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In het museum vertellen de beelden en schilderijen hun verhaal. De beeldhouwer of schilder is
er niet bij. De eerste toeschouwer weet wat de kunstenaar achter het werk ermee bedoelde. De
tweede weet het weer anders, de derde heeft een tegengestelde verklaring ten opzichte van de eerste enz.
Gerhard Richter, een groot maar bescheiden schilder
zei: ”Mijn schilderijen zijn verstandiger dan ik.”
Hij was niet in staat om in woorden te verklaren wat hij
met verf gemaakt had. Dat je in een schilderij te veel
kunt vertellen is een feit, maar wie beoordeelt dat?

Interview
Markus Gouman
Ongelooflijk! Ik geef inmiddels al 10 jaar tekenen,
handvaardigheid en ooit ook nog CKV op de Pieter
Zandt Scholengemeenschap in Kampen. Dat had ik
nooit kunnen bedenken, toen ik mijn werkzame leven
startte (de vervulling van mijn militaire dienstplicht niet
meegerekend) in 1985. Wel speelde ik voor die tijd met

de krant van de Pieter Zandt; zij vroegen een docent

het idee om reclame- of striptekenaar te worden, maar

tekenen/handvaardigheid en mijn vrouw zei: Is dat niks

meer dan een gedachte is het niet geworden.

voor jou? Na aanvankelijke aarzelingen besloot ik toch

Het grootste deel van mijn dienstverbanden tot nu toe

te solliciteren. Maar aangezien ik wel een onderwijs-

heb ik vervuld bij Albert Heijn als levensmiddelenplan-

bevoegdheid had, maar niet de vereiste diploma’s,

ner op diverse distributie-centra. Mijn baas had een

werd Geert Lammers, toenmalig docent bovenbouw

zeer genereus aanbod voor potentiële studeerders:

tekenen er opuit gestuurd om te beoordelen of mijn

alle zinvolle studies werden voor de helft door hem

tekeningen, schetsen en andere creatieve dingen, die

vergoed. Daardoor aangemoedigd heb ik tijdens mijn

ik jaren daarvoor had gemaakt de toets der kritiek

dienstverband bij AH een opleiding tot 2e-graads do-

konden doorstaan. Geert gaf groen licht en ik werd

cent geschiedenis afgerond. Toen ik daar echter klaar

aangenomen. Maar de baas eiste (terecht) een voor

mee was, bedacht ik dat het onderwijs toch niet dat-

het vak bevoegd docent, dus parallel aan een nieuwe

gene was dat ik ervan verwachtte. Maar na enige tijd

baan liep ook een nieuwe studie: Docent Beeldende

begon het toch wat te kriebelen en ging ik mij oriënte-

Kunst en Vormgeving op de christelijke hogeschool

ren op de onderwijsmarkt. Helaas waren de vacatures

Windesheim in Zwolle.

niet dik gezaaid, zodat ik mijn pogingen na verloop

Ik studeerde af met als thema ‘De Stad’. Steden

van een jaar staakte. Toen kwam er een advertentie in

hebben me altijd geboeid. De oude gebouwen, soms

prachtig uitgangspunt om datgene wat ik uit wil dragen
te verbeelden. Dat doe ik meestal in acrylverf en soms
met grafiek.
Welke stijl spreekt je het meest aan, welke
schilder en/of beeldhouwer is favoriet?
Toen ik met het verbeelden van mijn ideeën over ‘de
stad’ begon, heb ik me nagenoeg niet laten leiden
door andere kunstenaars.
Stadsgezichten op zich hebben al heel oude papieren.
In de 17de eeuw was het een van de genres die o.a.
Hollandse meesters schilderden. In de 19e eeuw is er
op dit gebied ook veel geproduceerd in de Romantische schildertraditie. Enkele jaren geleden bezocht
ik een tentoonstelling van de stadsgezichten van Bart
van Hove in het Haags Historisch Museum. Wat me
Markus Gouman, Koeplein I, Acrylverf op paneel, 2013,

daarin aanspreekt is de vrijheid die hij zich daarin

90 x 90 cm

permitteert. Ten faveure van de compositie schuift
van Hove met gebouwen, totdat een optimaal beeld

onderbroken door nieuwe(re) bouwwerken, de orna-

ontstaat. Romantische schilders werkten nog volgens

menten, de diversiteit van bouwstijlen en dan daartus-

academisch concept, terwijl mijn werk veel losser van

sen de overal zichtbare ingrepen van de moderne tijd:

toets is.

ik vond het altijd geweldig en indrukwekkend om mij

Nog losser schildert Jan Pieter Foppen, een con-

in een stedelijke omgeving te bevinden. Die fascinatie

temporaine schilder, van wie ik onlangs een tentoon-

was niet een oprisping tijdens mijn afstudeerproject,

stelling in Amsterdam bezocht. Zijn licht- en scha-

maar is een altijddurende, onderhuidse prikkeling, die

duwpartijen worden door hem op een zeer krachtige

zich direct voordoet als ik mij tussen de bebouwing van

impressionistische manier op het doek geplaatst. Bij

een stad(je) bevind. Voordat ik met mijn opleiding be-

Foppen knijp je je ogen dicht tegen het felle licht en

gon was die al aanwezig. Aan de drang om dit op een

huiver je bij de regenbuien die de stad geselen. Prach-

juiste manier te verbeelden en ook het ontdekken van

tig en met veel flair geschilderd, aansprekend werk,

de manier waarop dat zou moeten heb ik gedurende

dat aanknopingspunten biedt voor mijn eigen werk

mijn opleiding invulling gegeven. En dat proces wordt

(onlangs nog een mensfiguur uit een van zijn doeken

gecontinueerd. Mijn eigen stad, Kampen, vormt een

‘geleend’).

Markus Gouman, twee voorstudies

Ik werk veel met foto’s. Soms maak ik ter plaatse wat
kleine studies en meestal ga ik wel een of meerdere
keren terug naar de locatie om nog eens goed te
kijken hoe die goot nu precies loopt of hoe dat kozijn
in de gevel geplaatst is. Dat wil echter niet zeggen
dat mijn schilderijen een natuurgetrouwe weergave
zijn van de werkelijkheid. Ten gunste van een goede
compositie worden lantarenpalen verplaatst, auto’s
ingevoegd of uithangborden weggelaten.
Een fotograaf die mij erg aanspreekt is de Amerikaan
Gregory Crewdson. Zijn gecompliceerde geënsceneerde foto’s van Amerikaanse buurten zijn fantastisch.
In een mysterieuze sfeer ontstaan heel verrassende,
tonale beelden, belicht door onbekende lichtbronnen.

Jan Pieter Foppen, Zomer in de Zadelstraat, 2012
olieverf op doek (70 x 55 cm)

Mijn werk weerspiegelt mijn eigen tijd, de wereld waarin ik me beweeg. Van recenter datum is Edward Hopper. Hopper spreekt mij aan door de manier waarop hij
de Amerikaanse werkelijkheid weergeeft. Mijn manier

Edward Hopper, Hotel By A Railroad, Olieverf op doek, 1952

van schilderen heeft wel invloed ondergaan van hem,

79,375 x 101,981 cm, Privé collectie

denk ik. Zijn steden waren echter vrijwel leeg. Hij schilderde zelden auto’s en als er figuren op zijn straten

Welk werk van die schilder/beeldhouwer vind je

voorkwamen, voegde Hopper ze toe om de eenzaam-

favoriet? Of anders: van wie zou je een werk aan

heid te benadrukken. Evenals bij Hopper speelt het

de muur of een werk in je kamer willen zetten.

licht een belangrijke rol in de dingen die ik schilder. De

Om expliciet een favoriete schilder aan te wijzen is

harde schaduwen die hij schilderde zie je in sommige

lastig. Maar als ik zou moeten kiezen is Hopper denk

van mijn werken terug.

ik wel mijn favoriet. De manier waarop hij kleurvlakken
aaneenrijgt en de meesterlijke manier van de opbouw
van zijn composities: geweldig! Uit de vele fraaie werken die hij gemaakt heeft, vind ik ‘Hotel by a railroad’
heel treffend; met een minimaal aan elementen bereikt
hij een maximaal resultaat. Het raadselachtige van zijn
persoon weerspiegelt zich ook in dit schilderij. Wat
heeft Hopper ermee bedoeld? Twee oudere mensen
die in een kille, strakke hotelkamer zitten. De vrouw
heeft een boek op schoot, maar leest niet. Beide
personen zijn volledig in zichzelf gekeerd. De man beschouwt zijn sigaretje of kijkt erlangs heen naar buiten.
De vrouw staart in de leegte. Er is geen communicatie.
In het interieur staat alleen het hoognodige. Ook buiten is slechts te zien wat de beschouwer nodig heeft
om het beeld te completeren. De vraag wat hiermee

Markus Gouman, Klassiek parkeerprobleem

bedoeld wordt of wat hier aan de hand is, blijft als een

Acryl en gouache op paneel, 2009, 80 x 80 cm

eerbiedige stilte in de lucht hangen…

Nog raadselachtiger wordt het als je het commentaar

Toekomst plannen m.b.t. je werk

leest wat Hopper in zijn schetsboek plaatste bij de

Het lijkt me heel leuk om eens te exposeren. Eigenlijk

voorstudies voor dit doek. Naast een nauwkeurige

zou ik de stap moeten zetten om dat te gaan doen,

omschrijving van de kleuren die hij wil gaan gebruiken

maar het is er tot nu toe gewoon nog niet van geko-

(‘Buiten: gele stenen muur, groen rolgordijn voor raam

men. Het ligt zeker in de planning. Voorlopig ben ik

& wit gordijn; grijs pakhuis, stukje blauwe lucht etc. …)

nog niet klaar met het verbeelden van ‘de stad’; er is

eindigt hij met ‘Nadruk op stemming. Vrouw kon maar

nog zoveel niet geschilderd of in elk geval niet geschil-

beter op echtgenoot & spoor onder raam letten’…

derd op de manier zoals ik dat voor ogen heb. Daarnaast zou ik ook eens bezig willen gaan met een soort

In welke stijl werk je het liefst?

‘ruïnetheorie’: hoe ziet Kampen er bijvoorbeeld uit als

Vroeger, d.w.z. voor ik beeldende kunst ging studeren,

de stad 100 jaar geleden verlaten is en alles over-

werkte ik heel precies. Alles moest erop staan en alles

woekerd is? Een combinatie van menselijke creaties,

moest er zo natuurgetrouw mogelijk opstaan. Tijdens

overmeesterd door een soort oerbos. Wat me ook een

mijn studie heb ik dat losgelaten. Ik ben op groter

echte uitdaging lijkt is om de visioenen die beschre-

formaat gaan werken, mijn stijl is losser geworden,

ven staan in Daniël of de Openbaring aan Johannes

hoewel ik soms nog wel redelijk gedetailleerd schilder.

visueel te maken. Welke beelden kozen zij om hun blik

Ik werk met acrylverf Amsterdam. Tot voor kort was

in de laatste dagen van de mensheid weer te geven?

daar alleen de studiekwaliteit van verkrijgbaar, maar nu

Hoe stel ik me voor dat zij dat gezien hebben? Of het

heeft Talens ook een artist-kwaliteit (Expert-serie) op

ooit door mij geschilderd zal worden?

de markt gebracht: 40% meer pigment. Uitstekende
verf met één nadeel: het droogt zeer snel, zeker als

Wat wil je anderen meegeven door je werk. Wat

je op een warme zomerdag schildert. Hulpmiddelen

vind je belangrijk in je werk.

vertragen de droogtijd maar zeer beperkt.

In elk geval dat figuratief schilderen absoluut niet
achterhaald is in deze tijd van digitalisering. Niet door
het zo natuurgetrouw mogelijk weergeven van de
werkelijkheid, maar eventueel gebruikmakend van
fotobewerkingsprogramma’s je eigen nieuwe, verrassende beelden in verf creëren. Ondanks alle geweldige digitale hulpmiddelen staan deze nog steeds
in de schaduw van het bezig zijn met verf, mediums
en water, het weergeven van je eigen vondsten, de
opbouw van je werk enzovoorts. Ze kunnen niettemin
wel dienen als waardevolle middelen om je beeldende
horizon te verbreden.

Markus Gouman, Hadassa en het Atomium

Cornelis Springer, Stadhuis Kampen, Olieverf op doek, 1861

Acrylverf op paneel - 2011, 59 x 82 cm

68 x 85 cm, Stedelijk museum Kampen

Daarnaast wil ik mensen de schoonheid van de stad

Ondertussen oriënteer ik me op een nieuwe hoek van

laten zien door ze te wijzen op hun omgeving. Het

mijn mooie stad, misschien in de regen, van bovenaf

is toch prachtig hoe mensen de creativiteit van God

gezien of nog weer wat anders.

ontvangen hebben om hun omgeving vorm te geven?
Soms bekruipt mij het gevoel bij het zien van een

Waar zou je jouw werk graag een keer willen expo-

schilderij van Springer: geweldig, dat stadsbeeld in die

seren?

tijd. Was het nog maar zo. Maar dan schud ik het ook

De synagoge (gemeentelijke expositieruimte) aan de

weer van me af, ook denkend aan het Bijbelwoord:

IJsselkade is wat mij betreft een zeer passende plaats

Zeg niet: Hoe komt het dat de vroegere tijden beter

om mijn werk te exposeren. Voor veel Kampenaren is

waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus

het heel herkenbaar en het is bovendien een prachtige

vragen. (Prediker 7:10). Onze huidige omgeving heeft

expositieruimte in mijn eigen stad.

zijn eigen schoonheid. Ik hoop dat mijn schilderijen
aanleiding geven voor anderen om dat te leren zien.

Welk kunstboek is favoriet en waarom?
Dat is een vraag die nagenoeg niet te beantwoorden

Waarom lid van KORF? Wat vind je de positieve

is. Want er zijn zoveel prachtige boeken over kunst.

kanten van KORF?

Maar om toch iets te noemen: vorig jaar kocht ik het

Alleen is maar alleen in je atelier of zolderkamer. Ik

boek ‘Kunst in het juiste perspectief’ [uitg. Librero]. In

hoor graag op een onderbouwde manier wat anderen

ruim 500 pagina’s wordt je meegenomen langs een

van mijn werk vinden. Uiteraard heb ik dan de vrijheid

enorme diversiteit van kunst vanaf de grotschilderin-

om dat (on)zinnig te vinden. Soms kom ik daarmee

gen van Lascaux tot aan de Young British Artists als

verder. Ook het werk van anderen bekijken, het horen

Damien Hirst. Elk besproken kunstwerk van boekver-

van hun beweegredenen, motieven en werkwijze vind

luchtiging tot neonkunst, van marmeren sculpturen tot

ik belangrijk.

fotografie wordt in een tijdperk geplaatst en ontleed.
Je komt al lezend zoveel tegen: geweldig! De inspiratie

Advies voor de KORF- leden? Verbeterpunten,

ligt voor het oprapen.

positieve punten m.b.t. korf
Positief element in de KORF is dat we met elkaar ons
mogen verwonderen over de diversiteit aan gaven die
elk lid van God gekregen heeft. Dat betreft niet alleen
de mate waarin een ieder in staat is om iets te verbeelden, maar ook de verscheidenheid aan keuzes die
gemaakt worden. De thematiek en werkwijze varieert
en dat maakt het samenzijn tot een aangename bezigheid. De opkomst zou echter wel wat groter mogen
zijn. Verrijking vindt juist plaats door een grote(re) variatie van persoonlijk werk
Waar ben je momenteel mee bezig?
Zojuist een flink paneel afgerond (90x90cm). Dan laat
ik het altijd een paar weken voor me staan op de ezel
om er regelmatig naar te kijken. Soms vallen me dan
dingen op, die niet naar mijn zin zijn en die verander ik
dan. Pas na verloop van tijd wordt het werk gevernist.
Markus Gouman, Nieuwe Markt, 2010, acryl en gouache
72 x 78 cm

Literatuur, poezie en proza, wat is je voorkeur?

vaak ‘s avonds bij tl-daglichtlampen. Dan wordt je de

Ik lees veel en wat ik lees is heel divers: boeken over

volgende morgen bij het ochtendgloren niet zo verrast

geschiedenis, geestelijke literatuur (vaak gericht op

over de kleuren die je op je paneel gezet hebt. Vaak

Gods plan met deze wereld, Israël en de eindtijd),

luister ik daarbij naar muziek, variërend van klassiek

stripboeken, vakbladen enzovoorts.

tot modern.

Wanneer schilder je?

Meerdere hobby’s ?

Mijn atelier bevindt zich op het noordoosten, dus qua

Naast schilderen verzamel ik ook munten. Tuinieren is

lichtinval heb ik niet te klagen. Maar ik schilder ook

eveneens iets wat mij erg aanspreekt.

Een eenvoudig stilleven
Een stilleven kan soms te veel vertellen, een vanitas stilleven gaat over de vergankelijkheid van het leven op
aarde. In de Barok (Gouden Eeuw) was dit een geliefd genre. De stillevens waren overvol aan voorwerpen, die de
vergankelijkheid aanduidden. Het kan ook eenvoudiger. Vergelijk de twee afbeeldingen maar eens.

Een schilderij van Cornelis de Heem

Een schilderij van Avigdor Arikha

Schilderij van Gerhard Richter

Gerhard Richter
De Britse kunstenaar Henry Moore zei: “Ik zie niet in waarom in onze wereld realistische en abstracte kunst niet
gelijktijdig naast elkaar zouden kunnen voortbestaan, zelfs in één kunstenaar. Het is niet zo dat de ene opvatting
juist is en de andere niet.” Dit samengaan zie je bijvoorbeeld bij Gerhard Richter. Ook maakte Gerhard Richter
honderden overpaintings. Hij schilderde over foto’s heen, zodat er een nieuw werk ontstond. Delen van de foto
zijn dan nog zichtbaar.

Een overpainting van Gerhard Richter

Schilderij van Gerhard Richter

Grote doeken van Gerhard Richter in Tate Modern

Schilderij van Gerhard Richter, Cage 2006 300x300 cm

Puzzel
Hieronder zie je 5 details uit schilderijen. Wie heeft deze schilderijen gemaakt en hoe heten ze?
Antwoorden opsturen naar Geert Lammers voor 1 oktober. Prijs:

boekenbon

KORFDAG
D.V. 27 september is er een KORFdag in hogeschool De Driestar te Gouda.
Belangstellenden zijn van harte welkom om met het werk en de leden kennis te maken.
Inloop vanaf 9.30 uur. We hopen ook onze belangstellende jongeren te ontmoeten.
Een voorproefje kunt u nemen door onze site te bekijken: www.korfinfo.nl
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