
6 | oktober 2022 | WIJKinfo

Foto’s: M
ia W

esterhof

‘Ik kies voor mijn tekeningen en schilderijen vaak plekken in mijn 
omgeving, bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, een bouwput of 
een renovatieproject. Veel onderwerpen vind ik in Den Haag en 
omgeving waar ik sinds 1993 woon. Maar ik kom ook vaak terug 
in Friesland en Groningen, waar ik ben geboren en getogen. 
Behalve stadsgezichten zul je in mijn werk ook andere thema’s 
aantreffen zoals archeologische opgravingen op historische 
plaatsen. De verhalen en achtergrond van deze plekken zijn 
vaak bijzonder en daar verdiep ik me dan in. Zo heb ik vele uren 
geschilderd bij de opgraving van een middeleeuwse burcht van de 
roemruchte Friese kasteelvrouwe Ats Bonninga.

Kunstenaars in de Wijk

Mia Westerhof: 
Impressies van veranderend straatbeeld 
en verhalen bij opgravingen
Mia Westerhof is kunstenares, afgestudeerd op Academie Minerva in Groningen. 
Ze woont in onze wijk en werkt in de Schilderswijk. In haar atelier, omringd 
door een indrukwekkende hoeveelheid uitgestalde en opgeslagen tekeningen 
en schilderijen, vertelt ze over de thema’s in haar werk. 

Als je al die impressies naast elkaar legt kun je er als het ware 
mijn levensloop in zien. Ik heb grote bewondering voor de impres-
sionisten als Van Gogh en Monet en heb veel plaatsen bezocht 
waar zij hebben geschilderd. Ook Breitner vind ik interessant. 
En dat kun je wel terug zien in mijn werk, qua kleur en de sfeer 
waarmee ik mijn momentopnames vastleg.

Ik heb altijd veel geëxposeerd en veel werk verkocht, maar tegen-
woordig ben ik niet meer aangesloten bij een galerie en verkoop 
af en toe vanuit mijn atelier. De mensen weten mij te vinden, 
hoewel het door de coronaperiode wel wat rustiger is geworden. 

Mia aan het werk in haar atelier in de Schilderswijk

Overzicht opgraving bij Warns 60 x 80 cm, olieverf 2021

Aanleg tramtunnel 130x130 cm, acryl 1997

Van het Haags Gemeente Archief kreeg ik regelmatig de opdracht 
om een veranderde situatie in de stad tekenend vast te leggen. Ik 
kreeg de vrijheid deze plekken zelf te zoeken en te documenteren. 
Hier vlakbij in het oude industriegebied van het Laakkwartier 
heb ik bijzondere plekken gevonden om vast te leggen zoals de 
renovatie van de RAC-hallen en de oude kraan in de Laakhaven. 

Eind jaren ‘90 was er in Den Haag een tentoonstelling van schil-
derijen die ik maakte tijdens de aanleg van de tramtunnel en de 
Koningstunnel. Ook heb ik geschilderd in Amsterdam bij de aanleg 
van Noord-Zuidlijn, in Delft bij het Spoorkwartier en in Groningen 
bij de bouwput van het Forum. Deels deed ik dit in opdracht, 
bijvoorbeeld om een bouwproject te documenteren, maar meestal 
uit eigen interesse voor zo’n plek. 

Forum Groningen, 100x100 cm, acryl, 2014
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De coronaperiode betekende voor mij een omwenteling. Ik ben 
me minder zorgen gaan maken of ik wel genoeg verkoop en 
voldoende bekend word. Die druk is van mijn schouders gevallen, 

Sportcampus Zuidzijde 100x100 cm, olieverf 2017

ik werk nu minder vanuit het hoofd en meer vanuit het hart.
Hoewel ik zelf vooral teken en schilder vanuit de werkelijkheid 
ben ik ook erg nieuwsgierig naar ander werk, abstracter en met 
meer fantasie. Zo ben ik momenteel bezig met de verbeelding van 
verhalen uit de Griekse mythologie zoals de strijd tussen Perseus 
en Medusa. Zoals ik altijd in het onderwijs heb gedaan, probeer ik 
ook nu in mijn atelier andere benaderingen en! technieken uit die 
ik goed kan gebruiken op de dinsdagavonden als ik lesgeef bij de 
Volksuniversiteit.

Ik woon pas drie jaar in deze wijk en heb tot dusver rond Kijkduin 
en Loosduinen nog geen grote onderwerpen gevonden, wel heb 
ik af en toe wat tekeningen gemaakt op ’t strand. Er hangt werk 
van mij bij Offers in Loosduinen en ik heb nu drie keer meegedaan 
aan de groepstentoonstellingen die de Kunstkamer Loosduinen 
organiseert in het Wings gebouw’. 

Ik hoop van harte dat ik binnenkort de kans krijg om te schilderen 
tijdens de renovatie van het Binnenhof, dat zou goed passen bij 
mijn passie voor gebouwen in ontwikkeling, voor hun historie en 
de sporen die archeologen daar wellicht gaan vinden’.

Richard Roemers 

Japanse Duizendknoop blijft kop opsteken

De!Japanse duizendknoop 
(Fallopia japonica) is een 
invasieve exoot die je overal in 
Nederland tegenkomt. De plant 
verdringt andere planten. Ook 
veroorzaakt de plant schade aan 
funderingen en rioleringen.

Al enige tijd geleden is begonnen met het 
ruimen van deze planten op de genoemde 
locatie. Voorspeld werd toen al dat het 
zeker niet in één keer zou lukken om 
deze woekeraar te verwijderen. De laatste 
weken was weer volop bedrijvigheid 
waar te nemen om de “nieuwe” planten 
stuk voor stuk uit te steken. Rondom de 
bomen in het gebied is een soort bescher-

mingsconstructie gemaakt om de groei 
daar zoveel mogelijk tegen te gaan. Het 
uitsteken van de Japanse Duizendknoop 
is in de directe omgeving van de bomen 
niet mogelijk zonder de boomwortels te 
beschadigen.
De verwachting is dat men nog wel 
enige tijd bezig zal zijn om dit gebied 
vrij te krijgen van deze exoot.

In het duingebied bij de bocht in de Duinlaan nabij de Zandzeggelaan woekert 

de Japanse Duizendknoop.


