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d e p o rt r e t t e n

Het portret, gemaakt naar levend model, neemt een
centrale plaats in in mijn schilderijen. Het is vaak het
uitgangspunt. Hier staat een portret dat ik afgelopen
zaterdag geschilderd heb. Anders dan in jouw geval
gaat het om iemand die ik eigenlijk niet ken. Ik weet
dat ik er een groot schilderij van wil maken, net zo
groot als die van jou, anderhalf bij anderhalf. In dit geval is het een meisje dat ik nog maar twee keer gezien
had in mijn leven. Een keer omdat ze model stond bij
mijn modeltekengroep in Nijmegen en een keer omdat
ik haar als model in de tekencursus bij Het Domein in
Arnhem had gevraagd. Ze heeft een heel bijzondere
glimlach en ik had de behoefte om mensen een keer
vrolijk te schilderen. Zij schijnt dat van nature te hebben en ze is op een mooie manier zwanger. Zij vroeg
mij of zij een van de tekeningen die ik in Nijmegen
had gemaakt mocht hebben. Ik zei goed: die mag je
hebben maar dan wil ik dat je voor mij een keer komt
poseren.

Zij gaat zitten, net zo als ik met jou heb gedaan. Ik
neem een heel groot doek dat ik eindeloos opvouw
tot ik een stukje heb van dertig bij veertig centimeter.
Daarop schilder ik alleen het portret, de rest is er nog
niet, dat is gewoon een heel wit vlak. Van tevoren moet
ik wel een beetje bepalen waar het portret komt.
Ik organiseer dat zitten op een standaard manier. Het
moet overdag gebeuren want ik heb de combinatie
van daglicht en kunstlicht nodig. Door de lampen te
gebruiken weet ik dat kleuren op een bepaalde manier
ontstaan. Zo kan ik het portret modelleren, je ziet
zowel bij haar als bij jou dat er een redelijk sterk lichtdonker contrast is, waardoor je de plasticiteit heel
goed kunt zien. Bovendien ontstaan er door die gekke
combinatie van daglicht en kunstlicht al die kleuren.
Als ik aan het schilderen ben, ben ik alleen maar aan
het kijken: wat zie ik? Ik schilder zo goed mogelijk,
puur wat ik zie. Ik ben helemaal niet aan het denken of
het groen wordt of zo. Een interessante ontwikkeling
in de schilderkunst is dat een beetje schilder tegenwoordig schildert naar foto. Het vervelende van foto’s
is echter dat bij mensen de kleur in de huid weg is. Terwijl er bij het schilderen naar waarneming ook dingen

kunnen gebeuren die ik niet zo bedoeld heb, zoals in
jouw geval wordt die paarse schaduw onder jouw neus
en kin door de meeste mensen gelezen alsof ik je een
baard heb gegeven.
Als het portret iets heeft waarvan ik het gevoel heb
dat het leeft, kan de rest komen. Zonder dat portret
komt er geen schilderij. Als het niet goed is, maak ik
het wit en schilder ik het opnieuw. Ik werk niet vaak
een tweede keer aan een portret omdat het licht dan
niet hetzelfde is, dan gaan de kleuren veranderen.
Lijnen en kleurvlekken verweef ik zodanig met elkaar
dat het een portret is. Ik zou heel graag veel kleinere
portretten op dezelfde manier willen schilderen, dan
zou ik ook kleinere schilderijen kunnen maken waar
toch goeie figuren in staan. Ik beheers dat echter
alleen op een groot formaat, het formaat heeft zich
gezet naar de figuren.
Je kunt zeggen dat het een serie schilderijen is waarvan de standaardmaat één vijftig bij één vijftig is. Ik
heb een hele sterke voorkeur voor vierkante schilderijen. Dat is niet onderbouwd door enige theorie. Toen
ik op de academie zat, begon ik daar al mee omdat ik
het puur gevoelsmatig het een prettig formaat vind. Ik
schilderde heel lang op papier. Je kon bij Van Ginkel
papierrollen kopen met als hoogte een meter vijftig.
Zo werd anderhalf bij anderhalf het formaat van de
serie portretten.
ja n i n d u d o k

Jouw portret heb ik direct naar de waarneming geschilderd. Ik heb je ten voeten uit geschilderd maar daar-

voor heb je niet geposeerd. Ik keek in de spiegel en
dacht: Jan is iets langer en magerder. Ik kreeg jou op
een of andere manier niet goed in de ruimte. In jouw
geval wist ik dat de ruimte Dudok zou worden omdat
de aanvankelijke opzet van het project was dat er een
expositie in Dudok zou zijn. Ik wist eigenlijk niet
goed genoeg hoe die ruimte in elkaar zat. Ik ging in
Dudok tekenen, maar het is een ingewikkelde ruimte,
daar ben ik heel veel mee aan het worstelen geweest.
Essentieel is dat ik de ruimte wil reduceren tot vlakken en in dit geval wilde ik dat laten corresponderen
met het schilderij dat ik van jou heb. Corresponderen
is eigenlijk niet meer dan een associatie. Ik dacht: ik
laat de gele strepen uit dat schilderij terugkomen als
de lichte kanten van de pilaren die in Dudok aanwezig
zijn. Er zit een bepaald ritme in dat terugkomt omdat
het ook in jouw schilderij zit. Dan wordt het nog iets
ingewikkelder: ik vind het ook zo ontzettend leuk
mij te laten inspireren door andere kunstenaars. Jouw
schilderij zit er in en ik wilde ook graag iets met Piero
della Francesca. Er is een associatie met zijn schilderij
‘De geseling van Christus’. Daarin is een sterk geometrisch geordende architectuur die ook een duidelijke
relatie met het vlak heeft. Het bestaat uit horizontalen
en verticalen en licht-donker afwisselingen. En zo kom
ik bij een heel grote andere inspiratiebron: Piet Mondriaan. Zoals Mondriaan met vlakken en ruimte werkt,
dat blijft onovertroffen voor mij.
De lijnen die achter de pilaren heb ik veranderd
omdat het constructief niet klopte of omdat de verhoudingen gevoelsmatig niet klopten. Daarbij streef ik
naar een zo groot mogelijke soberheid en dat is in een
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ruimte als Dudok niet zo eenvoudig. Het is een ruimte
waar veel gebeurt: vlakken, pilaren, tafels en er lopen
ook nog heel veel mensen rond.
Ik vond het leuk om er op zijn minst een figuur bij te
schilderen. Jij had een project in Dudok met een cursusgroep van Het Domein en Laura, die er als serveerster werkte, kwam in de tekeningen terug. Ik heb haar
uitgenodigd en zij heeft ook een keertje gezeten.
In de jaren tussen het maken van het portret en dit
interview kwam jouw boek ‘Executed paintings’ dat je
o.a. in Dudok gepresenteerd hebt, ook daar zat weer
een relatie. Ik vond het erg leuk om jou met het boek
in je handen staande in Dudok te schilderen. De rest
is eigenlijk spelenderwijs ontstaan. Ik was ontevreden
over hoe jij in die ruimte stond. Ik merkte dat ik het
ritme van de verticale lijnen horizontaal moest laten
terugkomen. Daarom ben ik gaan spelen met al die tafeltjes die in die ruimte voorkomen. De gele banen van
de pilaren kon ik terug laten komen in de tafels. De
ruimtewerking werd ook beter. Het was puur zoeken
en experimenteren. Je wordt door de tafels naar achteren gedrongen. Laura moest naar jou kijken, maar ze
kijkt in feite het vlak uit. Zo kwam ik op het idee om
de diagonaal te versterken. In Dudok hebben ze grote
vazen met bloemen staan, ik dacht: daar ga ik iets mee
doen. Mijn lievelingsbloem is de witte lelie, die vind ik
echt heel erg mooi. Het leuke van die witte lelie is dat
het een symbool is uit de christelijke iconografie die
heel veel in de schilderkunst naar voren komt. Ik vond
een schilderij van David Hockney die een vaas met
lelies ergens heel erg voorin had geschilderd en dacht
toen: ik ga een stukje van David Hockney lenen. Toen

ontstond er een mooie diagonaal tussen Laura en die
bloemen, maar merkte dat die toch niet helemaal goed
zat. Hij moest veel meer dwars door het schilderij. Met
het symbool van Dudok, die zich in werkelijkheid daar
helemaal niet bevindt, had ik een mooie diagonaal van
linksboven tot rechts beneden. Die scheert langs jouw
gezicht over het boek en geeft een mooi aandachtspunt daarin. Ik had een andere diagonaal, namelijk de
perspectieflijn van deze tafels die in de hoek begint en
die ook nog correspondeert met de diagonaal in jouw
schilderij. De fles wijn, die jij eens meenam, past bij
het feestelijke karakter van het presenteren van het
boek en ik had een mooi element om precies op het
snijpunt van diagonalen neer te zetten. Het klopte, ik
had het niet bedacht maar kreeg het letterlijk cadeau.
h e t at e l i e r

Ik heb een fantastisch atelier, het is echt het mooiste atelier dat ik ooit gehad heb. Het is gewoon een
schoollokaal in een oude jaren vijftig school. Het is
een recht toe recht aan ruimte van zes meter breed,
acht meter lang en drie meter tachtig hoog. Een van de
lange wanden bestaat vrijwel alleen uit ramen. Ik kijk
uit op een heel klein stukje tuin waar heel veel heel
grote bomen staan met daarachter een parkeerplaatsje
en heel saaie huizen, dus naar buiten kijk ik niet zo
veel. Tegen de wanden staan schilderijen en tafels met
maquettes waar ik zo nu en dan aan knutsel. Aangezien
ik nooit een schilderij verkoop, vult zich de ruimte zo
langzamerhand met schilderijen.
Ik heb een kast met boeken die ik tijdelijk hier heb,

dat wisselt heel sterk. Er zit ook een hoop rommel in:
schetsboekjes, plaatjes die ik ergens vandaan haal.
Hier heb ik bijvoorbeeld Piero della Francesca... ga
hem zien! Hij inspireert mij onder andere omdat hij
die worsteling met de figuur in de ruimte heeft doorgemaakt. Hij is er op een bijzondere manier uitgekomen
zonder dat je kunt zeggen dat het een heel virtuoos
schilder is. Een van zijn beroemdste schilderijen is
‘Doop in de Jordaan’. Daarin zie je waar ik zelf heel erg
mee bezig ben: monumentale figuren, life size geschilderd, ze staan helemaal voor in het beeld tegenover
een vlak, een ruimte zou je eigenlijk moeten zeggen,
maar die ruimte is verdeeld in vlakken. Het vlak van
het schilderij is eigenlijk net zo belangrijk als de gesuggereerde diepte, daar heeft hij een perfect evenwicht
tussen gevonden. De figuren zijn gebeeldhouwd en dat
is een kwaliteit en een zwakte in een. Ze zijn heel plastisch en tegelijkertijd zijn ze ontdaan van hun levendigheid. Er zit wel wat emotie in maar het is een heel
ingetogen emotie. Ik kan er uren over praten.
Daarnaast heb ik hier een heel groot, dik, mooi boek
over Frans Hals liggen. Wat ik aan Frans Hals zo leuk
vind, is ongeveer tegengesteld aan Piero della Francesca, dat hij aan portretten een ongelofelijke dynamiek
en levendigheid weet mee te geven. Met een paar losse
penseelstreken zit er een levendigheid in die ik adembenemend vind. Ik zou het wel leuk vinden als ik een
combinatie weet te maken van dat van Frans Hals en
Piero della Francesca terwijl het eigenlijk dingen zijn
die elkaar lijken uit te sluiten.
Die boeken zijn heel belangrijk voor mij. Als ik ‘s
ochtends in mijn atelier kom maak ik eerst een kopje
koffie, dan ga ik in die schommelstoel tegenover de
schilderijen zitten en pak de boeken er bij waarin ik ga
zitten bladeren. Dan droom ik over mijn schilderijen
en vaak ontstaan er dan associaties: hee... hier kan ik
iets van gebruiken of hee... zo doet ie dat.
Mijn ideale werkplek zou nog stiller en alleniger
mogen zijn en tegelijkertijd vind ik het buitengewoon
prettig om een atelier in de stad te hebben. Architectuur speelt een heel belangrijke rol in mijn werk. In de
zomer maak ik wandelingen naar de stad en dan heb
ik mijn schetsboek bij mij en ga ik kijken of ik iets zie
wat ik al honderd of duizend keer of nog vaker gezien
heb zonder het bewust te zien. Die dingen teken ik en
werk ik uit in de schilderijen en dan kan het heel fijn
zijn om te denken: o ja, nu wil ik toch weer even dat
gebouw zien. Ik vind de stad wat dat betreft veel prettiger dan buiten zijn. Het lastige van mijn atelier is dat
het zich in de stad moet bevinden en toch volkomen
rustig moet zijn.
Soms heb ik muziek aan staan, meestal hele rustige
die ik dan op autorepeat zet dus dan draai ik de hele
dag hetzelfde. Die muziek heeft een bepaalde stemming en die stemming hangt om mij heen en schermt
mij ook letterlijk af van de wereld daar buiten.

h e t w e r k p ro c e s

Vaak is er wel een globaal idee: bijvoorbeeld Jan
schilderen in Dudok. Maar dan moet er toch eerst een
portret komen. Bij de schilderijen waarin geen figuren
zitten, zijn er de tekeningetjes en schetsen die er aan
ten grondslag liggen.
Ik loop door Arnhem en weet doorgaans niet wat ik
moet gaan tekenen. Ik wandel met mijn rugzakje alsof
ik in een vreemde stad in Italië ben. Het voordeel van
een stad die je nog niet kent is dat je intenser kijkt dan
in de straat waar je elke dag in en uit gaat. Dat noem ik
een toeristische blik. Ik vind het interessant om door
mijn eigen stad te lopen en te proberen zo te kijken
alsof je het nog nooit gezien hebt. Tegelijkertijd is er
het bewustzijn van dat je het al duizend keer gezien
hebt. Op het Gele Rijdersplein heeft mijn vader bij
de krant Het Vrije Volk gewerkt en dan denk ik: dat is
leuk om eens vast te leggen. Als klein jongetje ben ik
wel eens in dat gebouw geweest. Ik maak dan een tekeningetje en later besef ik: hier wil ik iets mee en dan ga
ik pas over een schilderij nadenken.
Het werkproces is een groot spel, wel een redelijk
serieus spel, maar wel een spel waarbij je zelf de spelregels mag vast leggen. Een onderdeel van dit spel is
dat je spelenderwijs moet ontdekken wat de spelregels zijn, die mogen ook elk moment weer veranderd
worden. Als ik ontdek wat mijn spelregels zijn, geeft
dat me een euforisch gevoel... jeempie, dit is echt wat
ik wil! Ik vergelijk het met Mondriaan: hij heeft ook
spelregels en een spelregel is: je mag alleen primaire
kleuren gebruiken, grijzen, wit en zwart. Op een gegeven moment zie je dat hij die eigen ontworpen spelregels als een gevangenis gaat ervaren en dan worden die
schilderijen steeds leger en gaat het steeds langzamer
tot hij in New York komt. Dan gaat hij die Boogie
Woogies maken en dat zijn formidabele schilderijen
vanwege hun vitaliteit. Maar wat ik er zo bijzonder aan
vind, is dat de man volkomen consequent is aan zijn
spelregels maar er toch een totaal andere dimensie aan
weet te geven. Dat is spel, dat probeer ik zelf ook. De
elementen in mijn spel zijn: figuur, het moet ergens
over gaan dat mij raakt, er moeten dingen zijn die zich
aan mij voordoen (zoals de fles wijn) en het heeft te
maken met de ruimte en de vlakverdeling.
De opdracht is: schilder dat, doe het zo goed mogelijk en ga dan kijken. Dan kom je meestal tot de
conclusie dat het niet goed is. Het spel is: hoe zit die
vlakverdeling in elkaar, hoe is de onderlinge verhouding tussen die vlakken en kleuren en de figuren die ik
schilder?
Ik doe ontzettend lang over de schilderijen. Op enig
moment loop ik vast. Het heeft heel lang geduurd...
maar ik ben er achter gekomen dat het vastlopen een
wezenlijk onderdeel is van mijn schildersproces. Het
zijn vaak hele vervelende frustrerende momenten. Ik
zet iets op, er komt ruimte bij en ik merk dat ik er niet
uitkom. Ik zet het weg, op dat moment is het eigenlijk
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mislukt. Dat is het voordeel, dan kan ik mijzelf de vrijheid geven om het opnieuw te proberen. Ik kan dingen
wegschilderen, opnieuw vormgeven tot het moment
waarop ik weer merk dat het niet goed is. Het kan
soms wel drie, vier, twaalf maanden in een hoek staan
tot ik op een gegeven moment het zie en denk: o ja, ik
heb iets gezien dat mij prikkelt om het weer opnieuw
te proberen.
Je hebt een mooi oud gezegde: hoe langer een blinde
leeft, hoe meer hij gaat zien. Een plek zoals het Gele
Rijdersplein, ik ben daar honderden keren geweest
maar ik heb het letterlijk niet gezien. Het heeft twintig jaar geduurd voor ik die plek kon zien. Het is wat
het is en tegelijkertijd is het een metafoor. Het heeft
te maken met gelaagdheid, als je dat in iets ziet heeft
het de potentie goed te worden. Het Gele Rijdersplein
is diep verankerd in mijn persoonlijke geschiedenis
omdat het voor mijn vader heel belangrijk was en er in
een gebouw van de kunstacademie les had.
Ik kan zo geconcentreerd zijn dat ik, tegenwoordig
noemen ze dat met een mooi woord ‘in een flow’ zit.
Dat gebeurt me wel, je weet niet meer dat er buiten
jou om ook nog een wereld is, er bestaat alleen maar jij
en dat schilderij.
echte mensen

Mijn dierbaarste schilderijen gaan altijd over mensen
uit mijn eigen omgeving: familie, vrienden en bekenden. Het kan soms slim en handig zijn om mensen
van buiten te schilderen. Maar omdat de mensen echt

mensen zijn voor mij, zijn de schilderijen met mensen
die ik goed ken of die belangrijk voor mij zijn ook
belangrijker.
Als je de mensen uit je omgeving kunt schilderen
zoals je ze ziet, niet alleen hun uiterlijke verschijning
maar ook een zeer wezenlijke waarneming, dan is dat
mijn ideaal. Er werd mij eens gevraagd of ik ook in
opdracht wilde werken. Toen had ik echt zoiets van:
nee, dat wil ik niet. Dat heeft te maken met het feit
dat ik dan die dingen die wezenlijk voor mij zijn er
niet in zou kunnen leggen. Het proces van zoeken dat
soms jaren in beslag neemt kun je je dan al helemaal
niet permitteren. Het kennen van mensen inspireert
bovendien, doordat ik dingen tegenkom, verdiept
zich mijn relatie met die ander. Zonder dat die ander
zich daar bewust van hoeft te zijn, hoor. Ik heb ook
met een aantal modellen gewerkt die dan soms jaren
wekelijks terugkomen. Het is een heel merkwaardige
paradox omdat het zich bijna allemaal in mijn eentje in
dit atelier afspeelt.
d e ku n s t e n a a r

Ik heb altijd graag getekend en geschilderd. Ik kreeg
ook wel wat bagage van thuis mee omdat mijn vader
op vakanties ook wel heeft getekend en twee jaar voor
leraar handvaardigheid studeerde. Mijn moeder heeft
een blauwe maandag op de academie van Utrecht
gezeten. Ik wilde mijn beroepskeuze zo lang mogelijk
uitstellen. Ik ging naar de lerarenopleiding in Arnhem
omdat ik wilde tekenen. En dat lesgeven leek me ook
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wel leuk en dat vind ik nog steeds inspirerend. Ik weet
nu ook dat de wijze waarop je mensen een stap kan
laten zetten een analogie vormt voor hoe ik zelf werk.
Op de academie vond ik niet echt mijn plek. Eigenlijk
is mijn ambitie om kunstenaar te worden pas zo’n tien,
vijftien jaar daarna gekomen. Ik denk dat ik een jaar
of dertig was toen het pas voor mij duidelijk was dat
ik er voor mijzelf iets mee moest. Omdat ik toen mijn
eigenheid vond op een manier die ook kwaliteit had.
Als je die twee dingen samen hebt, weet je dat je kunt
ambiëren om kunstenaar te worden.
Ik ging wat mee doen aan exposities. Ik kan niet zeggen dat ik commercieel succes heb. Het geeft ook een
enorme vrijheid als er van buiten af niets mee gebeurt.
Dat heeft het als positieve kant. Dat betekent dat er
maar één iemand is die bepaalt of het goed is of niet en
dat ben je zelf.
Ik zoek naar eigenheid, niet naar originaliteit. Het is
prettig als die eigenheid herkend wordt door anderen
maar of ze dat als origineel ervaren of niet, dat vind ik
dan weer niet belangrijk. Mijn werk is niet actueel, ik
zie mijzelf als typisch iemand die langs de zijlijn staat,
naast de hoofdstroom.
Er is sprake van een verstilling in mijn werk, dat zeiden ze op de academie al. Als je op zondagochtend om
half tien door de stad loopt, is het ongelofelijk stil en
rustig, dan kan ik lekker ongestoord gaan tekenen. Dat
komt ook terug in de schilderijen, die rust. De hectiek is veel wezenlijker voor een stad maar niet voor
mijn waarneming van de stad. Daarom maak ik ook
dat onderscheid: wat is wezenlijk en hoe kijk ik naar
de dingen. Dat is denk ik wat terugkomt in de schilderijen, die rust.
Ik werk door en door in een westerse traditie. Het
gebruik van de weergave van de werkelijkheid, het
gebruik van perspectief en dergelijke, is uit het westen
afkomstig, maar ook de wijze waarop ik abstraheer .
Na de kunstacademie ben ik kunstgeschiedenis gaan
studeren. Toen opende zich een arsenaal aan beelden
waar ik gretig uit ben gaan putten. Dat zijn allemaal
beelden uit de westerse schilderkunst.
In alle kunst die voor mij echt inspirerend is, zit de
combinatie van het weergeven van de werkelijkheid
en het streven naar visuele abstractie. Mij biedt het de
mogelijkheden de dingen te doen die ik wil doen, ik
kon mijn eigenheid er een plek in geven.
invloeden

Edward Hopper, Piero della Francesca, David Hockney, Dick Ket, Piet Mondriaan, Van Gogh, Picasso zijn
de allerbelangrijkste kunstenaars die mij beïnvloed
hebben. Ik ben een keer naar Italië gegaan alleen om
het werk van Piero della Francesca te zien. David
Hockney is van de eigentijdse kunstenaars het belangrijkste omdat hij de combinatie heeft van virtuoos kunnen tekenen en schilderen en zijn vermogen
dat volkomen los te kunnen laten ten gunste van zijn

nieuwsgierigheid naar andere mogelijkheden. Ook hij
houdt zich nadrukkelijk bezig met de geschiedenis van
de schilderkunst. Van Gogh is een worstelaar die zich
met moeite de dingen eigen heeft gemaakt. Uiteindelijk is hij de blinde die heel veel is gaan zien. Mondriaan heeft op virtuoze wijze de weg naar de abstractie
gevonden. Bij Hockney, Francesca en Mondriaan komt
de invloed direct in het schilderen terug. De invloed
van Van Gogh is dat zijn zoektocht en wijze waarop hij
dat beschrijft, in zijn werk terug te zien is. Ondanks
het feit dat hij keer op keer op keer werd afgewezen
is hij gewoon doorgegaan. Hij is meer een voorbeeld
als kunstenaar dan in het werk. Bij Dick Ket is ook de
combinatie van de visuele werkelijkheid en de abstractie heel belangrijk en hij is in Arnhem prominent
aanwezig. In de tijd dat ik op de middelbare school zat,
fietste ik wel eens naar het museum toe en omdat je in
die tijd gevormd wordt, was het heel belangrijk voor
me.
o n z e g e n e r at i e

Het verschil met de generatie voor mij, de docenten op
de academie, was dat ik figuratief schilderde terwijl zij
zich daar nadrukkelijk van hadden afgekeerd. Dat was
een heikel punt. Maar dat ging over een uiterlijke zaak.
Tegenwoordig zijn de verschillende richtingen van geheel abstract tot en met figuratief gelijkwaardiger. Het
is een zeer breed spectrum waarbij je je eigen keuzes
kunt maken. Die keuze is geen ideologische kwestie
meer. Dat is een enorme verrijking. De zoektocht die
je als kunstenaar doormaakt is de essentie.

