
q www.hetkontakt.nl

Martijn Duifhuizen: beeldend bevlogen

Zeggingskracht in alle stilte

ik de met kleine steentjes voorziene verf vanboven naar beneden over het doek 
geschraapt. Het middenvlak bewerkte ik met een spons na om het glad te krij-
gen. De kracht van het werk zit hem in de handeling van boven naar beneden 
en de verschillen in het oppervlak. Sommige mensen gaan daar in mee. Ze vin-
den het mooi wat ik maak. Anderen vragen zich af wat ze er in zouden moeten 
zien en vragen me dat ook. Om dat uit te leggen is vaak moeilijk. Een kwestie 
van persoonlijke smaak en op een bepaalde manier kijken. Beide zijn soms on-
definieerbaar.” Hoewel Martijn Duifhuizen geen kunst produceert om er rijk 
mee te worden, vindt hij het wel prettig als mensen werken van hem aanschaf-
fen. “Al was het alleen maar om de kosten af te dekken. Vandaar dat ik regelma-
tig op beurzen sta en pogingen doe om mijn netwerk uit te breiden.” Het bijna 
voorbije jaar legde hij nuttige contacten met hoogaangeschreven galerieën 
waar hij zijn kunst mag vertonen. Ook stond hij enkele weken geleden op de 
Miljonairs Fair in Amsterdam. “Afgaande op de reclame vooraf dacht ik terecht 
te komen in een sfeer van glitter en glamour, maar dat viel in de praktijk be-
hoorlijk mee. Nee, werken heb ik er niet kunnen verkopen. Veel bezoekers 
gaan kennelijk toch voor klassiekere kunst of bekende namen. Daarnaast 
speelt de crisis een rol.”

Voor 2012 staan er mooie nieuwe uitdagingen op stapel voor Martijn Duifhui-
zen. Zoals het Stilteconcert ‘Sei still mein Herz’ met expositie die hij samen 
met vriend en componist Kees Wisse medio mei vorm wil geven in de Sint-Jans-
kerk te Gouda. Thema van het kunstwerk: Het Laatste Avondmaal. De bezoeker 
begeeft zich daarbij in een stilteruimte. Fysiek, maar ook mentaal. De muziek 
speelt zich af in een wereld waarin alles trager verloopt dan gebruikelijk. Daar-
naast is een door Duifhuizen vervaardigd kunstwerk van zes meter breed te 
zien. Daarop is Het Laatste Avondmaal minimalistisch afgebeeld. “De combi-
natie van kunst en muziek leidt tot een soort integrale meditatie. Tegenwicht 
voor een tijd waarin de economische klok zoveel mensen dicteert. Geïnspi-
reerd door de aanwezigheid van God in mijn leven. Hij geeft sturing aan mijn 
leven. Aan de kunst die ik maak. Vaak bewust. Soms onbewust. De ene keer zit 
die leiding in je handelen, dan weer in het beeld dat je creëert. En dat is elke 
keer een bijzondere ervaring.”

Minimalisme. Kunstenaar Martijn Duifhuizen uit Berkenwoude 
houdt zich er vol overgave mee bezig.

Inspiratie

door Jan Timmer

‘Ik houd het liever abstract omdat dat de 
nieuwsgierigheid prikkelt’

Er zijn mensen die niets zien in de kunstwerken die Martijn Duifhuizen produ-
ceert. Dat mag. Vindt hij. “Soms ís er ook niets te zien, maar ligt er wel een ach-
terliggende bedoeling achter het oppervlak. Dat wat je ziet is niet alleen wat je 
beleeft.”

Voor wie nu al dreigt af te haken in dit verhaal: Martijn Duifhuizen is geen ‘zwe-
ver’ die er, vanuit een stoffig atelier, plezier in schept om onbegrijpelijke kunst 
te vervaardigen. Integendeel. De 35-jarige Perkouwenaar staat midden in het le-
ven en met beide benen op de grond. Getrouwd, vader  en docent aan het Drie-
star College in Lekkerkerk, waar hij drie dagen per week kunstzinnige vorming  
geeft. De rest van de tijd werkt hij als kunstenaar. “Dat ik mijn bestaan op deze 
manier zou gaan inrichten was al vrij vroeg duidelijk”, glimlacht hij. “Op de ba-
sisschool had ik al veel belangstelling voor kunst. Mijn vader is daar absoluut 
op van invloed geweest. Hij gaf en geeft kunstvakken op Driestar Educatief in 
Gouda. Als kind ging ik vaak met mijn ouders mee naar musea. Zo groeien inte-
resses. Na de havo ben ik maar de Pedagogische Academie gegaan om me ver-
der te ontwikkelen in het geven van kunstvakken. Vervolgens kwam ik terecht 
op de Willem de Koning Academie. Veel geleerd daar. Ik kan me nog goed her-
inneren hoe ik vol trots een in mijn ogen zeer geslaagd schilderij liet zien aan 
mijn docent. Die vind het ‘kliederwerk’. Was even een domper, maar het 
dwong me er wel toe om mezelf te verbeteren. Een week later liet ik opnieuw 
werk zien. Dat mocht op meer enthousiasme rekenen. Zo snel kunnen dingen 
zich dus ontwikkelen.”

Martijn Duifhuizen heeft nooit veel op gehad met figuratieve kunst. “Dat vind 
ik teveel verklappen. Ik houd het liever abstract omdat dat de nieuwsgierigheid 
prikkelt. Je wordt bijna verplicht om je af te vragen of er een bedoeling achter 
het werk zit en - als dat het geval is- om wat voor bedoeling het dan gaat. Het 
mooie en bijzondere van minimalisme is dat zij een beweging in de kunst is die 
niet per se iets wil zeggen of ergens een betekenis aan wil geven. Voor mij heeft 
minimalisme een maximale zeggingskracht. Met andere woorden: ik kan er in 
kwijt wat ik kwijt wil. Neem dit werk - Duifhuizen wijst naar een zwart paneel 
dat tegen een huiskamermuur in zijn rijtjeswoning geplaatst is, red. -  hier heb 

Naam: Martijn Duifhuizen
Leeftijd: 35 jaar
Woonplaats: Berkenwoude
Geboorteplaats: Gouda
Beroep: docent kunstvakken aan 
het Driestar College te Lekkerkerk
Passie: beeldende kunst produce-
ren volgens het principe van mini-
malisme.
Doel 2012: Sponsors vinden en een 
succes maken van ‘Sei still mein 
Herz’
website: www.atelierduifhuizen.
com of www.seistillmeinherz.com
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