
Kingma Kiest voor 
een geschilderde 
fantasiewereld 
zonder ruis

lieuwe Kingma zien schilderen moet een genot 
zijn. de kunstenaar schildert met twee handen 
tegelijk. Kun je nog geestdriftiger en gedurfder 
het schilderslinnen tegemoet treden? Kingma 
zien schilderen is echter een spectakel dat 
niemand zal meemaken wat de kunstenaar 
vertoont zijn kunsten in stilte op de zolder van 
zijn hlversumse woning. Bescheiden en met 
weinig woorden kiest hij des te stelliger voor 
materie, kleur, stilte en uiterste concentratie. in 
het atelier ontstaan schilderijen die gaan over 
(bloem)stillevens, franse, spaanse of holland-
se landschappen en de laatste jaren ook weer 
naakten, al dan niet voorzien van decoratieve 
interieurstukken. of het nou een naakt of een 
landschap wordt: alles heeft met de werke-
lijkheid te maken. het zou kunnen bestaan, 
maar in de meeste gevallen is het de fantasie 
van de kunstenaar die deze impressie kleurt. 
Kingma omschrijft zijn geschilderde werelden 
als landschappen die “gefilterd zijn van alle 
ruis”niet alles in de alledaagse werkelijkheid 
is het waard te schilderen. om een essentie 
te pakken moet je details weglaten, Kingma is 
daar een meester in.

de werKelijKheid als 
uitgangspunt

”Schilderen naar de waarneming, de werkelijk-
heid als uitgangspunt en die stileren, abstrahe-
ren.” Dat was waar ook toen al zijn hart naar 

uitging. Hij bestudeerde kleurenleren, oefende 
zich in modeltekenen, buiten tekenen en leerde 
analyseren wat zich in het proces van schilde-
ren kan voordoen. De leergierige kunstenaar in 
wording leerde veel van docenten als Martin 
Tissing en Jan van Loon. Zijn nog grotere voor-
beelden waren al meteen de kleurige, geabstra-
heerde landchappen van Wim Oepts en die van 
Jan van Heel. Ook een schilder als Nicolas de 
Stael of de Amsterdamse impressionist Breitner 
en de Franse landschappen van Vincent van 
Gogh spraken hem aan. Kingma bewondert 
de strijd die Mondriaan levert om van figuratie 
naar abstractie te komen. Hij kan ook genieten 
van een grootheid als Otto de Kat of de weelde-
rige bloemstillevens van Floris Verster.

Het was direct de olieverf en het schilderen waar 
Kingma zich al in zijn academietijd het meest toe 
aangetrokken voelde. Grafische technieken wa-
ren hem te indirect, te traag, al zou een sterk gra-
fisch lijnenspel juist zijn latere, meest abstracte 
Spaanse landschappen zoveel kwaliteit geven. 
Kingma studeerde in 1985 af. In 1991 had hij zijn 
eerste, direct succesvolle expositie, waarna nog 
een lange lijst zou volgen. Werk van hem bevindt 
zich in grote particuliere en bedrijfscollecties. In 
2001 heeft de kunstenaar zijn eerste tentoon-
stelling in Philadelphia. Jarenlang had Kingma 
naast zijn kunstenaarschap een baan als teken-
leraar in het onderwijs. Sinds drie jaar heeft hij 
dit werk niet meer nodig om in zijn onderhoud 
te voorzien en kan hij zich volledig aan zijn kunst 
wijden. Kingma is in zijn carriere van het noor-
den naar Amsterdam verhuisd en woont sinds 
kort in Hilversum, waar hij ook zijn werkplaats 
heeft.

diversiteit, essentie

De keuze van woon- en werkplek heeft niet te 
maken met het landschap waar de kunstenaar 
het meest van schildert. Hij voelt zich door 
zijn Friese afkomst evenmin verwant aan die 
categorie schilders die zich door hun liefde 
voor de provincie expliciet noordelijk land-
schapschilder noemen. Wel is in het noorden 
zijn liefde voor het landschap ontstaan. “ik 
schilder graag een landschap met de zo typisch 
noordelijk lage horizon en uitgestrekte pol-
ders maar ik voel me even graag thuis in een 
boslandschap, het Vondelpark. Elk landschap 
heeft z’n eigen karakter, z’n eigen weerbarstig-
heid die me uitdaagt ervan te schilderen. Waar 
het veel meer omgaat is de essentie, de sfeer 
van het onderwerp te pakken. “Kingma reist 
graag om indrukken op te doen, maar hij heeft 
inmiddels een ruim reservoir aan beelden in 
zijn hoofd om er jaren mee vooruit te kunnen. 
Het is de fantasie die hem op zijn weg door het 
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landschap en de schilderkunst voert. Opvallend 
is overigens dat er in zijn landschappen geen 
mensen voorkomen. Dat ze er geweest zijn zien 
we wel aan de omgeploegde akkers, de huizen 
die ze bouwden en de wegen die ze aanlegden. 
Mensen komen in de landschappen niet voor 
omdat ze er een te verhalend element aan toe 
zouden toevoegen. Kingma wil alle aandacht 
opeisen voor de sfeer van het landschap. Het 
is niet alleen de kleur van de verf waarmee hij 
dat bereikt. Kingma schildert sneeuw alsof ze 
zojuist is gevallen of sneeuw die bijna dooit. 
Kijk er een tijdje naar en het lijkt alsof je het pak 
sneeuw in een boslandschap onder je voeten 
hoort kraken. Een warm in aardetinten geschil-
derd landschap in Spanje voelt daarentegen 
aan of het er inderdaad te warm is om er te toe-
ven. Misschien is het wel vroeg in de middag? 
Je kunt in Kingma’s schilderijen proeven of het 
ochtend of middag is. Zoals Monet architectuur 
op verschillende momenten van de dag wist te 
schilderen, zo is het Kingma er om te doen zijn 
landschappen mee te willen geven welk mo-
ment van de dag ze moeten verbeelden en wat 
de verschillende seizoenen er aan invloed op 
uitoefenen.

Wie het inmiddels behoorlijk uitgebreide oeuvre 
van Kingma bekijkt zal zien dat het landschap 
het sterkst aanwezig is, maar de schilder voelt 
zich niet gelukkig met het etiket alleen een land-
schapschilder te zijn. Door de jaren heen groeien 
series landschappen, naakten, stillevens, interi-
eurstukken op intiem klein en uiterst monumen-
taal groot formaat. Wat ze door de jaren vertel-
len is dat de schilder steeds meer durft. Vooral 
in de meest recente bloemstillevens zien we dat 
er sprake is van een royaal schildersgebaar. Er 
is niet alleen fijntjes met de kwast gepenseeld, 
maar er is een duidelijk fysiek spel te zien tus-
sen schilder en doek. Kingma is linkshandig. Hij 
schildert met zijn linkerhand met de kwast. In 
de rechterhand schildert hij met een breed stuk 
zink of paletmes. De rechterhand is minder ge-
oefend maar voedt hetzelfde gevoel en de dyna-
miek waarvan elke schilderij moet getuigen. In-
drukwekkend is de textuur van bijvoorbeeld een 
bloemstilleven, dat tegelijkertijd schraal, stukken 
van het onbewerkte schilderslinnen kan laten 
zien, maar ook onvermengd volvet in de verf kan 
staan. Het linnen leeft. Verschillend geschilderde 
partijen spelen het spel. Gedurfd harde, onver-
mengde dikke lagen olieverf contrasteren met 
dunne glacerende transparante kleuren. Soms 
zit er een “mislukt” schilderij onder de huid van 
een geslaagd werk. De verfhuid of textuur ver-
teld ervan, krijgt er meerwaarde door. Kingma 
ervaart in elk schilderij een worsteling, maar 
vindt dat het eindresultaat eruit moet zien alsof 
het makkelijk en met plezier geschilderd is. De 

kijker moet niet met vragen blijven zitten, maar 
dagelijks een nieuw avontuur in zijn schilderijen 
kunnen beleven, nieuwe wandelingen door deze 
schilderkunstige impressies kunnen maken.

fauvist, maar ooK hedendaags

Vooral in de bloemstillevens valt op hoeveel 
ruimte Kingma de fantasie geeft. Elk vaasje met 
bloemen staat pontificaal in het midden. Het 
vaasje zelf is meestal bijna te banaal simpel ge-
kozen. Dat lijkt de schilder juist uit te dagen er 
met het schilderen meer van te maken. De vaas-
jes krijgen een mooie spiegeling mee, verftoet-
sen die rondingen en volume suggereren. Wat 
er op de achtergrond of in het tafelkleed gebeurt 
lijkt de regels van het perspectief aan de laars 
te lappen. In dat opzicht en ook in zijn fauvis-
tisch uitbundige roden, knaloranje kleuren en 
blauwen volgt Kingma Matisse. Diagonale lijnen 
worden vermeden. De kijker wordt verleid het 
schildersavontuur mee te beleven, te genieten 
van een sfeer, harmonie en kleur. Zo feestelijk 
gekleurd de eindresultaten soms zijn, in de titel 
blijven ze simpel “witte schaal met droogbloe-
men”, “witte rozen”, “vaasje met hortensia”. 
Kijken we naar een naakt of een landschap dan 
zien we dat ze van eenzelfde schilderen verha-
len. Alleen het onderwerp is anders. “Ik hou van 
die afwisseling”.

Kingma neemt de vrijheid vrij klassieke thema’s, 
zoals ze door veel hedendaagse kunstenaars ge-
meden worden, nieuw leven in te blazen. Hij is 
wars van elke modieuze trend, laat zich geluk-
kig niet voorschrijven wat een kunstenaar van-
daag de dag zou moeten schilderen. Alleen zo 
is de basis gelegd voor een integer schilderen. 
Kingma voelt zich niet de kunstenaar die de race 
van een avantgarde bij moet benen, maar een 
voortzetter van een rijke traditie.
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