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Collumn

Quatie er am dipisit wisi blan vel ul-
lum enim duis eugait alit alit aute feui 
bla faccum vercinim endre mod 
et lutatum sandit non hendre magna 
feugait, consenim volobortio dunt 
lorem vel duisseniam nonullutpate 
dolorer iustisi.
Et ad dio essenibh ent ex el ut landre 
core eugue dit, quation sequatuer 
sit, con utet, veliquis alit eugueros 
at, commodiam volobortie tie facing 
etummodigna consecte te faccummod 
modipsu scidunt la con el ing essis 
nim iriliquat prat nissequi elit niam 
zzrilit autet la adit in esecte feugait ad 
min verat, vel ex elestinim dolut wisi 
tie magna facilit praesecte veliquat, 
consenit nim irillutat, consequissim 
vel ut aut nos do et ad dunt exer susci 
el ut adipis num num quam velessent 
venim iure cor sequat veliquam, con-
senim iure facilit lor ipsuscipit praesto 
od te consectet, commodipit dolum-
mod tat lumsan erat am duipit alit 
aut alis nulland reetum nim et luptat. 
Volore duis alisl delenia mconsequisit 
wis nulpute dolobor perat, sumsandre 
tatum do eum volenisi tat luptat nim 

Wis nim doloreet, con er alis atie 
dunt vercipsusto odolore euis nim 
zzriuscip erostrud tatue eugait velit, 
vulland iamcon veliquat, veniam zzrit 
vel etue faciduisit wissi.
Olortie tem dolobore volenis nis 
duisl exer si bla facilit ad doloborero 
doloboreet prat utet, senit dolor sum 
duismod eugue eraessi.
Gait wis autpatu msandrem exer iriure 
euguer si essi ex ex enismod ipsustrud 
magna consecte eril ulla aliqui eugue 
et aliquam zzriurem il ilis num zzrit 
vel iusto conullutat aci te con vulla ad 
etuerostrud tio core endreet, senit am 
diam in henim il utem dolobor sequis 
del iriusci bla alis augait autat, sit nul-
put iriusci lluptate dio duiscilit ver si 
bla cor illan utem zzril utet ulla feuisit 
ute do conse eliquat ea commy nos ad 
diat landre modoles equisit vulput lan 
verostrud et alit nullandignim accum 
quat ut ulputpat volum quatet irit ing 
eumsandre magniamet wismolorper 
illum dolestrud deliquip eugiam, c
ommy nulla feuis nosto eriusci blame-
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tuerci el ulla faccums andreet ad te 
dolorem nulputpat wisl utpat.
Im iriliquam dip elesed del ulput 
velisis nonullum dip erit nibh esent 
lum nullaore dolore vullut nullaor ad 
dionsequi tion hent am ex eum venim 
zzrillan enim nonulputpate voluptat 
ing enibh eugiam zzrit accummy no-
nulput ut velit diam, quamet eriustrud 
diamconsed endre magnit adiat.
Aciduis et dolut vullan ut exero odipit 
praessenim esequisis numsan hent 
et utatet, cor sequat. Ut veraestie vel 
utem dolore min voloreet lobor sum 
zzrit, volum dolore veleniscilis num 
heniat vel ulput niscidunt utating el in 
ver sum diat dolobor perostrud magnis 
ad et, conum dolenim quipit aliquam 
eugait laortio conulla oreraestrud 
etum vendreros num do dolor aliquisl 
in heniam volorperat iurer incincipit 
autet volortis at. Ut lum duis nonul-
lan hendre vel dipit laor at. Pat, senit 
dolore ming erciduisit, commodit 
lutat, commolortie feummol essent 
vel diam, sed min utate min utat enit 
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Druk
Door Jan den Ouden, voorzitter

Drukwerk. 
Niet meer weg te denken. 
Ongetwijfeld komt er ook bij jullie 
elke week een hele stapel folders 
binnen. Hier (onder de rook van 
Utrecht) soms meer dan 80 per week. 
Van een keurig geseald pakket met 
reclamedragers van grootmachten als 
Blokker en Kruidvat, tot een mager 
A5-je met een schreeuwende aan-
bieding van een achteraf-stofferings-
bedrijfje’. De reclamebureaus en de 
grafi sche industrie zijn er druk mee! 
Foto’s maken en bewerken, teksten 
schrijven, opmaken (en controleren), 
drukken, afwerken, distribueren en 
bezorgen.... (Denk je daar wel eens 
aan als je driekwart weer ongelezen 
bij het oud-papier mikt?) 
Duidelijk moge zijn dat zo’n hele 
operatie behoorlijk wat kosten met 
zich meebrengt. De grote jongens met 
al die aanbiedingen moeten wel, want 
het werkt! Een kennis van ons had er-
gens in Friesland een Novaluxwinkel. 
Aan de klanten kon hij merken als een 
van zijn folderbezorgers een uur eer-
der vrij was van school. Ze hadden de 
folder eerder en togen meteen naar 
de winkel om optimaal te profi teren.

Korf!nfo was lange tijd ook een 
papiereninformatieblad. Een krantje 
met zijn beperkingen, want alles wat 
er extra aan werd toegevoegd, leverde 
meteen een frons op bij onze pen-
ningmeester. Een pagina in kleur is 
immers duurder dan een in zwart/wit. 
Enkele bladzijden extra kosten meer 
vanwege de kopieerkosten, maar ook 
omdat er dan een postzegel bijgeplakt 
moest worden. Jammer allemaal, want 
Evert Kuijt en de scribenten maakten 
er altijd veel werk van. 

Jammer als je pennenvruchten (heet 
dat in dit keyboardtijdperk nog zo?) 
en het plaat werk niet optimaal ‘uit de 
verf’ komen.
Hierbij het eerste digitale exemplaar 
van het blad dat nu ‘Korf-magazine’ 
heet. We kunnen nu volop kleur 
gebruiken, zonder Jo van Lagen op 
kosten te jagen. Er mogen nu zoveel 
pagina’s gebruikt worden als we wil-
len, er kunnen links naar websites in; 
fi lmpjes zelfs! Daarbij kunnen we aan 
iedere belangstellende een exemplaar 
geheel kosteloos ter beschikking stel-
len. Ook naar kranten en tijdschriften 
toe kunnen we op deze wijze iets aan 
de PR van de vereniging doen.

Boven deze column staat ‘druk’.
Wie niet? Vraag ik me af.
Toch is hier weer een lezenswaardig 
nummer van ons verenigingsblad.
Gemaakt door mensen die temidden 
van hun drukke werkzaamheden tijd 
hebben ingeruimd om wat te schrijven. 
Wil jij ook wat tijd maken?
Mede namens Evert bedankt!

Bekende fi  guren
Door Geertje van den Broek

Bij ons puilt het uit van het oude nieuws. 
Interessante artikelen kan ik moeilijk 
wegdoen, zodoende. Ik knip ze uit, 
verstop ze soms ter aanvulling in boeken, 
om ze later tot mijn grote vreugde weer 
te ontdekken. En altijd overal stapeltjes. 
Bij tijd (nagenoeg geen) en wijle zoek 
ik die uit en verdwijnt het kaf. Maar het 
artikel uit het RD van 1/11 ‘98 bewaar 
ik zo lang mogelijk. Daarin las ik iets 
belangwekkends n.a.v. de tentoonstelling 
’Kandinsky, de grote doorbraak rond 1913’ 
destijds in het Gemeentemuseum te Den 
Haag. Tot 13 juni 2010 is/was (ligt eraan 
wanneer Korf magazine uitkomt) er weer 
een tentoonstelling, vandaar. Het werk 
van voor WOI spreekt mij persoonlijk 
het meeste aan. Ook de latere ‘cirkels’ 
kan ik waarderen.

“Rond 1909 was Kandinsky tot het 
besef gekomen dat de afbeelding zijn 
schilderijen geen goed deed. In zijn 
Ruckblicke (1913) maakt hij melding van 
een belangrijke ervaring in dit opzicht. 
Op een avond zag hij in zijn atelier in het 
schemerlicht ”een onbeschrijfelijk mooi 
en van een innerlijk gloeien doordrenkt 
schilderij’ staan. Hij nam alleen vormen 
en kleuren waar, geen voorstelling. Het 
was een van zijn eigen kunstwerken, dat 
op z’n kant tegen de muur stond. De 
volgende morgen was de betovering 
verbroken en overheerste de afbeelding 
weer. ‘Nu wist ik dat de afbeelding mijn 
schilderijen schade berokkende’, aldus 
Kandinsky. In de volgende jaren deed 
de schilder verwoede pogingen om elke 
verwijzing naar de zichtbare werkelijk-
heid uit zijn kunstwerken te houden. Met 
andere woorden: hij probeerde abstracte 
schilderijen te maken.”
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Improvisatie 19, 1911 (olieverf op linnen, 120x141,5cm 
– Munchen)

Kandinsky	gaf	dit	doek	de	aanvullende	titel	‘Blauwe	klank’.	In	
dit	werk	overheerst	met	droog	penseel	gestreept	opgebracht	
blauw.	“Hoe	dieper	het	blauw	wordt,	hoe	meer	het	de	mens	
naar	het	oneindige	roept,	in	hem	het	verlangen	naar	het	reine	
en ten slotte het bovenzinnelijke wekt. Het is de kleur van 
de hemel, zoals we ons die voorstellen bij de klank van het 
woord	hemel.	Blauw	is	de	typisch	hemelse	kleur.”

Improvisatie zondvloed, 1913 (Olieverf op linnen, 
95x150cm – Munchen)

“Niets zou verkeerder zijn dan dit doek te bestempelen als 
de weergave van een gebeurtenis. Een grote ondergang die 
een objectieve indruk maakt, is net zo goed een volledig en in 
zijn klank afgescheiden levend lofl ied als een hymne van het 
nieuwe	ontstaan	dat	volgt	op	de	ondergang”.	(Kandinsky	in	
het ‘Sturm’-album 1912)

Enkele cirkels, 1926 (Olieverf op linnen, 
140,3x140,7cm – New York)

“Wanneer ik de laatste jaren bijvoorbeeld zo vaak en 
hartstochtelijk	graag	de	cirkel	heb	gebruikt,	is	de	reden	
(of oorzaak) daarvoor niet de ‘geometrische’ vorm van de 
cirkel, of zijn geometrische eigenschappen, maar mijn sterke 
gevoel van de innerlijke kracht van de cirkel in zijn talloze 
varianten; ik hou van de cirkel zoals ik vroeger bijvoorbeeld 
van	het	paard	heb	gehouden	–	misschien	meer,	daar	ik	in	
de	cirkel	meer	innerlijke	mogelijkheden	vind,	de	reden	
waarom	hij	de	plaats	van	het	paard	heeft	ingenomen.”		
(Kandinsky in 1930 aan Will Grohmann)

Kandinsky’s	artistieke	nalatenschap	is	te	vinden	in	de	vol-
gende woorden uit een artikel dat hij in 1937 schreef voor 
een	Zweeds	tijdschrift:	“Ik	vraag	u	niet	te	denken	dat	mijn	
schilderkunst	‘geheimen’	voor	u	probeert	te	onthullen,	dat	
ik (zoals sommigen geloven) een speciale ‘taal’ heb uitge-
vonden zonder welke mijn schilderkunst niet kan worden 
ontcijferd.	Je	moet	de	dingen	niet	ingewikkelder	maken	dan	
ze in werkelijkheid zijn. Mijn ‘geheim’ bestaat alleen daaruit 
dat	ik	gedurende	jaren	het	gelukkige	vermogen	verkreeg	
(misschien	onbewust	bevocht)	mij	(en	daarmee	mijn	werk)	
te	bevrijden	van	‘bijgeluiden’,	omdat	voor	mij	elke	vorm	le-
vend, klank- en dus uitdrukkingsvol werd. En daarbij kwam 
de	niet	minder	gelukkige	mogelijkheid	uit	de	oneindig	grote	
vormenschat vrij en zonder schroom die vorm te kiezen 
die	ik	voor	dit	geval	(=	werk)	nodig	had.	Ik	hoef	me	daarbij	
niet	om	inhouden	te	bekommeren,	maar	alleen	om	de	
juiste vorm. En de juist eruit gehaalde vorm geeft uitdruk-
king aan zijn dankbaarheid door zelf helemaal alleen voor 
inhoud te zorgen. De ‘inhoud’ van schilderkunst is schil-
derkunst. Er hoeft niets ontcijferd te worden: de inhoud 
spreekt	vreugdevol	tot	diegene	voor	wie	de	vorm	levend	is	
en	dus	inhoud	heeft.”

Kandinsky

Juni 2010
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Wassily Kandinsky (1866-1944)

De	tentoonstelling	“Kandinsky & der blaue Reiter” 
werd wegens overweldigende  belangstelling verlengd t/m 13 
juni	2010.	Gemeentemuseum	Den	Haag.

Geraadpleegde	literatuur:
Wassili Kandinsky, De weg naar abstractie	–	Ulrike	Becks-Ma-
lorny - Taschen / Librero 

Kandinsky

Juni 2010



	 					Korf-Magazine	Januari	2010		�

Beeldverslag	korfdag								 	 	 	 	 	 	 Piet	den	Hertog

Juni 2010



	 					Korf-Magazine	Januari	2010		�

Beeldverslag	korfdag	 	 	 	 	 	 	 	 Piet	den	Hertog

Juni 2010



	 					Korf-Magazine	Januari	2010		�

Beeldverslag	korfdag				 	 	 	 	 	 	 	 Piet	den	Hertog

Juni 2010



Terwijl we op die zonnige 
zaterdag 15 mei de beelden 
van Leendert Houtekamer 
bewonderden, werden we 
ook aan het werk gezet door 
het beantwoorden van 5 
vragen.
Een overzicht van de ant-
woorden.

1.	
Hoe waardeert u het schetsmatige 
werk (schilderachtige benadering) ten 
opzichte van het meer uitgewerkte (een 
benadering, gericht op een sterke vorm 
en een overal aanwezige spanning in de 
contourlijn)?

Het	schetsmatige	werk	heeft	veel	
zeggingskracht. Het uitgewerkte werk 
heeft	meer	sereniteit.
Beide	technieken	waarderen	we.	Toch	
vinden	we	het	uitgewerkte	werk	wat	
minder	interessant	dan	het	schetsma-
tige.	Bij	de	schilderachtige	portretten	
krijgt	de	fantasie	meer	ruimte.	-	Het	
uitgewerkte	werk	noopt	tot	langer	
geboeid	ernaar	kijken.

2.	
Welk werkstuk/welke werkstukken 
springt/springen er volgens u uit in 
positieve zin (denk aan vorm en zeg-
gingskracht).

Genoemd	werden:	Vrouw	met	angisa	
(prachtig gemaakt, zeggingskracht, 
hoogstaande,	edele	uitstraling)	
- Oude vrouw - De muzikant (zeer 
koninklijk)	-	Ursula	2005	(erg	sterk	
portret,	houdt	het	midden	tussen	
beide	stijlen)	-	Dorocella	2008	-	Ma-
thilde	(wat	weerbarstig).

3.	
Welk werkstuk vindt u van mindere kwali-
teit en waarom?

Dame	met	lange	japon	(japon	heel	
mooi, gezicht wat nietszeggend t.o.v. de 
nadrukkelijke	japon)

4. 
Heeft het getoonde werk in zijn geheel 
een eigen karakter? Zo ja, kunt u dit                  
omschrijven?

Ja, zeer artistiek met eigen stijl. - Het 
houten	beeld	doet	me	aan	mijn	overle-
den vader denken, toen hij 92 jaar was, 
vlak voor zijn sterven, heel ontroerend. 
- In het werk van Leendert zijn de 
modellen	heel	statig	en	trots	uitgebeeld.	
Het zijn allemaal bijzondere persoon-
lijkheden.	-	Het	werk	heeft	een	sterke	
uitdrukkingskracht.

5.	
Heeft u verder commentaar, adviezen 
waarmee ik mijn voordeel kan doen?

We zouden graag zien dat de kun-
stenaar wat meer aparte typen zou 
weergeven. Ook zou van ons de 
huidstructuur	wat	minder	glad	mo-
gen. – Leendert, je werk is prachtig, 
ik kan niet anders zeggen (Corrie 
Ravensbergen).	–	Probeer	ook	eens	
bekende	persoonlijkheden	met	spe-
cifi eke karakters (bijv. B. van der Vlies, 
Franca	Treur,	J.P.	Balkenende),	maar	
ook zwakbegaafden of iemand met 
Down-syndroom. – Laat je prach-
tige	beelden	door	(meer)	mensen	
bewonderen,	tot	eer	van	de	Gever	
van	je	talent.

De volgende afbeeldingen zijn door Piet 
den Hertog gemaakt. Ze geven een 
prima overzicht van de tentoonstelling.

Hoe	dachten	wij	over	de	beelden	van	
Leendert?

Door Evert Kuijt

‘In het werk van Leendert zijn 
de modellen heel statig en trots 

uitgebeeld. Het zijn allemaal 
bijzondere persoonlijkheden’
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C.C.S.K

Ongetwijfeld	bent	u	nieuwsgierig	geworden:	wat	is	dat	
nu in KorfMagazine? Gaan ze daar ook al met afkor-
tingen beginnen? Even geduld, lezer(es), eerst even wat 
lezen… 
Een paar dagen geleden werd ik ruw uit m’n middag-
slaapje (1,5 uuur) gehaald, de telefoon… ‘Met Evert,’ 
klonk	het	in	mijn	oor.	‘Gerard,	ik	bel	je	namens	het	
bestuur, of je bereid bent om de Korfl eden te bellen, of 
ze een stukje voor het Korf-Magazine willen schrijven. 
Voordat ik goed en wel wakker was, had ik al ja gezegd. 
Een dag later dacht ik pas: Daar zit je weer mooi aan 
vast,	jongen.	
Evert vertelde verder over de digitale enquête en de 
respons	erop.	Met	moeite	kon	ik	er	mijn	aandacht	bij	
houden, zo slaperig was ik. ‘Ik maak een lijst van de 
mensen	die	positief	hebben	gereageerd.	Die	stuur	ik	je	
op, dan kun je het op je gemak na lezen. Twee weken ga 
ik	naar	Roemenië.’	
Twee dagen erna kwam de informatie: tien Korfl eden, 
inclusief bestuur, willen zich inzetten om een artikel te 
schrijven.		SCHRIK…! Dat	is	ongeveer	25	%.	Daar	
zit ik weer aan vast!
U zult kunnen begrijpen dat ik even heb moeten slik-
ken	en	overleg	ben	gaan	plegen	met	enkele	bestuursle-
den,	om	mijn	plannen	door	te	spreken.	Vóór	september	
2008	belde	ik	een	aantal	leden	via	de	ledenlijst,	maakte	
een	babbeltje	voor	het	onderling	contact	en	sprak	een	
datum	af	voor	een	herinneringsbelletje,	na	even	met	
Evert gebeld te hebben. 

In deze werkwijze breng ik een kleine verandering aan 
en wel deze: een week voor de inleverdatum stuur ik 
een	mail	als	herinnering.	
U zult begrijpen dat ik de resterende 75 % toch ook 
zal gaan bellen. Je bent A-, B- of C-lid van Korf en op 
de	R.	spreek	ik	u	aan.	We	kennen	allemaal	de	uitdruk-
king:	
We	hebben	het	allemaal	druk.	Inmiddels	ben	ik	in	mijn	
zeventiger jaren en vind mezelf te oud voor smoesjes 
en sprookjes, dus… 

AAN DE VRUCHTEN KENT 
MEN DE BOOM !!! 
Het	bestuur	heeft	besloten	om	het	blad	tweemaal	per	
jaar digitaal te laten verschijnen. Als er per keer zeven 
leden een A-4tje op sturen met een foto naar Evert 
, dan zal hij het redigeren en dan bent u ongeveer 
eenmaal	in	de	twee	jaar	aan	de	beurt	om	een	stukje	te	
schrijven	of	iets	van	een	ander	in	uw	stijl	te	vertalen.	
We zijn creatief genoeg om iets te verzinnen.

C . C . S . K. …
Heeft	u	al	kromme	tenen	van	de	spanning	door	de	
nieuwsgierigheid?	Dat	behoeft	contact.

C.C.S.K.

Juni 2010
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Waarom teken je eigenlijk?
          Door Kees den Braber	

Deze vraag zal u waarschijnlijk niet onbekend 
zijn. Waarom doe je het eigenlijk, dat teke-
nen. Al die lijnen op zo’n velletje…, wat een 
gedoe…!  
Op deze vraag probeer ik wat antwoorden te 
geven.	

In	voorgaande	artikelen	citeerde	ik	een	aantal	kunstenaars.	
Het	waren	uitspraken	van	kunstenaars	die	abstract	werken.	
Mijn	eigen	abstracte	werk	leverde	mij	de	naam	Kees	Kelly	
op, bij monde van onze voorzitter. Nee, niet naar prinses 
Grace Kelly, maar naar Ellsworth Kelly, Hard-Edge-kunste-
naar, die schilderijen maakte als Blue Curve (1982). 	
Gaandeweg	liep	ik	vast	met	mijn	abstracte	werk.	Dit	kwam	
door	redenen	van	beeldende	aard,	maar	ook	door	andere	
oorzaken. Ik wil ze niet alle noemen, maar één reden was 
dat	ik	het	werken	naar	de	waarneming	begon	te	missen.	Dit	
vond ik zelf verwonderlijk, want mijn abstracte werken von-
den	hun	bestaansrecht	voornamelijk	in	scherp	waarnemen.	
Wat	ik	miste	was	de	lol	van	het	kijken	naar	iets	en	dat	weer-
geven in een tekening of schilderij. Het geziene weergeven 
in heldere beeldtaal, dat is de uitdaging! Gewoon met een 
HB-vulpotlood.		
Wij waren met ons gezin aan de Noordzee bij Vrouwenpol-
der en ik probeerde te tekenen wat ik zag. 
	

Afgaand tij (Vrouwenpolder),2009 12,9x17,7 cm

In Oostenrijk zaten we vlakbij de Breitach, een helder stro-
mend water, dat zijn weg zoekt tussen de stenen. 

Breitach (bij Mittelberg, Oostenrijk), 2009 23x19,6 cm

Eerder waren we op een hoge top in Zwitserland, je ziet het 
komende	morgenlicht	langs	de	bergwand	strijken.	

Morgenlicht Rosswald (Zwitserland), 2005, 15,4x22,9 cm

Waarom	teken	je	eigenlijk?

Juni 2010
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Met	een	groepje	leerlingen	woonde	ik	een	concert	bij	in	De	
Doelen. We zaten helemaal vooraan, met een prachtig zicht 
op	de	strijkers.	

Violiste Rotterdams Philharmonisch Orkest,12 3 2010, 11x15 cm

Tussendoor kon ik nog net een koperblazer zien. Eén leer-
linge boog zich naar me toe en fluisterde: ‘Waarom doet u 
dat,	meneer?’	Mijn	antwoord	was	natuurlijk:	‘Omdat	ik	het	
leuk vind!’ Dat teken- en kijkplezier is hopelijk te zien. Het 
wordt	bijna	tastbaar	in	het	stilleven	met	de	peren.	

Peren en bakje, 2010, 19,7x32,1 cm

Het lijken wel luie zeerobben die genoeglijk met elkaar con-
verseren,	terwijl	twee	nieuwsgierigen	over	de	rand	kijken.		

Maar er is meer dan het plezier van het kijken en weerge-
ven. De kunstenaar moet zich niet boven de kijker plaatsen. 
Integendeel, laat hij maar dienstbaar zijn.  Een mooie gele-
genheid deed zich voor bij de verbouwing van ons kerkge-
bouw.	

Op een actiemarkt konden gemeenteleden zich laten por-
tretteren tegen een zelf te bepalen prijs, alles voor de kerk.	

Dhr. R. Hoogerland, 2009, 28,9x21,5 cm

Waarom	teken	je	eigenlijk?	Meestal	geef	ik	als	antwoord:	
’Omdat ik het niet laten kan.’ En dat is naar waarheid. Maar, 
en ik denk dat u dat begrijpt vanuit een open Bijbel, daar zit 
ook een gevaarlijke kant aan. Is het wel zo goed als je iets 
niet	laten	kan?	
Waarom teken je eigenlijk? Omdat ons nog zoveel moois 
gelaten	is	in	Gods	schepping,	wat	vraagt	om	weergave,	als	
een	soort	antwoord,	maar	dan	een	erg	gebrekkig.	
Waarom	teken	je	eigenlijk?	Niet	omdat	het	gemakkelijk	
is om te doen, maar omdat het geziene me als het ware 
uitdaagt.

Ik wil besluiten met een citaat van Paul Citroen: ’Als een 
schilderij klaar is, zie je pas hoe je het had moeten doen.’

De tekeningen en meer werk zijn te zien op 
www.keesdenbraber.nl	.	

Eén leerlinge boog zich naar me toe en fluisterde: 
‘Waarom doet u dat, meneer?’ Mijn antwoord was 

natuurlijk: ‘Omdat ik het leuk vind!’

Waarom	teken	je	eigenlijk?
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Korf werkbespreking
Bert	Bosch

’portret van vader Bosch’
-	achtergrond	misschien	andere							
	kleur

’bloemvorm op sokkel’
De	bloem	is	van	klei,	de	sokkel	van	gietklei
Vaktechnisch	een	spannend	proces
-	 Mooie	eenvoudige	vorm
-	 Achtergrondkleur	is	niet	nodig

’vervallen schuur in het zonlicht’ 
Lijnspanning en lichtval
-	Boeiende	tekening,	niet	veranderen
- Donkere vlaken zijn te dominant
-	Je	kunt	er	verder	mee	door	kleur	toe	te	voegen
-	Tip:	ga	etsen	of	scannen	en	bewerken	 		

Gerard	Sollman

Martijn	Boer

Geert  Lammers

’krabbels in dummy’ 
e.d.

-	prachtige	schetsen
-	ruig	en	spontaan

Korf	werkbespreking
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Jan	den	Ouden

’Zeegezicht’
-	 De	lucht	is	spontaan	geschilderd
- De zee moet meer rechte lijnen krijgen
- Tip: foto’s van de zee gebruiken

’portret van Leon’
- Een vlot portret waarbij het roze het  
	 afmaakt
-	 Misschien	de	ogen	wat	scherper	maken

Jan	van	den	Berge

’Het nieuwe Jeruzalem’
Opzet voor een wandkleed versie 3
Te zien is o.a. De Boom des Levens en de Fontein des 
Levens. In het midden zijn kristalvormen verwerkt. 
- Een indrukwekkend geheel   

Piet	van	der	wolf

’Het wad op Terschelling’
-De	verticalen	in	de	lucht	geven	spanning	en	evenwicht
-Er zou meer schaduw in het land verwerkt kunnen worden
-Het middengedeelte zou wat diepte kunnen gebruiken
-Het	oog	wordt	teveel	kanten	opgeleid
-Een indrukwekkend geheel!

Riet	Buis

Korf	werkbespreking
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Verslavend	Creatief?	 	 	 		Door Martijn Boer	

Altijd is het weer afwachten hoeveel er komen. Hebben ze 
de	moed	om	te	komen,	wat	is	er	de	afgelopen	week	gebeurd,	
zijn ze er nog, komen er nog nieuwe bij. Hoe zal de sfeer zijn? 
Gespannen, ontspannen, zwaarmoedig of opgewekt.
Elke dinsdagavond ben ik met een aantal bewoners te vinden 
in het atelier van een instelling voor verslavingszorg. Als vrij-
williger	begeleid	ik	hun	beeldend	proces.
Het is vaak de vraag: wie leert van wie? Het zijn mensen met 
veel	levenservaring.	Mensen	van	wie	hun	werk	soms	wat	laat	
zien van hun leven.
Neem nu Sjoerd (niet z’n echte naam). Hij is al achterin de 
40. Een grote kerel. In z’n mond ontbreken een paar tanden. 
Hij verzekert me dat hij dat zo snel mogelijk laat verhelpen, 
want zo komt hij niet aan een baan…In z’n jeugd is er weinig 
naar hem omgekeken. Hij kan maar net lezen en schrijven. Vol 
trots	vertelt	hij	hoeveel	kilo	vlees	hij	in	een	uur	sneed,	toen	
hij nog werkte. In mooie stukken met het juiste gewicht… 
gewoon	op	het	gevoel.	Hij	werkte	minimaal	12	uur	per	dag.	
Sliep maar een paar uur per nacht. Dankzij de drugs hield hij 
dit vol. Het enige wat hij z’n vrouw en zoontje kon geven was 
geld.
Om	een	kort	verhaal	lang	te	maken.	Uiteindelijk	belandde	hij	
overspannen,	gescheiden	en	verslaafd	op	straat.	Z’n	dromen	
over	de	toekomst	nam	hij	mee.	

Hij	probeerde	een	aantal	keren	af	te	kicken.	
Ondertussen	deed	hij	een	cursus	glaskunst,	met	de	bedoe-
ling	daar	ooit	nog	iets	mee	te	doen.
Nu is hij zo ver. Na jarenlang de zware glasplaten meege-
sleept te hebben, begint hij nu met één van z’n (haalbare) 
dromen: een glazen ‘piramide’ om bonbons op te presente-
ren.
Elke dinsdag is hij bezig. Eerst het glas in vier driehoeken 
snijden,	daarna	schuren,	vervolgens	aan	elkaar	lijmen;	eerst	
de	verkeerde	lijm,	daarna	de	goede.	Hij	hoeft	alleen	nog	
maar kleine stukjes glas er horizontaal op te lijmen, zodat 
daar	de	bonbons	op	kunnen	liggen.
Twee	weken	geleden	kwam	hij	niet	opdagen.	‘Hij	is	‘terug-
gevallen,’	meldden	de	andere	bewoners.	‘Hij	had	gebruikt	
op	het	terrein	en	dan	word	je	meteen	weggestuurd.’	Z’n	
onafgemaakte	werkstuk	bleef	liggen,	en	ligt	er	nog.	Als	een	
monument	van	vervlogen	hoop.

Elke dinsdagavond ben ik met een aantal bewo-
ners te vinden in het atelier van een instelling voor 

verslavingszorg. Als vrijwilliger begeleid ik hun 
beeldend proces.

Verslavend Creatief
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Monotype	of	Monoprint	 	 				Door Geert Lammers	

Op  zaterdag 6 februari de studiedag ‘Ja tegen kunst’ in Gouda, 
maar ook op de afgelopen Korfdag heb ik diverse vragen 
gekregen over de techniek van de monotype. Het bleek dat niet 
iedereen deze techniek kende. Vandaar dit artikeltje. 

Mono is een, type is drukken. Dus van een monotype is 1 goede 
afdruk mogelijk. Altijd een unica. Zie afbeelding 3.

Je rolt een glasplaatje in met drukinkt. Legt er een blaadje op en 
tekent aan de achterkant. De druk van de pen maakt wollige 
lijnen en vlekjes. In spiegelbeeld komt de afdruk op het papier.

Variaties in monotypen naast de bovengenoemde methode

1. Je	kunt	ook	de	glasplaat	in-inkten	en	gelijk	in	de	inkt	teke-
nen, dan een blaadje er op leggen en aanduwen. De afdruk zal 
dan	de	tekening	in	witte	lijnen	op	een	donkere	achtergrond	
laten zien. 

2.	De	glasplaat	in-inkten,	er	een	blaadje	opleggen	en	daar	
bovenop	een	foto	uit	een	tijdschrift	bijvoorbeeld.	De	foto	
wordt overgetrokken en de vormen worden zo overge-
bracht	op	het	tekenblaadje.	Niet	te	dik	papier	gebruiken,	
anders	wordt	de	tekening	waarschijnlijk	te	vaag.	

3. Het gebruik van verschillende kleuren drukinkt. Er zijn 
verschillende	manieren	op	kleur	aan	te	brengen.

4.	De	monotype,	de	afdruk	dus	met	kleur	inwerken.

5.	De	monotype	scannen	en	dan	een	paar	keer	afdrukken	
op	teken-	of	fotopapier	en	daarna	de	kopieën	telkens	inschil-
deren.	Zie	afbeelding.

Monotype	of	Monoprint
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6. Er zijn twee soorten drukinkt: op water- en op oliebasis. 
Het	voordeel	van	drukinkt	op	oliebasis	is:	je	kunt	er	later	met	
waterverf overheen schilderen, zonder dat de ondergrond 
weer	oplost.	Zo	Is	afbeelding	1	ontstaan.		Je	kunt	dan	ook	
tijdens	het	maken	op	de	achterkant	met	terpentine	druppen,	
er	ontstaat	dan	een	wolliger	effect.	Inschilderen	met	olieverf	
kan	ook.
Algemene	tip:	als	je	in	een	monotype	gaat	werken	met	kleur,	
zorg er dan voor dat de monotype       steeds deels zichtbaar 
blijft! 

Heb je vragen? glammers@filternet.nl

Monotype	of	Monoprint
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