
 

Siegfried Woldhek 
Op het Tweede Gezicht 
28 oktober 2014 t/m 4 januari 2015 
 
 
 
Slot Zeist is verheugd om als afsluiting van het jubileumjaar “50 jaar tentoonstellingen in Slot Zeist” een 
solotentoonstelling te presenteren met werk van de portrettist Siegfried Woldhek. 
 
Siegfried Woldhek (1951) exposeert zelden. Toch is zijn werk bij een zeer breed publiek bekend. Als vaste 
portrettist voor NRC en Vrij Nederland neemt hij met zijn messcherpe stijl wekelijks wereldleiders, 

staatshoofden, schrijvers en andere kopstukken 
onder handen. Zijn werk heeft een grote 
journalistieke en actuele waarde. Vlijmscherp, 
kritisch en met dodelijke precisie treft zijn pen of 
penseel het karakter. Je kunt je bijna niet 
voorstellen wat erger is, wèl of juist niet uit het 
nieuws getild worden door Woldhek. Zij die hij niet 
ziet, betekenen niets. Degenen die hij portretteert 
hebben het er zelf naar gemaakt. 
 
Die actuele waarde valt direct op.  Maar wie nog 
eens kijkt, ziet dat daarachter prachtige, vaak 
tijdloze portretten schuilgaan.  Bij het 
samenstellen van Op Het Tweede Gezicht is 
Woldhek met dezelfde precisie te werk gegaan als 
die we kennen van zijn portretten. Hij legde zijn 
grote oeuvre van inmiddels 2000 portretten (!)  
langs de strengste meetlat die je kunt bedenken: 
het oog van de meester zelf.   Zestig werken 
doorstonden die toets en zijn te zien op de 
tentoonstelling. Dit is zowel werk dat 

Joseph Poetin (aquarel en grafiet op papier, 2014)  gepubliceerd is in NRC Handelsblad en Vrij 
Nederland als –voor het eerst! - vrij werk.  

 
 
Het creëren van een gelijkend portret is voor Woldhek slechts een vertrekpunt. Zou het alléén om een 
sprekende gelijkenis moeten gaan, is het volgens hem beter en sneller om een foto maken. De essentie van 
zijn portretten schuilt in  de sfeer en betekenis die passend zijn bij de uit te beelden persoon of situatie.  
Hiervoor kiest Woldhek uit een scala van technieken: de éne keer met krijt of potlood, meestal aquarel, maar 
in het vrije werk ook dikwijls olieverf. Soms is er alleen een ingetogen inktlijn; een andere keer is het portret 
uitbundig gekleurd. Deze benadering  is zowel in binnen- als buitenland uniek te noemen. Het werk van 
Woldhek is dan ook zowel te vinden in de Atlas van Stolk te Rotterdam als in het Metropolitan Museum in 
New York. 
 



Siegfried Woldhek combineerde het portretteren lange 
tijd met banen in de natuurbescherming. Na zijn 
biologiestudie werkte hij voor Vogelbescherming, eerst 
als bioloog en later als directeur (1985-1990). Van 1990-
1998 was hij directeur van het WWF Nederland en tot 
2002 directeur van het Action Network van het 
internationale WWF. In de periode 2002 - 2011 startte en 
leidde hij de internet organisatie NABUUR.com.Voor zijn 
natuurbeschermingswerk werd hij in april 2002 door ZKH 
Prins Bernhard benoemd tot officier in de Orde van de 
Gouden Ark. In augustus 2002 werd hem door de Jan 
Campertstichting de driejaarlijkse G.H. 's Gravesande-
prijs toegekend voor zijn bijzondere literaire 
verdiensten. In januari 2012 ontving hij de Inktspotprijs 
voor de beste politieke prent van 2011. 
 
 
Zelfportret (aquarel op papier, 2013) 
 

 
 
Arrangementen: 
Op maandag 24 november 2014 zal Siegfried Woldhek een tweetal arrangementen verzorgen. Deze zijn van 
11:00 tot 13:30 uur en van 14:00 tot 16:30 uur.  U wordt in de theeschenkerij van het Slot ontvangen met 
koffie/ thee met gebak, waarna de kunstenaar een lezing zal verzorgen en u meeneemt naar de  expositie 
waar u uitgebreid de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Tijdens dit arrangement is   een film te zien  
over het leven en werk van Siegfried Woldhek. Kosten per deelnemer € 19,50, te voldoen bij aankomst op Slot 
Zeist. U dient voor deze arrangementen vooraf te reserveren telefonisch via (030) 69 21 704 of per email 
culturelevleugelslot@zeist.nl. Graag aangeven aan welke van de twee arrangementen u wilt deelnemen. 
 
 
Openingstijden:  
dinsdag t/m vrijdag:    11.00 - 17.00 uur  
zaterdag, zondag en 2e Kerstdag 13.00 - 17.00 uur 
gesloten: Maandag, 1e Kerstdag (do. 25 dec.), Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag 
 
Toegangsprijzen:  
Volwassenen:   € 5,50 (incl. koffie: € 7,25) 
65+/CJP/MJK:  € 4,50 (incl. koffie: € 6,25) 
Zeistpas/ U-pas:  € 1,00 
Jeugd t/m 16 jaar:  gratis 
Slot Zeist is rolstoeltoegankelijk. 
 
 
Informatie en/of beeldmateriaal: 
Dick Bouma: coördinator tentoonstellingen 
mobiel: 06 138 595 72 / e-mail: d.bouma@zeist.nl    
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