kunnen ademen. 
Dat besef frustreert me: waarom zijn we niet 
als een gek bezig nieuwe bomen te planten in 
plaats van achter onze computers te zitten? 
We weten nog zo weinig. Hoe creëer je een 
gezonde leefomgeving, dat zou een vak op 
de school moeten zijn. Daar heb je meer 
aan dan alle rivieren in Frankrijk bij naam te 
kunnen noemen. Jongeren verdienen ook een 
goede leefomgeving, zij moeten straks heel 
hard werken om de door ons veroorzaakte 
milieuprobleem op te lossen.” 

NATUUR BESCHERMEN
Van jongs af aan heeft Evelien een grote 
liefde voor de natuur. Op een bovenwoning 
in Amsterdam tuurde ze uren vanuit haar 
bed naar de bomen in de binnentuin. Ze 
werd blij en rustig van de bewegende takken 
en blaadjes. “Bomen zijn echt bijzonder, het 
zijn levende organismes die onder de grond 
met elkaar in verbinding staan. Als de zaadjes 
uit de boom vallen, stuurt de moederboom 
ondergronds voedingsstoffen zodat ze 
kunnen groeien. Bomen zijn in die zin niet 
heel anders dan mensen, wij verzorgen ook 
onze kinderen. We kunnen zoveel leren van 
de natuur. Daarom is het ook ontzettend 

belangrijk de natuur te beschermen.”
Als meisje was Evelien lid van het Wereldnatuurfonds. In het clubblad stonden artikelen over 
Jane Goodall, een Engelse die vertrok naar Afrika om chimpansees te bestuderen. Evelien 
smulde van die verhalen. Op haar zesentwintigste reisde ze zelf een halfjaar door Afrika en 
ontwikkelde daar haar liefde voor de Afrikaanse natuur en de bevolking. “Het Jane Goodall 
Institute beschermt het gebied waar de chimpansees leven en probeert mens en natuur met 
elkaar te verbinden. Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is om zo’n organisatie te 
steunen. Jane zegt: ‘Je kan altijd een verschil maken, hoe klein het ook is.’ Ik doe dat met mijn 
kunst; tien procent van de verkoop van een schilderij gaat naar het Jane Goodall Institute. Zo 
draag ik een steentje bij aan het behoud van de natuur.”

TOTAAL ONBEVANGEN 
“Ik schilder in lagen, per keer werk ik kort, omdat de acrylverf verdund met water tussendoor 
moet drogen, anders wordt het één grote brij. Er gaan zo vijftig dagen voorbij voordat het 
klaar is.” Evelien wijst op een doek met meerdere lagen magenta en groene verf aan de wand. 
Het schilderij heeft diepte en geeft het gevoel dat je er zo in kan wandelen. “Ik laat de verf 
zijn werk doen, dat spreekt me aan bij deze techniek.” Ze knielt bij het doek op de grond met 
bomen in pasteltinten en demonstreert hoe ze werkt. “Met een potje giet ik verf over het 
doek, dan kantel ik het en laat de kleuren naar beneden lopen. Daarna schilder ik de bomen 
met een kwast. Het schilderij groeit onder mijn handen. De werken worden altijd anders dan 
ik bedacht had. Verf gaat vloeien of loopt een andere richting op, dat is juist mooi. Ik heb geen 
opleiding gevolgd om kunstenares te worden, dat ervaar ik zeker niet als een gemis. Ik kan 
totaal onbevangen bepalen hoe ik werk, techniek en vorm ontstaan vanzelf. Wellicht zou ik 
door een opleiding zelfs geremder zijn en niet voor deze stijl durven kiezen.” 

KWETSBAARHEID EN SCHOONHEID
“Met de meerdere transparante lagen verf leg ik een link naar de kwetsbaarheid en de 
schoonheid van de natuur. De kleuren mengen zich op het doek en dat is in de natuur ook zo: 
alles is met elkaar verbonden, samen wordt het een geheel. Ik kan niet met dikke klodders verf 
werken, dan klopt het voor mij niet. Bomen zijn zo fascinerend, ik ben er nog lang niet klaar 
mee. Dit schilderij is nog niet eens af, maar in mijn hoofd ben ik alweer bezig met de volgende. 
Ik ben pas anderhalf jaar vol overgave kunstenaar, ook al voel ik me mijn hele leven al zo. Toen 
ik ontdekte wat echt bij mij past om te maken, kwam er ook gelijk heel veel uit; ik ben als een 
dolle gaan schilderen. Na een training bij Peter Maasdam, die je leert hoe te leven van een 
creatief beroep, durfde ik pas echt de stap te zetten om full time kunstenaar te worden. Ik ben 
blij dat ik die keuze gemaakt heb.” ✶

‘We leren af te 
vertrouwen op 

onszelf, zó zonde!’


