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DEBRUILOFT
Anton van Hell
(28) en
Jacolien van de
Heg (23).

Tips voor
De Bruiloft?
Mail naar
ac.redactie@ad.nl

Strakinhetpakopdetractor
Anton van Hell en Jacolien van de
Heg zijn op 12-12-12 getrouwd. Een
bijzondere datum.
,,Eigenlijk zei ik het een keer voor de
gekkigheid,’’ licht Jacolien toe. ,,Dat
als we gingen trouwen, het op die
datum zou zijn.’’
Aldus geschiedde. De twee hadden al
enige tijd trouwplannen, maar Anton
ging niet officieel op de knieën. ,,Dat
past niet zo bij hem, dus ik vond het
niet erg.’’
De bruiloft was een mooie dag zonder

veel poespas. ’s Ochtends werden de
foto’s gemaakt, ’s middags trouwde
het paar in het gemeentehuis in Bar-
neveld, aansluitend volgde de kerk-
dienst in de gereformeerde gemeente
in Amersfoort en ’s avonds had het
feest plaats in dorpshuis De Belleman
in Zwartebroek. Het vervoer was ech-
ter wel opmerkelijk. ,,We gingen op de
tractor naar alle locaties toe. Anton
wilde dat graag en het maakte mij
niet zo veel uit,’’ zegt Jacolien. ,,Maar
ik wilde graag dat hij een net pak aan

zou doen, wat hij in eerste instantie
niet zo zag zitten. Hij vond het niks,
met die stropdas en zo.’’

Maar hij z’n zin, zij haar zin. ,,Het
werd een grijs-zwartgestreept pak. Hij
zag er heel netjes uit.’’

Anton en
Jacolien bij
hun niet-al-
ledaagse
trouwauto:
een tractor.
PRIVÉFOTO

Op deze pagina vertellen we het verhaal achter een overlijden. Vandaag dat van de internationaal befaamde
kunstenaar Loek Lafeber. Is er in uw omgeving iemand overleden die niet vergeten mag worden? Laat het ons
weten: ac.redactie@ad.nl.

M
isschien wel de promi-
nentste kunstenaar van
Amersfoort is niet meer.
Emailleur Loek Lafeber,
die ooit de internatio-

nale Biennale van de emailkunst in
Limoges won, begon zijn glansrijke
loopbaan in woonplaats Amersfoort.
Tot 1976 woonde Loek Lafeber

met zijn vrouw Theodora van
Geene, kortweg Ted, en drie kinde-
ren aan deMuurhuizen. Daarna ver-
huisde het gezin naar de Provence,
maar het atelier in de Muurhuizen
werd altijd aangehouden. Van daar-
uit exposeerde Lafeber en verkocht
hij zijn werk.
Loek Gerardus Cornelis Frederik

Lafeber, geboren op 13 december
1929 in Amsterdam, had gouden
handen. Net als zijn vader, die in
Zaandam de nog steeds bestaande
metaalmachinefabriek Laco begon.
Als kind had Loek twee hobby’s: zijn
vader helpenmet ‘dingenmaken’ en
tekenen. Lafeber wilde graag naar
de Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunsten in Den Haag en dat
mocht hij, al had zijn vader liever
gezien dat Loek in het familiebedrijf
terechtkwam.
Na zijn opleiding kwam Loek bij

de Voorburgse glazenier en schilder
Henk Asperslagh in dienst, die
wandschilderingen, mozaïek en
grote ramen ontwierp voor kerken.
Voorburg was om twee redenen be-
palend voor de rest van Loeks leven:
hier leerde hij de mooie Ted kennen,
liefde van zijn leven en muze. Bo-
vendien deed hij door het werken
met glas de inspiratie op voor zijn
werk als emailkunstenaar.

VASTE BAAN
Lafeber wilde niets liever dan trou-
wen met Ted, maar dat mocht van
haar vader alleen als Loek een vaste
baan zou hebben. Een zware opgave
voor de toen al vrije geest, maar hij
vond werk als tekendocent aan het
Eemlandcollege in Amersfoort. In
1957 trouwden Loek en Ted. Ze
kochten een verwaarloosd huis, de
Muurhuizen 101, waar in 1958 doch-
ter Monique werd geboren. In 1960

volgde zoon Vincent en in 1964
kwam Guido. Lafeber renoveerde
beetje bij beetje het huis en werd
ondertussen doodongelukkig op het
Eemlandcollege. Dochter Monique:
,,Hij voelde zich er net een politie-
agent.’’
Een goede vriend, Piet de Suasso

de Lima, overtuigde Loek er al na
een jaar van te doen waar zijn hart
lag: vrij werk als emailleur. Moni-
que: ,,Dat tekent mijn vader. Hij
voelde zich zeer verantwoordelijk
voor zijn gezin en was bang dat hij
als kunstenaar niet genoeg geld zou
verdienen om ons te kunnen onder-
houden.’’

BEHOORLIJK BLUT
Zijn zorgen waren niet helemaal on-
gegrond. Hoewel Loek al snel op-
drachten uit voornamelijk religieuze
hoek kreeg, was hij eind jaren vijftig
behoorlijk blut. Door vindingrijk te
zijn, vergaarde hij toen een klein
vermogen. Hij had een serie religi-
euze emails gemaakt, met fonke-
lende icoonachtige madonna’s.
Daarmee reed hij naar een winkel in
Keulen die religieuze spullen ver-
kocht. Het echtpaar dat deze winkel
runde, was verbijsterd door Lafe-
bers werk. Loek had een totaal
nieuwe manier van emailleren ont-
wikkeld. Enthousiast kocht het paar

al zijn werk en Loek ging met een
flink gevulde portemonnee naar
Amersfoort. Daarna ging het hard.
Lafebers unieke stijl werd opge-
merkt in binnen- en buitenland. Hij
maakte emailkunst in opdracht,
eerst in Amersfoort en omstreken,
daarna door het hele land. Vele ex-
posities volgden. Lafeber werd ont-
dekt door de uit Chicago afkomstige
galeriehouder Sam Schwartz.
Schwartz verkocht veel werk van
Loek en wilde elk jaar een nieuwe
collectie uit Amersfoort. Loek en
Ted reisden veelvuldig naar Ame-
rika, waren onderdeel van de high
society en kregen zelfs een huis tot
hun beschikking in Chicago. Deze
Amerikaanse droom spatte uiteen,
toen Schwartz onverwacht stierf.
Niet dat Loek daar al te zeer

onder leed, want om aan zijn ver-
plichtingen te kunnen voldoen, was
hij dag en nacht aan het werk. Mo-
nique: ,,Uiteindelijk ging hij ten
onder aan zijn succes, want door al
die opdrachten uit binnen- en bui-
tenland kon hij nog niet als vrij kun-
stenaar werken.’’
Toch wist Loek het ook in die tijd

voor elkaar te krijgen er altijd te
zijn, als vader. Monique: ,,Mijn eer-
ste schoolvriendinnetje schreef me
laatst dat ze zich nu nog herinnerde
hoe serieus Loek ons altijd nam, ook
als 6-jarigen.’’

VRIENDEN
Loek en Ted wisten ook altijd tijd te
vinden voor de vele vrienden die
hen in de Muurhuizen opzochten,
onder wie de schilderende schoen-
makers en tweelingbroers Henny en
Floris Schrijver, die nog steeds de
hakkenbar Dr. Shoe runnen. Floris:
,,Wij hadden allebei een enorme be-
wondering voor Loek, het is een fan-
tastische vakman. Emailkunst
maken is zeer technisch, je moet
heel wat in huis hebben om dat te
kunnen.’’
Dat had Loek dan ook en zijn ken-

nis en liefde voor emaille deelde hij
graag met andere Amersfoorters. Zo
gaf hij jaren les in creatief centrum
De Hof. Monique: ,,Loek was voor-

uitstrevend, zijn manier van emaille
benaderen was uniek. Vroeger was
het een ambacht, maar hij maakte
kunst waar zijn hele persoonlijkheid
in zat.’’
In 1976 ging de knop om. Het

gezin verhuisde naar de Provence,
waar Loek tot aan zijn dood zou
wonen. Eindelijk kon de vrije geest
zijn ziel en zaligheid gooien in eigen
werk. Met resultaat: in 1978 ontving
Loek uit handen van Madame Gis-
card, de vrouw van de toenmalige
Franse president, de prestigieuze
prijs van de Biennale International
de l’Art de l’Email in Limoges.

Monique: ,,Die prijs was heel be-
langrijk voor hem, een erkenning
voor zijn vakmanschap.’’
Het was niet altijd makkelijk in

Frankrijk. Ook niet voor het gezin.
Monique: ,,Maar het is wel gelukt en
het heeft onze familie zeer hecht ge-
maakt. Het belangrijkste is dat Loek
zijn leven en zijn kunst kon vormge-
ven in de Provence. Hij bleef een
verwonderd kind, vaak verbaasd
over wat er nu weer uit zijn handen
was gekomen. Dat spreekt uit zijn
werk en dat heeft ons en vele ande-
ren geïnspireerd.’’

(Conny van den Bor)

Loek Lafeber aan het werk. ‘Hij bleef een verwonderd kind, vaak ver-
baasd over wat er nu weer uit zijn handen was gekomen,’ aldus doch-
ter Monique. PRIVÉFOTO

Loek Lafeber (1929-2012)

VANWIEG TOT GRAF

Werk van Lafeber vond zijn weg
in binnen- en buitenland.
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