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Iets wat goed is, iets wat doordacht is, iets waarvan u intens geniet…. Dat wilt u toch delen
met anderen? Anderen ook enthousiasmeren over je mooie werk. Een werk dat je zo
middelmatig vond, dat weer opnieuw werd opgezet, een werk dat heel lang geen aandacht
kreeg en ineens…. was het er! Je beoordeelt het… Je nodigt ook anderen uit om eens te
kijken…. En iets wat zo klein en iel was in het begin, is nu zo opgeheven. Genieten met
anderen van kleuren, van lijnen, van het samenspel, van….
Welkom bij Korf! Laat iedereen het horen!

Interview
Gonda den Engelsman-Karens,
Hoevelaken
Korte levensschets

echt een ervaring die voor mij het begin is geweest

In 1973 ben ik in het Zeeuwse Goes geboren. Mijn

van een zoektocht in het verbeelden van de werkelijk-

ouders verhuisden al snel naar Barneveld, waar ik

heid. Op het voortgezet onderwijs kreeg ik les van Jan

mijn jeugd heb doorgebracht. In 1995 trouwde ik met

den Ouden. Daar heb ik bijzonder veel geleerd. Vooral

Jan Peter Baan. We hebben vier kinderen gekregen.

in het examenjaar kregen we de gelegenheid om met

Jan Peter is in 2003 overleden. Afgelopen mei ben ik
getrouwd met Adriaan den Engelsman. We wonen nu
in Hoevelaken.
Welke opleiding, vertel iets over jezelf, waarom
boeit kunst je en wanneer ben je er mee begonnen
en hoe is het groeiproces/verloop geweest?
Toen ik op de lagere school zat, bleek dat ik meer had
met tekenen dan met rekenen. Mijn ouders hebben
me als kind echt positief gestimuleerd in het creatief
bezig zijn. Zo mocht ik voor de geboorte van mijn
zusje het geboortekaartje tekenen. Ik weet nog goed
hoe ik het magische van verf ontdekte. Ik logeerde
bij mijn tante; zij schilderde met aquarelverf. Ik mocht
het ook proberen op van dat prachtige sjieke papier.
De druppels water die de kleuren meezogen en met
prachtige randjes opdroogden; geweldig! Het was

Dinie Boogaart

“Ik schilder graag
thema’s die een
boodschap in zich
hebben.”

veel materialen en technieken kennis te maken. De

gezinsleven heeft van tijd tot tijd het creatieve proces

verf moest spetteren, je moest je grenzen verken-

stilgelegd. Om toch bezig te blijven heb ik de afgelo-

nen: “niet zo tutten, niet van dat benauwde!” Ik heb

pen jaren regelmatig bij Jan den Ouden geschilderd. Ik

overwogen om de kunstacademie te gaan doen, maar

heb veel van hem geleerd; zijn stijl en zienswijze heeft

het onderwijs had toch mijn voorkeur. In Gouda heb ik

mijn werk gestempeld. Op dit moment heb ik wekelijks

de Pabo gedaan en daar les gehad van Tijs Huisman.

les in Amersfoort van Mitzy Renooy.

In deze tijd heb ik de illustraties voor het prentenboek
`Mijn tol` gemaakt. Voor de Gezinsgids mocht ik een

Welke stijl spreekt je het meest aan, welke schilder

periode het kinderverhaal illustreren. De drukte van het

of beeldhouwer is favoriet?
Wat me het meest aanspreekt is heel lastig te zeggen;
Vermeer, Rembrandt… er is zoveel moois. Het werk
van J.H. Weissenbruch bijvoorbeeld; de mooie lichtval
en de losse toets. Jan Mankes vind ik heel bijzonder;
hij weet een heel eigen wereldje te creëren.
Van de hedendaagse schilders vind ik het werk van
Pieter Pander heel goed; origineel en knap geschilderd. Dinie Boogaart vind ik ook geweldig schilderen.
Soms bekijk ik werk van haar op internet voor ik aan
een schilderij begin. Gewoon om geïnspireerd te raken
door haar losse stijl en kleurgebruik.

Balletmeisje, Mitzy Renooy

Jan Mankes

Quirine, Gonda den Engelsman

In welke stijl werk je het liefst, welk materiaal, waar
werk je naar toe of anders gezegd, wat is je ideaal
m.b.t. je werk. En welk thema, bijv. stilleven en
waarom?
Het liefst werk ik met olieverf. Qua thema boeit me het
portret het meest. Het stilleven vind ik ook leerzaam
om te doen. Ik ontdekte dat ik meer in lijnen denk dan
in vlakken. Dat is bij het schilderen soms een belemmering. Realistisch schilderen met een losse toets is
de stijl die ik nastreef.
Toekomstplannen
Ik schilder graag thema’s die een boodschap in zich
hebben. Het schilderij moet een verhaal vertellen; de
kijker aan het denken zetten. Daarnaast is het voor
mij ook heerlijk om gewoon iets moois te maken. Een
mooie lichtval op een foto maakt me snel enthousiast
om het te gaan schilderen.
De balans tussen het schilderen van de mooie dingen
om me heen (zoals een bos tulpen, een teenslippertje)
en het schilderen met een bedoeling, een diepere laag,
vind ik nog lastig.
Op dit moment ben ik bezig om vooral veel te schil-

Fleur, Pieter Pander

deren. Ik wil graag mijn vaardigheid vergroten. Dan is
het handig om alledaagse voorwerpen te schilderen.

mijn schilderijen mensen te raken en aan het denken

Maar tegelijk komen er alweer ideeën in me op om

te zetten. Ook zou ik graag verschillende stijlen willen

vorm te geven. Mijn toekomstdroom is toch om met

uitproberen.

glimmende verflaag verleden tijd was.
Her en der hadden de roestplekken en beschadigingen
de bak aangetast. Zo’n beeld geeft me gedachten; het
sluit aan bij dingen die al in je gedachtenwereld een
plek hebben. De roestbak als beeld van ons leven.
Glanzend mooi geschapen…roestplekken…aantasting
van buitenaf en van binnenuit. Idee voor een abstract
schilderij? De verfhuid boeide me dan zo dat ik me
schuldig maakte aan bumperkleven…
Welk museum is favoriet?
Tot op heden zijn het Rijksmuseum en het (voormalig)
Scheringa-museum de musea die er voor mij uitGouden appelen in zilveren schalen, Gonda den Engelsman

springen. De beurs Realisme in Amsterdam geeft me
jaarlijks inspiratie.

Wat wil je anderen meegeven...?
Een werk moet mooi zijn om te zien. Ik houd heel erg

Waarom lid van KORF?

van ‘mooie verfplekjes’. En een beeld moet blijven

Het is mooi om vanuit de reformatorische hoek men-

boeien. Ik heb een tijd een stilleven van Henk Hel-

sen te ontmoeten die de passie hebben om mooie

mantel te leen gehad. Prachtig geschilderd werk. Maar

dingen te maken. Je kunt elkaar stimuleren, bewust

ik moet zeggen dat ik er na een poosje niet meer naar

maken van aspecten in het beeldend werk, tips geven,

keek… Het was een decoratie aan de wand geworden.

enz. De werkbespreking is daar prima geschikt voor.

Een kunstwerk moet aan het denken zetten. En vooral
moet er iets wringen; zoals een open eind in een goed

Verbeterpunten, advies, positieve punten...

literair boek. Ik merk wel dat ik al snel iets wil schilde-

Tijdens de werkbespreking is er de gelegenheid om

ren dat het onvolmaakte van deze wereld weergeeft.

elkaar op het werk te bevragen. Ik ervaar dit altijd als

Niet zo zeer iets vrolijks maar eerder iets aangrijpends.

heel waardevol. Door de zienswijze en de werkwijze

Dat is te zien in het schilderij ‘Q-koorts’. Het leven in al

van verschillende mensen merk je waar je zelf staat en

zijn onbevattelijkheid kan soms zo op me afkomen dat

waar je naar toe wilt. Het werkt opscherpend.

ik het niet anders kan ‘behappen’ dan het te vangen in

Ik zou het mooi vinden om wat vaker als Korfleden

een beeld. Dan krijgt een gevoel of emotie vorm en is

gezamenlijk actief bezig te zijn.

het begrensd.
Laatst reed ik op de snelweg achter een grote contai-

Waar ben je momenteel mee bezig?

nervrachtwagen. Aan de ijzeren bak was te zien dat de

Op het moment ben ik bezig met een olieverfschilderij
van onze trouwauto.

Q-koorts, Gonda den Engelsman

Trouwauto, Gonda den Engelsman

Hoe anderen denken over mijn werk
De kinderen zijn altijd heel enthousiast als ik schilder.
Maar daarnaast zijn ze ook best kritisch en wijzen
me op ‘fouten’ in het werk. Ik merk dat er een groep
mensen is die het vooral boeiend vindt als ik dingen
maak met een diepere laag. Het hoeft dan niet perse
‘een plaatje’ te zijn; als het maar raakt. Maar er zijn
ook mensen die vooral het werk ‘dat zo boven de bank
kan’ mooi vinden; realistisch geschilderde stillevens
bijvoorbeeld. Het is mijn streven om in de toekomst
minder afhankelijk te zijn van wat anderen ervan vinden. Hoewel het altijd wel blijft meewegen!
Waar zou je graag willen exposeren?
Afgelopen zomer in Buren heb ik voor de eerste keer
mijn werk geëxposeerd. Ik vind het dus al heel bijzonder om sowieso te exposeren.
Welk kunstboek is favoriet en waarom?
Het boek ‘Portretten van portrettisten’ van Harriet
Stoop-de Meester en Cathinka Ubbens-Huizing vind ik
een prachtig boek over hedendaagse portretkunst.
Literatuur, poëzie en proza, wat is je voorkeur?
Ik lees graag een mooi boek. Omdat ik een kritische

Tulpen, Gonda den Engelsman

lezer ben en weinig tijd heb om te lezen, is mijn stapel
favorieten helaas niet zo hoog. Het paradijs van Jan
Overduin, Het negende uur van Pieter Nouwen, Gloed

Wanneer schilder je? Heb je muziek aan en welke

van Sandor Marai en de boeken van B. Nijenhuis zijn

muziek?

voorbeelden van boeken waar ik van geniet. Ook lite-

Ik probeer minstens één keer in de week een paar uur

raire gedichten lees ik graag.

te schilderen. Het liefst ’s morgens en dan met klassieke muziek op. Soms is dat radio 4 klassiek maar
ook een CD met vocaal werk van Bach vind ik fijn om
bij te schilderen.
Meerdere hobby’s ?
Creatief schrijven is ook iets wat ik graag doe. In het
verleden heb ik een cursus ‘schrijven voor kinderen’
gedaan in Amsterdam. Daarnaast maak ik ook gedichten. Op dit moment ben ik daar minder mee bezig.
Wat denk je wat de Korfleden van je werk vinden?
De reacties zijn tot nu toe positief en daardoor stimulerend. Verder denk ik dat ze ook wel zien dat ik nog
veel kan leren. Zowel technisch als beeldend is er nog
een weg te gaan!
Meer werk van Gonda is te zien op www.korfinfo.nl

EXPOSITIE
Bij Doornebal Interieurs te Lienden zijn een
7-tal werken van Wilma Pater te zien.
De expositie van Wilma is doorlopend te bezichtigen:
dinsdag t/m donderdag 9.00 - 17.30 uur
vrijdag 9.00 - 21.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur
www.doornebal.nl

EXPOSITIE -

Oskar Kokoschka

Mensen en beesten in Boymans Rotterdam
t/m 19 januari 2014
‘Het grootste talent van de jongere generatie’,
noemde Gustav Klimt hem. Museum Boijmans Van
Beuningen toont het werk van Oskar Kokoschka
(1886-1980); de meesterschilder die hele generaties
kunstenaars inspireerde. Deze grote overzichtstentoonstelling toont zijn confronterende portretten, meer
dan een halve eeuw nadat Kokoschka’s werk voor het
laatst te zien was in Nederland.
Kokoschka schilderde ook veel landschappen

www.boijmans.nl

D.V. 18 januari 2014 is
de volgende Korfdag

Pinterest

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN DECEMBER

Korf kunstenaars

INLEVEREN VOOR 25 NOVEMBER!

Werken van kunstenaars van Korf op www.korfinfo.nl

Marleen en Geert laten werken zien op pinterest:
pinterest.com/geertlammers en pinterest.com/bartmarleen/

“de dingen die ik
maken wil moeten van
binnenuit komen of
daar gepasseerd zijn”
Dick Ket

zelfportret, Dick Ket

Een gezellig moment voor het hele gezin:
de propdruk
Wat heb je nodig?
Vel stencilpapier, inkt, tekenpapier, inktpennetje
Je doet iets Oost-Indische inkt op een schoteltje, je
maakt van het stencilpapier een prop, doopt de prop
in de inkt en drukt de prop op het tekenpapier. Dit
herhaal je een paar keer.
Nu kun je kijken wat je in de propafdruk ziet. Je voegt
een paar lijnen toe met je inktpennetje en je hebt
een aardige tekening. Zie afbeeldingen vel a en vel b
hiernaast.
Opmerkingen

afbeelding a: propdruk zonder lijntoevoegingen

- Heb je geen inktpennetje, neem dan een satéprikker
om mee te tekenen.
- Je kunt je propdruk voor je gaat tekenen ook scannen en dan afdrukken voor meerdere personen en zo
zal iedereen van dezelfde propdruk weer iets anders
maken.
- Heb je geen tekenpapier, gebruik dan een vel fotopapier of een vel kopieerpapier.
- Heb je geen inkt, dan kun je ook waterverf verdunnen
en daarmee afdrukken.
- De eerste afdruk kan iets te nat zijn, druk hem op een
oude krant dan eerst een keer af om de prop droger te
krijgen.
- Als je niets ziet in de propdruk, draai dan het blad
een kwartslag net zo vaak, tot je er wel iets in ziet.

afbeelding b: met lijntoevoegingen

- Voorbeelden hiernaast.
Veel plezier!
Geert Lammers

Jan den Ouden, voorzitter, Marleen Kleiberg, secretaris (bartkleiberg@kliksafe.nl), Geertje van den Broek,
penningmeester, Bert Bosch, Tijs Huisman
Rekeningnummer: NL38 RABO 0333642899. Kopij voor het decembernummer naar glammers@filternet.nl
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