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René Mathon is fotograaf te Apeldoorn. Hij heeft een breed 

werkterrein: bedrijfsruimtes, sportactiviteiten, landschappen, 

de pop-scene enz. Zijn sterkte komt het best tot uitdrukking in 

de  initieme  portretfotografie. In  opdracht  van  Pieter  Witte, 

rentmeester, portretteerde hij eigenaren, bewoners cq 

beheerders, staand voor landgoederen die in beheer zijn bij 

Witte Rentmeesters en Makelaars. Daarvoor bezocht hij 

markante lokaties in de Achterhoek en de omgeving van 

Warmond. Deze opnames worden getoond op de expositie. 
 

 

Fotograaf Wim Weenink uit Apeldoorn  heeft zich toegelegd 

op natuurfotografie, met name van vogels. Zijn foto’s hebben 

gestaan in the National Geographic en diverse natuur- 

kalenders. In 2012 is  een fotoboek uitgebracht over Vogels 

rondom het huis. Landgoed de Poll in Voorst en het 

natuurgebied rond de ruïne De Nijenbeek, behoren tot zijn 

top-favoriete plekken voor natuur- en landschapsfoto’s. Op 

de expositie worden natuurfoto’s getoond van het 

uiterwaarden gebied rond de ruïne De Nijenbeek. 

Brand Overeem uit Barneveld staat  bekend als de fotograaf 

van sobere en krachtige zwart- wit foto’s. Veelal staat   het 

eenvoudige boeren leven op de Veluwe centraal in zijn foto 

boeken zoals “’Beschouw ons maar als een uitzondering” en 

“’Mariahoeve, drie gezusters“. Brand heeft belangrijke 

fotoprijzen gewonnen en hangt met werk van boer Evert in het 

Rijksmuseum in Amsterdam. De landgoederen Gerven en 

Hell in de driehoek Putten-Nijkerk-Voorthuizen behoren tot 

zijn favoriete werkterreinen. 
 

 

 

Witte Rentmeesters en Makelaars staat landgoedeigenaren, 

agrariërs, overheden, particulieren, stichtingen e.d. terzijde 

bij procedures of het realiseren van woonwensen. Het beheer 

van groene ruimtes en van vele fraaie particuliere 

landgoederen vormt een belangrijk deel van de werkzaam- 

heden. Daarnaast zijn zij actief in onteigeningen, taxaties en 

bemiddeling in aan- en verkoop. Ter gelegenheid van het 

25-jarig bestaan heeft Witte Rentmeesters en  Makelaars 

deze expositie ingericht en gesponsord. 
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