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Interview
Henk Seppenwoolde
Kan je iets vertellen over je opleiding en jezelf?
Waarom boeit de kunst jou en wanneer ben je
ermee begonnen? Hoe is het groeiproces/verloop
geweest?
Na de Cibap te Zwolle te hebben afgerond was ik klaar
om de grafische wereld in te gaan. Dit liep anders,
de computer nam het mooie werk over oftewel het
reclameschilderen. Vond het computeren leuk voor
een ander. Op mijn 27e vertrok ik naar België om bij
Alfons Meylemans het vak decoratieschilder onder de
knie te krijgen.
Na de opleiding afgerond te hebben met een gouden
onderscheiding ben ik in dienst gekomen bij Dankers
Decor, toen de beste schilder van België. Ik ben dus
een decoratieschilder met een grafische achtergrond.
Vandaar dat ik mijn werk ‘toegepaste kunst’ noem. Ik
maak kunstig schilderwerk in opdracht.
Mijn favoriete stijlen zijn de Jugenstil en de Art Deco
(Amsterdamse school). Toen waren de schilders nog
kunstenaars. Mijn zeer gewaardeerde kunstenaars zijn
Gustav Klimt, Henk Helmantel, en Eddie Dankers van
Dankers Decor. (Wat kan deze laatste schilderen...)

Henk Seppenwoolde, marmerimitatie

Henk Seppenwoolde, een stilleven in de stijl van Helmantel

Welk werk van die schilder/beeldhouwer vind je

Mijn favoriet kunstboeken?

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

Pierre Finkelstein - The art of faux

de muur of een werk in je kamer willen zetten?

Graham Rust - The painted house.

De kus van Gustav Klimt is mijn meest favoriete werk

Deze mannen zijn goed. Ik kijk naar hun schilderwerk

denk ik. (Stond op mijn trouwkaart) ‘k Heb een echte

als kunst en als ambacht. Voor mij telt het ambachte-

Lammers in mijn tuin dus dat zegt genoeg.

lijk schilderen erg.
Mijn favoriete boeken zijn grafic novels. ‘k Ben erg

Waarom lid van KORF?

beeldgericht. Ik heb geen voorkeur qua tekenaars, ze

‘k Zit nu bij Korf om dit wat los te laten, wil vrij gaan

moeten mooi zijn.

werken maar dat is moeilijk als je opgeleid bent als
decoratieschilder. Voor mij geeft vrij werken het gevoel
dat ik mijn tijd sta te verdoen, ik zou beter aan het
werk kunnen gaan. Ben lid van de Korf geworden om
wat los te komen van mijn manier van werken en als ik
al dat verschillende werk zie krijg ik spontaan zin om
wat anders te gaan schilderen. Nu moet ik het alleen
nog dóen. Advies voor korfleden: maak zoveel mogelijk mooie dingen. Ik had niet verwacht dat er zoveel
liefhebbers van kunst waren in reformatorische hoek.
Dit doet mij goed.
Toekomstplannen...
Toekomstplannen m.b.t. mijn werk: misschien les
gaan geven aan liefhebbers. Met mijn werk wil ik de
wereld laten zien dat met een beetje decoratie alles
mooier wordt.
Momenteel ben ik bezig om een paard in een stuk
marmer te schilderen, weer marmer maar het wordt
mooi dat is belangrijk. En uiteraard met mijn decoratiewerk.
Mijn familie vindt mijn werk mooi, denk ik, vooral mijn
moeder. En uiteraard de klanten waar ik opdrachten
voor maak.

Mijn dagelijkse werk

Andere zaken m.b.t. kunst, bouwkunst art deco en
jugendstil kan ik heel erg waarderen. Schilderen doe
ik dagelijks luisterend naar radio 1 of muziek. Mijn
muziekvoorkeur is breed.
Mijn hobby is mijn werk, dit heeft 1 nadeel: ik heb
geen hobby meer. Ik hoop dat anderen mijn werk ook
mooi vinden.

Henk Seppenwoolde, orgel Zuiderkerk Rijssen
Henk Seppenwoolde, belettering

Henk Seppenwoolde, Muziekschool Rijssen-Holten

Henk Seppenwoolde, werk bij Muller Holten

Neem een kijkje op
Henk Seppenwoolde, vrij werk

henkseppenwoolde.nl

MEDEDELING
VAN HET BESTUUR

ZOEKTOCHT

Gonda den Engelsman is het nieuwe bestuurslid ge-

Op mijn fietsstuur heb ik een computer(tje). Het is een

worden in de plaats van Geert Lammers.

reuze handig apparaatje waarop ik kan zien hoe snel

Meer weten over Gonda: lees de nieuwsbrief op

ik fiets, hoe lang ik over een ingezette route doe, wat

www.korfinfo.nl van november 2013.

mijn gemiddelde snelheid is, hoe de temperatuur is en
wat het totaalaantal kilometers is dat ik met deze fiets
heb gereden. Wanneer op het goede knopje wordt
gedrukt kun je zelfs zien hoe laat het is.
Mijn fiets en het computertje worden dagelijks door
mij gebruikt. Kortgeleden ontdekte ik, toen ik van
Stolwijk naar Gouda fietste dat een rood beestje op
het computerschermpje was geland. Het was een klein
rood streepje dat op het gladde schermpje rustig heen
en weer wandelde. Roodbeestje kon vrijmoedig en
ontspannen zijn eigen gang gaan omdat ook hij geen
weet had van de rekenende en metende technologie
onder zich: van boven naar beneden, van links naar
rechts, schuin overstekend, halverwege omkerend,
toch maar weer omhoog enz.
Hoe klein of hoe groot mijn reisgenoot was? Wat was
zijn volume, lengte maal hoogte maal breedte? Geen
idee. Ik heb het niet uitgeprobeerd om de maten op
te meten, omdat ik wist dat het gebruik van de liniaal
of schuifmaat het vermiljoenrode wonderstreepje zou
beschadigen!
Twintig minuten later was mijn rode vriendje nog
steeds bezig het computerschermpje te verkennen.
Zijn voor mijn oog onzichtbare mirakelpootjes waren
onderweg niet uitgegleden in de onverwachte bochten

Henk Seppenwoolde, vrij werk, Varaan

die ik maakte. Ze hadden vastgehouden tijdens de
rukwinden die de passerende auto’s veroorzaakten.
Rustig en onverstoorbaar bleef het bezig met zijn
zoektocht.
Plotseling was hij weg. Floep! Hij had niet alleen
pootjes, maar ook vleugeltjes. Ik vond het jammer dat
dit kleine preekje weer weg was, dit wondertje van
Gods scheppingskracht, dit inspirerende streepje, dit
zoekende schepseltje: dit aandachtsstreepje. Ik denk
dat het ook oogjes had.
Tijs Huisman

Bezoek onze site eens!
WWW.KORFINFO.NL

Thema:
kerk
Op de laatste ledenvergadering is de suggestie
gedaan om gezamenlijk
ons te laten inspireren door
een nieuw uitgangspunt of
thema. Gekozen is voor het
thema kerk. Ongetwijfeld
liggen in dit onderwerp veel
mogelijkheden verscholen.
En een mooi thema voor
de volgende expositie van
KORF voor de derde keer in
een mooie kathedraal.
Gerard van Rossem, De Kerk heeft toekomst

Geert Lammers, Kathedraal

IN HET SPINRAG
door Steinie Boender
stukje lopen om een aanloopje te kunnen nemen om
in het spinrag te belanden. Ik vroeg me stiekem wel af
hoe iemand die niets met kunst heeft dit ging ervaren... We kwamen in een zaal met een aantal zwarte
boten van een meter of vijf, gemaakt van ijzeren staafjes, een soort skelet. De boten stonden door de
zaal verdeeld en waren met duizenden rode draden
vast gemaakt aan het plafond en aan de muren. Het
was echt een belevenis! De inhoud van het werk
was de onderlinge verbondenheid van ons als mensen met elkaar en met zaken die voor het menszijn zo
herkenbaar zijn. De bezoekers waren rustig, heel
anders dan bij de twee andere tentoonstellingen in het
gebouw, waar mensen druk heen en weer liepen en
hard praatten. In deze zaal liep iedereen rustig, men
sprak bijna niet en stond eens stil om goed om zich
heen te kijken. Om dit werk te realiseren, hebben 9
studenten twee weken van acht tot vijf rode wollen
draden geregen. Als de zaal leeg gemaakt wordt, ligt
het spinrag op een hoop. Hopelijk wordt het door de
spin opgegeten en hergebruikt net als in de natuur. In
de volgende zaal waren losse werkstukken die in een
kubusvorm ook weer van ijzerdraad gemaakt waren,
zodat het werkstuk meegenomen kon worden. In de
ene waren sleutels op ooghoogte gehangen ook weer
in rode draden. Om over na te denken... In de andere
een wit kinderjurkje op een sokkel omdat het kleiner
was en gevat in witte draden. Een teer beeld. Verder
De laatste zaterdag van de tentoonstelling in het

had de kunstenaar een video van zichzelf gemaakt

Noordbrabantse museum is het toch nog gelukt om

waarin ze in een slangetje gewikkeld zogenaamd van

een bezoekje te brengen aan de tentoonstelling van

bloed werd voorzien. Een serie foto’s zagen we waarin

Chiharu Shiota. Ik was samen met de jonge vrouw van

ze zelf door de modder rolde om zich zoveel mogelijk

een neef waar ik op bezoek was. Ze ging graag mee

één te voelen met de natuur. De besproken werkstuk-

naar Den Bosch, het was maar een kwartiertje

ken maakten de meeste indruk op ons als kijkers. De

met de auto. Natuurlijk konden we nergens de auto

rest weet ik niet eens meer helemaal. Dus ook wij rea-

kwijt maar zij wist hoe het werkte. Eerst in de rij om

geerden als ‘publiek’. We doen er wat mee voorzover

op het parkeerterrein te komen. Daarna in de bus die

het ons raakt... Dat kan positief óf negatief uitpakken.

op verschillende punten in de stad stopte. Het laatste

En echt waar, mijn maatje vond het ook leuk!

WERKBESPREKING, EEN IMPRESSIE
Onder leiding van Jan Langerak vindt de werkbespreking plaats. Er wordt weer een
groot aantal werken besproken. Er was weer voldoende stof tot discussiëren en leren.

Tijs Huisman, portret, kleurpotlood op mdf

Tijs Huisman, boom, kleurpotlood op mdf

Steinie Boender, droge naald

Geertje den Ouden, mixed media

Geertje den Ouden, mixed media

Iske v.d. Born, landschap,
acryl op doek

Cees Notenboom, keramiek

Martin de Heer, mixed media

Gerrit Timmermans, Biesbosch olieverf op doek

Johan Voorhorst, Stilleven op doek

Geert Lammers, Landschap acryl op doek

Markus Gouman, Brug Kampen

Gerard van Rossem, Landschap

Jan Langerak, olieverf op doek

TEMPELTJES BOUWEN..... VOOR WIE?
door Teus van Middelkoop

Op een grijze zaterdagmorgen in november was een

toe in mijn werk omdat ik meer van het leven verlang

groep Korf-leden op bezoek in het Kröller-Müller

dan de dagelijkse strijd om het bestaan, het dagelijkse

Museum in Otterlo. We bestudeerden daar het werk

gebrek aan diepgang. En hoe kun je beter aantonen

van beeldhouwer en tekenaar Pjotr Müller. In de beel-

dat er meer is, dan door dat in je werk te suggereren?”

dentuin zagen we o.a. het Tempeltje van het dagelijks

Een typisch postmodern geluid, dat nog wel sympa-

leven, een hardstenen gebouwtje dat maar liefst 5 ton

thiek in de oren klinkt. Later zaagde hij afgietsels van

weegt. Het doet een beetje denken aan een mastaba,

klassieke godenbeelden in stukken om ze daarna op

een Egyptisch graf. Maar er zitten ook allerlei elemen-

bizarre manier weer aan elkaar te monteren. Op zo’n

ten uit andere tijden en culturen in verwerkt. Müller

manier schiep hij ‘zijn eigen goden’, zei hij. Dan zien

heeft veel van dit soort tempelachtige gebouwtjes

we de postmoderne mens ten voeten uit: wel met enig

gemaakt. Hij beschouwt zichzelf echter als atheïst. Je

religieus besef, maar met een godsdienst naar eigen

kunt je natuurlijk afvragen waarom hij dan toch ge-

inzicht en maaksel, in feite een godsdienst zonder

bouwtjes maakt in een religieuze vormentaal. Zelf zei

God. Huiveringwekkend. Maar tegelijk houd het ons

hij ooit daarover: “Ik maak beelden vanuit een gevoel

een spiegel voor: voor wie maken wij onze artistieke

van gemis, nog steeds. Ik pas religieuze elementen

‘tempeltjes’?

DEMONSTRATIE/WORKSHOP
Henk Seppenwoolde (NOIR / Rijssen) geeft een boeiende demonstratie van het fijn-schilderen (toegepaste kunst,
marmertechniek) op een groot stuk wit hardboard. Tijdens het werken legt hij uit: laag voor laag aanbrengen, van
boven naar beneden werken, dassen (kwast met dassenhaar). Hij vertelt over zijn werk, zijn opleiding en idealen.
Ondertussen ontstaat een prachtig marmer-effect. Als hij klaar is, nodigt hij de aanwezigen uit het een voor een ook
eens te komen proberen. Daar wordt graag gevolg aan gegeven. Zeer boeiend en inspirerend.

Een werk van Henk
Seppenwoolde aan de
muur? Het kan...
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