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De schilderijen van Wilma Lanser 

 
 

Sinds de zomer van 1994 woont Wilma Lanser, samen met haar man, in het huis 
achter de kerk. Een bijzondere fijne plek om te wonen aldus Wilma. Het dagelijks 

uitzicht op het kerkje in alle seizoenen is een geliefd en vertrouwd beeld. 
 



 
 

Afgelopen mei heeft Wilma haar opleiding aan de Foudgumse school afgerond 
en mag zich nu figuratief schilder noemen.  

 
De Foudgumse School is de kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe 

schilderkunst  en heeft het CRKBO keurmerk (Centraal Register Kort Beroeps 
Onderwijs) 

 

Voor de opleiding schilderde Wilma ook al en volgde regelmatig workshops bij 
diverse kunstenaars. Maar op een bepaald moment liep zij op bepaalde vlakken 



tegen grenze aan. 
 

Reden voor haar om zich aan de melden bij De Foudgumse School. De 
afgelopen 3 jaar heeft zij veel geleerd waaronder schildertechnieken, 

materiaalkennis en vooral leren waarnemen.  
 

 



 

 
 

Afgelopen zomer heeft Wilma samen met Nelleke van Heiningen een hele bijzonder 
expositie in het kerkje van Ingelum gehad. Nelleke woonde van 1980-1994 , met 
haar gezin, in het huis achter de kerk waar Wilma en haar man nu wonen.  
Twee jaar geleden ontmoeten Nelleke en Wilma elkaar weer op een expositie in 
Amsterdam en hier kwamen ze op het idee om samen te exposeren in het kerkje van 
Ingelum, wat voor hen beiden inspirerend en dierbaar is geworden.  
De bladeren van de zomer en herfst van de linden en de steentjes van het pad heeft 
Nelleke verzameld en haar werk vormgegeven.  
Het beeldende werk kreeg de  titel “Linde in Beeld”. De expositie “Dicht bij mij” was 



voor Wilma een bijzondere ervaring en een mooie aftrap voor haar als gediplomeerd 
figuratief schilder. 



 



 



 

 
 

Wilma haalt haar inspiratie voor haar schilderijen uit beelden die haar raken.  
 

Figuren in een ruimte die centraal staan.  
 

De beelden zijn intuïtief gekozen. Meestal zijn het figuren die met iets bezig zijn, 
verstild in het moment. 

 
Sommige beelden draagt Wilma al jaren op haar netvlies, anderen zijn nieuw. 

 



 
 



 



 
In haar atelier aan de achterkant van het huis is Wilma druk aan het schilderen.  

 

Door de ramen komt prachtig Noorderlicht om goed te kunnen werken. 
 
 



 



 

 
 

Nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten en zien van de schilderijen van Wilma. 
Dan  

 
kunt u terecht op de site. www.wilma-lanser.nl  

 

http://www.wilma-lanser.nl/

