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Een longarts met een vaste
hand en een rijke fantasie

Ben van den Aarssen
Bergen op Zoom

I
n de hoek van het atelier staat
een drieluik. Tijdreizen, heet
het. Anderhalf jaar heeft hij
eraan gewerkt, zegt Rob van
Klaveren. Op het eerste schil-

derij staan twee jongens bij avond
op straat, koffer in de hand. Het
tweede doek laat dezelfde jongens
zien, op een slagveld in de Napole-
ontische tijd. In hetzelfde beeld een
reusachtige machine, met raderen
en katrollen: de tijdmachine zelf.
Op het derde en laatste doek liggen
beide jongens weer braaf in hun ei-
gen bed. Op de grond van de kin-
derkamer een stukje spoorbaan, een
pot pindakaas en een Suske & Wiske.
Ergens een knuffelbeest. Alles met
oog voor detail geschilderd, in een
vreemd licht. 
Wat dat allemaal zegt over Van

Klaveren zelf? ,,Dat ik een rijke fan-
tasie heb.’’ 
In West-Brabant is hij vooral be-

kend vanwege zijn andere werk:
Van Klaveren is longarts in het Bra-
vis ziekenhuis, alweer een jaar of
acht. In zijn spreekkamer hangt een
eigen schilderij. De Tijd Verdrijven
heet het. Ook dat drukt de tijd uit,
beweging ook, tijd die voorbijgaat,
die er misschien wel niet is. Het zijn
de grote thema’s van de kunstschil-
der Rob van Klaveren, de voor velen
onbekende ‘andere helft’ van de
longarts. 
Overdag de longen, in de avonden

en in het weekend het onverganke-
lijke schilderen, sinds vorig jaar in
zijn in de tuin gebouwde atelier.
Mooi, rustig licht uit het noorden
valt er naar binnen. 

Jong talent
Op de middelbare school in Arn-
hem vielen zijn schetsen al op. Van
Klaveren herinnert zich een woes-
tijnlandschap vol kleur: de leraar
kon niet geloven dat de scholier het
zelf had gemaakt. ,,Hij ontdekte als
eerste mijn talent.’’ Zijn oma moe-
digde hem ook aan, met een schil-
derdoos als cadeau op zijn verjaar-
dag. ,,Met olieverf. En ik had om 
waterverf gevraagd.’’ 
Als student geneeskunde in 

Nijmegen schreef Van Klaveren zich

in voor een schildercursus aan de
Kunstacademie. Het lesgeld was al
betaald. Of hij wat werk wilde mee-
nemen naar de eerste les? Van Kla-
veren deed het, met verstrekkende
gevolgen. ,,De docent stuurde me
weg. Hij wilde mij geen les geven. Ik
moest vooral mijn eigen weg vol-
gen, zei hij. En ik kreeg mijn lesgeld
terug.’’ 
Van Klaveren heeft uiteindelijk

nooit schilderles gehad. Hij is auto-
didact, zogezegd. Ook tijdens zijn
studie geneeskunde en de vervolg-
opleiding tot longarts stond de
schilders ezel altijd naast zijn bu-
reau. ,,Meer en meer werd het schil-
deren een passie.’’

Zijn eerste baan was als arts/on-
derzoeker in Leuven. In de periode
1998-2011 kwam Van Klaveren niet
aan schilderen toe. Als academisch
werkend longarts-oncoloog in het
Erasmus MC in Rotterdam ontbrak
het hem simpelweg aan de tijd. Van
Klaveren was hoofdonderzoeker in
een landelijk bevolkingsonderzoek
naar longkanker. Promovendi bege-
leiden, artikelen schrijven in inter-
nationale vaktijdschriften; het
schilderen verdween naar het
tweede plan. 
Het was voor hem overigens geen

dilemma. ,,Het schrijven van artike-
len is ook een vorm van creativiteit.
Ik haalde er dezelfde voldoening uit
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stuurde me
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– Rob van Klaveren

INTERVIEW ROB VAN KLAVEREN

▲ Longarts Rob van
Klaveren leerde zich-
zelf het schilderen
aan. FOTO MARCEL OTTER-
SPEER/PIX4PROFS

als bij het schilderen.’’ 
In 2011 gaf Van Klaveren een an-

dere wending aan zijn loopbaan en
koos hij voor het Lievensberg Zie-
kenhuis, nu Bravis. ,,Ik hoefde niet
meer naar Rotterdam te rijden en
hield daardoor weer tijd over om
het schilderen opnieuw op te pak-
ken.’’ 

Geen klodders
Schilderen doet hij met dezelfde
nauwkeurigheid als zijn medische
werk:, zegt hij ,,Bij mij zal je geen
klodders of verfspatten tegenko-
men. Ik hou van precisie. Ik werk
gestructureerd.’’
Soms weet Van Klaveren op voor-

hand hoe een schilderij eruit moet
zien. Het kan ook weken duren
voordat het idee vaste vorm aan-
neemt. Stap voor stap werkt hij naar
het eindresultaat toe. Na de compo-
sitie de grove schets en de redelijk
gedetailleerde tekening op papier.
Daarna het schilderen zelf, laag na
laag. 
Heel bewust kiest hij ervoor om

zelf zijn doeken te maken. Ook de
ondergrond is daarbij belangrijk.
,,Het gaat bij mij om de teruggave
van licht en kleuren. Dat effect 
bereik je niet met materiaal dat je
kant en klaar in de winkel koopt.’’
Het werk van Van Klaveren heeft in
de loop der tijd een hele evolutie
doorgemaakt. ,,Ik ontdek nog
steeds.’’
Als schilder wordt hij tot de stro-

ming van de magisch realisten gere-
kend.  Wat opvalt in zijn werk zijn
de geheimzinnige sfeer, het oog
voor detail en de rijke verbeeldings-
kracht. ,,Ik ben een verteller van
verhalen.’’ In zijn atelier zijn echter
ook intrigerende stillevens te zien:
,,Die maak ik vooral om mijn tech-
niek te verbeteren.’’
Zijn hart ligt het meest bij de

grote doeken, vol symboliek en
steevast in een mysterieus licht.
Aan drie dimensies heeft hij niet
genoeg. ,,Ik word aangetrokken door
wat voor de mens niet waarneem-
baar is, misschien de tijd zelf.’’

Rob van Klaveren,
longarts in het Bravis
Ziekenhuis, schildert 
in zijn vrije tijd
wonderlijke en
kleurrijke schilderijen.
,,Ik word aangetrokken
door wat voor de mens
niet waarneembaar is,
misschien de tijd zelf.’’ 

n Leeftijd: 59 jaar
� Geboorteplaats: Deventer
� Woonplaats: Kapellen, België
� Burgerlijke staat: gehuwd, twee kin-
deren
� Functie: longarts in het Bravis Zie-
kenhuis in West-Brabant
� Ook bekend als: kunstschilder
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