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Hard werken en het niet kunnen laten
brengt bloei en vrucht tezamen

Interview
Bert Bosch
Tijdens mijn lessen op de Driestar raakte ik gefascineerd door kunst. Mijn collega-Korflid Jan van den
Berge was daar mijn docent. Eenmaal onderwijzer in
Genemuiden kon ik het tekenonderwijs in de praktijk
brengen. In de avonduren ben ik LO tekenen gaan
volgen. Daarna ben ik 4 jaar in Canada geweest en
ben daar onderwijzer geweest op een pas opge-

De laatste jaren heb ik mij verdiept in thema’s zoals

richte reformatorische school. Vier jaar heb ik daar

‘Mens en Tijd’. Op dit moment verdiep ik mij in het

les gegeven. Eenmaal terug in Nederland raakte ik in

thema ‘ Pelgrim’. Hij moet zicht hebben op de wereld,

contact met Jan den Ouden. Hij had de MO studie in

maar de wereld moet hem ook zien. Tijdens zijn reis

de avonduren gevolgd bij diverse academies. Daarna

wordt hij verlicht door zijn levensbron. Ik wil mensen

via staatsexamens het diploma gehaald. Ik heb Jans
voorbeeld gevolgd. In 1994 heb ik mijn 1e graads

meegeven dat wij op weg zijn naar het einde van ons

bevoegdheid Tekenen behaald. Op dit moment ben ik

wereld, maar niet van de wereld.

leven. Kennen we het leven van de pelgrim? In de

werkzaam op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn. Ik geef daar voornamelijk les aan

Toekomstplannen m.b.t. je werk

de examenklassen 5Havo en 6Lyceum en daarnaast

Op dit moment wonen we in een nieuw huis, gebouwd

ook nog CKV in 4H en 4L.

met oude sloopstenen. Je krijgt dan te maken met al-

Literatuur, poezie en proza, wat is je voorkeur?
Ik houd me wel bezig met filosofische boeken die al
dan niet een relatie met kunst hebben. Ad Verbrugge
en Andreas Kinneging raken met hun thema het hart:
tegen het individualisme en voor gemeenschapszin.
Niet: ‘Wat betekent de ander voor mij‘, zoals het verlichtingsdenken aangeeft, maar wat beteken ik voor
de ander’. Dat wordt immers verkondigd in het bijbelse
liefdesgebod. Dit is ook van wezenlijk belang voor het
bestaan van KORF.
Welk werk van die schilder/beeldhouwer vind je
favoriet?
Bert Bosch, Pelgrim 1, schilderij

Mijn favoriete kunstenaars zijn Anselm Kiefer, Alberto
Giacometti, Permeke en Soutine. Ik houd van hun
expressieve kracht.

lerlei soorten en maten van stenen. Ik heb ontdekt dat
er zoiets bestaat als de ‘schoonheid van de imperfectie’. Het atelier heb ik nu in de garage gehuisvest,
maar het zal binnenkort verplaatst worden naar de
bovenverdieping van het huis.
Waarom lid van KORF? Wat vind je de positieve
kanten van KORF?
Sinds de oprichting ben ik lid van Korf. Ik vind het
prachtig om het werk van korfleden te bekijken.
De Korf-bijeenkomsten zijn mooie bijeenkomsten,
waarbij je elkaar voedt op het kunstzinnige vlak. Korf
kan voortbestaan wanneer de leden werk maken en
van daaruit de behoefte hebben om visies te delen.
Daarom moeten we elkaar zeker drie keer per jaar
ontmoeten.

Permeke, De verloofden

Wat wil je anderen meegeven door je werk. Wat
vind je belangrijk in je werk.
Familieleden en Korf-leden vinden het werk over het
algemeen expressieve kracht bezitten. Mijn vrouw
Teunie kijkt mee en geeft waardevol commentaar. Ik
probeer via de zeggingskracht van vorm en kleur mijn
visie weer te geven.
In welke stijl werk je het liefst?
Bert Bosch, Pelgrim 2, schilderij

Ik hou ervan om mijn schilderijen snel en monumentaal
op te zetten. Grotere doeken hebben mijn voorkeur.

Adviespunt
Ondersteuning voor leden bij hun
beeldend werk.
Adviespunt
Tijs Huisman, Jan den Ouden en Geert Lammers
Welke disciplines?
Voor beeldhouwkunst: Tijs Huisman
Voor tekenen en schilderen, grafische technieken,
fotografie, ruimtelijke vormgeving e.d.: Jan den Ouden
Voor tekenen en schilderen: Geert Lammers
Hoe?
Leden kunnen via e-mail, telefoon of tijdens een
afspraak terecht bij de bovengenoemde bestuursleden
met vragen over materialen en technieken en voor
advies m.b.t. hun beeldend werk.

Beiden fraai...

Kathedraal van Chartres (foto)

Albert Gleizes, Kathedraal van Chartres (Kubistisch schilderij)

“De boom bloeit,
		

omdat het moet”.

die we gekregen hebben. Dat houdt in dat we hard
moeten werken, soms zweten en met teleurstellingen
te maken zullen krijgen. ( De boom heeft ook wel eens
met storm en hagel te maken!)

Door Tijs Huisman

Tegelijkertijd geeft het schone spel met vormen en
kleuren vrijheid en vreugde: er is iets moois en goeds
ontstaan! Het is juist die geweldige ervaring die er voor

Deze onopvallende zin kwam ik tegen in een jongens-

kan zorgen dat we er eerbiedig voor danken dat het

boek uit de vorige eeuw. Een zin die aan het eind van

werkwoord MOETEN in onze creatieve arbeid verandert

een hoofdstuk uitgesproken werd door een wijze opa.

in MOGEN.

Het is een intrigerende zin voor mij geworden door de
dwingende kracht die uitgaat van de koppeling tussen
de werkwoorden “bloeien” en “moeten”. De boom kan
er met geen enkele mogelijkheid aan ontkomen om te
gaan bloeien en vruchten te gaan dragen. Hij MOET,
dat is zijn natuur en tegelijkertijd is het zijn plicht: hij is
het verantwoord aan zijn boom-zijn!
Waar ons bezig zijn vaak rusteloos en soms ook
zinloos is, kan het nadenken over de geciteerde zin
aangeven dat er sprake kan zijn van een rustige, maar
niet te onderdrukken kracht of dwang die tot handelen
aanzet. Het is goed om in relatie tot onze beeldende
en creatieve arbeid eens pas op de plaats te maken
en ons af te vragen waarom wij eigenlijk het penseel
hanteren en waarom wij de klei kneden tot iets wat er
nog niet was. Is het inderdaad zo dat wij niet anders
kunnen, dat we het niet kunnen laten, dat het MOET?
Dat zou een goede zaak zijn. Dat bewaart voor veel
kramp, gewichtigdoenerij en quasi kunstenaarschap.
Dat zorgt er voor dat ons werk dicht bij ons zelf blijft,
dat het gevrijwaard blijft van imitatie en kritiekloos volgen van wat trendy is. We kunnen er dan ook niet aan
ontkomen om onze verantwoordelijkheid te dragen en
zullen we moeten en willen woekeren met de talenten

Tijs Huisman, Bloeiende boom, brons

Puurt wat duurt
Door Tijs Huisman
Tijs kocht op een rommelmarkt in Gouda een oude, gele Hooimeijer beschuitbus (1950?). Op de bus staat binnen het kader
van een sierlijke sjerp: “Puurt wat duurt”.
Op de vergadering gaf hij aan dat deze wonderlijke spreuk een
intrigerende boodschap in zich heeft.
Vrij vertaald kan dat voor Korf betekenen dat, hoe langer Korf
bestaat en “duurt” en hoe langer de leden serieus betrokken
blijven, des te meer de vereniging “puurt”; puurder wordt, beter
wordt. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor het beeldend werk
van de leden!
Het bezig zijn met het beelden en verbeelden van wat hen raakt
en bezighoudt, zal op den duur zijn vruchten afwerpen, het werk
zal steeds beter en “puurder” worden.

Expositie
Henk Seppenwoolde
Henk exposeert een 20-tal schilderijen in het gebouw van de
Rijssense Muziekschool tot eind maart. Vrije inloop.
Oosterhofweg 49, Rijssen
0548 517 987

Henk Seppenwoolde, olieverf op paneel

Puzzel
De puzzel in nieuwsbrief van september 2014 heeft geen
reacties opgeleverd.
Oplossing: links een deel uit het schilderij van Willem de
Kooning, daarnaast een detail van het meisje met de oorbel
van Vermeer, Het Straatje van Vermeer en de Mona Lisa van
Leonardo da Vinci, dan het kubistische werk van Juan Gris
gitaar op tafel.

Programma inloopdag van KORF - 21 maart 2015
Beste leden en belangstellenden,
Hartelijk welkom op de volgende Korf-ledenbijeenkomst op D.V. zaterdag 21 maart 2015.
Programma
vanaf 9.00 uur: inloop met koffie en thee
10.00 – 10.30: opening/huishoudelijk gedeelte
(Mededelingen / Ingekomen stukken/ Nieuwe opzet ondersteuning leden bij
hun werk / Expositie / Rondvraag)
10.30 – 12.00: werkbespreking
12.00 - 12.30: lunch (zelf meenemen)
12.30 - 14.00: presentatie van Dieke Venema en Heleen den Ouden
Dieke Venema is Beeldhouwster
Heleen den Ouden is docente Beeldende kunst en Vormgeving
Twee jonge kunstenaars die kortgeleden de kunstacademie-opleiding hebben afgerond. Ze
‘illustreren’ wat zo’n opleiding inhoudt, op welke manier hun werk zich heeft ontwikkeld en
welk werk ze voor hun eindexamen hebben gemaakt. Daarnaast hopen ze te vertellen wat ze
- op het gebied van de beeldende kunst - na hun academieperiode zijn gaan doen. Een prima
gelegenheid om meer zicht te krijgen op de ‘stand van zaken’ in het huidige kunstonderwijs.

Dieke Venema

Jan den Ouden, voorzitter, Marleen Kleiberg, secretaris (bartkleiberg@kliksafe.nl), Geertje van den Broek,
penningmeester, Bert Bosch, Tijs Huisman, Geert Lammers
Rekeningnummer KORF: NL38 RABO 0333642899. Kopij voor het volgende nummer inleveren bij Geert
Lammers: glammers@telfort.nl. Voor meer informatie: www.korfinfo.nl

