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“In mijn jonge jaren – ik was 10 - logeerde ik wel eens bij de kunstschilder Dick Smorenberg,
de opa van mijn vriendje Harpert. Dat was in Loosdrecht. Hij werkte daar in zijn atelier en
zijn prachtige schilderijen met weidse plassen met prachtige waterlelies zorgden ervoor dat
ik al vroeg wist wat ik wilde worden: schilder!”    

“In mijn schilderijen worden mijn fantasiën, herinneringen en waarnemingen zodanig vorm-
gegeven dat herkenbare beelden een kleurrijke samenhang vormen met abstracte stukken.
Zo’n losse manier van schilderen, roept juist door de vele fragmenten en combinaties een
eigen, goed herkenbare sfeer op. Mijn tekeningen en vooral mijn schilderijen verbeelden op
speelse wijze een gebeurtenis met vooral vrouwelijke figuren. 

Soms frivool, beminnelijk en sierlijk bewegend worden deze  figuren in hun eigen decor
kleurrijke dansende nimfen, gratiën of engelen. Mijn beeldend werk is optimistisch en snel
toegankelijk, zonder het echte leed of verdriet van de wereld. Dat moet ook wel als ik op
mijn artistieke manier antwoord wil geven op de dagelijkse ellende om ons heen.”

“Bij zijn manier van schilderen wordt de waarneembare werkelijkheid weliswaar als uitgangs-
punt genomen, maar dat betekent geenszins dat zijn schilderijen en tekeningen – juist door
de voortdurende vervormingen en het abstraheren ervan – zonder meer realistisch zijn. 
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Het werk geeft een soort eigentijdse, concrete menselijke interactie weer. Het is intens van
kleur en met spanning op het vlak geplaatst: een wervelwind van kleur! Zijn expressieve hand-
schrift is daarbij meestal resoluut en heel soms ook geraffineerd aarzelend”. (Hans Sizoo)

“Zou de kunst niet bestaan, dan waren wij mensen als dieren. Wie met kunst bezig is, heeft
een vanzelfsprekende behoefte aan waarheid en vrede. Wie zelf schildert, tracht boven de
alledaagsheid van het bestaan uit te komen. Dat zie ik als echte beschaving of echte rijk-
dom! Ik ben gewoon kunstschilder, hoewel ik de laatste tijd ook aardig wat bronzen
beelden maak. Of ik een kunstenaar ben? Dat moet de geschiedenis maar
uitmaken.” (uit een interview met Cees Straus)

“Ik deed op mijn academie in Amsterdam een korte tijd mee met de lessen
bronsgieten van Geer Steyn. Deze docent had met zijn bronzen pennin-
gen grote  interesse bij mij gewekt. Ik trok een tijdje, samen met mijn
eerste jaars studenten beeldhouwen, met hem op. Ik maakte mijn eerste
kleine bronsfiguren over krijgshaftige Amazone’s uit de mythologie. Toen ik
gestopt was in Amsterdam, werden dat gevechten tussen ‘Jakob en de engel’
of ‘Dansende nimfen’. Geer gaf mij het beste compliment dat ik ooit voor
mijn ruimtelijk werk heb gehad: “Jouw bronzen beelden zijn weggelopen uit
je schilderijen, ga zo door!”
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Willebrord de Winter, Rotterdam 14-10-1941

1958 - 1963 studie PA Thomas Morus, Rotterdam
1967 - 1971 studie Gerrit Rietveld Academie
1971 - 1987 tekenleraar PA De Wylderbeek, Venlo
1987 - 2003 directeur Academie Beeldende Vorming, Amsterdam 

1973 eerste solo-expositie Kasteel D’Erp, Baarlo,
tot op heden exposities in binnen- en buitenland

1979 co-auteur van ‘Tekenen, laten of leren’, uitg. Cantecleer
1982 co-auteur van ‘Kinderen leren tekenen’, uitg. Bekadidact
1982 co-auteur van de methode ‘Tekenvaardig’, uitg. Bekadidact
1984 co-auteur van ‘Goed bekeken’, uitg. Cantecleer
1988 auteur van ‘Modellenboek voor anatomie’, uitg. Cantecleer
2012 co-auteur ‘Verborgen talenten’, uitg. Coutinho

artikelen/recensies
1989 Belgische en Nederlandse kunstenaars, Marcel Vleugels
1996 Job, 1ste prijs Nederlandse tekenkunst, Cees Straus 
1996 Televisieportret met Dieuwertje Blok
2005 Willebrord de Winter, Stadt Viersen (D), Hans Sizoo




