
                                                                 

“Zoals de wind invloed heeft op het weer, zo bepalen  kleuren en bewegingen van penseel en 

paletmes uiteindelijk het resultaat van mijn schilderwerken” 

Ik ben Willie Hakvoort (1957). Welkom op mijn website. 

Schilderen is mijn passie. Als kind was ik altijd al bezig met tekenen en schilderen en dat is zo 

gebleven. 

Na 20 jaar in Groningen te hebben gewoond, verhuisde ik in 1981 naar Zwolle. Daar ben ik me steeds 

meer gaan verdiepen in tekenen en schilderen. Allereerst volgde ik een opleiding “tekenen en 

kunstgeschiedenis” aan het Deltion College.  

Mijn eerste schilderlessen kreeg ik van Coos Buitenhuis. Ik begon met aquarelleren. Daarnaast 

schilderde ik o.a. ‘en plein air’ bij kunstschilder Sjoerdje Hak, het kunstenaarsduo Han van Hagen/Lia 

van Rijn en Rolina van Vliet. Gaandeweg raakte ik  steeds meer geïnspireerd om te gaan werken met 

acrylverf.  

Sinds 2014 maak ik deel uit van een schildersgroep o.l.v. Meike Beekhuis, in De Oude Ambacht 

School te Zwolle.  

Door de jaren heen ben ik steeds meer mijn eigen stijl gaan ontwikkelen. Ik werk graag met paletmes 

en bouw mijn werk bij voorkeur op met meerdere verflagen over elkaar. Ook maak ik gebruik van 

meerdere materialen, zoals zand, papier en mediums. Zo laat ik me vaak leiden door toevalligheden 

die zich voordoen en laat mijn verbeelding de vrije loop. Ik zoek naar spanning door kleurgebruik, 

structuren en contrasten. Regelmatig gebruik ik (eigen) foto’s als uitgangspunt voor mijn schilderijen. 

Als Groningse ben ik erg geïnspireerd door de kunstenaars van De Ploeg. Kleuren en snelle toets 

spreken me daarin erg aan. Hoewel ik aanvankelijk vooral figuratief schilderde ben ik steeds meer op 

zoek naar abstractie. In mijn huidige werk is dat ook zichtbaar. 

Jarenlang heb ik een eigen atelier gehad in het oude postkantoor in Dalfsen. Met andere kunstenaars 

zaten we daar “antikraak”. Zo kwam ik in aanraking met de Stichting “Kunst om Dalfsen” en ben 

sindsdien mede verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse kunstevenement, altijd 

gehouden in het eerste weekend van mei. Uiteraard ben ik één van de deelnemende kunstenaars. 
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