
In 1984 studeerde ik af aan de 
Academie Beeldende Kunsten 
Arnhem. Het was de roerige tijd 
van de punk, Mulheimer Freiheit en 
de Jonge Wilden.
Nog altijd zijn invloeden van deze 
uitermate kenmerkende expres-
sieve uitingsvormen in mijn werk 
zichtbaar. Met name in de achter-
gronden en landschappen zijn de 

directe benadering, snelheid en 
kracht belangrijke beeldelementen.
Mijn schilderijen hebben op het 
eerste gezicht iets weldadigs. De 
verf is genereus opgebracht. De 
textuur van lucht, aarde en mijn 
figuren spelen een dominante rol en 
stuurt de identificatie van het beeld.
Een concrete boodschap hebben 
mijn schilderijen niet, wel wil ik 
doeken maken die een bepaalde 
betekenis hebben en die een 
bepaald mensbeeld naar voren 
brengen. Het levert voor mij vaak 
humoristische en enigszins surrea-
listische beelden op. Die humor ca-
moufleert echter de onmacht om tot 
werkelijke communicatie te komen 
en de onmogelijkheid om overal in 
het leven grip op te hebben.
In mijn recenter werk wordt dui-
delijk dat het niet alleen over de 
menselijke onmacht gaat. Er gaat 
voor mij ook liefde en tederheid 
van uit.

Het mensbeeld komt in mijn werk 
tot uitdrukking in het verhalende 
element van de voorstelling. Ik 
schilder mijn figuren veelal wegkij-

kend of van achteren, waardoor ze 
als mens herkenbaar zijn en niet als 
specifiek individu. De personages 
zijn met een andere mentaliteit 
geschilderd waardoor ze los komen 
van de achtergrond als figurerend 
in een theater of filmdecor. Daarbij 
vind ik het belangrijk dat de perso-
nages ondanks de anonimiteit een 
bepaalde uitdrukking hebben die 
een karakter of emotie zichtbaar 
maakt.

In praktisch al mijn schilderijen/
landschappen is een weg met 
overdreven perspectief geschil-
derd en heeft ‘deze weg’ een 
inhoudelijke symbolische betekenis. 
Inspiratiebron voor ‘deze weg’ is 
één van de laatste werken van 
Vincent van Gogh; Kraaien boven 
het korenveld. Van Gogh gaf dit 
schilderij een dramatische geladen-
heid die rechtstreeks voortkwam uit 
de toestand van neerslachtigheid 
waarin hij verkeerde. Zijn ‘weg’ (te 
gaan) leidt naar droefheid en één-
zaamheid. Ik gebruik in mijn werk 
dezelfde primaire weg/perspectief 
in het landschap maar probeer het 
beeld een positieve wending te 
geven. Mijn weg (te gaan) leidt wel 
naar ruimte en positiviteit. Alleen 

zijn, kan dan juist prettig zijn en 
door de veelal aanwezig geschil-
derde palen is er altijd ‘een weg’ 
terug, zij geven houvast, stabiliteit 
en een gangbare route in ons leven.

Ik neem wel een vrije houding 
aan ten opzichte van de realiteit. 
Dat geeft mij de ruimte om vanuit 
een puur persoonlijke beleving te 
reageren. De door mij gehanteerde 
schildertechniek is dus heel be-

langrijk. Daarmee stuur ik mijn blik 
maar ook die van de objectieve 
kijker. Het hele spectrum boeit mij 
en dit probeer ik naar ik hoop met 
‘zichtbaar’ plezier te bespelen. Bij 
het maken van een kunstwerk denk 
ik dus in eerste instantie aan mijn 
eigen plezier, en als dat plezier er 
is dan komt het ‘wezen’ er vanzelf 
in. Dit is de drijfveer van mijn beel-
dend kunstenaarschap en die wil ik 
te allen tijden door laten schemeren 
in mijn werk.
De schilderijen zijn naast mijn 
atelier in Zeist (op afspraak) te 
bezichtigen in diverse galeries in 
ons land.
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