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In het schilderen ben ik op zoek naar het eigene, naar de impressie, de wortels van een beleving met kleur en vorm. 

Daarin volgde ik de klassieke methode: eerst jarenlang schilderijen maken als min of meer reproducerend en verwerkend 

van wat je bij anderen aanspreekt. Zo leer je het kijken en de techniek tegelijk, volgens mijn leermeester Marcel 

Reijerman. Langzamerhand heb ik daardoor in het schilderen mijn eigen weg gevonden.  In 2004 heb ik gedurende drie 

semesters schildercursussen gevolgd, daarna diverse masterclasses (Christiane Middendorf, Christian von Grumkow) en 

inmiddels zijn er zo’n 300 schilderijen ontstaan, die mijn zoektocht naar een eigen stijl weergeven.   

 

Het is mijn verlangen om existentieel bezig te zijn en dat wil voor mij zoveel zeggen als: gevoelig voor kleuren en vormen 

die bij mij iets oproepen, om daaraan zicht te geven. Ik hou van kleur en kleurencombinaties: ingetogen of expressief, als 

het maar stijlvol is en zeggingskracht heeft. Gevoel in verf gevat. 

Mijn abstracte schilderijen geven veelal een beeld weer, dat is ontdaan van bepaalde aspecten van het figuratieve beeld. 

In een abstract schilderij zie je de voor mij geldende essentiële structuren, vormen en kleuren die ik gedurende die 

schildersessie op dat bepaalde doek wil weergeven met verf, penseel, spalter en paletmes. Ik hou ervan ook op deze 

abstracte manier te schilderen met aansprekende kleureffecten en hoop dat dit tot uitdrukking komt in wat een ander er 

in ziet. Dit spel met kleur, vorm en compositie is voor mij in elk geval een waar genoegen.  

 

Vooral geen verhaal bij mijn schilderijen. Ze spreken voor zichzelf, of ze spreken niet. Als ik mijn schilderijen ga toelichten, 

verwatert de kracht van het beeld, van de indruk die ik wil maken. Dit geldt wel in het bijzonder voor de meer abstracte 

schilderijen. De verstilde landschappen en zeegezichten vormen een uitdrukking van verlangen naar eenvoud, evenwicht 

en harmonie. Landschap schilderen is ruimte maken. Het loopt van vlak voor je voeten tot recht boven je hoofd.  

 

De naam van een schilderij geeft iets voor mijzelf weer, een gevoel of uitdrukking tijdens het schilderen en is ter 

onderscheiding, meer niet. Wanneer iemand er opeens iets in ziet en het beeld pakt, dan blijf je kijken en ontdekken. 

Daar gaat het om. Je zou kunnen zeggen dat de kijker dan bij zichzelf terecht komt in relatie tot het schilderij. Als zoiets 

gebeurt, is er iets moois ontstaan, een diepere gevoelsuitdrukking. Het gaat er niet om je te vergapen aan de schoonheid, 

schildervaardigheid of andermans gevoelens die uitgedrukt zijn. Het gaat erom ‘iets met het doek te hebben…’. 

Op het moment van de ontdekking van originaliteit of schoonheid moet je overigens ook durven wachten. Het is niet 

altijd spontaan getroffen worden, soms gaat een schilderij je steeds meer zeggen en aanstaan. Dan lééft het voor je.  

Kunst raakt en roert, ontroert... Kunst geeft kleur in je leven, om van te genieten. 
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