
 

 

 

Plein 30 ‘s-Heer Hendrikskinderen 
za 24 oktober en 7 november 10.30-16 u.   

alleen op afspraak per mail: johanneshoutekamer@gmail.com 

Leendert Houtekamer 

atelierexpositie 



Leendert Houtekamer was ruim veertig jaar zelfstandig beeldend kunstenaar en is voornamelijk bekend 
vanwege zijn portretten en menselijke figuren. Daarin is een ontwikkeling te zien van expressief naar 
verstild. Zijn werk is enerzijds klassiek van aard maar ook modern in zijn hyperrealisme. 

Hij werkte in steen, was, brons, hout en vooral in gips, dat hij soms kleur gaf. Naast grotere portretten 
en mensfiguren zijn er maskertjes, reliëfs en fragmenten. 

Het meeste werk is vrij werk, maar hij kreeg ook een aantal opdrachten voor werk in steen en brons. 
O.a. zijn portret in hardsteen van Dr. Hendrika Ghijsen, dat in Domburg staat, is bekend. Jarenlang gaf 
hij les, als docent was hij iemand die leerlingen inspireerde tot het maken van goed werk. 

In april 2020 overleed Leendert Houtekamer, 63 jaar oud, aan de gevolgen van corona. Hij laat een 
veelzijdig en indrukwekkend oeuvre na. Een groot deel van zijn levenswerk is te bezichtigen in zijn 
atelier, de oude dorpsschool van ’s-Heer Hendrikskinderen.  

Dit is de tweede atelierexpositie; er is nu deels ander werk te zien dan op de eerste succesvolle expositie. 
Het is tevens een verkoopexpositie - veel grote en kleinere werken zijn te koop. De beelden komen 
goed tot hun recht in een huiskamer, maar ook voor een bedrijf of instelling kan dit interessant zijn – 
het zijn echte blikvangers. 

Het atelier is te bezoeken op zaterdagen 24 oktober en 7 november van 10.30 tot 16 u.                         
Om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de voorgeschreven contactregels kan houden zijn maximaal 
twee bezoekers per halfuur welkom. De tentoonstelling is daarom alleen te bezoeken op afspraak. 
Mail voor een afspraak naar johanneshoutekamer@gmail.com 

U bent van harte welkom! 

Zie voor meer informatie www.leenderthoutekamer.nl 

 

             

Bronzen portretten van Leendert Houtekamer worden tot medio november tentoongesteld in de         
museumtuin van het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg. 



 

 


