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Met licht kan je toveren. Je kunt er accenten mee aanbrengen. Maar kijk eens verder. Hoe
kan het daglicht zo oogstrelend op je doek vallen. En wat is het dan een beleving om met
kleuren en tinten verder te spelen. Licht is beleving. Licht in een donkere maand. Licht
thuis, op jezelf of in je gezin. Je omgeven voelen door je mooie werken met het blakerend
licht van de haard. Omgeven door warmte. Terugkijkend wat was, uitziend naar wat komt.
Schilderen met licht. Het is kunst. Maar het is niets. Het komt op en het vergaat. Gevangen
door hèt Licht. Stralend Licht! Uit het donker. In deze zo bijzondere decembermaand. Het
Licht dat eeuwig licht verspreidt. Van het Kind dat in deze donkere wereld kwam. Dat Licht,
dat omstraalt je voor altijd! Het Licht, wenst Korf u allemaal toe!

Interview
Leendert Houtekamer
Korte levensschets

Wat inspireert je tot het maken van iets?

In Axel ben ik geboren (Zeeuws Vlaanderen,11-09-’56),

Doorgaans neem ik een persoon, een individu, als

maar na een jaar zijn we naar Goes verhuisd. Daar

uitgangspunt voor het maken van een ruimtelijk beeld.

wonen we nog. Na de middelbare school en na de

De keuze wie model kan zijn, is niet willekeurig.

academie in Tilburg ben ik enige jaren leraar beel-

Vaak geef ik de voorkeur aan een persoon met een

dende vorming geweest, o.a. in het MBO. Vervolgens

rustige uitstraling, die me inspireert tot het model-

ben ik beeldend kunstenaar geworden in combina-

leren van een verstild beeld. Het model roept dan een

tie met het docentschap kunstzinnige vorming aan

verbeeldingswereld bij me op.

volwassenen. Op dit moment ben ik samen met Ilse
Voorhoeve betrokken bij een inrichtingsproject in een
zorgcentrum in Goes. Dit houdt in: het ontwerpen van
speciale kasten, tafels, snoezelmateriaal en kussens
voor ouderen.
Welke opleiding heb je gevolgd?
Na de middelbare school heb ik de lerarenopleiding
Tehatex aan het Mollerinstituut in Tilburg en de Academie voor Beeldende Vorming (ook in Tilburg) gevolgd. Verder ben ik nog in de leer geweest bij enkele
vakmensen op het gebied van het beeldhouwen in
steen, het bronsgieten en het keramisch vormgeven.
Beelden Leendert Houtekamer

“Details moeten
passen in
een patroon...”

Hoe kun je je werk karakteriseren?

Details moeten passen in een patroon dat bepalend

De toonzetting van mijn werk is ingetogen van aard.

is voor de ritmische opbouw van een beeld. Vaak zijn

Het is niet het zoeken naar ingewikkelde poses/stan-

dat geometrische patronen. Ook ten aanzien van de

den, maar naar de eenvoudige menselijke verschij-

contouren probeer ik af te zien van allerlei grillighe-

ning, zoals die zich aan ons voordoet. Kijkend naar de

den. De diverse contouren, die het volume van een

vormgeving houdt dit voor me in, dat ik afzie van al te

beeld omschrijven dienen zoveel mogelijk doorlopend

vergaande detaillering. Het doel is: alleen die details

van aard te zijn. Een belangrijk aspect wat betreft het

(bv. plooival) te gebruiken die effectief zijn in het beeld.

gelaat is de blikrichting. Het oog richt zich niet op de
directe omgeving, maar meer op een oneindig punt.
Dit versterkt het idee van een persoon, verkerend in
een eigen stille wereld.
Welke beeldhouwers of schilders zijn bij jouw
favoriet?
Het beeldhouwwerk van Francesca Laurana (14301502) vind ik erg knap. De heldere contouren, de
eironde vorm, de ingekeerde sfeer, de verfijning wat
betreft de samenstelling van de vormdelen zijn karakteristieken van zijn werk, dat een zeer harmonische indruk achterlaat. Op dit moment is in het museum Beelden aan Zee in Scheveningen het beeldhouwwerk van
Charles Despiau ( 1874-1946 ) te zien. Ook dit werk
heeft iets van de hierboven genoemde karakteristieken. Verder kijk ik graag naar de Romeinse portretten, naar het werk van Francisco Zuniga en Giacomo
Manzu. Een verrassing was enige jaren terug het zien
van een overzichtstentoonstelling van schilderijen van
Gwen John in de Tate Gallery in London. Het ‘zachte’
werk hoorde bij een wat teruggetrokken leven leidende

“Een belangrijk aspect
is de blikrichting.”

kunstenares; een zus van de bekende Engelse schilder

met berging. Op de eerste verdieping bevindt zich het

Augustus John.

woongedeelte met dakterras. In het atelier ben ik doorgaans dagelijks te vinden. Ook de cursussen worden

Hoe ziet het atelier eruit?

daar op enkele dagdelen gegeven. Wie belangstelling

Vanaf de maand maart heb ik een eigen pand in

heeft om het atelier te bezoeken, kan altijd een kijkje

‘s-Heer Hendrikskinderen (Plein 30). Het pand is om-

komen nemen. Hartelijk welkom!

streeks 1885 gebouwd als dorpsschool met twee lokalen. De twee lokalen vormen nu één grote werkruimte

Meer beelden van Leendert zijn te zien op

met goed licht. Daaromheen bevinden zich nog twee

www.korfinfo.nl

ruimtes: een ruimte voor gipsbewerking en een gang

De herders van Jan van den Berge

“Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal: namelijk dat
u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids.”
Hierbij een foto van een prachtige reliëfwandversiering van ons korflid Jan van den Berge met en lengte van ruim
6 meter. De herders in het licht.
Deze is gemaakt voor de koningin Wilhelminaschool in Zoetermeer.
Na nieuwbouw van de school was er geen plaats meer voor en deze hangt nu in een zaal van de kerk van de
Gereformeerde Gemeente in Zoetermeer.
Het wandreliëf is ongeveer 30 jaar geleden gemaakt.

Oproep
Beste Korfleden,
Jullie ontvingen een mail van het bestuur over een
brede verspreiding van de Korf Nieuwsbrief. Helaas
heeft nog niet iedereen het aantal dat doorgestuurd
wordt, doorgegeven. Omdat ook ik graag wil weten
voor hoeveel geïnteresseerden wij de Nieuwsbrief
maken, verzoeken we jullie, graag voor eind
december, aan j.h.langerak@filternet.nl het aantal
door te geven. Laat van uitstel geen afstel komen.
We zijn erg benieuwd wat de uiteindelijk score is.
Wel bedankt!
Een getekend portret van Adri Burghout

Jan

Daniel Enkaoua

Kunstbeurs Realisme
Al een paar jaar ga ik begin januari richting Amsterdam
om de kunstbeurs Realisme te bezoeken. Het leuke
aan deze beurs is dat er veel bekende galerieen (met
bijbehorende bekende kunstenaars) daar hun aanbod
tonen. Er is een grote diversiteit aan kunst.
Het is heerlijk om daar rond te dwalen en te genieten
van al het moois wat er hangt. Dat betekent niet dat alles even mooi /goed is. Er is ook werk waar je vraagte-

mooier. Je ziet dan pas zijn bijzondere manier van

kens bij kunt zetten als christen. Maar om inspiratie op

schilderen.

te doen is het zinvol om er te gaan kijken. Ik kom altijd

Op de website (www.realismeamsterdam.com) staat

enthousiast weer terug.

informatie over wanneer en waar.

Ik hoop ook dit jaar weer werk te zien van Daniel En-

Bedenk wel dat de zaterdag af valt (KORFdag :-))!

kaoua. Als ik zijn werk op internet zie, ben ik al onder
de indruk, maar in het echt zijn ze natuurlijk nog veel

Marleen Kleiberg

D.V. 18 januari 2014 is de volgende Korfdag
Nieuwe website
KORF krijgt een nieuwe, modernere website. We moeten het nog even doen met de oude: www.korfinfo.nl
KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN JANUARI INLEVEREN VOOR 25 DECEMBER!

“Een kunstenaar zoekt
naar de werkelijkheid
achter de dingen”
Charley Toorop

Een gommetje en een mesje voor een
gezellig middagje rond de feestdagen
Wat heb je nodig?
Een gommetje van de HEMA, een stanleymesje en een
beetje waterverf, een tekenvelletje en je hebt genoeg
materiaal voor een gomdruk.
Je snijdt een figuurtje in het gom. Strijkt het in met
waterige verf en drukt het af op tekenpapier.
Mogelijkheden:
- Als snijmateriaal kun je ook linogutsjes gebruiken.
Dit snijden kan op 2 manieren. Je snijdt of het figuurtje uit, dit figuurtje zal dan wit blijven als je wit papier
gebruikt, of je snijdt de omgeving weg, het figuurtje zal
dan in kleur op het witte papier komen en de omgeving zal dan wit blijven.
- Afdrukken op gekleurd papier is ook een mogelijkheid.
- Je kunt aan beide kanten van het gommetje een
figuurtje snijden.

- In plaats van waterverf, kun je ook Oost-Indische inkt

- Deze twee figuurtjes kun je over elkaar heen drukken.

gebruiken of een stempelkussentje.

- Een variatie hierop is: de een druk je af en de ander

- De gommetjes schoonmaken met water.

op de kop er overheen.

- Je kunt de gommetjes jaren gebruiken en/of bewa-

- Je kunt een heel vel vol drukken en er met een pen-

ren.

netje in tekenen.

- Op stof drukken kan ook.

- Ook kun je in de afdrukken gaan schilderen.

- Met de zijkanten kun je een rechthoek drukken, maar
als je het gommetje onder een hoek van 45 graden ten
opzichte van het papier houdt, kun je er ook lijntjes
mee afdrukken. De gomdruk drukt af in spiegelbeeld,
dus als je tekst gebruikt, moet dit in spiegelbeeld op
het gommetje komen.
Samen aan de slag. Met elkaar rond de tafel, wissel je
gummetje uit en maak ieder een mooi werk.
Je kunt ook samen 1 werkstuk maken.
Succes!

gommetje waarin gesneden

afdruk waar met pen en

is

inkt in getekend is

Geert Lammers
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