
Klaas Gubbels
Groot

Galerie InDruk op locatie in House of Dialogue



Galerie InDruk op locatie
Galerie InDruk, gevestigd in het centrum van 
’s-Hertogenbosch, tussen de Sint-Janskathedraal 
en Het Noordbrabants Museum, vertegenwoordigt 
Klaas Gubbels al zo’n 20 jaar in binnen- en 
buitenland. Zo is zijn werk te zien geweest in 
Denemarken, op het Kunstenfestival Watou in 
België, op de beurs Art on Paper in New York en 
recent op de beurs ARTO21 in Shanghai in China. 
De laatste tentoonstelling die Ilse Vermeulen 
en Julius Wintermans van Galerie InDruk in 
’s-Hertogenbosch organiseerden was in 2019, 
het jaar dat Klaas Gubbels 85 jaar werd. Het was 
de succesvolle tentoonstelling ‘Werk van twee 
vrienden sinds 1954’ van Klaas Gubbels en
Mark Brusse. 
Het is weer tijd voor een mooie presentatie.
De Bensdorp fabriek in Bussum van House of 
Dialogue biedt Galerie InDruk de ruimte om de 
grote werken van Klaas Gubbels te presenteren.

Klaas Gubbels bedacht dat de titel van de

tentoonstelling en dit cahier zou zijn:

Ja, en groot is het.

Een week later belde hij ons.

‘Dat Ja moet weg:

En groot is het, dat is directer.’ 

Vervolgens...

‘Als ik dit zie... niet En erbij, dat is te illustratief:

Groot is het.’

Het cahier was bijna klaar en Klaas heel enthousiast:

‘Geweldig hoe jullie het doen, dat kan ik aan jullie overlaten.

Maar wacht even.. De titel, dat moet omgekeerd:

Groot is het….Het is groot,

Nee,

Groot, heel sec, dat is goed.

Hè, hè…’
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De Bensdorp fabriek uit 1906 in de Nieuwe Spiegelstraat in Bussum

Naar Bussum
Toen we Klaas Gubbels vertelden van onze plannen 
in de Bensdorp fabriek kwamen de herinneringen uit 
het jaar dat hij in Bussum woonde.
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House of Dialogue
In verbinding kom je verder. Deze overtuiging ligt aan de basis van alles wat wij doen.

Verbinding in de breedst mogelijke zin van het woord. In verbinding met elkaar: met 
je familie, je vrienden, je collega’s, je leidinggevende, je team. In verbinding met jezelf: 
waar ligt mijn kracht, wat zijn mijn valkuilen? En in verbinding met de maatschappij: 
waar sta ik voor, welke verantwoordelijkheid wil ik nemen? 
 
Vaak gaat het erom de verbinding te versterken. Als leidinggevende nog meer 
motiveren, als team nog beter samenwerken. Maar ook kan het voorkomen dat een 
beschadigde verbinding hersteld moet worden. Er is een conflict, belangen lijken soms 
onverenigbaar.

Dialoog vormt het fundament voor verbinding. Luisteren om te begrijpen en spreken 
om begrepen te worden. Waar mensen met de juiste intentie en vaardigheden in 
dialoog gaan ontstaat verbinding.
 
Maar dialoog vindt niet uitsluitend plaats tussen mensen. Ook met dieren, objecten en 
zelfs onstoffelijke zaken kan een betekenisvolle dialoog ontstaan als we ons daarvoor 
openstellen. We raken vertederd bij het zien van een baby of worden blij van het 
ruiken van de geur van een bloem. Er ontstaat iets nieuws in de interactie tussen 
zender en ontvanger.

Kunst leent zich bij uitstek voor reflectieve dialoog. Soms stelt het vragen, soms 
confronteert het en heel soms geeft het zelfs antwoorden. De inspiratie en de 
creatieve energie van de schepper van een kunstwerk brengen iets nieuws tot stand 
bij degene die het met een open geest ervaart. Door veel in aanraking te komen met 
kunst kunnen we dit vermogen verder ontwikkelen. In de schouwburg, in het museum, 
maar ook in een inspirerende trainingszaal scherpen we onze vaardigheid om de 
dagelijkse werkelijkheid te ontstijgen. Door onszelf te laten verrassen en inspireren 
ontstaat nieuwe ruimte. Ruimte die we kunnen gebruiken om in verbinding te komen 
met het onbekende, in jezelf of in de ander.
 
De wereld die Klaas Gubbels schept met zijn geabstraheerde objecten ontstijgt 
het alledaagse. Er ontstaat een speels en vrolijk universum waarin juist alledaagse 
objecten zoals een stoel en een kan als karaktervolle persoonlijkheden de hoofdrol 
vertolken. Door het betreden van dit universum worden de gebruikelijke verhoudingen 
op zijn kop gezet. Verhoudingen tussen groot en klein, object en persoon en tussen 
vorm en functie. Worden we hier uitgenodigd te reflecteren op hoe wij ons verhouden 
tot onze eigen omgeving?

Welkom in de wondere wereld waarin koffie kan, thee kan en Alles-kan!
 

Monique van de Griendt 

Erik van der Meulen

House of Dialogue, Bussum

‘6x roze, 1x zwart’, 170 x 200 cm, 2005

Het beeld ‘Alles-kan’ 
in cortenstaal voor 
het pand van House of 
Dialogue, Bussum



9In het midden het schilderij ‘Blauwe stoel’, 160 x 200 cm, 2000-2007
Arnhem, 2020

‘Old Finish’, 170 x 200 cm, 1990

‘Caput Mortuum’
180 x 120 cm, 1990

‘Deze tafel zag 

ik in een zaak in 

Rotterdam, De Klerk 

heette die. Daar 

stonden Old Finish 

meubels.

Daar heb ik ’m gezien. 

In dit schilderij past 

deze tafel omdat het 

zo’n tegenstelling 

vormt met die stoel.’

‘Vroeger ging ik speciaal 

naar Driebergen waar 

de beste olieverfmakers 

zaten om olieverf met 

dit pigment (Caput 

Mortuum) te kopen.’

De grootte van een schilderij
In 2013 schreef Cherry Duyns in de uitgave ‘Hoe bepaal je de 
grootte van een schilderij’:
Het grote is niet uitzonderlijk in het werk van Klaas Gubbels.
Hij heeft decors gemaakt, forse driedimensionale beelden, wand-
en muurschilderingen, zoals de koffiekan in het Rotterdamse hotel 
New York. En grote houtdrukken zoals het ‘Het kanon van Gleich’, 
een houtdruk uit 2009 van één meter vijfentwintig bij tweeënhalve 
meter. Aanleiding was een eenvoudig fotootje in het boek ‘70 jaar 
circus in Nederland’ van het Reuzenkanon van Gleich uit 1931, 
dat een menselijke kogel afvoerde. Die kleine afbeelding had hem 
geraakt en hij wist ‘daar ga ik een heel grote houtdruk van maken, 
dat ga ik doen. Zo groot mogelijk.’
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Eerste grote schilderijen
Mijn eerste grote schilderijen heb ik in 
Frankrijk gemaakt in mijn kleine atelier 
in La Ribeyre. Daar voelde ik mij totaal 
vrij, de deuren open naar de rivier, heel 
geconcentreerd. Het zat toen in mijn kop, 
ik wist het meteen. Dat gevoel kon ik 
dagen vasthouden. Drie zwarte ketels. Vrije 
schilderijen. Ik had er speciaal een medium 
voor gemaakt: Portugese terpentijn, 
vingerhoedstandolie en iets siccatief want 
het mocht niet te massief worden. Alle drie 
in één keer geschilderd, over meerdere 
dagen natuurlijk. Het zijn voor mij nog 
steeds belangrijke schilderijen.

‘Uit de grond’, 230 x 90 cm,
1990

‘Zwarte ketel’,160 x 140 cm,
1987

‘Constructieketel’, 200 x 180 cm, 1990

‘Zwarte ketel’, 160 x 115 cm,
2004

Klaas Gubbels in zijn atelier in de voormalige wijnpersruimte, La Ribeyre, Ardèche, Frankrijk, 1987
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‘Dubbeltuit’, 190 x 230 cm, 2009

‘Open en dicht’, 125 x 250 cm, 1999

‘Roze tafel en stoel’, 210 x 250 cm, 1999

‘Ik zat te zoeken naar de 

juiste tuit. Hoe die moest. 

Toen vond ik het eigenlijk 

interessant hoe het is.

Ik vond ’m nooit af, maar 

toen Julius zei; ‘het is een 

goed schilderij’ vond ik ’m 

ook af. Heel gek. Achteraf 

heb ik ’m af gevonden.’

‘Open en dicht’, 20 x 11 x 5 cm, 1999
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‘Schildersavontuur’, 180 x 200 cm, 2008-2009

Ontwikkeling van
het schilderij
‘Schildersavontuur’

Klaas Gubbels en 
Julius Wintermans 

van Galerie InDruk 
met het schilderij 

‘Schildersavontuur’ 
Atelier Lichtenbeek

Arnhem

Zeggingskracht
Aan de wanden van het atelier van Klaas Gubbels op het 
landgoed Lichtenbeek in Arnhem waar hij al ruim 60 jaar iedere 
dag naar toe gaat hangen kleine schilderijen, voorstudies en 
autonome schilderijen. Het zijn sommige van deze schilderijen 
die Klaas Gubbels groot zou willen zien. Hij fotografeert ze en zet 
vervolgens de lijnen met behulp van een episcoop op een groot 
doek uit. Maar niet alle schilderijen laten deze ingreep toe.
Van klein naar groot is geen kopie. Spontaniteit en de spanning 
laten zich niet zomaar zichtbaar maken.
Klaas Gubbels: ‘Je wilt iets groots. Daar kan je niet veel meer van 
zeggen, dat dringt zich aan je op. Dat komt van binnenuit.
Heel misschien ook wel om indruk te maken.
Maar uiteindelijk gaat het erom wat je te vertellen hebt, het 
formaat doet er niet toe.
Zeggingskracht, daar gaat het om.’

FO
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’S KLAAS G
U

BBELS
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‘De componist Simeon ten Holt sliep één dag 

in de week bij ons omdat hij les gaf in Arnhem. 

Daar sliep hij op zolder in een smal bedje.

Simeon die in 2012 overleed heeft dit schilderij 

helaas nooit gezien.’

Aanvankelijk hadden we het schilderij met de 

tekst van Jules Deelder niet ingepland.

‘Waar staat dat schilderij?’, vroeg Klaas Gubbels 

toen hij de eerste opzet van deze uitgave bekeek. 

‘Dat moet erin.

“Hoe verder hij keek, hoe groter het leek.”

Wat een geweldig gedicht! Die Rotterdamse 

directheid, die lag mij direct.

Wij kenden Jules persoonlijk. Als wij naar bed 

gingen, bleef hij beneden bij de jukebox zitten 

en draaide hij wel tien keer A Night in Tunesia.’

‘Het heelal’, 190 x 230 cm, 1998

Fotowand in atelier Lichtenbeek, Arnhem

‘Opstinato’, 140 x 180 cm, 2008
Collectie House of Dialogue
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Was voor New York
Werken in een grafische techniek vormen een belangrijk deel 
van het oeuvre van Klaas Gubbels. In 2010 maakte hij voor 
Galerie Indruk een grote houtdruk. ‘Zo’n houtdruk is me op het 
lijf geschreven. Een grote prent, zwart op wit. Weer terug naar 
de basis. Een sterk beeld zonder misverstanden.’ 
Op initiatief van Galerie InDruk wilde Klaas weer een 
monumentale houtdruk maken dit keer voor de beurs Art on 
Paper in New York. Het was helaas onmogelijk het werk daar 
te presenteren. De grote houtgravure heeft nu de toepasselijke 
titel ‘(Was voor) New York’.
Het formaat van de houtdruk is 125 x 150 cm. De oplage is 17. 
Een aantal drukken heeft hij laten maroufleren. Hierbij wordt 
een werk op papier verlijmd op doek. Klaas ontdekte deze 
techniek in Parijs.

Klaas Gubbels en Manuel Kurpershoek tijdens het drukken van de prent 
‘(Was voor) New York’ bij drukkerij Plaatsmaken in Arnhem

Klaas Gubbels voor zijn atelier Lichtenbeek, Arnhem
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‘Ontploft ontstaan’
 180 x 200 cm, 2013

Collectie Delfgaauw-Wirtz

‘Ik had een klein schilderij 

gemaakt en toen dacht ik: 

kan ik die poëzie behouden 

als ik ‘m groter maak?

Dat was een test.’

De titel verwijst naar het 

ontstaan van het werk.
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‘Goeie titel’, zegt 

Ilse Vermeulen van 

Galerie InDruk.

‘Vind ik wel’ zegt 

Klaas, ‘Wie heeft 

er ooit zo’n mooie 

titel voor een 

schilderij bedacht.’

‘Lelijk schilderij’, 180 x 200 cm, 1996-1999, atelier Lichtenbeek,  Arnhem
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‘Oranje melkkan’
170 x 200 cm, 2009
Atelier Lichtenbeek
Arnhem

Klaas Gubbels
Klaas Gubbels (Rotterdam, 1934) is één van Nederlands 
belangrijkste hedendaagse kunstenaars. Hij woont en 
werkt in Arnhem. Diverse elementen van een stilleven 
zoals koffiekannen, tafels en stoelen zijn terugkerende 
elementen in zijn gehele oeuvre.
Werk van Klaas Gubbels is opgenomen in vele collecties, 
onder andere van het Stedelijk Museum Amsterdam en 
van Museum Boijmans van Beuningen.

‘Lepeltje, lepeltje’, 140 x 180 cm, 2007

‘Dit is een topfoto’ zegt 

Klaas ‘Wat een fantastische 

compositie. Kan die niet op

de voorpagina?

Dat krukje wil ik iets groener 

hebben. Maar dat kan Julius.

Deze foto wil ik naar die 

Amerikaanse acteur sturen.

Hoe heet die ook al weer?’
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‘De vorm van de 
tafel is uitgespaard. 
Ik wist niet waar ik 
bij dit schilderij uit 
zou komen.
Ik liet alles op me 
afkomen. Ik vind dit 
een heel geslaagd 
werk.’

‘Door mekaar’
250 x 210 cm
1996-1999 

Colofon

Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van de
tentoonstelling ‘Klaas Gubbels, Groot’, Bussum, 2021

Tekst
Ilse Vermeulen, Galerie InDruk
Monique van de Griendt en Erik van der Meulen, House of Dialogue (pag. 6) 
Cherry Duyns (pag. 9, 11, 14)

Fotografie en vormgeving
Ilse Vermeulen en Julius Wintermans, Galerie InDruk

Druk
Albe De Coker, Antwerpen
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Galerie InDruk
Lange Putstraat 15-17
5211 KN ’s-Hertogenbosch
06-10 191 191
info@galerie-indruk.nl
www.galerie-indruk.nl

House of Dialogue
Nieuwe Spiegelstraat 11
1406 SG Bussum
035-54 11 844
info@houseofdialogue.nl
www.houseofdialogue.nl


