
Een verrassend portret voor Jan en Riet Ammeraal 
 
Tijdens de eerste Talentenveiling in de Christus Triumfatorkerk boden Jan en Riet Ammeraal 
op een bijzonder talent van Adriaan Sala. Het echtpaar bood geld voor een mooi 
staatsieportret. In een kort gesprek met Jan en Riet horen we waarom ze meededen aan de 
veiling en of ze blij zijn met hun aankoop.  
 “We vonden de talentenveiling een heel spontane actie. En vooral dit idee van Adriaan sprak ons 
aan. Daarom hebben we geboden op dit talent. We hebben op een middag in de kerk geposeerd en 
we zijn wel verrast door het uiteindelijke resultaat.” 
Verrast, terwijl jullie zelf geposeerd hebben? Hoe kan dat? “We wisten tijdens het poseren eigenlijk 
nog niet hoe Adriaan de foto zou bewerken en wat wij er erg leuk aan vinden is dat hij als achtergrond 
dit schilderij van Scheveningen gebruikt heeft. Het is erg mooi geworden en we zijn er heel blij mee.” 
Dat klinkt goed! Dan krijgt het portret zeker een prominente plek in jullie huis? 
“Nou, niet helemaal. Riet houdt niet zo van foto’s in de huiskamer, behalve van de kleinkinderen. Dus 
dit portret krijgt een mooie plek in de voorraadkast.” Oh. Nou, we hopen maar dat Adriaan niet al te 
zeer beledigd is met deze keus… 
Hoe dan ook, het echtpaar Ammeraal heeft hiermee een leuke bijdrage geleverd aan de opbrengst 
van de talentenveiling! Ze willen graag Wilma en de andere vrijwilligers bedanken voor de goede 
organisatie. 
 

  
En Adriaan, hoe heeft hij het allemaal ervaren? 
“Bij het maken van de foto's deden de slachtoffers braaf wat ik ze vroeg, alleen moest ik Riet wel zo 
nu en dan tot de orde roepen, want zij maakte er een geintje van. In ieder geval was het een vrolijke 
fotosessie.” En hoe ben je bij de mooie achtergrond gekomen? “Ik heb de een egaal groene 
achtergrond gebruikt en bij het bewerken van de foto heb ik de achtergrond vervangen door een deel 
van Mesdag’s panorama.” En waarom deze achtergrond? “Zoals bij velen bekend zijn Riet en Jan 
Ammeraal Scheveningers van het zuiverste (zee)water. Bij het bepalen van een geschikte 
achtergrond heb ik me dus beperkt tot Scheveningse taferelen. Voor hun portret zijn dat de 
‘Scheveningse bommen’ geworden.” Zoals we kunnen zien, is het erg geslaagd. En hoe staat het met 
de rest van de biedingen op jouw talenten? Ik heb zo goed als alle fotoportretten af. Ook de cursussen 
‘Albelli’ fotoalbum maken heb ik gegeven. En dan zijn er nog de twee acrylschilderijen, waarvan de 
één klaar is en het tweede binnenkort gemaakt wordt. Dat klinkt alsof Adriaan weer heel wat mensen 
blij heeft gemaakt, met zijn creatieve gaven. Fantastisch!  


