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Ik ga terug naar het waterige ‘Land van Heusden en Altena’, ingeklemd tussen Maas 
en Waal. ‘Lambert Tegenbosch’ (1926-2017), de kunstkenner en criticus, vond zijn thuis in 
het schitterende plaatsje Heusden van waar hij het water op het ‘knooppunt van de 
Afgedamde Maas en Bergse Maas’ in kunst metamorfoseerde. Kunst is immers een 
getoverd mengsel van stromingen en gedachten. Lambert is niet meer….. in de 
ingrediënten van het water vond hij een veelkleurig palet. Lambert is altijd een katholiek 
gebleven zelfs nadat hij het seminarie heeft afgezworen.  
 
De Afgedamde Maas tussen Maas en Waal verdeelt het land rechts op de kaart in 
‘Bommelerwaard’ met plaatsjes als Zaltbommel, Kerkdriel en Ammerzoden en links in 
het ‘Land van Heusden’, het ‘Land van Altena’ en de ‘Biesbosch’ met het mooie plaatsje 
‘Woudrichem’ waar Maas en Waal naar elkaar reiken. In Woudrichem woont de 
verzamelaar ‘Jan Verhoeven’ waar de Waal op het ‘knooppunt van de Afgedamde Maas 
en Waal’ deze laatste overgaat in de ‘Boven Merwede’.  
Jan Verhoeven (1928) heeft al het water gezuiverd in pure abstracte kunst, hij woont 
niet voor niets in de ‘Bible Belt’. 
 
Het land is vlak, uitgestrekt en de luchten scheren en vlieden net als het water 
daaronder. De rampnacht van 1 februari 1953 voltrok zich ook hier. De stemmingen van 
de natuur zijn hier iedere dag aanwezig, spreken de zintuigen aan en dwingen de 
mensen zich aan regels te houden op het gevaar af dat de meevliedende God 
onmiddellijk zal straffen. 
 
Normaal besef je niet hoe waterig ons land is. Dat kunst altijd daar plaatsvindt waar 
gebeurtenissen bij elkaar komen, waar aarzelingen ontstaan, knooppunten, zuigkrachten 
die afstoten en aantrekken, borrelende getijden, golven, hoewel ingedamd, kunnen altijd 
uitbreken. Woensdag 28 november 2018, reed ik in druilerig en sfumato-rig weer naar 
Elshout, gelegen in het Land van Heusden, waar ik een ontmoeting zal hebben met een 
oud-student van de academie Marien Schouten (1956 Andel), die sinds 1983 in Amsterdam 
woont. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In Elshout  heeft Schouten de 
beschikking over een keramische werkplaats en een opslag. Elshout is een katholiek 
bedevaartsoord omdat Maria daar ooit eens aan een boer is verschenen. Misschien geen 
toeval in een overwegend gebied van bevindelijk gereformeerden. 
 
De druppels water op het raam van mijn auto zorgde voor een versterkend effect van 
werkelijkheid die onwerkelijkheid wordt. Trouwens wat is echt, wat is onecht, zie ik wat 
ik zie ?; het druppelende water op de voorruit van mijn oude Volvo maakt het zicht 
troebel en loopt als het ware vooruit over wat ik verderop in deze tekst ga schrijven van 
wat ik ooit eerder beleefde en nu weer zal gaan beleven. 
 
Jaren geleden, ongeveer in 1978, bezocht ik als docent Marien Schoutens ouderlijk huis 
in Andel. Nu ontmoet ik Marien in Elshout- afgeleid van elzenbossen die hier groeiden – 
slechts een paar kilometer van Andel verwijderd. Slechts 1700 inwoners telt Elshout, 
maar de Schoutensen zijn hier alom aanwezig. 
  
De streek staat bekend als de ‘Bible Belt’, die van het Zeeuwse Scherpenisse – het kan 
niet toepasselijker – naar het Overijsselse Staphorst loopt, waaronder ook Andel,  Hier 
huizen ‘bevindelijk gereformeerde protestanten’, een orthodox-protestantse stroming. Er 
wordt precies en volgens strenge regels geleefd. In tegenstelling tot het leerstellige 
calvinisme gaat het de bevindelijk gereformeerden echter meer om de innerlijke beleving 
waarin preken met gevoelswisselingen, verzoekingen en vertroostingen van de 
christelijke ziel zoeken naar verlossing. Toch ook herinnert Marien Schouten zich maar al 
te goed dat de zondag de dag van de Here was en dat je op die dag niets mocht doen. 
 

 Bijbel Belt 
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Het geslacht Schouten                                                                                                                               

Via het starten van een bakkerij in 1893 door de overgrootvader van Marien heeft zijn 
vader een jarenlange internationale handel in grondstoffen en veevoeders opgericht. 
Marien is zeer trots op zijn vader die erin geslaagd was als 5e bedrijf in Nederland een 
bedrijf op te zetten dat een omzet van vijf miljard in topjaren wist te behalen en veel 
heeft bijgedragen aan de economische emancipatie van Brabant, een provincie die toch 
lange tijd niet voor vol werd aangezien. Uiteindelijk heeft het bedrijf geen stand heeft 
kunnen houden door de termijnhandel waaraan zijn vader was overgeleverd. 
 
Ik ben altijd onder de indruk als ik de geweldige silo’s zie aan de Zuid-Willemsvaart in 
Veghel en vraag ik me af hoeveel graan en mengvoeders zo’n silo kan herbergen. 
Architecturaal staan ze daar als een soort oervaders. In Veghel staan silo’s van Cehave 
en Sligro tegenover elkaar aan beide zijden van het kanaal.  De silo’s van de vader van 
Marien Schouten bestaan nog steeds en zijn te zien op het bedrijventerrein Munnikenland 
aan de Afgedamde Maas bij Poederoijen (gemeente Zaltbommel) 
 
 

   
Poederoijen                                                     Veghel 

                                                                                                                                  
Om verschillende redenen blijft Marien Schouten nog zeer verbonden met deze streek. 
De dynastie Schouten is hier gevestigd en zijn demente moeder woont onder begeleiding 
in het ouderlijk huis. Met de dynastie Schouten bedoel ik dat broers van Marien Schouten 
onder leiding van Henk Schouten, vanuit Giessen, dichtbij Andel, vanaf de oprichting van 
Schouten Europe B.V. in 1990 erin geslaagd zijn als een van de eerste Nederlandse 
bedrijven een internationaal bedrijf op te starten waarbij gebruik gemaakt is van de 
jarenlange opgedane kennis en ervaring over plantaardige eiwitbronnen. Als eerste 
Nederlandse bedrijf ontwikkelen, produceren en verkopen ze producten op basis van 
plantaardige eiwitten. Inmiddels hebben ze vestigingen in India, Middle East en de USA. 
Duurzaamheid staat voorop. In de toekomst is het onmogelijk 9 miljard mensen vlees te 
laten consumeren omdat dit een enorme aanslag is op milieu, de natuur, het 
dierenwelzijn en de gezondheid van de mens. 
 
De begraafplaats in Giessen wordt voor een groot deel in beslag genomen door 
overledenen van de Schoutenfamilie. 
 

 
 
p.2 
 



Op de grafsteen van de grootvader Schouten staat gebeiteld: 
WANT GIJ ZUT MIJN TOEVLUCHT ALLEYNE, 
EN IN NOOT MIJN BESCHUTTINCH DEYNE: 
DAEROM SAL ICK ALTUT, O HEER, 
MET LOFSANCH VERBREYDEN U EER, 
WANT GOD IS MIJN STERCKHEYT GEPRESEN, 
DIE MY IN MIJN ELLENDICH WESEN, 
DAT MY STEEDS IS GEKOMEN AEN, 
GENADELICK HEEFT BYGESTAEN PSALM 59 VERS 10 BER.DETRUS DATHEEN 
       EN ONZE INNIG GELIEFDE 
   EN ZEER ZORGZAME MOEDER, 
BEHUWD-, GROOT- EN OVERGROOTMOEDER, 
          JANNA VERSTEEG 
GEBOREN TE ANDEL 28 MEI 1900 
OVERLEDEN TE GIESSEN 26 AUGUSTUS 1984 
DEN HEER WIL IK VERWACHTEN, 
MIJN ZIEL STAAT ALTUT VOORT 
OP HEM: MET GANSCHER KRACHTEN 
HOOP IK VAST OP ZIJN WOORD. 
MIJN ZIEL VERWACHT LANKMOEDIG 
  VAN D’EEN NACHTWAKE ZWAAR. 
TOTDAT D’ANDER KOMT SPOEDIG, 
   EN DE DAG OPSTAAT KLAAR. 
                  PSALM 130 VERS 3 
                  DER PETRUS DATHEEN 
WANT GIJ VERLOST HET BEDRUKTE VOLK 
                  PSALM 18 VERS 28 A 
 
Marien Schouten vindt de Bijbeltekst uit 2 Korinthe 5:7 die over de transformatie gaat 
nog mooier dan die van zijn opa: 
‘ZO DAN, INDIEN IEMAND IN CHRISTUS IS, DIE IS EEN NIEUW SCHEPSEL; HET OUDE IS 
VOORBIJGEGAAN, ZIET,  HET IS ALLES NIEUW GEWORDEN.’ 
Misschien wereldser: Streeft een kunstenaar hier ook niet naar transformatie ? 
 
Opleiding Te-Ha-Tex in Tilburg en de eigen weg gaan schuren. 

Tekenen mocht nog wel en was voor Marien Schouten een vlucht uit de 
werkelijkheid. Het was bijna logisch dat Marien Schouten - als een soort toekomstig 
zekerheidje - voor de lerarenopleiding Tehatex (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen) 
aan het Mollerinstituut (1976-1981) koos. In één van de drie vakken kon je een 2e graad 
halen en voor het tweede vak een 3e graad. Marien Schouten koos voor hoofdvak 
tekenen 2e graad en handvaardigheid 3e graad. De keuze voor beide vakken zal 
later van grote betekenis zijn.  
 
De vakken die Marien Schouten kreeg in de jaren 1976-1981 waren ‘tekenen naar de 
waarneming of waarnemend tekenen’, ‘vakdidactisch tekenen’ en ‘ontwerpend 
tekenen’. Veel leraren op deze opleiding kwamen uit de kunstenaarswereld. Ongemerkt 
hinkten de docenten op twee gedachten. Hetzelfde gold voor de studenten. In hun 
achterhoofd wilden ze het liefst kunstenaar worden maar mocht het niet lukken konden 
ze nog altijd het onderwijs in. Tegen lesgeven werd erg opgekeken. 
 
Over het algemeen gesproken hadden de docenten handvaardigheid een veel lossere en 
open relatie ten opzichte van het vak, doeners die materialen en ruimtes letterlijk naar 
hun hand zetten en veelal reageerden vanuit hun onderbuik gevoelens. Zo zou Theo 
Kuipers ooit bij het zien van de installaties van Schouten hebben geroepen; ‘Nondedju 
wat is dat goed’. Er was al vanaf het begin een grote discrepantie hoe tegen de vakken 
tekenen en handvaardigheid werden aangekeken. Vooral Arie Berkulin, Theo Kuijpers en 
Jan Goossen waren ‘vrije jongens’ die veel toelieten. 
 
Al in het eerste jaar van zijn studie in 1978 bezocht ik, wat niet gebruikelijk was, Marien 
Schouten in zijn ouderlijk huis in Andel. Ik werd getroffen door ellenlange waslijnen 
waaraan meterslange smalle repen papier hingen waarop met brede spalters verfsporen 
door Marien Schouten geschilderd waren. Het was duidelijk dat Schouten bezig was 
geweest de aard en spanning van het materiaal te onderzoeken. Uit dit werk bleek ook 
Schoutens voorliefde voor de lyrisch abstracte werken van de Nederlander Bram van 
Velde (1895-1981 Arles),waar overigens zijn vriendin Roos Theuws op had gewezen, waarin 
hem vooral het handelingsaspect, de stromende wijze van schilderen aantrok. (2) 
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                  Bram van de Velde 

 
Helaas zijn er geen werken die aan de waslijnen hingen overgebleven. Echter in 1979 
zien we in een ruimte een schilderij hangen waarin de invloed van Bram van Velde nog 
duidelijk te herkennen valt. 
  
Het is al vroeg duidelijk dat Schouten een ambitieuze student is die zich laat gelden. 
De ‘naakten’ en ‘stillevens’ waren niet voldoende voor hem. 
 
Marien Schouten verliet in die jaren door familiespanningen het ouderlijk huis en ging 
samenwonen met Roos Theuws in de Goirkestraat in Tilburg, die ook dezelfde 
lerarenopleiding volgde. Roos Theuws huurde een boerderij aan de Bergdijksestraat 80 in 
Tilburg, die Marien Schouten later van haar overnam. In deze boerderij beschikte Marien 
Schouten over voldoende ruimtes om te experimenteren. 
 
In al die experimenten worden tekenen, schilderen, een vorm van beeldhouwen 
in de vorm van bestaande voorwerpen én filmen benadrukt, waarin voor de 
ruimte een grote rol is weggelegd. 
 
Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik hier aantonen waarmee Schouten zich in die 
tijd bezighield. De hieronder geplaatste foto met de takken ontstond in een van de 
barakken achter tehatex. Gezien vanuit de opleiding in Tilburg in die periode was dit zeer 
revolutionair. Alle ingrediënten eerder hierboven beschreven komen aan de oppervlakte. 
 

                   
In een ruimte liggen gekromde takken op een vloer die gedeeltelijk wit zijn geschilderd.  
 
De vloer is als voortstuwend water met grote vlakken in wit en zwart geschilderd. Het 
geheel maakt een voortgaande beweging van stromend water dat vormen vernietigt en 
takken doet oplossen in het geheel waardoor een soort nulpunt ontstaat, een tabula rasa. 
p.4 



Het gaat niet zozeer om een compositie van vormen maar om een eenheid van leven 
waarin alle individualiteiten worden meegezogen in de totale stroom van het leven. Of 
zoals Jackson Pollock deed in zijn ‘overall compositie’ waarin al het bijzondere verdwijnt 
in een maalstroom van leven. Ook Bram van Velde wordt hier opnieuw geboren. 
 

      Pollock 
     Autumn rhythm                              The deep 
 
Een ‘tabula rasa’ – een nulpunt - vertelde Schouten me om het vernietigen van de 
enorme vloed aan dingen en vormen die op ons afkomen. Deze gedachten zijn volgens 
mij terug te voeren naar de strenge regels van zijn gereformeerde afkomst maar ook aan 
de in die tijd opgelegde regels vanuit het vak tekenen. Het is alsof Schouten met alle 
regels van wat hijzelf ‘getut’ noemde wilde breken. 
Het water van de rivieren rondom de leefomgeving van Schouten zoog alles mee wat het 
tegenkwam en vernietigde alle vormen. Schouten zag en beleefde het iedere dag.  
 

           
 Vernietigde deur door verfstreken 
 

We zien een wand met een deur, een architecturale vorm, die door Schouten vernietigd 
wordt door een forse ingreep van verfstreken. 
 
Marien Schouten wilde zich bevrijden van regels en vormen en het onbewuste laten 
spreken door intens kijkend naar wat zich aandiende te beleven en te voelen. 
 
In een ruimte hangt een uit vier delen bestaande plastic film waarop allerlei voorwerpen 
zijn afgedrukt die komen uit de leefomgeving van de boerderij in Tilburg. 
Dezelfde voorwerpen worden gefotografeerd vanuit verschillende standpunten, en ook in 
de echte ruimte keren die voorwerpen terug. Is het golvende doek achter onderdeel van 
de foto of schijnt het door de foto heen. De werkelijkheid is onzeker en roept een bijna 
surreële situatie op. Stromend water, voorbij drijvende wolken en bewegende 
filmbeelden geven de kortstondigheid van het leven weer, dat altijd aan verandering 
onderhevig is. 
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Is het gebruik maken van film door Schouten een bewuste keuze of speelt het toeval 
hierbij een rol vraag ik me af ? Het is beide het geval. Schouten had al vroeg 
belangstelling voor fotografie, maakte veel foto’s en kwam tot de conclusie dat door 
verschillende standpunten in te nemen beelden veranderen, die als je deze met elkaar 
verbindt beweging oproepen. Het toeval speelt in die zin een rol dat Marien Schouten van 
zijn ouders in zijn eigen levensonderhoud moet gaan voorzien maar in dezelfde tijd de 
gelegenheid zich voordeed een baan als fotograaf te kunnen aannemen voor het blad 
Hengelsport. 
 
Het lijkt erop alsof verschillende filmopnamen aan elkaar bevestigd zijn. De voorwerpen 
op de film maar ook dezelfde voorwerpen erbuiten, die vanuit verschillende standpunten 
en verplaatsingen van dezelfde voorwerpen zijn opgenomen, samen met donker- en licht 
verschillen een filmisch karakter oproepen. 
Het water van de rivieren, de beweging van het water, de hengelsport en het filmen doen 
alles samenvallen. 
 
Schouten is in die tijd erg onder de indruk van de Russische filmer ‘Andrej Tarkovski’, die    
(1932-1986) met zijn beroemde film ‘Stalker’ uit 1979, gebaseerd op het sciencefictionboek 
‘Bermtoeristen’ van de broers ‘Arcadi  (1925-1991) en ‘Boris Stroegatski’ (1933-2012) veel 
compassie losmaakte en een cultfilm werd.                                                                        
Een belangrijk onderdeel van de film is de zogenaamde ‘Zone’, een verboden gebied, 
waarin mensen verdwijnen, een gebied waar krachten bezig zijn die oncontroleerbaar zijn 
voor de Staat, waar men niet naar toe mag gaan en juist daarom het verlangen van 
mensen versterkt wordt er wel naar toe te gaan. Men ontsnapt in de Zone aan regels en 
verboden van de Staat. Stalker vervoert mensen in en uit de Zone. Er worden 
indringende filmische beelden gemaakt waarin sferen van water, lucht, vuur en aarde 
worden weergegeven. 
 
Het gevolg is dat voor Schouten schilderen geen zin meer had, zoals ‘Jan Dibbets’ (1941) 
en ‘Ger van Elk’ (1941-2014), tussen eind jaren 1960 en de jaren 1970 al eerder tot die 
conclusie kwamen. Filmische beelden waren intenser, sneller en vluchtiger; schilderkunst 
was een achterhaald medium en te traag voor deze tijd. 
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Eindexamen Tekenen – samengestelde foto’s van Installatie bij afstuderen tekenen 
 

Marien Schouten is te revolutionair en moet zakken. 

De gedachtegang van de opleiding liep helemaal niet meer parallel met de visie van 
Marien Schouten en moest dus wel leiden tot een uitbarsting op het moment van 
afstuderen toen Schouten met zijn eigen wereld op de proppen kwam. 
 

De docenten tekenen zullen zich dood geschrokken zijn bij het zien van deze installatie 
van Marien Schouten. Waar ze gerekend hadden op schilderijen en tekeningen naar de 
waarneming werden ze plotseling, zonder aankondiging, geconfronteerd met voorwerpen 
en vormen op de vloer, gemaakt van gescheurde fotostroken, die aan de achterkant 
verdikt zijn met zwarte was waardoor het sculptuurtjes werden. Op de muren en de 
assen tussen wanden en vloer herhalen zich verschillende zelfde figuren. 
De gehele installatie maakt de indruk dat vormen lijken te springen van het ene 
voorwerp naar het andere; voorwerpen op de vloer lijken los te komen en een vliegend 
leven te gaan leiden; alsof ze niet gebonden zijn aan een bepaalde plaats in tijd en 
ruimte; zoals op subatomair niveau een deeltje zowel deeltje als golf kan zijn. 
  
Het is duidelijk dat het te veel was voor de deskundigen van de afdeling tekenen. 
Schouten moest het jaar overdoen. Marien Schouten zakte vooral door toedoen van een 
docent die zelf bloedeloze tulpen schilderde. Deze docent vertelde dat hij tijdens een 
andere opleiding ooit les had gegeven aan zijn slechtste student ooit: ‘René Daniëls’.  
 
Zelf zegt Schouten: ‘Ik ken de toedracht van mijn zakken niet.  
De tekenafdeling was veel conservatiever dan de beeldhouwers waar ik meer contact 
mee had: Jan Goossen, Theo Kuipers en Arie Berkulin.  
Achter het schoolgebouw stonden een aantal lege lokalen en een loods. Er was een klein 
groepje studenten die de ruimten gebruikten voor experimenten. Die waren veel 
interessanter dan het brave werk dat in de lessen werd gemaakt . Daarnaast werkte en 
woonde ik in een oude boerderij aan de Berkdijksestraat in een voormalige stal en 
bijkeuken. 
De docenten wilden dat je voor al die verschillende vakken die toen gegeven werden       
(ontwerpend tekenen, verbeeldend tekenen en waarnemend tekenen) verschillend werk 
maakte. Dat deed ik niet. Ik maakte mijn werk dat ik de docenten liet zien. Op den duur 
pikten ze dat niet. Mijn zakken was een afrekening met die vrije manier van werken. De 
combinatie van tekenen/ schilderen en ruimtelijk werk heeft zich wel doorgezet in mijn 
werk en vindt wellicht zijn oorsprong in Tehatex.’ 
 
In het vroege werk ligt al veel geborgen voor de toekomst. 

Een ander merkwaardig fenomeen zie ik op een foto van het afstuderen bij handvaardig- 
heid waarbij Schouten gebruik maakt van een dubbel ‘plastic scherm’ over de hele 
breedte van de ruimte en met onder in de vouw zand. De bedoeling was om een soort 
lijn van zand in de lucht te laten zweven. In zijn latere werk komt dit gegeven bij het 
kathedraalglas weer op een andere manier terug.  
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Na zijn slagen, een jaar later in 1981, wordt Marien Schouten direct aangenomen aan het 
prestigieuze ‘Ateliers ’63’ toentertijd nog in Haarlem gevestigd. 
 
De beleving van het ‘LAND VAN ALTENA’ is de geboorte van de kunst voor 

Schouten. 

De beleving van het ‘Land van Altena’, waar Schouten geboren is blijkt de bakermat van 
zijn kunst te worden. Deze dijken van de Maas, waarover Schouten jarenlang naar 
scholen fietste en aan den lijve alle weersomstandigheden heeft ervaren moeten een 
diepe indruk op hem gemaakt hebben. In iedere trapbeweging werd alles wat met het 
water en land te maken heeft deel van zijn lichaam en geest. 
 
De dijken die water en uiterwaarden ingeklemd houden. Als adviseur voor de 
kunstcollectie Helmond kocht ik in 1988 zo’n landschap. 
 
Ik sta nog steeds achter de tekst die ik toen voor de losbladige catalogus voor de 
gemeentecollectie schreef:  ‘…..Het landschap is hier zo intens aanwezig dat je het 
landschap ‘leeft’.  
Merleau Ponty spreekt van practognosie, het niet wetend weten, dat tot iemand komt 
door onbewuste ervaringen; door het omgaan met de dingen, zonder welke 
wetenschappelijke kennis gevaarlijk en waardeloos is omdat ze niet wortelt in de 
‘leefwereld’ en daarom niet teruggegeven kan worden aan diezelfde werkelijkheid.’ (2) 

           
           Helmond museum  z.t. poly-urtehaan-vernis, lak en potlood op papier, 166x222, 1987 
 

Architecturale afsluitingen  
Opvallend in verschillende soortgelijke werken als hierboven zijn de repoussoirachtige 
zwartgrijzig groene dijken waardoor Schouten in staat is door afbakening een 
centrum met een binnen- en buitenruimte te creëren.                                                           
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Het water van de Maas dat glinsterend liefhebbend zijn ziel in beroering brengt en op een 
ander moment de wilde krachten van het water hem doet terugdeinzen en hij in 
gedachten een teer raster aanlegt dat het water kalmeert – dat we nauwelijks zien - en 
het binnendijkse land, waar koeien en schapen grazen, beschermt. De ogenschijnlijk 
zware grijsgroene, architraafachtige balk rustend boven op de dijken drukt de rivier niet 
dood maar is alom beschermend en afsluitend aanwezig; een ‘sur place’ lijkt een 
evenwicht gevonden te hebben tussen zweven en stilstand. 
  
Schouten zoekt in verschillende werken, op een andere manier, voortdurend naar balans, 
evenwicht en harmonie. De rasters zijn geen doel op zich maar spelen een bemiddelende rol tussen 
binnen- en buitenruimte, tussen verstand en gevoelens. 
 

Rivier en dijk kunnen niet zonder elkaar en scheppen een binnen- en 
buitenruimte. Hier vindt een uiterst subtiel spel plaats tussen het twee- en 
driedimensionale van het schilderij, welke verhouding in spanning aanwezig is. 
 
De invloeden van architecten en schilders 

Schouten heeft al vanaf het begin van zijn ontwikkeling belangstelling voor architectuur. 
Wat is architectuur eigenlijk ? Architectuur is simpel gezegd ‘het vormen van ruimtes’, als 
er minstens twee muren zijn heb je een ruimte, je omsluit een lege ruimte. Berlage die 
belangrijk is voor Schouten spreekt van: ‘De kunst van de ruimteomsluiting’. De dijken 
bij Andel en Schouten sluiten een ruimte af. 
  
Hendrik Berlage (1856-1934) zocht naar een evenwicht van functie en constructie in 
samenhang met decoratie. Berlage, als architect van zijn tijd, reageerde zeker op de 
oprukkende industrialisatie, standaardisatie en mechanisatie waardoor de schoonheid van 
mooie ambachtelijke werken verloren was gegaan. Berlage zal zich om die reden verwant 
hebben gevoeld met de ‘Arts and Craft-beweging’  (laatste helft 19e eeuw) uit Engeland die 
zich hevig verzette tegen die industrialisatie. Eerlijk materiaalgebruik zoals bakstenen en 
hout, ijzerbeslag en decoratieve elementen worden dienend ingezet tot een 
totaalkunstwerk. (zie Museum Den Haag, Beursgebouw, Jachthuis Sint-Hubertus).  
 

  
Berlage: Museum Den Haag                                                        Schouten: naar Berlage                                          
 
Schouten wordt onder andere door decoratieve elementen van Hendrik Berlage (1856-

1939) en Frank Loyd Wright (1887-1959) geïnspireerd en verzelfstandigt deze. 
 

    
Wright: Fallingwater  Little House 1912-1914  Bonnefantenmus.,1987,140x176, lak, oliepastel, potlood papier                
                                                                      Becht  coll., tek., oliepastel, acryl, potlood papier 1987 
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De lichamelijke beleving van de natuur met zijn dijken, water en land zijn in mijn ogen 
fundamenteel voor Schouten geweest. Als kunstenaar kun je zeer verschillend op je 
ervaringen reageren. Gezien de religieuze achtergrond van Schouten, zijn zoektocht naar 
de mogelijkheden van kunst tijdens zijn studie tekenen en handvaardigheid aan de 
opleiding ‘tehatex’ en het conceptuele klimaat van de ‘Ateliers’ is het logisch dat 
Schouten een zoektocht begint naar de fundamenten van kunst. Hoe geef ik mijn  
onderliggend gevoel vorm, hoe hebben andere kunstenaars problemen opgelost. 
 
Schouten ziet dan overeenkomsten met schilders uit verleden en heden en komt uit bij  
schilders als ‘Andrea Mantegna’ (1431-1506) en ‘Piero della Francesca’ (1412-1492) over wie 
ik al eens heb gesproken in Privé Domein 123. 
 

    
A.Mantegna, Mantua, Plazza Ducale, De kamer van de bruid 1460/1474/1488 en detail gordijn. Rechts: Detail 
Piero della Francesca De geseling van  Christus, Galleria Nationale delle Marche Urbino, 1455/1460 
 

Behalve door de rustige ordelijke indelingen van beide kunstenaars is Schouten 
geïnspireerd door het gordijn (een klein detail kan voldoende zijn voor een kunstenaar) en vallende 
kleding. In zijn atelier hangt hij een gordijn op om het gevoel te krijgen van zo’n vallend 
gordijn. Het is het begin van het zien van de dijken als repoussoir. (voorwerp wordt met opzet 
in de voorgrond geplaatst om diepte te vergroten/ achtergrond te doen wijken) 
 
 

                  
Gevoel krijgen voor een vallend gordijn                            Tekening z.t. 1986  
       

                                  
                                          Boymans      Als installatie 1985/1986 
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Detail van gordijn   Matthias Grünewald, Isenheimer altaar, Colmar –opengeklapt met 3 aanzichten 1511-1517 
                                                                                In het atelier van Schouten hing een vallend gordijn 
 

Matthias Grünewald (1470-1528 ) is om meerdere redenen belangrijk: zie links het vallende 
rode velours kledingstuk van Sint Sebastiaan en de kleur groen van de bijna groene 
Christus dat bijna overal in het altaarstuk doorsijpelt en het rood doet gloeien om de 
spiritualiteit en zuivere bedoelingen van het beeld te verhevigen. 
Grünewald , genoemd – wordt gezegd - naar het vele gebruik van groen in zijn palet  
heette met zijn echte naam Mathis Gothart Nithart of Neithart. 
 
Schouten wordt vooral door kunstenaars van eind negentiende eeuw geïnspireerd: 
kunstenaars van de Art Nouveau beweging en het symbolisme van de schilder ‘Edvard 
Munch’ (1863-1944).  
 
Een belangrijk schilderij, in het bezit van museum De Pont, is ‘Vampier’  - geïnspireerd 
door het gelijknamige schilderij van Munch uit 1893 - hing oorspronkelijk in zijn atelier in 
samenhang met een grote abstracte figuur. Het schilderij is krachtig genoeg om op 
zichzelf te staan maar in samenwerking met een van plafond tot vloer abstracte 
decoratieve figuur, beïnvloed door Berlage, geeft het toch een andere moeilijk te 
omschrijven spanning, alsof ze niet buiten elkaar kunnen. Het vreemde is als je het niet 
weet dat het dan niet zoveel uitmaakt, maar als je wel weet gaat er in mijn gevoel iets 
verloren. Persoonlijk zou ik het beter gevonden hebben dat De Pont voor de hele 
installatie had gekozen. 
 

   
                            Vampier                                                 Munch Vampier 1893                               
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Het expressionistisch geweld van de 80tiger jaren was, gezien de achtergrond van 
Schouten, eigenlijk geen optie. Echter in het vroege werk ‘atelier 1984’  zie ik de bruinige 
dijken zich verzetten tegen de drift van een, zo lijkt het, plotseling hoge aanstormende 
golf. Het is alsof een van de bruine dijken/ repoussoir door het aanstormende geweld uit 
zichzelf is getreden en zich voortzet buiten het schilderij in de vorm van een nog 
stoerdere abstract geschilderde figuur op de wand van zijn atelier; alsof deze zichzelf 
bevrijd heeft en het tafereel gadeslaat.  Een installatie is geboren. Samen zijn ze meer 
dan één, ontstaat er een onuitspreekbare spanning.  
 
In het atelier van Schouten uit 1986 wordt de spanning extra vergroot door de lichtinval 
van boven en door de onderbroken wit beschilderde betonnen balk die een onderdeel is 
van de architectuur. Moeilijk is hier te zien dat de tekening van de ingelijste tekening zich 
onder de lijst voortzet. De ingelijste ruimtelijke tekening op papier in combinatie met de 
ornamentele muurschilderingen vormen een sterk contrast – een schilderkunstige ruimte 
dat conflicteert met vlakke ornamenten.   
 

                                                           
                                                        Atelier Schouten 1986     

December 1980 toonde het Stedelijk Museum ‘Transavantgarde kunstenaars uit Italië’ die 
totaal braken met de conceptuele kunst uit de jaren 1970 en een broertje dood hadden 
aan de schilderkunst. De Transavangarde kunstenaars als Cucchi, Clemente, Chia 
dompelen zich helemaal onder in de krochten van hun ziel.  
Een golf van expressionisme brak los. Misschien begon hier wel het definitieve dilemma 
van Schouten. Hoe zich te verzoenen ?  Het schilderij  ‘Wonderbaarlijke Bergen’ van Enzo 
Cucchi toont inhoudelijk een relatie met Schouten. Bij Cucchi is er een verlangen, 
heimwee naar de verloren Italiaanse geborgen culturele traditie en de diep gewortelde 
katholieke traditie. De gestigmatiseerde handen in het landschap verwijzen naar dat 
verlangen. Zowel Schouten en Cucchi zijn onder indruk van ‘Piero della Francesca’. 
Schouten voelt de dreiging van het verlies aan geloof, gaat op pad naar zijn heil in de 
toekomst, zoekt naar een labiel evenwicht in een nieuwe taal – tussen het 
conceptualisme van de geest en zijn opkomende twijfel om meer zijn gevoelens en 
intuïtie de ruimte geven. Hoe deze te verbinden ?  
 

      
  Atelier1984,1 jaar na afstuderen aan ‘Ateliers’ Enzo Cucchi, Wonderbaarlijke bergen, Gr.Mus. 1981 
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Schouten wil de kunst opnieuw bevragen. Ik zeg met opzet ‘de kunst’ omdat in feite zijn 
kunst verder reikt dan de schilderkunst. Zijn schilderkunst gaat een relatie aan met de 
ruimte, de architectuur en creëert hiermee installaties. 
 
Toch schrijft museumconservator ‘Karel Schampers’ schrijft in 1989 nog het volgende 
over Schouten:  
‘Schilderen en tekenen is voor hem een praktische, autonome bezigheid, waarbij 
problemen onderzocht en zo mogelijk opgelost worden. Dat vraagt om een functionele 
aanpak waarbij vorm- en kleurkwaliteit ondergeschikt gemaakt worden aan de 
uitdrukking van het werk en in directe relatie staan tot de gestelde problematiek.  
Elk werk is teruggebracht tot een vraagstuk van vorm, kleur en ruimte; elk werk is naar 
vorm en inhoud een noodzakelijkheid geworden.’ (4) 
 
Bovenstaande is in mijn ogen dus slechts één deel van het verhaal. 
Schouten zou zo graag streng willen zijn, trouw willen zijn aan de traditie van de 
moderne kunst, maar wie zijn ontwikkeling volgt voelt de twijfel: hij is een mens van 
deze tijd: vol onzekerheden over geloof, waarheid, waar gaan we naar toe…….. 
Ik hoop dat dit duidelijk wordt in het vervolg van mijn verhaal. Zijn kunst is ‘HYBRIDE’. 
 
Zich bevrijden gaat zomaar niet: De Strengheid tegemoet. 

KLEUR, VORM, RASTER, COMPOSITIE EN RUIMTE 
Een kenmerkende kleur, in allerlei gradaties, die telkens bij Schouten terugkomt, is de 
kleur groen. 
Ik vroeg Marien Schouten bij mijn bezoek: ‘Waar komt toch die kleur groen bij jou 
telkens vandaan?’ Bijna iedere kunstenaar gebruikt steeds, bijna automatisch en dus 
onbewust, bepaalde kleuren die steeds maar weer terugkomen. Maar bij Schouten is het 
wel heel extreem. Natuurlijk kan hij het niet volledig uitleggen. Ik vermoed dat Schouten 
zichzelf ook die vraag gesteld heeft, zijn onbewuste niet helemaal voldeed, en daarom 
naar verklaringen is gaan zoeken. Een verklaring is zegt Schouten dat sinds Mondriaan 
de kleur groen een verboden kleur is omdat deze teveel aan de werkelijkheid, de natuur, 
doet denken, die Mondriaan juist wilde verbannen omdat hij een zuivere werkelijkheid 
zocht.  
Door de intuïtie, zegt Mondriaan al op pagina 7 van het geweldige boek ‘Mondriaan’ van 
‘Hans Janssen’ (3), heeft de mens een idee van het volmaakte. ‘En zoo door deze intuïtie, 
het goddelijke in de mensch, brengt hij hetzelfde voort wat het goddelijke in de natuur 
voortbrengt.’  ‘..Maar daarbij is deze niet gebonden de natuur te volgen; in tegendeel, 
hoe meer hij deze verlaat hoe sterker de zuivere intuïtie, het goddelijke, uitkomt.’(3 p.7) 
Mondriaan kiest voor de kleuren: rood, blauw, geel en de niet-kleuren wit en zwart. 
 

                    
Mondriaan, Compositie A, 1920      Ryman, 1965 
  

Ook later, halverwege de jaren 1970 als de conceptuele kunstenaars hoogtij viert, komt 
de kleur groen niet voor. Voor Robert Ryman (1930-2019 begonnen als suppoost van het MOMA), 
voor wie Schouten grote bewondering heeft omdat hij met zijn witte schilderijen aan het 
meest zuivere raakt. Ryman noemt zich een realist –is  niet geïnteresseerd in het laten 
zien van illusie, maar alleen in het materiaal verf dat hij wil laten zien zoals het is – echt 
licht en ruimte – witte en gebroken penseelvoering – de randen, de bevestiging aan de 
muur, de schroeven waarmee het bevestigd wordt en de ondergrond van het schilderij 
als doek, aluminium, metaal, koperplexiglas, glasvezel, krant, jute en papier. Geen titels 
omdat het schilderij naar niets anders verwijst dan het schilderij en de gebruikte 
materialen. 
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De ontwikkeling van het raster. 

Het raster van ragfijne zachte potloodlijnen tussen de dijken doen me denken aan de 
verfijnde tekeningen van Agnes Martin (1912-2004), maar het zijn vooral de tekeningen 
van Sol LeWitt (1928-2009 conceptuele kunstenaar die zijn werk veelal door anderen laat uitvoeren) - 
voor wiens werk Schouten jarenlang als assistent (vanaf 1984-1989) was bij de uitvoering 
van zijn werken - die belangrijk voor Schouten zijn geweest. Sol LeWitt gaat uit van 
eenduidige geometrische vormen die herhaald kunnen worden. 
Sol LeWitt is voor Schouten belangrijker door het ‘overvleugelen’ van de ruimte. 
 

 
De assistenten van Sol LeWitt – rechts onder M. Schouten, daarboven Sol LeWitt 1984 Sol LeWitt, Wall   
                                                                                          Drawings 1968-2007 Museum Metz 

 
Al sinds de renaissance maken kunstenaars gebruik van een grid of rasters om 
nauwkeurig afbeeldingen te plaatsen en die de kijker houvast en ritme geven. Mondriaan 
maakte er gebruik van, maar ook de grafisch ontwerper Mels Crouwel. 
 
De ontwikkeling van het raster naar zelfstandig beeldmiddel.                                                       
Schouten is, voor zover ik weet , een van de eerste kunstenaars die het raster als 
zelfstandig, zonder enige afbeelding, als beeldmiddel gebruikt. Het raster overvleugelt 
het water dat nauwelijks te zien is. Het grillige water, de ongerijmde emoties van de 
mens, moeten ten allen tijde in toom worden gehouden. 
De RASTERS van Schouten overvleugelen eveneens, ze omklemmen zowel de 
binnenruimte maar ze vlieden ook uit – maar nu veel meer beschouwelijk dan in zijn 
eerste zoektocht tijdens de Te-Ha-Tex jaren in Tilburg waar het leek alsof voorwerpen 
her en der vlogen.  
 

   
Agnes Martin                     M. Schouten, tekening, olie, lak, acryl, krijt op papier, 169x278,5, 1989 
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Boymans, olie, acryl, krijt, 1987, 140x225  M. Schouten,1989, vernis, lak, potlood 144x219,5x17,5     
                             Het ‘Overvleugelen’ van het raster 

 
Volgens ‘Hans Janssen’ gebruikt ‘Schouten het raster om de rand van het schilderij met 
het centrum te verbinden, de illusionistische neiging van de schilderkunstige ruimte te 
temmen en het afgebeelde aan het vlak van het doek te binden. Aan dit raster voegde  
Schouten in het najaar van 1985 en het voorjaar van 1986 wisselende bundels van 
horizontale en verticale potloodlijnen toe die op hun beurt weer de een compositorische 
brug moesten vormen tussen het strakke raster en de uit oliepastel opgebouwde 
tekening.’ (5) 

 

          collectie Boymans 1986 
 
In ieder geval is duidelijk dat Schouten erin geslaagd is de wereld uit zijn studietijd, 
waarin destructie en beweging overheersen,  te transformeren naar beeldende kunst die 
dichter bij zijn gereformeerde geloof ligt: zuiverheid en harmonie – in een precair 
liefhebbend evenwicht.  
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Het raster van binnen naar buiten. 

De complexiteit van het werk neemt toe als het raster binnen het schilderij zich 
verplaatst naar de buitenzijde ervan en er toe leidt dat het oorspronkelijk zelfstandige 
beeld als het ware ingeklemd wordt tussen lattenwerk.  
 
 

                           
Bonnefanten museum, Tekening met raster 1987, 181,5x172cm    Overholland mus., 1988,                        
                                                                                                              160x115x10cm                   
Het werk wordt strenger – abstracter - hermetischer. Het binnenraster treedt in de vorm 
van latten naar buiten en gaat het hele werk overheersen; het landschap wordt achter 
tralies gezet, vaag gesuggereerd en soms zelfs als een compleet abstract veld neergezet 
met boven of onder een wit veld.  
Referenties aan de werkelijkheid maken meer en meer plaats voor het totaal loslaten van 
de werkelijkheid; wordt het schilderij als een identiteit gezien dat opgesloten is in 
zichzelf, als een idee van iets hogers dat onbereikbaar is. 
Maar je kunt er ook de schoonheid van ordening, eenvoud en balans, in beschouwen die 
momenteel zo nodig zijn in deze wereld van verwarring. 
 
Vanuit gereformeerd opzicht zou je, als je zijn achtergrond kent, kunnen zeggen dat de 
strenge regels van zijn godsdienst komen bovendrijven. Zijn strenge gereformeerde 
godsdienstige achtergrond loopt parallel met de strenge conceptuele opvattingen die 
Ateliers ’63 zeer lange tijd hebben uitgedragen. 
 
De jaren 1987-1989 zijn voor Schouten absolute topjaren waarin hij belangrijke stappen 
zet. Het lijkt erop dat Schouten per se ‘iets’– de zekerheden waarmee hij is opgegroeid- 
wil vasthouden, juist omdat hij onbewust weet dat die zekerheid er niet meer is. 
 
Docenten als Jan Dibbets, Carel Visser, Stanley Brouwn – later ook Marien Schouten zelf, 
stonden puur voor het onderzoeken van het schilderij, hoe een schilderij functioneert, 
welke structuur eraan ten grondslag ligt, noem het de grammatica van het schilderij, hoe 
het zich verhoudt tot licht, kleur en ruimte; vanuit de vorm komen tot de inhoud en niet 
zo- als bij de neo-expressionisten uit de jaren 1980 waarbij de emotie, het gevoel de 
vorm bepaalt.  Deze docenten vonden al dat neo-expressionisme bagger en 
‘weerzinwekkend’ (6, p.36). Ik, schrijver van deze brief, ben het daar helemaal niet met 
eens, maar het is hier niet de plaats om dat uit te leggen – wat ik overigens in veel van 
mijn brieven al gedaan heb.  
 
Volgens een verslag van de Mondriaan Stichting waren de meeste museumaankopen in een 
bepaald jaar van Marien Schouten.. Echter Schouten weet hoe breekbaar succes is.  
Ik herinner me nog heel goed dat in 1978 - ik staande voor de waslijnen met tekeningen die 
kletterden door de wind - dat hij mij ernstig aankeek, terugdenkend aan zijn vader, en vertelde: 
‘Alles is broos en kan zomaar in het niets eindigen’. Daarna, later in een programma met Sonja 
Barend waarvoor Schouten was uitgenodigd dat Sonja zoiets zei als: ‘Ben overtuigd van jezelf’ en 
dat Schouten hardop moest nazeggen:’Dat hij het zou gaan maken’. 
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Zijn werken dragen nooit titels, alsof het verboden is ergens naar te verwijzen. 
Marien Schoutens wereld moet vooral ongeschonden blijven. Er is al genoeg ruis in deze 
wereld. Het is het werk van een heremiet, een kluizenaar, die zich meer en meer 
terugtrekt uit deze wereld. 
 
Waren de schilderijen uit 1987 en 1988 op pagina 16 uitingen van een absolute grens, in 
de twee hieronder weergegeven werken is volgens mij de absolute grens van de 
verwijdering van de werkelijkheid bereikt. 
 

              
1989 Schilderij met houten plank, (raster)potlood op linnen, zinken strips – Houten planken met leeg veld 

 
De vraag rijst bij mij steeds meer of ik zijn schilderijen nog schilderijen moet noemen of 
dat ze meer naar sculpturen neigen of zouden we ze als ‘schilderij-sculptuur’  kunnen 
betitelen ? Schouten vertelde mij: ‘Vanaf het begin, eigenlijk al in Tilburg, heb ik me 
begeven in de ruimte tussen schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur, niet alleen 
formeel maar ook op inhoudelijk en onbewust niveau’. 
 
Schouten bereikt in deze twee laatste schilderijen een ‘tabula rasa’. Het linker werk zie ik 
als een hommage aan het raster, het raster dat de scheppende mens de mogelijkheid 
geeft greep te krijgen op de werkelijkheid. Het raster herbergt vele geheimen en 
mogelijkheden. Schouten eert het raster als zelfstandig vormelement. Het raster heeft 
zich bevrijd en is nu zelf een kunstwerk. 
 
De onderste baan zwarte verf waartegen een plank is bevestigd door twee strippen zink 
die een smal gedeelte van de grotere baan zwart toont steekt sterk af tegen het 
regelmatig raster van vierkante vakjes die met dunne grafietlijnen tegen de met wit 
geverfde grondering. De plank bakent in mijn ogen de mogelijkheden van de mens ten 
opzichte van het zwarte niets waarin alles nog totaal verborgen is. 
In het rechter werk is zelfs het raster verdwenen en zien we een bijna vierkant 
maagdelijk leeg wit geschilderd vlak met aan de zijkanten gelijke zwarte banen die 
onderbroken worden door verticale planken – boven bijeen gehouden door strips. 
Een ‘tabula rasa’ hommage van de scheppingskracht van de kunstenaar. 
 
Het werk betekent voor mij meer dan: ‘Het geheel hangt aan de muur, als een entiteit, 
als een ding. Aanwezig’. (7) Natuurlijk kunnen deze werken als een ding, als een 
kunstwerk zonder enige inhoudelijke betekenis worden gezien, schoonheid om de 
schoonheid – echter gezien de gehele achtergrond van de mens Schouten kan ik dit niet 
accepteren. ‘Waar is Schouten nu echt naar op zoek ?’. 
 
Schouten zoekt steeds meer naar een complexe kunst waarin schilderkunst, 
architectuur en later ook beeldhouwkunst samenvallen die je niet meer als 
losse elementen kunt zien maar als een ‘Installatiegebouw’ waarin al deze 
vormen samenkomen. 
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MOL en De Pont 

In 1987 krijgt Schouten een groepstentoonstelling aangeboden met onder andere de 
Belgische kunstenaars Guillaume Bijl (1946 - installatiebouwer) en Ann Veronica Janssens 
(1956 minimalist) in een oude fabriek in Mol (België). De tentoonstellingmakers hadden de 
bedoeling dat Schouten ‘in situ’ (ter plekke) een werk zou maken dat een relatie zou 
kunnen aangaan met de fabrieksruimte. 
Het past geheel in het denken van Schouten om het op die manier niet te willen.          
De ruimte zou zijn werk geen goed doen, er verloren in gaan. Daarom keerde Schouten 
het idee om en creëerde ter plekke een speciale ruimte - en wel – die van de ruimte in 
zijn eigen atelier. Dit paste ook meer in de ontwikkeling van het denken van Schouten 
over de plaats van het schilderij in een ruimte – noem het architecturale ruimte. 
   

 
Mol                                                               Mol 
 
De architectuur van de ruimte met het werk daarbinnen vormt in de ogen van Schouten 
een absolute eenheid. Het schilderij als een cel voor een monnik-kloosterling, als 
heremiet, als filosoof die zich terugtrekt om zichzelf te overdenken.  
 
Helaas is daar te weinig oog voor in de museumwereld – en dan maar helemaal niet 
gesproken over Art Fairs waar alles veelal te grabbel hangt en het kunstwerk vermoord 
wordt. 
 
Geen wonder dat Schouten daarom van betekenis is geweest voor het denken hoe de 
enorme ruimte van De Pont, geopend in september 1992, optimaal gebruikt zou kunnen 
worden. In samenwerking met Mels Crouwel stelde Schouten voor ‘twee clusters van elk 
drie zalen als eilanden’ in de grote fabrieksruimte te plaatsen. Op die manier bleef de 
grote fabrieksruimte als geheel ervaarbaar en ontstonden daarbinnen intieme ruimtes 
voor het tentoonstellen van de kunstwerken. Een unieke vondst die tot op de dag 
vandaag zeer goed uitpakt. 
  

                                       Voorstel voor De Pont 1991  

 
Samen met de wolhekken en het licht van boven oefent de kolossale ruimte van De Pont 
een onuitgesproken poëtische rust uit waar iedere bezoeker zonder het misschien te 
kunnen uitspreken zich onmiddellijk thuis voelt en opgenomen wordt. 
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Het gaat kraken en schuren. 
Volgens mij verkeert Schouten na de twee beschreven werken op pagina 16 in een 
moeilijke positie. Zijn deze werken een eindpunt in zijn conceptuele ontwikkeling vraag ik 
me af ? In de vroege werken van Schouten zijn er verwijzingen naar de natuur (dijken, 
water), blijkt hij sterke relaties te hebben met andere kunstenaars: de opbouw van de 
ruimte en de val van een gordijn bij Andrea Mantegna en Piero della Francesca, de 
decoratieve vormelementen van Berlage- Schouten kocht zelfs een Berlage bureau-, F.L. 
Wright en Art Nouveau. Schouten voelt zich sterk verwant met de conceptuele kunst, de 
strenge kunst van fundamenteel onderzoek. Schouten wil verschillende opvattingen 
verenigen, liefst in contrast en toch één. Conceptueel door het onderzoek en gebruik van 
verf, raster – uitbreiding, ijzerbeslag, opstaande en platte planken. Schouten zoekt bijna 
wanhopig naar wat hij kan toevoegen aan de schilderkunst-beeldhouwkunst-
architecturale ruimte, die hij als een eenheid in spanning ziet. 
 

   
Schilderij met stalen banden en beslag 183x210 1992   ‘Overvleugelen’          detail van de linkerzijde 

 
Het hierboven afgebeeld werk toont een onderliggend raster dat zich aan alle zijden van 
het schilderij uitbreidt in de ruimte – waarin links zelfs een gebogen lijn en cirkels. 
Bovenaan lijkt het alsof getekende gemetselde stenen van een muur te zien zijn. Over de 
zwart-groengrijze vlakken is zwaar ijzerbeslag bevestigd, daaronder zit het raster 
verborgen. Zonder het ijzerbeslag zou het werk en de uitbreidingen van het raster een 
tamelijk lege indruk kunnen maken maar door deze toevoegen krijgt het werk iets zeer 
krachtigs; vormt het een waarachtig geheel. 
 
Het raster als verstandige geest die ordent en het ijzerbeslag dat de emoties van het 
geborstelde moeras onder controle houdt. Toch is de titel zo neutraal mogelijk: ‘Schilderij 
met stalen banden en beslag’. Het schilderij als ruimtelijke installatie, en als sculptuur; 
een eenheid in spanning. Schouten denkt zich niet te kunnen veroorloven iets van het 
werkelijke leven bloot te geven. 
 
Persoonlijk vind ik de werken die Schouten rond 1992 maakt zwaar en symbolistisch 
terwijl Schouten juist vindt dat hij meer zelfvertrouwen kreeg als kunstenaar en daardoor 
concreter werd. ‘Ík stapte uit het illusoire gebied van de schilderkunst in het concreter 
van architectuur en sculptuur’ (8)                                                                             
Misschien speelt ook een rol dat rondom 1992 een heftige economische crisis uitbrak omdat ik in 
die tijd bezig was een kostbaar graffitiboek te maken dat van 100.000 bestellingen zakte naar 
15.000. Dat de markt van bijvoorbeeld Combas torenlaag naar beneden donderde. Dat was geen 
vrolijke tijd. 
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        Schilderij met messing kruis en plank 1994      Ander  Schilderij met messing kruis en plank 1994 
                                                                         wordt bij galerie Martin van Zomeren getoond vanaf 19 april. 
                                                                                                                                                   

Bovenstaand schilderijen zou ik het toppunt van een zeer hybride schilderijen/sculpturen 
willen noemen. Het woord hybride  betekent bastaard – niet zuiver de regels toegepast, 
het is halfslachtig, een kruising – een vermenging van verschillende opvattingen.            
Gezien door de ogen van ‘conceptuelen’  zijn bovenstaande werken onechte kinderen. 
Juist in onze tijd speelt echt- onecht, waarheid-leugen, een vermenging van velerlei 
opvattingen, noem het eclecticisme, een allesoverheersende rol.  
Schouten wil/kan geen afstand doen van de conceptuele gedachte, waaronder de 
minimal art, maar voelt ook aan dat hij niet recht in de leer kan blijven steken. Is daar 
niet alles al gezegd ? Schouten baart een onecht kind en ja juist onechte kinderen zijn 
vaak geniaal en leveren bijzondere prestaties op. 
 
Over een raster met grote gelijke vlakken, dat onder de plank doorloopt, lijken donkere 
groenachtige wolken te drijven die het raster verstoren.  Een raster zou ordening moeten 
waarborgen maar wordt hier zelf verstoord door lijnen die er willekeurig doorheenlopen. 
Op een plank rust een achterover schuin hellend kruis dat met uiterste krachtsinspanning 
tracht bijeen te houden en te redden wat er te redden valt. Al jaren staat het geloof van 
christenen onder druk. Schouten doet in 1994 een voorspelling over wat iedereen 
onbewust al vermoedde, maar in onze tijd in alle hevigheid losbarst. Schandalen binnen 
de kerken en gelovigen die het laten afweten doen kerkgebouwen slopen of er een 
andere bestemming aangeven: van Jumbowinkels of boekwinkels tot appartementen toe.  
Bij Schouten staan naar mijn mening ook de strenge regels van de conceptuele kunst 
onder druk. Schouten worstelt ermee; symbolieken en twijfels overspoelen hem. 
Schouten valt van zijn eigen voetstuk: hij kan het werkelijke leven niet langer 
ontkennen. 
 

 schilderij met twee zwarte kruisen, beslag en plank 1993 
 

Het hierboven afgebeelde werk is nog meer verbonden met de conceptuele gedachte: 
een zuiver wit vlak tegenover het harde zwart met twee kruisen vormt met de strips 
bijna een drieluik altaarstuk op. 
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Ik denk niet dat er een kerk te vinden is die dit drieluik wil plaatsen omdat het duidelijk 
aangeeft dat het geloof in de kerk op instorten staat. Juist dit gegeven zou een reden 
moeten zijn het juist nu in deze warrige tijd een plaats te geven. 
 
Belangrijk is wat Marcel Vos (1942-2018) opmerkt in de catalogus die verschijnt bij de 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1996. (9): ‘ Anders gezegd, het streven van 
een kunstenaar lijkt er toch altijd op gericht om zijn innerlijk motief, zijn laatste en niet 
meer tot iets anders te herleiden drijfveer, te laten samenvallen met het uiterlijke motief 
van het kunstwerk, zodanig dat, ongedeeld als in een droom, ontbinding in factoren niet 
meer mogelijk is.’ 
 
Hekken als vestingen als … als beschermer van het maagdelijke …..als VOILE 

Getekende rasters evolueren naar houten rasters die zich muurvast vestigen 
over getekende en geschilderde werken om uiteindelijk geheel zelfstandig bevrijd enorme  
grote hekwerken te worden die ruimtes afsluiten waarachter de kunstwerken bevrijd van 
hun eerdere beklemming vrij kunnen ademen. 
 
Nou ja bevrijd in zekere zin. 
Pas in 1996 zag ik de hekwerken van Schouten in het Stedelijk Museum. Ik schrok met 
rot. Ik zeg eerlijk dat ik me bedreigd en belemmerd voelde. De hekwerken werden ook 
nog eens extra ondersteund door strips zoals je die zag op zijn sculptuur schilderijen. Ik 
was verward. Een suppoost wees me de weg om naar binnen te treden – het moet wel 
een soort heiligdom zijn geweest. ‘Denk eraan dierbare gelovigen: ‘Hier speelt zich de 
consecratie af, hierbinnen is de Heilige Graal’. 
 
Ik was danig onder de indruk. Vooral psychisch zware schilderijen waren er te zien. Het 
schilderij met het achterover hangende kruis, andere werken met kruisen en sterren, 
schilderijen met ijzerbeslag en heftige zwarte wandsculpturen en schilderijenbronzen, 
een kolossaal gipsen wandsculptuur, bevrijde lampen van Berlage uit het Haags 
Gemeentemuseum. Schouten noemt ze allemaal SCHILDERIJEN. 
 
Echter het meest onder de indruk was ik over het schilderij van William Holman Hunt 
(1827-1920): ‘Het ontwakende bewustzijn’ (1853) geleend uit het Tate Britain in Londen. 
Hunt was een van de oprichters van de Pre-Rafaëliten (Pre-Rafaëllite Brotherhood). 
 

   
William Holman Hunt 1853                Stedelijk Museum links achter het hek 5 okt. 1996 
 

De Pre-Rafaëliten hadden kritiek op de Royal Academie die de heilige wetten van 
volmaaktheid van Rafaël voorstonden. De Pre-Rafaëliten wilden terug naar de 
Middeleeuwen, het ambacht, naar nauwkeurige en verfijnde detaillering. 
 
‘Het Ontwakende Bewustzijn’ toont een zelfverzekerde man in een fauteuil met op zijn 
schoot een concubine of maîtresse die hij het hof heeft gemaakt. Hij denkt zeker van zijn 
zaak te zijn en rekent op haar welwillende medewerking.   
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Het tafereel speelt zich af in het Victoriaanse tijdperk (Koningin Victoria 1837-1901) 
waarin sprake is van een dubbele moraal. De man kan zich alles veroorloven maar de 
vrouw moet ten koste van alles preuts zijn. De vrouw/maîtresse staat plotseling op en 
kijkt verrukt; gelukzaligheid zal haar deel zijn. Maar het zou ook kunnen zijn dat het lijkt 
alsof ze ergens in de verte iets gewaarwordt. De streep zonlicht op de vloerbedekking 
zou ernaar kunnen verwijzen.  
De maîtresse houdt haar handen omklemd voor haar schoot. Moet ze wel of niet 
toegeven ? Ze wil haar heiligdom beschermen, het lot in eigen handen nemen.              
Ik vermoed dat ze zich bewust wordt van haar ‘eigen zijn’, haar rol om zelf bewuste 
keuzen in het leven te gaan maken, zoals Victoria deed in haar leven. De man behaalt 
een pyrrusoverwinning – in de toekomst zal de vrouw steeds meer voor haar rechten 
opkomen. ‘Ontwikkeling van Vrouwen is niet meer te stuiten’ (Abram de Swaan vrijdag 
12 april 2019 NRC). 
 
‘Het ontwakende bewustzijn’ zit vol verwijzingen die steeds opnieuw geïnterpreteerd 
kunnen worden. Het schilderij als een VOILE die het zicht belemmert maar ook telkens 
een beetje oplicht: WE ZIEN NOOIT ALLES. Schouten wil de sluier oplichten om beter te 
kunnen zien, nieuwe horizonten voor een uitgemolken kunstrichting. 
 
Je kunt de hekwerken ook zien als een middel om het kunstwerk te bewaren, te 
behoeden voor de snelle blik van de toeschouwer die met zijn/haar ogen in een mum van 
tijd de kunstwerken consumeert; hekwerken die je een pas op de plaats doen staan. 
Bovendien schept een hekwerk een afstand waardoor wat erachter zit geheimzinnig, 
wordt en de toeschouwer nieuwsgierig maakt. HET HEKWERK VERDEDIGT DE KUNST. 
 
‘Tegelijkertijd blijft het hek het symbool voor scheiding en belemmering die ieder mens 
ervaart in zijn leven. Juist het benoemen ervan werkt bevrijdend’ (8) 
 
Achter de hekwerken bevonden zich verder zeer zware ‘art de povereachtige sculpturen’ 
die Schouten hardnekkig SCHILDERIJEN blijft noemen. Ja, ze hangen aan de wand en 
dus zou je het schilderijen kunnen noemen.  Het zijn gipsen beelden/schilderijen of diep 
zwarte oerklompen van brons. Het lijkt erop alsof de bom toch gebarsten is uit het 
schilderij met de stalen banden op pagina 19.  
Geïnspireerd op de dikke ruwe verf van Courbet (1819-1877 ) doen mij deze werken 
denken aan de kleine schilderijen die ik eens gezien heb van de kunstenaar Jan Arons 
(Den Bosch 1936), lang geleden te zien bij Lambert Tegenbosch. Een totaal vergeten 
kunstenaar die dikke lagen verf van wel 10-15cm uitstulpingen op zeer kleine schilderijen 
aanbracht van 30x40cm. 
Schouten werd vooral door de grot van Courbet aangetrokken. Het zwarte bronzen 
schilderij is erop geïnspireerd, tussen de uitstulpingen en plank ontstond een grotachtige 
ruimte.    

 
Bronzen schilderij 1995/96 Stedelijk Museum Stalen hekwerk met gipsen schilderij         Jan Arons 40x30 1964  
 

Diffuse glazen wanden 

In dezelfde tentoonstelling in het Stedelijk museum zag ik voor het eerst behalve de 
hekken een glazen wand waarachter een kunstwerk verborgen was. Schouten vertelde 
me dat de eerste glazen wand in 1993 in de tentoonstelling ‘As long as it last’ in Witte de 
With in Rotterdam te zien was. 
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Schouten gebruikte hiervoor het zogenaamde kathedraalglas of oceaan glas. De 
tentoonstelling in Witte de With handelde eigenlijk over muurschilderingen maar 
Schouten wilde hier een nieuwe interpretatie aan geven. Toch ligt deze methode in het 
verlengde van de hekwerken. Hekwerken brengen een scheiding aan terwijl de glazen 
kathedraal- en oceaanglaswanden alles wat erachter zit doen oplossen in een troebel 
beeld en roepen een oceanisch gevoel op. Hekwerken en glazen wanden verbinden 
schilderkunst met architectuur. 
 
Schouten heeft daarna op verschillende gelegenheden gebruik gemaakt van deze 
troebele glazen wanden. Een zeer geslaagd project met groene grote glasplaten vond in 
2016 plaats in De Oude Warande, een bos aan de rand van Tilburg, dichtbij de 
universiteit, roepen poëtische beelden bij de toeschouwer op. Een vijf meter hoge en drie 
meter brede oceaanglaswand, in transparante gespoten verf, in een metalen frame doet 
de wand versmelten met de natuurlijke omgeving. Natuurlijk het Groen van Schouten. 
Groen, zoals elke kleur, heeft ontelbare nuances. Een bijna simpele ingreep doet natuur 
en cultuur met elkaar versmelten in een zeldzaam goed huwelijk. 
 

    
 

                        
 

Een ander fascinerend raam is het hierboven getoonde werk. Juist omdat het oceanisch 
glas troebel maakt, geeft het in mijn ogen de fragiele aard van ‘kunst’ weer – wat ik 
parafraserend op het boek van Tegenbosch’ uit 1969 ‘Kans op kunst’ (10) noem -  terwijl 
het deel dat geen glas voor zich heeft even de ‘helderheid’ van de inspiratie toont.  
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De Groene Kamer in DE PONT 2001-2002 

In De Pont speelde zich omstreeks 2001-2002 een bijzondere gebeurtenis af. 

In een van de achterste wolhekken kreeg Marien Schouten de mogelijkheid van 

Hendrik Driessen naar eigen believen een Groene Kamer te creëren. Wandelend 

door de grote zaal wordt de toeschouwer plotseling geconfronteerd met een 

intieme kleinere ruimte die een totaal eigen andere wereld schept.  

De Groene Kamer wordt door Schouten ook wel de bijnaam Slang genoemd. 

Veel meer b-r-e-d-e dan hoge geglazuurde keramische pannen bekleden de hele 

ruimte. Toch is geen dakpan hetzelfde van kleur. Het gebakken proces levert 

niet exact dezelfde kleur op., dat juist de bedoeling van Schouten was.            

Het invallende licht versluiert en flikkert als zonlicht dat op water 

splintert. 
 

        
             2018                                                                       2019 

 

De tegelwand bepaalt de hele ruimte, niet alleen de wanden maar ook het plafond. 
Het lijkt alsof de kijker zich in een groen schilderij bevindt; de architecturale ruimte als 
schilderij en als installatie. 
De in horizontaal verband geplaatste pannenbanen zijn in verspringend verband 
geplaatst. De geronde onderrand van iedere pan wordt over de onderliggende baan 
geplaatst. Hierdoor ontstaat een soort schubbenpatroon die de huid van een slang 
oproept, die als hij kruipt door het zonlicht glinstering weergeeft zoals het binnenvallende 
daglicht in de Groene Kamer doet. Dit is de reden dat Schouten aan de Groene Kamer 
SLANG heeft toegevoegd. 
Iemand anders constateerde dat deze kamer wel doet denken Maeshowe, een graf uit de 
Steentijd in Orkney, Schotland, gelegen. Niet binnendijks maar buitendijks. 
 

                  
 
In de ruimte van De Pont heeft lange tijd een soort voorwereldlijk amorf  ‘Beeld met 
stammen’ gestaan, alsof het beeld de bewaker en/of wreker oproept van het onzichtbare 
en geduldig wacht op het moment dat zijn tijd is gekomen. 
De laatste jaren heeft Schouten een aantal koppen gemaakt, geplaatst op en zonder 
console, in aardse glanzende kleuren van intens groen, mosgroen, zandgeel, bruinrood 
en mosterdgroen. Het lijkt alsof ze door de natuur door weer en wind zijn gevormd 
waarover een glanzende laag is aangebracht. Ze glimmen door het opvallende licht. 
Je zou ze zowel als sculpturen en als schilderijen kunnen bekijken; ze zijn het beide, 
hybride dus. 
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In het boek ‘SKULL PTURE’ (11) van De Pont staat een mooi voorbeeld afgebeeld van wat 
op een beeld lijkt maar door natuurkrachten zich heeft ontwikkeld, mossen die zich op 
gesteente hebben gevestigd en waarvan de innerlijke structuur afwezig is. Zo ook bij de 
beelden van de Italiaanse beeldhouwer Medardo Rosso (1858-1928) van wiens beelden lijkt 
alsof ze van buitenaf zijn gegroeid. Het lijkt erop dat ze een innerlijke structuur-
architectuur missen.  
Bij Schouten is duidelijk sprake van een uiterlijke en innerlijke structuur. De uiterlijke 
verschijning doet aan als een schilderij – als uitdrukking van een gevoel, alsof ze van 
buitenaf zijn gevormd,  terwijl de innerlijke –structuur architectonisch is, wat duidelijk 
blijkt uit de achterkant van het beeld die uit een soort stammen van bomen is opgezet. 
 

     
Mossen op gesteente  Medardo Rosso 1897                              Beeld op stammen 

 

VOILE O SCHILDERKUNST OH SCHILDERKUNST 
Tijdens zijn fietstochten naar school in de omgeving van dijken en water heeft Schouten 
onbewust ook Slot Loevestein in Poederoyen gezien en iedere keer denkt hij dan terug 
aan Hugo de Groot die op een listige manier via een boekenkist weet te ontsnappen.                  
De boekenkist is ook een VOILE. Marien Schoutens kunst is als een VOILE – je weet nooit 
precies wat er gebeurt – een ontsnapping is altijd mogelijk - een voile verbergt, is als 
een gordijn, dat als je het opheft of verschuift je iets te zien krijgt wat je eerst niet zag. 
 
Schoutens ontwikkeling loopt via het ‘Leitmotief’ de ‘beleefde dijken’  naar het 
transformeren er van in repoussoirs en rasters, binnendijks en buitendijks, die hekken 
worden – de scheidingen –  de architecturale ruimte binnendijks naar de architecturale 
ruimte van het heelal - naar het oplossen van de vormen om hybride relaties zichtbaar te 
maken.                                                                                                                   
De strengheid van zijn geloof die in geborgenheid voorzag, eindigde voor Marien 
Schouten in omklemmende rasters, omheiningen en hekwerken om uiteindelijk de twijfel 
toe te laten - gevoelens te laten overwinnen en zichzelf te verlossen door mildheid en 
poëzie toe te laten. Van de kleine ruimte binnen het schilderij vlieden naar de oneindige 
ruimte. 
 
Het belang van Schouten in de Nederlandse kunst maar ook internationaal is dat hij 
ruimte heeft geschapen door de minimal art en concept art uit hun veilige en zekere 
comfort zone te bevrijden; hij heeft het gebied van deze kunstrichtingen diffuser 
gemaakt en daardoor juist vergroot. Schouten is over de grenzen heen gesprongen.      
In onze tijd waarin angstige mensen op zoek zijn naar zekerheden en hun nationaliteit 
willen bevestigen en deze willen inperken voor wie er in hun ogen niet thuishoren geeft 
Schouten juist aan dat die wereld niet zo zeker is.                                                    
Schouten heeft via een aantal werken, waarin de rasters het landschap van het leven 
omklemden, ontdekt dat die wereld te eng werd en heeft vanaf die tijd zich via de 
schepping van de ‘Groene Kamer/ Slang’ waarin het licht nooit gelijkmatig hetzelfde is 
maar vooral via zijn oceanische glassculpturen de open zenuw van onze tijd blootgelegd: 
we leven met en in een VOILE. 
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‘OH Schilderkunst Oh Schilderkunst wanneer leer ik jou toch kennen, werp af die VOILE 
die zowel een uitdaging als een Last en Lust is. 
Oh Schilderkunst hoe lief heb ik je altijd niet gehad 
Hoeveel tranen heb ik niet om jou gelaten 
Die mijn zicht zo troebel maakte 
 
Oh Schilderkunst mijn Muze 
Die mij eeuwigdurend troost 
Waarvan ik weet dat het nooit nooit nooit genoeg is 
Mijn Liefste als God mij verlaten heeft 
Kan ik dan op jou vertrouwen 
 
Oh Schilderkunst ik maak me grote zorgen 
Zul jij er nog zijn over zoveel jaren 
Iedereen doet tegenwoordig zijn ding 
Mijn ogen zijn moe ik zie zo troebel 
Zelfs mijn bril wil me niet meer helpen 
 
Oh Schilderkunst de druppels die vallen op de voorruit 
van mijn oude Volvo doen mijn zicht verminderen 
Ik zet mijn ruitenwissers in de hoogste versnelling 
Slechts even licht mijn Voile op en meen ik iets te bespeuren 
Oh Schilderkunst, mijn God, kan ik u vertrouwen tot na mijn dood ? 
 
Gaat u nu naar de website van Marien Schouten en  klik op een afbeelding. 
https://www.marienschouten.nl/ 
 
Marien Schouten is met zijn werk vertegenwoordigd in de belangrijkste musea in Nederland. 
19 april opent een tentoonstelling bij Martin van Zomeren met nieuwe en oude werken van 

Marien Schouten.: t/m 25 mei. Titel van de tentoonstelling: ‘YOUNG LION WANDERING’           
http://martinvanzomeren.nl/  Hazenstraat 20 1016 SP Amsterdam 020 1111222 
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