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    ABSTRACT 
Bij het abstracte schilderen is het als met tekstschrijven of dichten. We horen en zien, denken, verwerken, vertolken 

of verbeelden… en geven dan onze gedachten weer in eigen woorden, eigen taal. Zo ook bij mijn abstracte schilderijen: 

Een nieuw schilderij begint met kijken, leren en denken. Soms begint het door ideeën te laten komen en weer 

verwerpen. Vorm en kleur in grote lijnen. Niets komt bij mij zomaar als vanzelf. Het meeste is min of meer overwogen, 

hoe vreemd dat in abstract werk misschien ook mag klinken. 

Abstract 2011 26 pagina's hard cover, 19x15 cm Prijs: € 20,= (excl. verzendkosten) 

 

 

FIGURATIEF 
Bij het figuratieve schilderen gaat het er mij om dat een schilderij iets weg heeft van of gelijkt op wat er is, maar toch 

iets geheel eigens krijgt, iets van mij. Om het maar eens zo te zeggen: ik schep een indruk door te schilderen wat op 

mij indruk maakt. Emotie in de kleuren, overweging in de vormen en andersom. De uitdrukking van het beeld heeft bij 

mijn figuratieve schilderijen voldoende herkenning te weten waarom het gaat.  

Figuratief 2011 26 pagina's hard cover, 19x15 cm Prijs: € 20,= (excl. verzendkosten) 

 

 

BEELDSPRAAK 
Dit boekje is een bloemlezing, een verzameling uit mijn schilderijen en gedichten. Al sinds lang heb ik in 

gedichten uitdrukking gegeven aan gedachten en gevoelens, de laatste jaren zijn daar kleurige schilderijen 

bijgekomen. Het is mijn verlangen om met kracht, karakter en bewogenheid uitdrukking te geven aan wat mij 

bezig houdt. Beeldspraak is daar een sprekend voorbeeld van.  
Beeldspraak 2011 42 pagina's hard cover, 19x15 cm Prijs: € 25,= (excl. verzendkosten) 

 

 

CURIEUS 
Kunstboek Curieus laat uitgebreid de ontwikkeling zien in schilderijen en gedichten. Gebedsgedichten zijn voor mij 

een uitdrukkingsvorm waarmee ik de donkere en lichte kant van het leven in woorden probeer te vatten. Mijn 

schilderijen trachten een kleurige uitdrukking te geven, die gericht is op beleving van schoonheid. Zo hoop ik te 

schrijven in een taal die iedereen verstaat en te schilderen in kleuren en vormen die aanspreken. Met als doel in 

beeld van kleur en klank van taal eer te brengen aan de Here God, de Schepper en Onderhouder van het leven. 

Curieus 2012 90 pagina's hard cover, 21x21 cm Prijs: € 65,= (excl. verzendkosten)  

 

 

KENMERKEND 
Dit vijfde kunstboek in een wat groter formaat is bedoeld om een globale indruk te geven van mijn abstracte 

schilderkunst. Het toont iets van de ontwikkeling die ik in het abstracte schilderen doormaak. De opzet van schilderijen 

is zo samengesteld, dat de nadruk valt op combinaties van kleur, vorm en stijl. Als ‘kenmerkend’ kijkboek is het een 

specifieke kennismaking, de ontmoeting met geselecteerd deel van mijn huidige schilderwerk.  

Kenmerkend 2012 26 pagina's soft cover, 20x27 cm Prijs: € 25,= (excl. verzendkosten) 

 

 

 

DICHTERBIJ 
Dit zesde kunstboekje is een opnieuw kleine verzameling uit mijn schilderijen en gedichten. Het vormt de 

uitdrukking van een verlangen om, naar ik hoop met kracht, karakter en bewogenheid, door te geven wat 

sprekend en levendig is en er toe doet. 

Dichterbij 2014 40 pagina's hard cover, 20x15 cm Prijs: € 25,= (excl. verzendkosten) 

 

 

 

BESPIEGELING 

Dit boek biedt overzicht. Abstracte kunst is niet gemakkelijker te maken dan traditionele, realistische kunst. Goede 

abstracte werken zijn veelal zeer zorgvuldig overwogen en gecomponeerd. Er zijn drie series abstracte schilderijen in deze 

bundel opgenomen.  

Bespiegeling 2014 24 pagina’s hard cover 21x27,5 cm Prijs: € 35 (excl. verzendkosten) 

 

 

 

 

 

 

 


