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PO-leerkracht en kunstenaar Gerard van Rossum:

I N D IT N U M M E R :
Interview met
Gerard van
Rossum
Museale
aandacht
voor ons refo’s
Nooit te oud
om te leren

’Wat is er mooier dan dat anderen
van jouw werk genieten?’
< TEKST GONDA DEN ENGELSMAN >

W

ie is Gerard van Rossum?

van je werk gehad? En hoe kun je die invloed om-

‘Ik ben in 1974 geboren in

schrijven?

Den Haag en woon sinds 1997 in

6
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‘Ja, zeker! Hij heeft mij vooral gestimuleerd te

Veenendaal. In dat jaar trouwde

blijven tekenen en schilderen. Ook gaf hij op-

ik met Hester Huisman. We heb-

bouwende kritiek op mijn toen wat nonchalante

ben vier kinderen in de leeftijd van zeven tot ze-

manier van tekenen. Ik was al snel klaar met een

ventien jaar. Ik werk nu al weer 24 jaar in het ba-

tekening in eigen beleving, maar hij stimuleerde

sisonderwijs en ben dus allereerst echtgenoot,

mij ‘door te peuteren’ aan een werkstuk. Veel
Korfleden zullen deze woorden van hem wel

Het
glasschilderij

10

vader en schoolmeester.’

Mier op je bord
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Kun je je nog herinneren dat tekenen en schilde-

Wat er overblijft

12

herkennen.
De drie punten die hij vaak gebruikt in lezin-

>>

ren belangrijk voor je zijn geworden?
‘Dan denk ik vooral terug aan de periode na het voortgezet onderwijs (VO).
Na het examen besteedde ik tijd aan
mijn hobby’s, waaronder tekenen en
schilderen.
Op zaterdag waste ik de auto van Harry
Westmaas, een neef van mijn moeder.
Hij vertelde mij over een schilderende
broer van zijn vader, een zekere Arie
Westmaas. Dat was ook de broer van
mijn opa. Oom Harry Westmaas, zoals
we hem noemen, had ook schilderijen
en een tekening van oom Arie hangen.
Verder hadden wij thuis zelf ook verschillende doeken die geschilderd waren door familieleden. De verf en het
linnen, daar raakte ik door gefascineerd.’
Heeft je schoonvader, kunstenaar Tijs
Huisman, nog een rol in de ontwikkeling
■

Arie Westmaas - Mijn vader (1945), grafietpotlood, 20 x 30 cm
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gen kan ik zo opnoemen: houden van, blij

dan voorzichtig commentaar op.’

zijn met en dankbaar zijn voor. Dat zijn belangrijke waarden in het dagelijkse leven,

Waar haal je de tijd vandaan om mooie din-

maar ook voorwaarden om te komen tot het

gen te maken?

maken van verantwoorde kunst. Kunstwer-

‘Dat is een goede vraag. Die tijd ontbreekt

ken dienen vanuit een stuk vakbekwaam-

momenteel nogal. We hebben ons gezin,

heid en een goede inspiratiebron gemaakt

het werk op school en ook het diakenambt

te worden, zo wordt het esthetisch verant-

vraagt tijd. Volgend schooljaar hoop ik op

woorde kunst. Het lelijke, brutale en choque-

mijn vrije woensdagen weer wat meer te

rende daar houdt hij niet van.

kunnen tekenen en schilderen.’

‘Het beste werk ik vanuit innerlijke rust.
Wanneer ik gejaagd ben, kom ik er niet toe’
We hebben vaak samen voor een kunstwerk

Kun je iets vertellen over het tot stand komen

gestaan om het te bevragen. Zo leerde ik

van een kunstwerk en zijn er speciale rand-

steeds meer aan de hand van beeldelemen-

voorwaarden om goed te kunnen werken

ten een werkstuk te analyseren. Die beelde-

(denk aan ruimte, muziek, licht enzovoort)?

lementen moesten we trouwens ook van

■

Gerard van Rossum - Boslandschap l (2012),
kleurpotlood over aquarel, 44 x 60 cm

‘Mijn tekensessies zijn vaak heel duidelijk

hem leren op de pabo met behulp van het

gepland. Meestal als ik een hele dag vooruit

prachtige boek ‘Zo doe je dat’ van Beljon.

kan, pak ik mijn spullen en ga aan de keuken-

Het esthetische staat bij hem, als ik het goed

of tuintafel zitten. Het beste werk ik vanuit

zie, voorop.’

een innerlijke rust. Wanneer ik gejaagd ben,
kom ik er niet toe. Vaak zet ik onder het teke-

Invloed
‘Ook ben ik beïnvloed door Jan van den

nen wat klassieke muziek op, Radio4 of iets
dergelijks.’

Berge. Mijn schoonvader had destijds al diverse werken van hem hangen, waardoor ik

Welk kunstwerk zou je nooit willen verkopen

geïnspireerd werd. Vooral in mijn oudere

en waarom niet?

schilderijen zie je zijn invloed terug. Af en toe
liet ik mijn werk aan hem zien en hij gaf daar
■

‘Dat zijn vooral de kunstwerken van familieleden en bekenden die we hebben. In princi-

Invloed van Jan van den Berge: zonder titel, 2002, olie op doek, 35 x 45 cm

■

Gerard van Rossum - Boslandschap ll (2012),
kleurpotlood over aquarel, 39 x 57 cm

pe zou ik al mijn eigen tekeningen en schilderijen wel durven verkopen. Wat is er mooier
dan dat anderen van jouw werk kunnen genieten? Dat zou mij heel dankbaar stemmen,
wanneer dat het geval zou zijn. Nu staat er
veel op zolder, zonder dat er iemand naar kijkt
en van kan genieten. Momenteel hangt er
ook geen eigen werk in de woonkamer. Dat
toont misschien aan dat het tekenen en schilderen momenteel ver bij mij vandaan staat.’
Hoe zou je jouw stijl willen omschrijven?
‘Langzaamaan heb ik een vrijere en per-
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■

Gerard van Rossum - Brand in de Nôtre Dame (2018), gemengde techniek, 85 x 110 cm

dulatie), ritme, licht-donkercontrasten in mijn

gaan. Eerst heb ik het stuk hout gehalveerd.

werk aantreffen.’

Met witte drukinkt rolde ik ‘de houtsnede’ in
en drukte het af op een groot vel papier.

■

Kun je vertellen hoe een oude ingekerfde

Toen ben ik tussen al die afgedrukte vorm-

Gerard van Rossum - Gebaar (2013), kleurpotlood

houten ‘tafel’ de aanleiding is geworden voor

pjes doorgegaan met aquarel en daarover-

over aquarel, 15 x 45 cm

een kunstwerk?

heen weer met potlood.’

‘Die houten plaat kocht ik van een aannemer voor 25 euro. Hij gebruikte die als werk-

Welk museum is je favoriet?

soonlijke tekenstijl gevonden. Authenticiteit

bank bij onze aanbouw. Hij stond me raar

in ons werk lijkt mij heel belangrijk. Er is meer

aan te kijken toen ik hem die koop voorstel-

ben wij in de buurt gewoond en zodoende

sprake van verbeelden dan van afbeelden. Af

de. Door de regelmatige zaagsneden, hori-

kwamen we daar nog wel eens. Vaak heb-

en toe is mijn werk meer figuratief. Er is vaak

zontaal en verticaal, was er een prachtige

ben ze goede tentoonstellingen en retros-

wel wat in te herkennen. Meestal zijn de vor-

structuur ontstaan. Dat vond ik mooi en ik

pectieven van bekende kunstenaars: Mark

men dan vereenvoudigd. In mijn tekeningen

dacht: dat kan ik vast nog een keer gebrui-

Rothko, Jan Schoonhoven, Piet Mondriaan.

en schilderijen komen vanaf het begin ‘bo-

ken. Jaren heeft het stuk hout bij ons in de

Het museum is ook belangrijk voor mij, om-

men’ voor. Dat motief is in al die jaren een

tuin gestaan.’

dat er werk van een voorvader van ons te

constante gebleken, achteraf gezien. Het is
interessant dat er in het Dordrechts museum
voor 2020-2021 een expositie gepland staat
met als titel ‘Bomen’. Verder zul je kleur(mo-

‘Het Haags Gemeentemuseum. Daar heb-

vinden is. Soms op zaal – zoals recent tijdens

Thema kerk
‘Toen bij Korf het thema ‘kerk’ werd geïntroduceerd, ben ik er mee aan de slag ge-

de expositie over Art Nouveau (2018) – en
anders in het depot. Het gaat om plateelwerk van Jacobus Willem van Rossum

>>
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Te Noorden bij Nieuwkoop, J.H. Weissenbruch
(Dordrechts Museum)

emotie van een oude man weet te treffen.
Of een landschap van J.H. Weissenbruch. Die
prachtige luchten en dat intense licht in zijn
schilderijen vind ik geweldig.’
Welke kunstenaars uit de geschiedenis inspireren je?
‘Vermeer, Rembrandt, Weissenbruch,
Schoonhoven, de laatste vooral door zijn papier- marché werkstukken.’
Zijn er hedendaagse kunstenaars die je bewondert en waarom?
‘Marc Mulders, vanwege zijn lef om religieu■

ze motieven te verwerken in zijn werk. Hij is

Bruikbaar stuk hout

ook veelzijdig in zijn materiaalkeuze. De ritmiek
(1881-1963). Hij werkte bij de bekende pla-

in zijn bloemenschilderijen spreekt mij aan.

teelfabriek Rozenburg van 1895 tot 1914. In

Verder denk ik aan Theo Jansen met zijn

die tijd werd het zogenoemde eierschaal

strandbeesten. Zijn evolutionistische filosofie

porselein heel bekend. Hij heeft prachtig

deel ik niet, maar de volharding waarmee hij
een idee uitwerkt vind ik bewonderenswaar-

gedecoreerde vazen, kopjes en schotels na-

dig.

gelaten. In het Rijksmuseum staat er op de

Vanzelfsprekend noem ik ook mijn schoon-

derde verdieping regelmatig een door hem
beschilderde vaas tussen ander werk van

vader Tijs Huisman. Zijn werk heeft een speels

Rozenburgschilders. Er is ook een enkel tegel-

en humorvol karakter. Je merkt dat zijn werk

tableau van hem bewaard gebleven. Zo is

tot stand is gekomen vanuit de verwondering

één tegeltableau in de stationshal van Haar-

voor alles wat leeft, groeit en bloeit.’

lem van zijn hand. Toen Rozenburg failliet
ging, ging hij verder als kunstschilder. Als

Wat is de meerwaarde van kunstenaarsver-

kunstschilder heeft hij helaas geen vernieu-

eniging Korf voor jouw artistiek bezig zijn?

wend werk nagelaten, maar bleef hij schilde-

   ‘In de eerste plaats zie ik mijn schoonva-

ren in de stijl van de Haagse School.’

der met veel enthousiasme zijn voorzittersrol
vervullen. Bijzonder dat hij zich met zoveel

Stel je zou uit een museum een kunstwerk

energie inzet voor de vereniging, terwijl hij

mogen meenemen en thuis mogen ophan-

toch langzaam wat ouder wordt en in de afgelopen jaren veel heeft meegemaakt. De

gen, welk werk zou dat zijn en waarom?
Koffiekan beschilderd met slangendecor,

opbouwende kritiek van de leden helpt mij

laat zelfportret van Rembrandt. Vanwege de

door J.W. van Rossum (bron: Haags Gemeente

vooruit in het teken- en schilderproces. Er

wijze waarop hij met ruige streken de diepe

museum)

zitten vaak heel bruikbare tips en opmerkin-

‘Dat is een lastige vraag. Misschien een
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■ C O L U M N

MAG ER EEN PIEGELTJE
BLAUW IN ZITTEN?
< TEKST TIJS HUISMAN >

D
■

Linosnede door Tijs junior

at was even schrikken: ‘Voor heel Nederland wordt morgen code geel afgekondigd’. Deze keer vond het afkondigen plaats via de media , maar toch... met dat
geel moest iets bijzonders aan de hand zijn.
Iedereen begreep wel dat het niet over het geel van de zonnebloemen van Van
Gogh ging. Het moest een ander, belangrijker soort geel zijn! Het geel op de tekening van
het jongetje uit groep 1, waarop met grote en enthousiaste bewegingen het hele vel met
‘de nieuwe juf ’ vol geschilderd was, was ook niet het goede geel. Dat was een te blij geel.
Misschien dat het geel van het melkmeisje van Johannes Vermeer beter in de goede richting
zou komen? Natuurlijk niet, ook dat was te geladen met vriendelijkheid en schoonheid. Het
moest juist strak en ernstig zijn. Vooral waarschuwend!
Beter komt wellicht het geel van Mondriaan in aanmerking, puur, helder, opvallend,
scherp en duidelijk. Misschien moet u zich het gevaarlijke geel zó voorstellen? Arme Piet
Mondriaan!

Als je maar zeker wist dat je kleuren kunt horen,
je oren kleurnuances kunnen onderscheiden,
alsof het hard-en-zacht-geluiden zijn

■

Mart, portret, getekend door onze dochter Lianda

gen tussen. Meestal ben ik na een Korfverga-

Als je maar zeker wist dat je kleuren kunt horen, je oren kleurnuances kunnen onderscheiden, alsof het hard- en zacht-geluiden zijn, zou het afkondigen van ‘Code-geel’ geen
probleem opleveren. Iedere luisteraar zou feilloos de goede kleur coderen: het rampspoed-geel, het enige echte naderend-onheil-geel, het neem geen-risico-geel.
Toch blijft het moeilijk om je de goede kleur geel in gedachten te brengen, de kleur die het
waard is om de benaming ‘Code geel’ te dragen. Gele oker? Cadmiumgeel? Napels geel?
Eigeel? Schijtgeel? Wat zegt u?
Het valt mee en toch ook weer niet!

dering heel enthousiast om weer te gaan tekenen of schilderen.’
Heb je voor de toekomst een kunstzinnige
droom? Welk doel zou je nog willen bereiken?
‘Samen exposeren met onze dochter Lianda en/of zoon Tijs.’
WEB:

•

www.korfinfo.nl
> Gerard van Rossum

Schijtgeel werd veel door Rembrandt en zijn tijdgenoten gebruikt, een prachtige kleur
geel! Het werd als zelfstandige kleur gebruikt, maar ook om schitterende kleuren groen te
verkrijgen. Helaas, schijtgeel bleek na verloop van tijd te verschieten en zorgde er voor dat
er een (onbedoeld en onverwachte) interessante blauwe kleur te voorschijn kwam. Dat is
het laatste dat je mag verwachten van een betrouwbaar onheil-geel!
Of is schijtgeel juist daarom helemaal niet zo’n verkeerde keus? Misschien juist een heel
goede?
De lezer mag het zeggen! Zelfs als hij kleurendoof is. n
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Boeiende tentoonstelling in Catharijneconvent Utrecht

Museale aandacht
voor ons refo’s
< TEKST MARIEKE VAN MEIJEREN >

Op 4 juli was de opening van de tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’
in het Catharijneconvent. Nu, twee
weken later, lukte het me pas om iets
te schrijven. Het zegt iets over het
proces in mijn brein (en het succes
van de tentoonstelling): ik bleef nadenken. Tegelijk is het een spannend
gebeuren: hoe verhoud je je tot een
groep, ben je er onderdeel van en is
het een warm bad van herkenning?
Of voel je je een buitenstaander,
iemand die zich vervreemd voelt?
Hoe het ook zij, het idee van een
pelgrimsroute, het onderweg zijn,
het ‘niet van hier’, zal iedereen in het
hart raken.

een groep gelovigen kwetst?

God is echter een lastig ding, en meer iets
voor devotie in katholieke kring. Maar een re-

Het smalle pad
Voor het eerst is er museale aandacht voor

formatorische draai had wellicht wel gekund.
Een hartstochtelijk verhaal van een domi-

refo’s. Tanja Kootte, conservator en brein

nee over het Lam (de gekruisigde Jezus),

achter de tentoonstelling, vertelde erover.

of interviews met mensen die wonderlijke

Al jaren wilde ze iets doen met ‘de bevinde-

dingen hebben meegemaakt. Of iets met

e NS-advertentie in Spoor over de

lijken’. En daarmee met de brede en smalle

inloophuizen, goede doelen, de christelijke

Biblebelt-expo loog er niet om. ‘Maak

weg, wat het thema van de tentoonstelling

moeder Theresa’s waarin we de liefde van

kennis met Biblebeltbewoners. (...)

zou worden. ‘Mogen we de bewoners van

God terugzien.

Nooit eerder kwam je zó dicht bij de

de Biblebelt misschien zien als mensen die

D

belevingswereld van deze orthodox-christelijke groep.’ De toon was gezet.

Nogal een uitdaging

‘Misschien moet men eens af van het slacht
offerige ‘op de hak genomen voelen’, @Japio380

Op Twitter kwamen tal van reacties.
voortdurend het smalle pad willen kiezen?’

voor dat de NMBS (de Belgische trein, MvM]

Die zin van Tanja stemde me tot nadenken.

Iemand van de Volkskrant had het in elk

zoiets zou doen met promotietickets naar

Als dát gezegd wordt, door haar en hopelijk

geval over een hel- en verdoemenispreek.

Antwerpen Centraal. “Maak kennis met de

meer mensen, dan wordt de aandacht ver-

Op een rieten kerkstoel luisterde ze flarden

Jodenkwartierbewoners” of “Chinatownbe-

legd. Het uiterlijk (rokken, hoedjes, kousen)

van een heftige tirade. Het langzame, gewij-

woners”.’ En @Japio380 tweette: ‘Waarom

en de cultuur (de massale kerken, zondags-

de psalmgezang vond ze mooi.

moet deze -meestal hardwerkende - groep

rust, niet vaccineren, Nashville etc.) wordt

Tijdens de opening was het behoorlijk druk.

altijd op de hak worden genomen?’

daarmee ondergeschikt aan de weg (de

Ik vond het spijtig dat ik veel beeld- en

Het was nogal een uitdaging, denk ik. Elk

smalle weg) en het volgen van Jezus.

luisterfragmenten miste. In de zaal van de

museum, ook het Catharijneconvent, moet
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Keuzes

‘Wansmakelijk,’ schreef @F_S_Y_K, ‘Stel je

foto’s van Samuel Otte (de interieurs met

aan marketing doen. Hoe verleid je mensen

Nu weet ik dat de Biblebeltbewoners in het

pasgetrouwde stellen) waren ook filmpjes te

om te komen? Hoe zet je de Biblebelt in de

Catharijneconvent centraal staan, en niet

zien. Reformatorische christenen vertelden

markt? (Valt er iets in de markt te zetten? En

hun God, maar ik had wel iets meer van die

over de keuzes die ze maakten. Thema’s als

wat dan?) En tegelijk: hoe voorkom je dat je

God willen terugzien. Het afbeelden van

media, kleding, gezin, politiek en vrije tijd

konden zijn - in plaats van in de katholieke
kloosterkapel ernaast.

Moed
Stil en gerust zijn, de bescheidenheid die
een christen siert, is een groot goed. Maar
soms is het dapper om in je hart te laten
kijken. Al met al vond ik het een zorgvuldige
tentoonstelling. Ik respecteer de moed van
het Catharijneconvent en alle deelnemende
refo’s (misschien moet men eens af van het
slachtofferige ‘op de hak voelen genomen’,
@Japio380).
De expositie ‘Bij ons in de Biblebelt’ in het
Utrechtse Museum Catharijneconvent is –
gemeten naar het aantal bezoekers per dag–
de meest succesvolle tentoonstelling uit de
geschiedenis van het museum. (BRON: RD)
WEB:

■

www.catharijneconvent.nl

in 2020 DV

Martin de Heer - Reformeerkoet

De eerstvolgende ledenbijeenkomsten van Korf in 2020 zijn op de
volgende data:
kwamen aan bod. Waar ikzelf vooral nog

ten van Martin de Heer klonk gegniffel. ‘De

lang over na moest denken, waren de (dure)

materialistische meerkoet sleept van alles

n

interieurs op de foto’s. Alles keurig netjes.

naar zijn agressief verdedigde nest. Van alle

n

Setjes van twee kaarsen, twee kussentjes,

vogels die ik ken, lijkt de meerkoet misschien

n

twee potjes etc. Geen kat die door een foto

wel het meest op de refo.’ Het was een ko-

loopt. Ook geen rondslingerende boeken, of

men en gaan in de Korfzaal. Een vrouw wilde

iets groens, iets levends.

het dimensionale losse draadje voelen dat
Jan den Ouden speels aan het schilderij had

Meerkoet
Naast foto’s van Samuel Otte en Sjaak

toegevoegd. En anderen bogen zich over
het beeldje van Tijs Huisman.

Verboom (zijn serie zaterdag-zondag is echt

Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschie-

de moeite waard) exposeerden Liesbeth La-

denis en kenner van de Biblebelt, had het in

beur, Martijn Duifhuizen, Martin de Heer, Tijs

zijn speech over zelfbewustzijn en cultuur-

Huisman, Bert Bosch, Piet den Hertog en Jan

mijding. En dat hij blij met het mooie weer

den Ouden. Bij de vitrine met de meerkoe-

was, zodat we in de open lucht bij elkaar

Zaterdag 1 februari
Zaterdag 16 mei
Zaterdag 19 september

De programma’s voor deze bijeenkomsten zijn nog onbekend en worden in
het volgende bijKorf Magazine
bekend gemaakt.

ta
Noteer deze da
enda!
alvast in uw ag
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Pensionado geniet in Nunspeet

Nooit te oud om te leren
< TEKST JOHAN VOORHORST >

■

In september van het afgelopen jaar ben ik gestart met lessen op
de Vrije Academie in Nunspeet. Hoewel ik zeer tevreden was en ben
over de lessen van Piet den Hertog wilde ik graag een kunstopleiding
doen. In Nunspeet is er de gelegenheid om één of meer dagdelen per
week les te ontvangen. Gelukkig kon ik de basisopleiding overslaan
en instromen in de Vervolgopleiding Schilderen.

H

et werken in een kleine groep (tien
tot twaalf studenten) en de inspirerende lessen van Marja Meijering
zorgen voor nieuwe en ongedachte

inspiratie. En lang niet altijd valt het kwartje
direct. Wat moet je nu met een opdracht als:
‘Teken je droom’ als je denkt niet te dromen
of als je dromen zo vaag zijn dat je ze niet
helder kunt weergeven?

Inzoomen op en het bespreken van werk

na de lessen kunt nadenken. Het is fijn om
het werk van medecursisten te zien groeien.
Aan het einde van elke lessenserie is er de
bespreking van het werk.

• de kracht van tekenen
• de kracht van wit (grisaille)
• kleur en beweging
• modeltekenen
• evenwicht en verhoudingen (gulden snede, regel

van derden, composities)

• de kracht van verbinden
(assemblages, twee- of
driedimensionaal)

De lessen worden thematisch gegeven
waarbij een aantal weken aan een thema ge-
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• de zin van kunst

werkt wordt. Marja start altijd met een intro-

Er hangt een fijne sfeer in de

ductie waarin de bedoeling uitgelegd wordt

groep en er is een goede in-

en de verbinding wordt gemaakt met de

teractie. Marja komt tijdens

kunstgeschiedenis.

de les een aantal keren langs

De volgende thema’s kwamen de afgelopen

om je verder te helpen of

tijd aan de orde:

iets te zeggen waarover je

■

Kazimir Malevic - De messenslijper (1912)

Kleur en beweging
Om dit verhaal niet te lang te maken beperk ik me tot één thema . Aan het thema
kleur en beweging mochten we vijf middagen werken, naast de tijd die je er thuis in

• Kandinsky: steeds abstractere beweging
• Malevich: werking van kleuren
• Bauhaus: jaren ‘20 en ‘30
Analyseren

wilde stoppen.

bezoek aan de kunsthal in Rotterdam over
dit onderwerp. Na die les moesten we van
de genoemde kunstenaars informatie verzamelen van een kunstenaar die je ‘triggerde’.
Ook van een kunstenaar die je juist irriteerde,

Als eerste opdracht moesten we een

moesten we dat doen. Vervolgens bezoch-

kleurrijk schilderij uit een kunstboek analyse-

ten we de kunsthal in Rotterdam boordevol

Hierbij was de opdracht: Maak een schilderij

ren en een variatie van dit werk in dezelfde

kinetische kunst.

waarin kleur en een beweging samen vallen.

kleuren op papier uitwerken. Als voorbeeld

Via onderstaande link is hierover meer te

Doel van deze opdracht was om te leren het

gebruikte Marja het schilderij getiteld Nacht-

zien op Youtube.

op je eigen manier uit te voeren. Marja had

café van Van Gogh.
Uiteindelijk ontstonden de twee schilderijen

een uitgebreide presentatie gemaakt om de
relatie met de kunstgeschiedenis weer te ge-

Voor mij was het nieuw om onderzoek te

‘Wie ben je?’ en ‘Reflections’ (zie afbeeldingen

ven. Er kwamen heel wat namen voorbij,

doen, een goede analyse te maken en vooroe-

onder).

waarbij ik er enkele wil noemen:

feningen uit te voeren. Het onderzoek be-

•
• Seurat: fonkelende kleur in stippen
• Sonia Delaunay; kleur, beweging en emotie
• Picabia: gefascineerd door machines en
Degas: beweging in danseres

hun beweging

stond o.a. uit het bekijken van kunstboeken

Afsluitend merk ik op dat het goed was om

uit de schoolbibliotheek. We verzamelden fa-

me te laten inspireren door een vakbekwa-

voriete kleuren uit kranten en tijdschriften en

me docent en medestudenten. Met veel ple-

maakten er een collage van. Ook werden er

zier rijd ik op woensdagmiddag naar Nun-

reeksen van kleur gemaakt – gewoon in struc-

speet en terug. Als ik weer thuis ben, is er

turen of vakjes en kijken wat kleur dan doet.

voldoende om over na te denken en aan het
werk te gaan tot de volgende week. Dank-

Kinetische kunst

baar ben ik ook dat ik van God inspiratie,

Daarna volgde een inspirerende les over
kinetische kunst, als voorbereiding op een

■

kracht en zegen mag ontvangen om dit te
doen.

•

Kleuranalyse

■

Vincent van Gogh - Nachtcafé (1888)

WEB:

■

Johan Voorhorst - Wie ben je? (2018), Acryl op katoen, 100 x 100 cm

■

https://www.youtube.com/watch?v=4Www5rcRjRA

Johan Voorhorst - Reflections (2019), Acryl op katoen, 80 x 80 cm
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tje stond zo beteuterd te kijken, dat Pluk hem snel troostte door te
zeggen dat hij het wel weer zou maken. Het Stampertje wilde natuur-

Kubisme bereikt de Petteflet

Het glasschilderij
< GEERT LAMMERS >

lijk dolgraag helpen en zo zaten ze even later in het torenkamertje het
schilderij te lijmen. Toen ze klaar waren, was het schilderij weer net zo
vierkant als voordat het was gevallen. Maar de stukjes zaten door elkaar, allemaal driehoekjes, vierkantjes en rode stukjes.
‘Volgens mij’, zei Pluk, ‘was het eerst iets anders. Maar wat maakt het ook
uit, het is zo misschien wel mooier.’ Dat vond het Stampertje ook. ‘Laten
we nog even naar meneer Pen gaan, als hij nog wakker is’, zei Pluk. En

Om het onderdeel ‘kunstbeschouwing’ van het vak beeldende vorming eens anders te benaderen, misschien
aantrekkelijker te maken, kregen leerlingen van de derde klas VWO de opdracht om een verhaal te schrijven bij
de afbeelding van een kubistisch schilderij. Dat betekende: goed kijken, nadenken, inleven en formuleren!

G

erda van de Weg uit 3f van het Pieter Zandt schreef het vol-

dat deden ze. Gelukkig was meneer Pen nog wakker. Hij vond het schilderij ook erg mooi. ‘Volgens mij, volgens mij, heb ik zoiets al eens eerder
gezien, dat heet kubisme’, zei meneer Pen. ‘Dat staat in een boek bij mij
in de winkel.’ Hij zocht even in de winkel en daar had hij het al. Er stond:
Kubisme is een teken-schilderstijl van vroeger, ze maakten toen schilderijen van allemaal driehoekjes en blokjes en soms ook cirkels.

Geen echt kubisme

gende:
Pluk was met de Stampertjes naar Egwijk aan Zee geweest.

Volgens meneer Pen was het schilderij al heel oud. Die avond toen
Pluk heel laat op bed lag, dacht hij: ‘Er zijn er maar twee die weten dat

Dat was reuze leuk, de familie Stamper en Aagje waren al onderweg

het geen echt kubisme is, maar gewoon een gevallen glasschilderij.’

naar huis met de oude auto van de Stampertjes. Pluk en één Stam-

En toen viel Pluk in slaap...

pertje zouden iets later weggaan, omdat zij het huisje nog even

•

moesten schoonmaken. En zo waren ze met z’n tweeën aan het werk.
Opeens riep het Stampertje, dat druk aan het vegen was met een
oude bezem: ‘Kijk hier eens, onder dit bed! Wat zou dat zijn?’ Het was
een vierkant ding, ingepakt in een oude vieze handdoek en er zat een
briefje op met rare woorden. ‘Wat staat erop?’, vroeg het Stampertje
aan Pluk, want hij kon nog niet lezen. ‘Foor du finder.’ ‘Oh, ik zie het al,
er moet staan: “Voor de vinder”. Het is dus voor ons, want wij hebben
het gevonden.” Pluk trok de handdoek eraf en er kwam een soort
schilderij te voorschijn, dat gemaakt was op glas. Er stond een huisje
op in de bergen en boompjes en zand en zee en een prachtige lucht
met witte wolkjes, de kleuren waren heel mooi en vrolijk. En doordat
het op glas was geschilderd, leek alles heel echt, de zee was diep
blauw en heel mooi.

Goed idee
‘Hoe kan iemand dat zomaar weggeven?’, vroeg het Stampertje.
Dat begreep Pluk ook niet. ‘Maar we nemen het mee, want wij hebben het gevonden, we kunnen het wel ophangen in mijn torenkamertje.’ Dat vond het Stampertje ook een goed idee. En toen ze snel
de laatste rommel hadden opgeruimd, werd het schilderij weer in de
vieze handdoek gewikkeld en gingen ze in de kraanwagen op weg
naar de Petteflet.

Kapot
Het was al heel laat toe ze bij de Petteflet aankwamen, want de
weg was heel hobbelig en Pluk moest daarom heel zachtjes rijden.
Maar dat hinderde niet, want het schilderij bleef hierdoor heel. Ze
stapten uit de kraanwagen, maar toen... rinkelde-kinkel-de-kinkel.
Daar viel het prachtige glasschilderij op de stoep kapot. Het Stamper-
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■

Het werk van Geert Lammers

Boek over creativiteit van kinderen

Mier op je bord

< T EK S T CHR IS T INE S TA M - VAN GEN T / M AR IEK E VAN MEI JER EN >

Christine Stam van Gent

Sketch
Camera
< TEKST GEERT LAMMERS >

Vandaag maar eens een aanbeveling voor
een boek dat tot nog toe minder aandacht

De Sketch Camera is een gratis te down-

kreeg dan het verdient (volgens mij, maar

loaden app voor je iPhone.

het is dan ook geschreven door een vriendin

Je kunt je eigen werk er mee fotograferen

van me): Een mier op je bord van Ineke de

op tientallen manieren.

Jong-den Hartog. Het is een boekje over de
creativiteit van kinderen, en hoe je die als
ouders of leerkrachten kunt aanwakkeren
(omdat er in iedere volwassene altijd ook
Deze recensie van Christine Stam van
Gent verscheen eerder op haar site, geplaatst op
24 januari 2019 (zie onderstaand webadres).

Marieke Luiten - van Meijeren

■

kunsthistoricus, schrijver en moeder

Geert Lammers - Stilleven met drie kastantjes
(0000), gouache op papier, 29,7 x 21 cm

‘Dit is geen opvoedboek. En dat is heerlijk
en bevrijdend. Ineke de Jong schrijft over

Hieronder zie je twee foto’s die ik maakte

kinderen en kunstenaars – de scheidslijn is

met de Sketch Camera. Deze zou je kun-

soms amper te vinden. In aansprekende

nen opslaan op de computer.

nog wel ergens een creatief kind zit!) zodat

voorbeelden neemt ze je mee naar modde-

Op tekenpapier printen en er verder in

het vervolgens nog maar een klein stapje is

rige waterpoelen, deftige musea en verstilde

werken, bijvoorbeeld met krijt of water-

om kennis te maken met kunst.

kerken. Nergens neemt ze een blad voor de

verf.

Hoe schep je een sfeer waarin ruimte is voor

mond of heeft ze een bepaald lezerspubliek

creatief talent, en voor kunst en cultuur? Ine-

op het oog. En juist dat zorgt voor een lach

ke laat zien dat dat helemaal niet zo moeilijk

op je gezicht (er wordt al genoeg gediscussi-

hoeft te zijn als veel mensen denken.

eerd over kunst en het christelijk geloof). Een
must have voor iedereen die dichterbij het

Al eerder schreef ik een stukje tekst voor op

kinderhart (en dat van hem- of haarzelf) wil

haar website, dat ik hierbij maar weer herhaal:

komen!’

“‘Een mier op je bord’ is eigenlijk geen boek

•

dat je leest, maar een bril die je opzet. Door
haar aanstekelijke toon en treffende voorbeelden laat Ineke de Jong je weer stukjes
schoonheid ontdekken op plaatsen waar je
anders overheen zou kijken. Schoonheid die
meestal niet eens geld kost, nieuwe energie
geeft, en de band met je kind op een speelse manier verstevigt. Alle ouders zouden
zichzelf zo’n bril cadeau moeten doen.”
WEB:

https://stamvangent.wordpress.com/

■

Twee voorbeelden van opnamen gemaakt
met de app Sketch Camera
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Een spiegel voor jezelf

Wat er overblijft...
< TEKST TEUS VAN MIDDELKOOP >

I

n Museum Nairac in

hecht. Rechts loopt dat slangetje achter de

Barneveld bekijk ik deze

schouder weg. De andere schouder is opval-

winter de zelfportretten

lend genoeg geheel weggelaten.

van Herman Gordijn. Al-

Herman Gordijn brengt zijn aftakeling ‘mee-

lemaal bij elkaar ge-

dogenloos’ in beeld. Of is dat toch niet het

bracht aan één wand. Je

juiste woord? Zou je ook kunnen zeggen dat

ziet gezichten met wijd open

dit een heel eerlijk zelfportret is van een ter-

ogen, met een onderzoekende

minale man? Van iemand die óók in de laat-

blik. Nergens is een spoor van een

ste fase van zijn leven in de spiegel durft te

glimlach te bekennen. Plooien en

kijken en zonder terughoudendheid regis-

rimpels zijn nauwgezet gedocu-

treert wat hij ziet?

menteerd en Hermans hoofd is
steeds getooid met een indrukwekkende haardos. Daar was hij best

Mij blijft één vraag bezighouden. Zou iemand
die hoopt op een beter vaderland zichzelf zó
kunnen afbeelden?

trots op, zo te zien.
En dan, links onderaan, op

Met dank aan Joseph Kessels van de Herman

een IPad dat aangrijpendste

Gordijn Collection voor het ter beschikking

portret. Het is zijn laatste

stellen van de afbeeldingen.

zelfportret, gemaakt op
84-jarige leeftijd. Een digitale tekening, met de wat bibberige lijntjes die bij dit medium horen. Hier geen enkele poespas meer.
Herman kijkt de beschouwer strak aan.
Zijn hoofd staat frontaal in beeld, zoals je jezelf vaak in de spiegel ziet. Met een paar trefzekere lijntjes zijn de laatste sluike haren aangeduid. Twee holle ogen staren je aan van
achter een nauwelijks aangegeven bril. Arceringen accentueren zijn ingevallen wangen.
De mond is strak gesloten, met een zwaar
beschaduwde bovenlip. En, voor mij het

kunstenaarsvereniging Korf magazine

■

Herman Gordijn - Zelfportret (2017), digitale

meest confronterend: aan de neus zit een

tekening

zuurstofslangetje, met een pleister vastge-

m a g a z i n e

■

Herman Gordijn - Zelfportret (1977), houtskool,
49 x 63 cm
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