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Een belangrijke stap in je leven is je ommezwaai 

van dierenarts naar fulltime zelfstandig beeldend 

kunstenaar. Hoe is dat zo gekomen? Stond je 

destijds voor de keuze van kunstenaar of een degelijke 

studie diergeneeskunde? Of is het zo dat na je studie je 

hobby belangrijker is geworden?

“Eigenlijk is geen van beide het geval. Toen ik na de 

middelbare school voor mijn studiekeuze stond, was het 

zonder enige twijfel duidelijk dat ik diergeneeskunde 

wilde studeren. Ook mijn studietijd heb ik met volle 

overtuiging doorlopen. Daarna heb ik 15 jaar als 

gezelschapsdierenarts gewerkt in de Spoedkliniek voor 

Dieren Amsterdam (later onderdeel van het MCD) en 

daarnaast in verschillende eerstelijns klinieken. Daarbij is 

mijn interesse altijd uitgegaan naar de geneeskunde van 

de kat, interne geneeskunde en spoed/intensive care.

Helaas kon ik in verband met gezondheidsklachten op een 

gegeven moment mijn beroep niet meer uitoefenen. In die 

periode voelde ik dat ik wilde leren tekenen en schilderen. 

Ik deed dat al een beetje, maar ik wilde echt het ambacht 

leren van tekenen en schilderen naar waarneming. Waarom 

is moeilijk uit te leggen, maar het gevoel was heel sterk, 

als een richting die je mòet volgen. Ik heb toen de Wackers 

Academie in Amsterdam doorlopen en ben in 2018 

afgestudeerd.”

Waren er minder aantrekkelijke kanten 

aan het beroep dierenarts? 

“Dierenarts is een bijzonder beroep. Ik zal altijd dierenarts 

blijven, alleen niet meer praktiserend. Het is een beroep 

waar je dicht bij de essentie van het leven staat, van 

dieren en mensen. Je werkt met je hoofd, je gevoel, je 

zintuigen en je handen. 

En ja, het heeft ook minder aantrekkelijke kanten. Het 

is een beroep dat veel van je vraagt; mentaal, fysiek, 

wat betreft (vrije) tijdsinvestering en fl exibiliteit. De 

lat ligt hoog. Als dierenarts ben je huisarts, chirurg, 

dermatoloog, tandarts, diëtist en gedragsdeskundige 

in één. En niet van één diersoort maar van vele. Dat is 

eigenlijk een ondoenlijke opgave, zeker als je de patiënt 

altijd het beste wilt bieden.

Daarnaast gaat het beroep niet alleen om het dier en 

zijn/haar behandeling, maar ook om de praktische en 

fi nanciële mogelijkheden en wensen van de eigenaar. 

Dit kan voor een groot deel het contactmoment met 

patiënt en cliënt bepalen. Bovendien vind ik het moeilijk 

om te zien dat de zorg voor dieren vaak niet zo optimaal 

is, als ik zelf voor elk dier zou willen. En dan doel ik 

niet op vergaande medische behandeling, maar juist op 

goede basiszorg met kennis van en aandacht voor de 

soort-specifi eke eigenschappen en behoeften van het 

individuele dier.” 

Nu ik verder van het beroep afsta, ben ik gaan beseff en 

dat ik op een meer fundamenteel niveau moeite heb 

met onze relatie ten opzichte van dieren. In al onze 

contacten met dieren, of het nu gaat om wilde dieren, 

dieren die wij tot productiedieren hebben gemaakt of 

onze huisdieren, draait het uiteindelijk om de mens en 

zijn behoefte. Zijn we eigenlijk wel in staat om het dier 

zelf te zien, helemaal los van onszelf?

Waar haal je je inspiratie uit?

“Inspiratie voor mij als kunstenaar heeft vele facetten. 

Er zijn onderwerpen die me aan het hart gaan, beelden 

die me raken om hun schoonheid en thema’s in de 

wereld die me bezighouden. Maar daarnaast ook 

artistieke en technische aspecten van het vak en 

natuurlijk voorbeelden uit de kunstgeschiedenis.

De natuur is voor mij een inspiratiebron en in het 

bijzonder dieren. Op de eerste plaats omdat ik schilder 

wat me raakt, gewoon in het dagelijks leven, en dat zijn 

vaak beelden van de dieren in mijn omgeving. Maar ook 

onze relatie ten opzichte van dieren houdt me bezig: 

de tegenstrijdigheid tussen enerzijds het grootschalige 

gebruik van dieren en anderzijds het vermenselijken 

en romantiseren van dieren, ook in hoe wij dieren 

weergeven. In beide uitersten dreigt de eigen identiteit 
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van het dier verloren te gaan en zien wij het dier in 

de eerste plaats vanuit de mens. Door observerend te 

werken en te proberen het dier op zichzelf te zien, wil ik 

mijn respect voor de schoonheid en eigenheid van het 

dier in beeld brengen. Zie het als mijn bescheiden vorm 

van verzet tegen het antropocentrisme in deze wereld.

Daarnaast ben ik geboeid door technische aspecten 

van het werk als kunstenaar, zoals handschrift, textuur 

of uitstraling van een materiaal, lichtval of compositie. 

Onderzoek hoe ik dit kan gebruiken in mijn werk kan me 

erg inspireren. Hierbij kan de aanpak van kunstenaars uit 

het verleden en heden tot inspiratie zijn.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik werk eigenlijk altijd naar waarneming en dus 

fi guratief. Ik probeer in mijn werk de essentie van mijn 

onderwerpen weer te geven.”

Wat zijn je favoriete technieken en gebruik je die voor 

verschillende expressies?

“Ik ben zowel tekenaar als schilder en vind het 

interessant om verschillende materialen en technieken 

te onderzoeken. Van oorsprong werk ik voornamelijk 

met olieverf. De afgelopen periode ben ik ook geboeid 

geraakt door grafi ek en in het bijzonder hoogdruk: 

linosnede en houtsnede. Hoogdruk is een techniek 

waarbij je in een plaat (bijvoorbeeld hout of linoleum) 

wegsnijdt wat je nìet afdrukt en vervolgens de plaat 

inrolt met inkt en afdrukt op papier. Dit kan vervolgens 

met meerdere kleuren achter elkaar, waarbij je steeds 

meer weg snijdt van de plaat en dus steeds kleinere 

gebieden met een volgende kleur bedrukt. Zo ontstaat 

een meerkleuren lino- of houtsnede. Lino- en houtsnede 

dwingen je om tot de essentie van je onderwerp te 

komen. Je vat je onderwerp als het ware samen in een 

beperkt aantal kleurlagen.”

Was de coronatijd gunstig voor je werk of niet?

“Er zijn de afgelopen periode veel exposities en beurzen 

gecanceld of uitgesteld. Activiteiten in groepsverband, 

zoals lesgeven of model- en portrettekenen, zijn vaak niet 

mogelijk. Dat maakt het werk als kunstenaar moeilijk.

Maar ik heb de coronatijd toch als gunstig voor mijn werk 

ervaren, omdat er veel rust was om ongestoord door 

te werken. Zo ben ik aan het begin van de coronaperiode 

begonnen met hoogdruktechnieken en had ik de tijd om me 

erin te verdiepen en ermee te experimenteren.” 

Er staan twee solo-exposities gepland voor dit nieuwe 

jaar. Vertel daar eens iets over. Is dit ander soort werk dan 

je daarvoor hebt laten zien?

“Van 21 februari tot 4 april 2022 hangt er werk van me in 

de (h)Artgalerij in Laren en gedurende de maand augustus 

exposeer ik in Museum Jan Boon in de Rijp. Voor de 

expositie in de (h)Artgalerij werk ik op dit moment aan een 

serie pasteltekeningen. Een heel nieuwe techniek voor mij 

en daardoor dus inderdaad ander werk dan ik eerder heb 

laten zien. Maar er zullen ook olieverfschilderijen en lino’s 

te zien zijn. 

De expositie in Museum Jan Boon is nog in de 

brainstormfase. Museum Jan Boon is een prachtig gelegen 

klein museum in landelijk De Rijp, zeer de moeite waard om 

te bezoeken. 

Daarnaast doe ik in het weekend na Hemelvaart op 28 en 

29 mei mee met de Atelierroute Laren en heb ik een aantal 

groepsexposities in het vooruitzicht, waaronder in het 

Singer Museum Laren. Op mijn website kun je de agenda 

vinden, uiteraard met een slag om de arm vanwege de 

coronamaatregelen.

Heb je huisdieren en zoja welke? Staan die vaak model?

“Jazeker; een hond, Gijsje, en twee katten, Eefje en Uglow. 

Eefje is een schildpadpoesje van twaalf jaar oud, afkomstig 

van een boerderij. Uglow is een jonge kater van bijna drie, 

afkomstig uit een nestje bij een collega-dierenarts. Hij is 

vernoemd naar de Britse schilder Euan Uglow. Beide katten 

zijn Europese Korthaar.

Mijn huisdieren staan vaak model. Omdat ik naar 

waarneming werk en geïnspireerd wordt door wat ik in mijn 

directe omgeving zie, is eigenlijk al mijn werk met katten 

gebaseerd op Eefje en Uglow of op katten van familie en 

goede vrienden. 

Maar naast mijn vrije werk maak ik ook regelmatig 

portretten van dieren in opdracht.

Nu ik er zo bij stil sta, besef ik dat in de afgelopen twee 

jaar door de corona situatie, met zijn toenemende focus op 

de eigen omgeving èn door het kunnen waarnemen van de 

ontwikkeling van een jonge opgroeiende kater, de dieren 

om mij heen een nog grotere rol hebben gespeeld in mijn 

werk van deze periode.” 

Meer informatie:

www.laurablomer.com

laurablomer@hotmail.com

+31 (0) 6 31333106
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