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In de Surinaamse beeldende kunst is hij één van de talentvolle schilders. 
Ro woont en werkt afwisselend in Nederland en St. Maarten. Hij is van 
geboorte Surinamer, met Indiaanse en Afrikaanse roots. 
Door een intensieve band met het Caraibisch gebied, zowel de Engelse, Franse 
en Nederlandse Antillen, is de schilder diep in zijn hart Caraibisch. 

Wie is de kunstenaar?
Ro Heilbron is geboren op 6 december 1938 te Paramaribo, Suriname en is 
getrouwd met Jeanet Callender. Zij hebben drie dochters, 
Jeanine, Rosanna en Alida.
Hij is kunstschilder, graficus, tekenaar en illustrator die geworteld is in de 
Surinaamse traditie, later geënt op Caraibische symbolen. 
Ro volgde verschillende grafische en tekenopleidingen en keramische 
technieken aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam.
Opvallend is in zijn werk een eerbetoon aan oorspronkelijkheid, humaniteit, 
verdraagzaamheid en eigenheid.

Zijn werk portretteert hem als de kunstschilder, die enerzijds de mens in 
verschillende culturele uitingen, rituelen en gebruiken laat zien en anderzijds 
verzet tegen geweld, onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Zijn expressieve, kleurrijke stijl voert de toeschouwer van Suriname via het 
Caraibisch gebied naar het Zuid-Amerikaans en het Afrikaans continent.
Schilderijen van Ro Heilbron brengen de toeschouwer in een bepaalde 
gemoedstoestand, variërend van vreugde, verzet tot nadenken over de 
complexiteit in de hedendaagse wereld. Werken van deze getalenteerde 
schilder hebben diepgang, zich onder meer uitend in archeologische 
symbolen uit de Indiaanse beschaving, scènes van de Marronsamenleving, 
voodoorituelen en carnavalscènes. Jazzmusici en vrolijk swingende figuren zijn 
ook bekende thema’s in zijn werken.
Zijn keuze van in het bijzonder felle en sprekende kleuren en 
kleurschakeringen bevestigen dat Ro Heilbron niet alleen een bekende schilder, 
maar ook een befaamd grafisch ontwerper is. Hij exposeert veelvuldig in 
binnen- en buitenland met telkens verrassende collecties. 
Zijn werken zijn o.a. in het bezit zijn van Rijk, Gemeente Rotterdam, 
de vroegere Sticusa, Arthotheek Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, 
Staatskollektie Republiek Suriname, diverse stichtingen in Nederland en 
particulieren in binnen- en buitenland.

In opdracht heeft Ro Heilbron in Rotterdam diverse 
muurschilderingen vervaardigd.
Toneeldecors van zijn hand, cd-hoezen en illustraties in diverse boeken zijn 
voor de kenner direkt herkenbaar.
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In the Surinamese expressive arts he is one of the most talented painters. 
Ro lives and works alternately in The Netherlands and St. Maarten. He was 
born in Suriname, from Amer-Indian and African roots.
Because of an intense connection with the Caribbean, namely the English, 
French and Dutch Antilles, the art painter is Caribbean in his heart.

Who is this painter?
Ro Heilbron was born in Suriname on December 6, 1938. He is married to 
Jeanet Callender and together they have 3 daughters: 
Jeanine, Rosanna and Alida.
He is an art painter, graphic designer, artist and illustrator who is rooted 
in the Surinamese tradition, later set in Caribbean symbols. Ro Heilbron 
attended various graphic design and artist trainings and ceramic 
techniques at the Academy of Expressive Arts in Rotterdam. Evident in his 
work is his tribute to originality, humanity, tolerance and individuality.

His works show that he is an art painter who on the one hand portrays 
humanity in various cultural expressions, rituals and traditions and on the 
other hand resists violence, injustice and inequality.

His expressive, colorful style will take you from Suriname thru the 
Caribbean to the South American and African Continent. Paintings of 
Ro Heilbron place the spectator in a certain state of mind, varying from 
happiness, resistance to thinking about the complexity of the present-day 
world.
Creations of this talented painter have depths that are expressed thru 
archeological symbols from the Amer-Indian civilization, scenes from the 
Maroon community, voodoo rituals and carnival scenes. Jazz musicians 
and jovial swinging figures are also well-known themes in his works.
His choice of extra-ordinary bright and expressive colors and shades of 
colors affirm that Ro Heilbron is not only a well-known painter, but also a 
famous graphic designer.

He has numerous exhibitions nationally and abroad with collections that 
are always surprising. His collections are owned by the Government, 
the municipality of Rotterdam, the former Sticusa, Arthotheek Centrum 
Beeldende Kunst Rotterdam, Staatskollektie Republiek Suriname, various 
foundations in The Netherlands and private persons nationally and abroad.

By request, Ro Heilbron has made various murals. For the connoisseur, 
theatre sceneries, cd cases, and illustrations by Ro Heilbron in various 
books are immediately recognizable. the

"caribist "
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……Heilbron confronteert de mens met de armoede, wanhoop, 
vreugde en hoop, die leeft in de Derde Wereld……
 (Mercurius 9 juni 1971 – no. 11)

……Hij maakt geen gebruik van olieverf, maar van drukinkt op kanvas 
en doet met zijn werk een appèl op de verbeeldingskracht van het 
publiek.…..
(De Havenloods, donderdag 24 juni 1971)

……De onderdrukte: alleen de titels van de schilderijen wijzen er al op 
dat Heilbron zijn schilderijen vol engagement heeft gemaakt……
(De Tijd – De Maasbode – zaterdag 26 juni 1971)

......Hij vindt het persoonlijk zeer belangrijk om een eigen stijl te 
ontwikkelen, zonder bekende kunstenaars na te bootsen…..
(Grafia 13 – juli 1971 – no. 297)

……Herinneringen aan het Surinaamse leven zijn naast symbolische 
weergave van het slaafse verleden van zijn land de voornaamste 
thema’s van zijn schilderijen……
(Het Parool – zaterdag 3 juli 1971 – pagina 5)

……Hij trapt niet tegen alle instituten of eeuwenlang gegroeide tradities 
aan waar maar enigszins een schuld voor allerlei wantoestanden 
gezocht zou kunnen worden……
(de Volkskrant van zaterdag 3 juli 1971)

……Met olieverf schilderde hij het ”sterfbed van een vriend”; maar 
meestal gebruikt hij voor zijn doekjes drukinkt, die hij met een 
paletmesje op het doek brengt…….
(Rotterdamsch Nieuwsblad – woensdag 7 juli 1971)

……Dat wij in ons blad deze eigentijdse schilder signaleren is 
begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat het zeker voor overzeese 
kunstenaars moeilijk is om vaste voet te krijgen op ons continent……
(6 Boulevard)

……Overeenkomstig de verwachtingen boekte Ro enorm succes. 
Gesteund hierdoor ging hij zich nu toeleggen op het creëren van iets 
eigens, geënd op zijn basis en ervaringen als lay-outman……
(Surinaams nieuws – no. 26 – 3 juli 1971)

……Surinamers vierden afschaffing slavernij. In het kader van deze 
feestelijkheden is er een tentoonstelling van de schilder-graficus Ro 
Heilbron….. (Rotterdams nieuwsblad 5 juli 1971)

Toen ik vele jaren geleden als jong student door het Louvre in 
Parijs zwierf, stond ik ineens in een betoverde zaal.
Inderdaad een betoverde zaal. Verdwaasd rondkijkend langs de 
wanden en naar de bovenlichten, de vloeren, begreep ik niet zo 
goed wat er aan de hand was. 
 
Er hing een drietal schilderijen. Diep in mij vernam ik het geluid 
van een zachte, licht verwarrende eentonige fluit. 
Ik hoorde ook het onregelmatig ruisen van gebladerte. En er 
was hoorbaar het gekabbel van voorbijtrekkend water. Ik was de 
enige bezoeker.

Ik bevond mij, toen ik mij bewust werd van dat moment, 
vlak voor een groot doek. 
Een olieverfschilderij. Links op de voorgrond een zwarte naakte 
vrouw, om haar hals een slang. Aan haar voeten twee andere 
slangen, kruipend door het hoge gras. Zij speelt op een fluit. 
Rechts op de voorgrond fantastische tropische planten, helgroen 
en roze. Een derde slang wiegt op de kandans van het fluitspel 
uit een dicht gebladerte, in de richting van de zwarte Eva. 
En achter haar een immens vlak van bewegend water, een 
stromende rivier, omgeven door donker bos. Boven de vrouw 
hangt een grote volle maan, in okerkleur.

Het schilderij heet ”La charmeuse de serpents”, de 
slangenbezweerster en werd in 1907 geschilderd door Henri 
Rousseau, van beroep aanvankelijk douaneambtenaar.
Ik heb, geloof ik wel langer dan een drie kwartier voor dit 
meesterwerk gestaan en de vormen, de kleuren en de 
compositie diep in mij opgezogen. De mysterieuze betekenis is 
onzegbaar. Alleen de fluitmuziek was diep in mij hoorbaar.
Een hevig verlangen maakte zich van mij meester om in die 
rivier te zakken en er te gaan zwemmen. Heel stil, om Eva 
niet te storen; of wilde ik er liever varen, op de tonen van die 
geheimzinnige fluit?

In oktober 1980 bevond ik mij in Paramaribo, voor het eerst van 
mijn leven, in het kader van ambtelijke besprekingen over de 
toelating van wederzijdse onderdanen.

Ik zelf was toen al geruime tijd – met een parafrase op Ro 
Heilbrons’ term kunstarbeider – een bureau arbeider, ofwel 
rijksambtenaar. De besprekingen in het Toraricahotel – waar 
Heilbron zijn eerste tentoonstelling al in 1963 had gehouden 
– waren ingewikkeld en zonder vreugde. Het lot van een 

Citaten  uit recenties 
Quotations from reviews

Een BRON van goede kunst,
een bron dus van veel HEIL.... 
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bureauarbeider op buitenlandse dienstreis.

Zelf geboren en getogen in de tropen in de oost-kolonie, 
Nederlandsch Indië, verdroeg ik bovendien de airco heel slecht. 
Ik werd er verkouden van.

Gelukkig maar dat onze gastheren een boottocht organiseerden.
Zo bevond ik mij ineens op de Surinamerivier. Een hele dag 
lang, tot diep in de avond, van intens genieten van die wijdse 
spiegelende vlakte, onder de krachtige wolken van Suriname 
waar de zon zijn lichtplekken doorheen schoot. De wulpse 
mangrove oevers, de witte watervogels die klapwiekten, later 
aan het einde van de dag tegen het kleurende avondrood en de 
alsmaar zwarter wordende bossen. Ineens….. ineens bevond ik 
mij midden in dat ene grootse schilderij dat ik een twintig jaar 
eerder in het Louvre had ontdekt. Met in gedachten de prachtige 
mysterieuze donkere vrouwen van Paramaribo, kon voor mij de 
slangenbezweerster van Henri Rousseau niemand anders zijn 
dan de oermoeder van de Suriname rivier.

Wan Bon... (1977), oilpainting - 50x60cm Roots... (1977), oilpainting - 50x60cm

Deze inleiding van zeer persoonlijke indrukken, moet ik kwijt om 
U te laten weten op welk hoog kunstenaarsniveau ik 
Ro Heilbron acht.

Natuurlijk het is geen goede gewoonte om schilders en stijlen 
en perioden met elkaar te vergelijken. Dat doe ik ook niet. Maar 
wat ik wel tracht over te brengen is de gelijksoortige ervaringen 
en belevenissen die ik persoonlijk waarneem bij het beschouwen 
van Ro Heilbrons werken tegen de specifieke tropische 
Caribische sferen, en van werken van o.a. Henri Rousseau.
Wat de wereldberoemde autodicatische Rousseau uitbeeldde, op 
overigens onnavolgbare wijze, brengt Ro Heilbron met zijn eigen 
aangeboren gevoel voor ambacht, gemengd met mystiek en 
menselijke mededogen aan de man.

Ro, die zichzelf Kunstarbeider noemt, grijpt in zijn werk naar de 
grond van het leven en naar de diepten van de dood.
Ja, hij grijpt ernaar, meer dan dat hij zijn onderwerpen 
uitschildert of in verfijnde composities penseelt.
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……Expositie van de kunstschilder Ro Heilbron geopend. Dolf Welling, 
kunstredacteur bij het Rotterdams Nieuwsblad en de Haagsche 
Courant, hield daarna een inleiding over het werk….
(Surinaams Nieuws 10 juli 1971)

……Zijn werk – menselijke figuren in drukinkt op canvas – appelleert 
aan verbeeldingskracht van zijn publiek en het vertolkt meestal een 
dramatisch facet uit het leven van de Surinamers…….
(Brenco koerier – no. 31 Derde kwartaal 1971)

……Hij is wat men noemt een ”geëngageerd” kunstenaar, die in zijn 
werk protesteert tegen onderdrukking, armoede, rassenwaan, maar 
ook uitdrukking wil geven aan meer algemeen menselijke emoties en 
situaties….. (Haagsche Courant 18 augustus 1971)

……De generatie van kunstenaars waar Heilbron toehoort, houdt ons 
een levenswijze les voor, namelijk de wijsheid dat onafhankelijkheid 
slechts bestaat in de mens zelf en zijn verhoudingen tot de 
buitenwereld…… (Surinaams nieuws – no. 33 – 21 augustus 1971)

…….Hij bezigt een nogal kwistige, heftig-coloristische stijl die hij bij alle 
onderwerpen wat eenzijdig doorvoert zodat alle doeken veel op elkaar 
lijken…… (Het Binnenhof – dinsdag 24 augustus 1971) 

…….De Surinaamse beeldende kunstenaar Ro Heilbron (1938) 
heeft van 8 tot 16 juni met een aantal olieverven voor de Upplands 
Konstvörening in Uppsala geëxposeerd……
(Sticusa Journaal – 3e jaargang no. 4; 30 juni 1973)

……Heilbron is voor ons geen onbekende. Hij is ook belast met de 
lay-out van ons blad en dat de vormgeving bij het publiek in de smaak 
is gevallen hebben wij kunnen merken……
(Span’noe – mei 1974 – jaargang 1 no. 3)

……Een topwerk van de kunstenaar en één van de zeldzame 
juweeltjes van de collectie die nauwelijks door de andere kunstwerken 
geëvenaard kan worden. Het schilderij is één en al triestheid en 
somberheid die een Suriname-kenner alleen tot droefheid kan 
stemmen…… (Oro – no 1 – december 1974 – G.C. Leurs / B. Mitrasingh)

……In een Nederlands Rijkspakhuis. Zo kwam-ie erin…. maar hoe 
komt-ie er weer uit?..... (Vrije Volk- 16 oktober 1975)

……Ik vecht al twee jaar om kunstwerk naar Suriname te krijgen…….
(De Ware Tijd van donderdag 4 december 1975)

Citaten  uit recenties 
Quotations from reviews

Heilbron maakt in zijn werk het HERKENBARE tot kunst, meer 
nog dan dat hij herkenbare kunst schept.

In het kantoor van de voormalige Stichting Krosbe te Rotterdam, 
Holland, hing bijvoorbeeld boven aan een trap, een schitterend 
werk van Heilbron, geschilderd olie op doek uit 1980. Het torent 
uit boven een kapstok waaraan van die saaie regenjassen 
hangen.

Het stelt voor een stuk van een boomstam met veel ruwe 
levensechte boomschors. Je zou die schors er eigenlijk zo vanaf 
willen pellen en in je eigen saaie regenjaszak willen stoppen. 
Om later, als je door de donkere natte straten van Rotterdam 
richting Centraal Station zwerft, de schors in je hand te nemen 
en te voelen gloeien als een echte bron van leven en van veilige 
warmte; als een verscholen gids naar een wereld van het licht en 
tropen, omzoomd door contouren van verborgen erotiek.

In het boekwerk ”Portret van een kunstarbeider Ro Heilbron” dat 
een ieder geacht wordt te kennen en te bezitten, merk je iets 
van de hevige ritmes, sonanten en dissonanten waarlangs het 
kunstenaarschap van Heilbron zich heeft bewogen. Ik zal het 
hier niet herhalen. Van revolutionair en strijder voor menselijke 
waardigheid en morele rechtvaardigheid, groeit de kunstenaar 
naar een aandachtig verbeelder van mystieke schoonheid. Zie 
zijn ”Sign of Reïncarnation” uit 1976, zijn ”Surinamese Maroon 
Family” en vooral ook zijn ”Roots” beide uit 1977, precies 
zeventig jaar nadat Henri Rousseau zijn Charmeuse de Serpents 
had geschilderd.

”Roots” een boeiend werk, met de donkere EVA en haar blik van 
gespannen verwachting; de slang; de menselijke foetus die zich 
in een tak omhoog slingert uit een wijds golvend pad van rode 
zand. Het beroemde rode zand van Suriname.
Ro Heilbron, de tovenaar die niet bang is voor scherpe contouren 
en knallende kleurvlakken, als hij er zin in heeft als groot 
kunstenaar.

Ro Heilbron, die evenzeer de levenslust als de tragische 
verslagenheid van de Caribische mens zo uniek in verschillende 
kunstvormen en – media weet uit te dragen; met olieverf op 
doek, in linosneden, etsen, muurschilderingen op huizenwanden 
en o.a. verder in glasafdrukken.

Eigenlijk zouden wij allen tenminste een werk van Ro Heilbron in 
onze diverse collecties moeten opnemen. Je kunt gewoon niet 
anders. Zijn werk hangt en staat bij de Rijksdienst Beeldende 
Kunst, bij Particulieren, in Arthoteken en is ook in het officiële 
Surinaamse Kunstbezit opgenomen.
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The Hunters (2003), Acrylicpainting - 50x50cm

Let’s dance (2003), Acrylicpainting - 50x50cm

Chally plays the gitar (2003), Acrylicpainting - 50x50cm

Limbodancer (2003), Acrylicpainting - 50x50cm
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……Het kunstwerk symboliseert een oude vrouw gezeten voor een 
krot, waar zij 300 jaar uitgeteerd door de ellende heeft gezeten, te 
midden van alle “hebies”……..  (Vrije Stem – 21 december 1975)

……Pakkender is de naïeve trant van de hier ter stede al wat meer 
bekende schilder Ro Heilbron….. (Rotterdamsch Nieuwsblad 29 
september 1976)

.......Het is alweer zes jaar geleden dat hij zich als grafisch ontwerper in 
Rotterdam vestigde…… (Schermbeeld – 17e jaargang 1976 – no. 10)

……Ro Heilbron die samen met Wim Gerritsen het initiatief nam voor 
de galerie……. (Stadskrant Rotterdam – 26 maart 1977)

……Van de in Nederland wonende Surinaamse kunstenaar Ro 
Heilbron is tot 7 juli grafisch werk, gouaches en olieverfschilderijen te 
zien in Galerie Srefidensi, Amsterdam…… (Onze Wereld – juni 1980)

……Falix en Heilbron over het waarom van ambachtelijke werkplaatsen in 
Fort Nieuw Amsterdam: ”Het idee dat een museum alleen maar iets moet 
tonen is achterhaald Het moet de mensen ook instrueren hoe zij zelf iets 
kunnen doen…..  (Graficus – 28 augustus 1980 – nummer 34/35)

……”Zeg tegen onze kinderen dat er betere tijden komen, als ze zelf 
willen”. Aldus de voordrachtskunstenaar Paul Middellijn die gisteren 
samen me het Rhythem Kollektief van Federation of Music de expositie 
opende van Ro Heilbron en Agust Ernst in Galerie Nieuw Rotterdams 
Peil in het gebouw van Het Vrije Volk in Rotterdam……..
(Vrije Volk, 27 juni 1981)

Gedurende het Caraibische festival zal er zowel op Woudestein als op 
Hoboken aandacht worden besteed aan Caraibische kunst. 
Dat gebeurt in samenwerking met Ro Heilbron en Galerie Solidair.
(Studium Generale – februari 1982)

……Turkse en Surinaamse creativiteit in Liskwartier…...
(Rotterdams Nieuwsblad – 11 juni 1982)

……De Surinaamse kunstenaar Ro Heilbron heeft het op zich genomen 
een menstruatiehut te schilderen. ”Ik wil een beetje bekendheid geven 
aan de oude cultuur van de Marrons…… (Het Vrije Volk – 17 juni 1982)

……In de collages probeert Ro Heilbron op zijn wijze daar een beeld 
van te geven. Want wat zegt één krant over het totaal van een land…..
(Rotterdamse Toorts – juni/juli/augustus 1982)

Citaten  uit recenties 
Quotations from reviews

Zijn werken zijn stuk voor stuk verwijzingen naar Caribische 
levenskracht en motoriek, evenzeer als naar scherpe 
waarschuwingen voor afbraak, voor verkrachting en marteling.
Tussen geboorte treffend op het schilderij vastgelegd, 
opgedragen aan zijn dochters en executie (zie het dramatische 
doek van de brandende Kodjo, Mentor en hun vriend) beweegt 
zich overigens zijn poëtische totaal oeuvre.

De dichterlijke wijze waarop Heilbron de traditionele Surinaamse 
houten woningen afbeeldt is onovertroffen. De verstilde 
kleurenpracht, de wijdse omsluitende luchten en de erven. Zijn 
doek ”Krot bij vuilnishoop” (1973) is illustratief voor een serie 
andere werken die de typisch houten Caribische woonhuizen 
weergeven.

Heel behoedzaam en teder schildert hij de verweerde planken 
wanden, de gebroken deurposten en de vaak rotte kozijnen. Het 
uiteindelijke resultaat is een bezield wezen dat toevallig een huis 
verbeeldt. Maar het is er veilig wonen, ook al zijn de deuren en 
vensters zwart en geopend. Animisme pu sang en groots in zijn 
uitwerking!

Ro Heilbron is de CARIBIST bij uitstek, de voorganger van 
het  CARIBISME, te kenmerken door levenskrachtige kleuren, 
beweging, heimwee, erotiek en onverbiddelijke contouren, door 
versluierd perspectief en in hoogte wisselende horizonten.
Een passant blijkt Ro Heilbron door zijn manier van huizen 
schilderen een onverdachte voorvechter van Caribische 
cultuurmonumenten. Cultuurbehoud avant la lettre en zonder 
subsidie. Een schilderstrijder voor het Surinaams erfgoed.
Laten we hopen, dat de droom van Heilbron – of liever – een 
van zijn vele dromen eens werkelijkheid mag worden, nl. 
een drukbezocht ambachtelijke kunst- en cultuurcentrum in 
Paramaribo aan de rivier, of ergens in de Cariben.

De oerkracht van Heilbron, gereflecteerd in zijn hele gevarieerde 
rijke oeuvre zou de Surinaamse en Caribische samenleving toch 
moeten kunnen overtuigen van de noodzaak van zo’n centrum.
Een bron van goede kunst, een bron dus van veel heil…..
Zullen wij, deze boodschap proberen samen verder te tillen, over 
de Atlantische Oceaan?

E.L. Samuels
Voormalige Raadadviseur voor de
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Den Haag (Holland) 



9

Suriname Maroon-dance (1996), oilpainting - 50x50cm
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Den tutu-man (2007), acrylicpainting - 80x80cm
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Dancing Koto-misi’s (2007), acrylicpainting - 80x80cm
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Serenade (2006), acrylicpainting - 50x50cm

……Bij het muurschilderingsprojekt in de Voorburgstraat, zijn veel 
kunstenaars betrokken: Bart Isings, Ronnie Krepel, Esma Yigitoglu, 
Nanda van Beek, Joop van Meel, Hennie van Leeuwen, Onno de 
Graaf, Gerda Vink en Ro Heilbron….. (Westergids – 15 juni 1982)

……Kunst uit ontwikkelingslanden hoort eigenlijk niet thuis in de 
gewone, westerse kunstwereld, omdat het met andere ogen bekeken 
moet worden…… (De Havenloods – 17 mei 1984)

…….De confrontatie staat centraal. Ik geef geen uitleg. Een doek moet 
voor zichzelf spreken….. (Haagse Stadskrant – mei 1984)

……Artist opens Vibrant exhibition……. (The Daily Herald, May 8, 1995

…….Fulgurances de couleurs et de mouvements…….
(St. Martin’s Week, 10 mai 1995)

……Stormy Surinam artist Heilbron now showing quieter side of his 
work……. (The St. Maarten Guardian, 19 May, 1995)

…….In the future the Surinamese artist wants to dedicate his work to 
more beautiful things, inspired by the Caribbean……
(The Daily Herald, June 5, 1995)

……Breadfruit Gallery, Saba, names Heilbron ‘Artist of the Month’……
(The Chronicle, June 10-11, 1995)

……Students spellbound by Heilbron’s work…… 
(The Daily Herald, June, 1995)

……Ro Heilbron schildert al ruim vijf en dertig jaar, en mag zich een 
groot kunstenaar noemen…… (Maasstad, 8 november 1995)

…..De kunstenaar slaagt er, met aan stripverhalen ontleende 
vormentaal, goed in het vibrerende en beweeglijke van snelle 
jazzmuziek weer te geven…… (De Havenloods, 16 november 1995)

…….De nu ingezette ontwikkeling kan Heilbron wel eens door zijn eigen 
barrières heenvoeren naar de meer blijvende en definitieve confrontatie 
met zichzelf…… 
(Lotta Ruskamp, Weekkrant Suriname, 9 nov. 1995)

……Zijn scherpe kleuren vloeien als het ware uit zijn “realisme” naar de 
“boodschap”. (De Surinaamse krant, 28 februari t/m 5 maart 1996)

Citaten  uit recenties 
Quotations from reviews

Ro and his wife Jeanet
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……His most recent work is mainly inspired by dance, poetry and music 
and are very vibrant and bright….. (The Daily Herald, April 16, 1996)

……Expositie in museum Katendrecht. De schilderijen zijn met durf 
geschilderd, kleurrijke doeken, geïnspireerd op dans, muziek en 
dichtkunst…… (Het Zuiden 12 september 1996)

…….Kunst is strijd en ik blijf die strijd leveren……
(Weekkrant Suriname, 18 december 1996)

…….De opzienbarende muurschildering van Ro Heilbron heeft een 
opknapbeurt gekregen…… (Rotterdams Dagblad, 24 juni 1997)

……Drukte in de G.J. Mulderstraat voor Heilbron’s creatie……
(De Havenloods, 26 juni 1997)

……De muurschildering ‘Geef racisme geen  kans’, gemaakt door 
Ro Heilbron, feestelijk onthuld….. (De Nieuwe, juni/juli 1997)

……”I always endeavour to have as much life in my paintings as 
possible”…… (The Daily Herald, December 8, 1997)

……’Automatic’ Art classes at Pelican with Ro Heilbron…..
(The St. Maarten Guardian, October 15, 1998)

…….Heilbron’s works on display at Marigot Museum……
(The St. Maarten Guardian, November 13-14, 1998)

……”A little drop of glue to unite the two sides of the island…..
(The Daily Herald, November 13, 1998)

……The presence of the Dutch and French side dignitaries symbolized 
Heilbron’s intention to underline with the opening ceremony  that 
St. Maarten and St. Martin were one…..  
(The Daily Herald, November 16, 1998)

……Souffle et couleurs du Surinam au mussée……
(St. Martin’s Week, 1er Décembre 1998)

……Een kunstarbeider in het Curaçaosch Museum……
(Amigoe, 23 augustus 1999)

…….Beweging essentieel in werk van kunstenaar Ro Heilbron…..
(Beurs- en Nieuwsberichten, 23 augustus 1999)

Citaten  uit recenties 
Quotations from reviews

The “CARABIST”

Well renowned and beloved painter and graphic designer, 
Ro Heilbron, was born in 1938  in Paramaribo, Suriname. Now in his 
mid-sixties, he looks back on a life of creativity and dedication.
Creativity as his basis to produce works of fine arts, means in his case 
constantly fighting and conquering forms, compositions, colours and 
movements. Dedication is what he shows to great numbers of victims of 
poverty, either as a result of colonial exploitation or, in particular during 
the last three decennia of wars, discrimination, racism and inhumane 
neglect, which results in a fierce divide between the poor and the rich, 
throughout the world.

 Ro Heilbron, as a man and as an artist, always shows his 
pure and warm compassion with the fates of his mates, where 
so ever they may be. Thus he succeeds to explore, even in the 
depths of misery, the unexpected beauty of consolation, indeed, 
of life itself.

 There are art experts who, on good report, divide Ro’s 
artistic life in four phases, namely: 

War and combats all over the world (1963 – 1971)	 *
The female as main theme (1971 – 1980)	 *
Warfare in Latin America (1980 – 1993)	 *
Beauty (1993 until the late nineties of the last century)	 *

What I would like to add to these characteristic divisions of his 
artistic preoccupations,  is his great talent for presenting nature, 
such as trees and aquatic plants, in a most vivid and exciting way. 
For example, he creates pictures in oil-paint that not only show a 
tree or its branches, but make it palpable to the extreme.
 Maybe because the trees and aquatic plants invite you to touch 
them because of their erotic inclination.
I would like to point out that in his realm of sheer beauty, 
Ro Heilbron is also a master of surrealistic scenes, as well as, 
enveloped in silence and suspense.
Caribbean traditions rooted in an esoteric world of ghosts, blood, 
human embraces, mother and child tied together, as well as life 
and death meeting each other at unexpected venues, must have 
influenced Ro Heilbron’s  works of art. He also explores the 
creation of vivid images of voodoo rituals, as well as splashing 
carnival scenes. By all means Caribbean cultural events.
His techniques are extremely varied.This may well be the result 
of the fact that he, as a young man, started in Suriname as lay-
out assistant and graphic designer. He gradually developed 

*Rabin Baldewsingh, Portrait of a labourer artist 1995
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……Eksposishon dje ‘obrero di arte’ surinameño Ro Heilbron den 
Museo….. (Nobo-djarason, 25 di augustus 1999)

……Ro Heilbron zet muziek en dans op het linnen….
(Weekkrant Suriname, 26 juni 2000)

……De laatste jaren is zijn werk geïnspireerd door muziek en 
carnaval….. (Rotterdams Dagblad, 22 juli 2000)

……He has just finished the illustrations for three school books for the 
Netherlands Antilles….. (The Daily Herald, December 7, 2000)

……Zijn kleurrijke schilderijen van mensen, beweging en muziek 
vormen een vrolijke opening van het nieuwe kunstjaar in het 
museum…… (Amigoe, 22 januari 2004)

……Ro Heilbron expone en el Museo de Curazao…..
(El Popular, 23 al 29 de Enero del 2004)

……Ro Heilbron, as a man and as an artist always shows his pure and 
warm compassion with the fates of his mates, wherever they may be…..
(Press release, Nanette Bearden Fine Arts Gallery, February 9, 2004)

……Suriname artist opens “Caribbean Warriors” at Bearden Gallery…..
(Today, February 14, 2004)

……Ro Heilbron is a Caribbean warrior whose weapon is his creativity
(Today, February 14, 2004)

……Ro roars with an explosion of colors….. (Today, February 16, 2004) 

......Heilbron exhibit opens, attracts fellow artists…..
(The Daily Herald, February 17, 2004)

…….We can’t stop moving to the captivating sounds of colour; we can’t 
stop moving from painting to painting in a journey of re-discovery with 
Heilbron, in a journey of freedom and of share joie de vivre…..
(Today, February 20, 2004)

…… Surinamese artist Ro Heilbron is currently giving Art classes under 
the auspices of Peanut Gallery in Windwardside, Saba…..
(The Daily Herald, March 26, 2004)

……Art exhibition by Ro Heilbron at Corals Meads Bay Gallery, 
Anguilla…..  (What we do in Anguilla, March 2004)

Citaten  uit recenties 
Quotations from reviews

himself, coached amongst others by the famous Erwin de Vries, 
as a painter. The so-called classic, and therefore European 
inspired education in drawing and painting, as promoted by Nola 
Hatterman in Suriname, did not inspire 
Ro Heilbron very much. He preferred to develop his own artistic 
expressions and techniques as a self-taught man. And rightfully 
so! He developed his own style and portrays his subjects in an 
incomparable original way.
Ro Heilbron has become extremely well versed in all prevalent 
lino- and litho cuts, etching, silk–screen prints, as well as oil 
paints and acrylics. He has created wall paintings in Delfshaven, 
The Netherlands, showing his fierce protest against racism, 
discrimination and neglect of migrants in the country. 
Also very touching and equally daring mixed-media art pieces 
are amongst his creations; in particular made in his first and third 
periods, mentioned earlier. 

Ro Heilbron is a real family man, who, to his great happiness, 
married his Muse, Jeanet. This extraordinarily stable and warm 
marriage was blessed with the birth of three daughters: Jeanine, 
Rosanna and Alida.  A European or American fine art painter with 
a similar emotionally steady and lucky family 
setting is hard to find.
More over, Jeanet is Ro’s eternal source of inspiration, that binds 
him on strings spreading from the dark and mystic earth, to 
heaven and sunshine, from birthscenes and warm embraces, to 
carnival inspired dances, coloured with old African drum-rhythms. 
Jeanet adores her husband, as we all witness whenever the 
painter appears together with her at his numerous exhibitions. 
These exhibitions are taking place all over the world, but mostly in 
the Netherlands Antilles (St. Maarten, Curacao, Saba, Anguila) and 
The Netherlands, Ro Heilbron’s motherland. He has lived here, in 
the city of Rotterdam, since 1970, the same year he left Suriname. 
The exhibitions regularly result in overwhelming enthusiasm 
among art collectors and art dealers. The exhibitions are usually 
opened by well-known authorities and experts in fine arts and 
evolve into very gaily and societal parties.
Music, especially jazz and kaseko, is an indispensable factor 
at these exhibitions. It is a great joy to see Ro Heilbron at the 
opening of  his own exhibitions: a visibly shy, but sympathetic and  
kind looking man, mostly accompanied by Jeanet. His brilliant 
eyes cover the guests entering the exhibit space and welcome 
them cordially, especially if he knows them. And Ro knows so 
many people around the world! If you‘re not yet a friend of his, you 
will surely become one, as soon as you have met him.
Ro has collected most of his speeches and newspaper coverings. 
Shy as he is, these papers mean a lot to him, his wife and his 
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Suriname Maroon “play” for snake spirits (2005), 
acrylicpainting - 50x50cm

Serenade for a mother (2007), 
acrylicpainting - 50x50cm

Praise Jah! (2007), 
acrylicpainting - 50x50cm

Aluku (Maroon-tribe) girls in a Awasadance (2007), 
acrylicpainting - 50x50cm
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……Artist Heilbron features at Saba Peanut Gallery…..
(The Daily Herald, April 14, 2004)

……”Maroon Art” not just because Ro was born in Suriname and 
exudes a deep understanding of the maroons of that country, but 
because ”Maroon” stands for freedom….. (Today, July 2005)
…..L’univers de Ro Heilbron se nourrit aussi de ses raciness: 
Surinamais de naissance, néérlandais et africain par ses origies, 
caribéen d’adoption et de Coeur…….
(Mensuel d’information culturelle Saint-Martin, Août 2005)

…..Further discussing the painting, Heilbron said ”Dayono meant family 
and the mask had been used prominently in rituals of the Caribs and 
their forefathers…..  (The Daily Herald, June 2006)
……Heilbron dijo que contactó al sacerdote y éste le explicó la vida 
de San Martín, soldado, cristiano, buen samaritano,monasterio, donde 
trataron de exorcizarlo por su pasado de soldado y sus demonios, 
entre otros detalles…..  (El Nuevo Hispano, Agosto 2006)

…..Father Thomas Krosnicki and Ro Heilbron hang a painting depicting 
the life of St. Martin of Tours, for whom the island was purportedly 
named by Christopher Columbus when it was sighted on November 11, 
1493….. (The Daily Herald, August, 2006)

…..Pater Thomas koos Heilbron voor het maken van de schilderijen na 
werk van hem te hebben gezien in Le Saint-Geran Art Gallery, waar hij 
zeer van onder de indruk was…. (Volkskrant Suriname, december 2006)

…..Internationally renowned artist Ro Heilbron was on Saba last week 
and gave lessons in ”The joy of Painting” to tourists and Sabans at 
Queen’s Garden Resort….  (The Daily Herald, February 2007)

…..Ro Heilbron hardly needs an introduction……
(The Daily Herald, April 2007)

…..His paintings reflect the daily turmoil people face in their battle to 
survive……  (Today, April 2007)

…..Heilbron, who resided in Rotterdam, the Netherlands, for many 
years, returns to the Caribbean to feed his imagination and his 
inspiration…..  (The Daily Herald, May 2007)

…..Zijn hele werk staat in het teken van felle en sprekende kleuren…..
(Nieuwsklok nummer 50, december 2007)

Citaten  uit recenties 
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daughters. But not only for them: information about Ro Heilbron’s 
work should be promoted more and get the exposure it deserves.
In 1995, The Foundation KROSBE and the Landelijke Federatie 
van Welzijnsorganisaties voor Surinamers (Federation of Social 
Organizations for Surinamese people in Holland) sponsored  the 
production of the first book, dedicated to Ro’s life and work. It’s 
title: A Portrait of an Art Labourer.
However, a second volume describing Ro Heilbron’s vicissitudes 
of life and fine art in the period from 1996 until now, is 
recommended.
I think it is inevitable, that the last seven years have made a 
tremendous impact on Ro Heilbron, as well as on most of our own 
lives: the tragedies of assaults and terrorism and subsequent 
wars, with their ultrasonic as well as medieval methods and 
effects, genocides in many parts of the world, the strong 
divide between North and South, rich and poor, are now more 
serious than ever before. There is more fear of communication, 
travelling and flying now, then we have ever experienced before. 
Clashes of civilizations, of which we all are being informed on 
a daily basis, in any kind of form, at breakfast-time or later.                                                                                      
Murderous attacks, ending lives without any justification other 
than powerplay and weapon-display.
Today we are all living in a slow downwards spiral, not only 
financially and economically, but also morally.
We therefore need to face work of fine art masters, who call 
themselves Art Labourers and Art Warriors. Their creativity should 
show us how far away and estranged we have become from hope 
for a better future.   Hence, they may lead us in developing the 
urge to improve our own standards. We can do it, especially when 
they show us why we have to.
In The Kingdom of The Netherlands in particular, the social divide 
between immigrants and the receiving society is growing daily at 
a fast pace. Once a brilliant example for the rest of Europe with 
regards to harmonious community relations, this country is now 
engaged in a fierce debate on integration issues, of which the 
majority of people has its serious reservations, and/or pertinent 
dismay.
It now shows a collapse of the best intentions for integration of 
new immigrants. 
Tensions grow, also between various migrant groups and in the 
meantime the Government’s policy tends to neglect the cultural, 
educational and social differences between the various people 
from developing countries, and those who are to be considered as 
the best developed and established population. Pride, prejudice 
and racism are booming where people once were communicating 
in a friendly way with each other about joint interests, and shared 
experiences.
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These differences are enhanced by growing transnational loyalties 
between migrants, all over the world, causing collateral dismay 
and fear amongst the established population.
Ro Heilbron must feel and see the present combats for equity, 
justice and safety, all over the world. And one may wonder how 
his reactions through his masterly creativity will be worked out 
and made visible to a large public. One thing is sure, though, Ro 
will surprise us, time and time again. With his talent to fight, and 
to show how dramatic the rich – poor divide is and will be.  With 
his relentless search for beauty in life and death.  And not in the 
last place with his tremendous passion and love for mankind.

One may consider Ro Heilbron as the pre-eminent CARIBIST, 
a full-fledged leader of CARIBISM, characterized by lively and 
energetic colours, by perpetual movement, by eroticism and 
by unnegotiable contours, as well as dimmed perspectives, 
homesickness and changing horizons. 
We may be assured that Ro Heilbron, inspired by his Muse, 
Jeanet, shall overcome any pessimism by creating a new 
whirlwind of brightly coloured works of art; beautiful messages 
for better times to come.

Emil L. Samuels, Art Collector

Mask and Arrow (2008), acrylicpainting - 60x80cm
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Earth movements (2007), 
acrylicpainting on canvas - 40x40cm

Love dove’s (2007), 
acrylicpainting on canvas - 40x40cm

Tamusi... amer-indian forefather mask (2007), 
acrylicpainting on canvas - 40x40cm

Oko-né, amer-indian woman (2007), 
acrylicpainting on canvas - 40x40cm
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De businessclub Zwarte Zakenvrouwen Nederland (ZZVN) opgericht 12 januari 
2004 beoogt met het creëren van een platform voor de zwarte zakenvrouwen 
in Nederland, de krachten te bundelen teneinde hen te stimuleren in hun 
ondernemerschap door middel van effectiever gebruik te maken van eigen, 
maar ook bestaande en nieuwe netwerken. Hiermee creëert zij tevens 
een centraal  en deskundig aanspreekpunt voor overheid, werkgevers- en 
werknemers- en zusterorganisaties in binnen – en buitenland. 

De stichting heeft de volgende missie;
Het versterken van de positie van zwarte zakenvrouwen en zwarte vrouwelijke 
managers & professionals  in de samenleving door middel van een (inter)
nationaal netwerk dat het ondernemerschap en professionaliteit bevordert.

De ZZVN vertegenwoordigt  als grootste en belangrijkste netwerkorganisatie 
voor zwarte zakenvrouwen haar leden op macro-, meso- en micro niveau in 
zowel nationaal als internationaal verband bij alle voor  zwarte zakenvrouwen 
relevante kwesties en treedt daarbij op als officiële vertegenwoordiging van alle 
aangesloten deelneemsters. 
Door het jaarlijks aanbieden van een op maat gesneden programma, 
worden zakenvrouwen met een andere etnische achtergrond gesterkt in hun 
ontwikkeling, groei en participatie aan voor hen belangrijke deelnetwerken, 
verbeteren zij hun ondernemers- en managersvaardigheden, ontstaan 
rolmodellen  en worden zij zichtbaar in de  maatschappij.  De ZZVN gaat er 
daarbij vanuit dat er veel meer economisch potentieel onder zwarte vrouwen 
bestaat. Door het creëren van positieve rolmodellen en deze ook zichtbaar 
te maken zal herkenbaarheid niet alleen kunnen leiden tot ontwikkeling van 
ondernemerschap, maar ook het aantal vrouwelijke managers op hoge positie 
en besturen zal toenemen. Daarbij is vooral de onafhankelijkheid die d.m.v. het 
ondernemerschap en het hebben van goede carrière- perspectieven verkregen 
wordt, van groot belang voor de positie van zwarte vrouwen in het algemeen. 
Het aan te bieden programma van de ZZVN  richt zich dan ook uitsluitend op 
deze doelen. 

Doelgroep

De doelgroep van de ZZVN zijn die vrouwen die economische activiteiten 
(willen) ontplooien als ondernemer en  professional. De term “zwart”wordt ruim 
toegepast en sluit aan op hetgeen met name in de Angelsaksische landen 
gebruikelijk  is. Het omvat alle niet-etnisch Nederlandse vrouwen die zichzelf als 
‘zwart’ identificeren.

Naast de bovengenoemde economische doelen ondersteund de stichting 
middels gerichte fondsenwerving’s activiteiten,  nationaal en internationaal, 
diverse projecten gericht op bevordering van economische participatie, cultuur 
en jeugd.

De kunstenaar Ro  Heilbron heeft de afgelopen jaren door het geheel 
belangloos beschikbaar stellen van diverse werken uit zijn collectie de 
fondsenwerving’’s activiteiten van de stichting ondersteund.

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie over de ZZVN bezoek dan 
de website: www.zzv.nl

Black Business Women netherlanDs ( ZZVn)

The business club Black Business Women Netherlands was established on 
January 12, 2004. The aim of the organisation is to create a platform for the 
Black Business Women in the Netherlands, to join their strengths in order 
to stimulate them in entrepreneurship by more effective use of present and 
new networks. ZZVN also creates a central and expert head point where 
government, employers, employees and sister organisations in the Netherlands 
and foreign can contact them. 

The foundation has the following mission statement; 

Reinforcing the position of the black business woman, managers and 
professionals  by an (inter)national network that enhances entrepreneurship and 
professionalism. 

ZZVN is the most important and big network organisation for black business 
women on macro, meso-and micro level national and international for relevant 
matters and questions. The ZZVN wants to improve and strengthen the 
position of the black business women purposefully, in order that there will be 
more positions in the economy, politic and society for black women, nationally 
and internationally. The ZZVN aims itself to make black business women and 
black female managers visible on the map of society, improving and spreading 
knowledge and information concerning entrepreneurship and economical 
participation. To give an extra impulse to the entrepreneurship of black business 
women in the Netherlands. 

targetgroup

The target group of ZZVN are women who want to develop their economic 
activities as an entrepreneur or professional. The word “black” is common 
language used in the Angelsaksische countries. It contains all non-ethnic Dutch 
woman who identify themselves as ’’black’’.

Besides the above mentioned economic goals the foundation also recruits 
specific fundraising for activities on national and international level helping 
several projects with the aim to enhance economic participation, culture and 
youth.

The artist Ro Heilbron has supported ZZVN by donating works of his 
collection of the last years to get fundraising for several activities of the 
foundation. 

Are you interested and wish to receive further information of the ZZVN please 
visit our website: www.zzvn.nl 



1963-Torarica-hotel, Paramaribo (Suriname) ✦ 1967-Nationale Kunstbeurs (groepsexpo), Paramaribo (Suriname) ✦ 1971-SSBS, Rotterdam (Nederland) ✦ 1972-Tiffany’s 
Gallery, Scheveningen (Nederland) / Surinam Art Gallery, Amsterdam (Nederland) ✦ 1973-Kultur Festival in Uppsala (groepsexpo) (Zweden) / Luchthaven Arlanda, 
Stockholm (Zweden) ✦ 1974-Surinam Art Gallery, Amsterdam (Nederland) / Suriname tentoonstelling RKS te Rotterdam (Nederland) ✦ 1975-Onafhankelijkheids 
tentoonstelling in Ons Erf (groepsexpo), Paramaribo (Suriname) ✦ 1976-RTD Rotterdam (Nederland) / Galerie Solidair (groepsexpo), Rotterdan (Nederland) ✦ 
1979-Galerie Solidair, Rotterdam (Nederland) ✦ 1980-Paradiso (groepsexpo), Amsterdam (Nederland) / Reizende expo (groepsexpo) (West Duitsland) / Galerie 
Srefidensi, Amsterdam (Nederland) ✦ 1981-NRP, Rotterdam (groepsexpo) (Nederland) ✦ 1982-NIVON Centrum, Rotterdam (Nederland) / Galerie Solidair, Rotterdam 
(Nederland) ✦ 1984 -Latijns-Amerikaans Centrum, Den Haag (Nederland) / Galerie Srefidensi, Amsterdam (Nederland) / Surbeza (groepsexpo), Zaandam (Nederland) 
/ Bibliotheek Hobbemaplein (groepsexpo), Den Haag (Nederland) ✦ 1985-Galerie Solidair (groepsexpo), Rotterdam (Nederland) / Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (groepsexpo), Den Haag (Nederland) ✦ 1987 -Museum De Waag (groepsexpo), Brielle (Nederland) ✦ 1988-Stadhuis te Spijkenisse 
(groepsexpo) (Nederland) / -Centrum Mertz (groepsexpo), Dordrecht (Nederland) ✦ 1989-Interculturele 
Manifestatie (groepsexpo), Terneuzen (Nederland) ✦ 1990-ZWEG (groepsexpo), Amersfoort (Nederland) 
✦ 1993-Museum voor Volkenkunde ”Suriname aan de Maas” (groepsexpo), Rotterdam (Nederland) 
✦ 1995-Galerie d’Art du Musee de Saint Martin, Marigot (Franse Antillen) / Breadfruit Gallery, Saba 
(Nederlandse Antillen) / Museum Delfshaven, Rotterdam (Nederland) ✦ 1996-Breadfruit Gallery, Saba 
(Nederlandse Antillen) / Philipsburg Jubilee Library, Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / Kunstfestijn 
Kasteel Loevestein (groepsexpo/workshops), Brakel (Nederland) / Museum Katendrecht, Rotterdam 
(Nederland) ✦ 1997-Multicultural Business Promotion (groepsexpo), Rotterdam (Nederland) / Joachim 
en Annahuis te Rotterdam (Nederland) ✦ 1998-Praktijk Dermatologie Venereologie, Prof. Dr. Stolz, 
Rotterdam (Nederland) / Stichting Humanitas, Rotterdam (Nederland) / Pelican Reef Resort, Philipsburg, 
Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / Galerie d’Art du Musee de Saint Martin, Marigot (Franse Antillen) 
✦ 1999-Breadfruit Gallery, Saba (Nederlandse Antillen) / Fundashón Muso di Kòrso, Curaçao  
(Nederlandse Antillen) ✦ 2000-”Artusi”, Rotterdam (Nederland) / Breadfruit Gallery, Saba (Nederlandse 
Antillen) ✦ 2001-Beco Spiritual & Art Centre (groepsexpo), Den Haag (Nederland) / Centrale Bibliotheek 
(groepsexpo), Den Haag (Nederland) ✦ 2002-Nieuwe Galerie (groepsexpo), Rotterdam (Nederland) / 
Galerie Mi soño (groepsexpo), Dordrecht (Nederland) ✦ 2004-Fundashón Muso di Kòrso, Curaçao 
(Nederlandse Antillen) / Nanette Bearden Fine Arts Gallery, Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / Corals 
Meadsbay Gallery, Anguilla (B.W.I.) / Jazz Festival Frangipani Beach Club, Anguilla (B.W.I.) / Galerie 
d’Art du Musee de Saint Martin (groepsexpo), Marigot (Franse Antillen) / Simpson Bay Frame Shop 
(groepsexpo), Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / Peanut Art Gallery, Saba (Nederlandse Antillen) / Sint 
Laurenskerk (groepsexpo), Rotterdam (Nederland) ✦ 2005 -Synagoge Buren, Gelderland (Nederland) 
/ -Marigot Office du Tourisme, Marigot, Saint Martin (Franse Antillen) / Philipsburg Jubilee Library, 
Philipsburg, Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / Beach Bar/restaurant/gallery Oualichi, Philipsburg, 
Sint Maarten (Nederlandse Antillen) ✦ 2006-Roman Catholic Church St.Maarten of Tours (opdracht 
drieluik)-Philipsburg, Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / -Galerie Sarai Aser, Rotterdam (Nederland) / 
-Saint-Geran Gallery (permanent), Philipsburg, Sint Maarten (Nederlandse Antillen) ✦ 2007-Beach Bar/
restaurant/gallery Oualichi, Philipsburg, Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / Beau Beau, Oysterbay 
Resort, Oysterbay, Sint Maarten (Nederlandse Antillen) / -ICS Saba (permanent), Saba (Nederlandse 
Antillen) / Galerie Pauw (groepsexpo), Oisterwijk (Nederland) / 2008-Atelier expo, Rotterdam (Nederland) 
/ Galerie Nola-Hatterman, Amsterdam (Nederland) /  Benefiet expositie, Amsterdam (Nederland)
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