
                                                                                                                      
                  

 

 

 
 

      Jan            Sierts 
       Wierenga 



 

JAN SIERTS 

WIERENGA 
 

SCHILDERIJEN 
 

 

 

 
REDACTIE 

 

 

GABOR 

LODI 

 

LIDWIEN 

SCHUITEMAKER 

 

 

 

 
UITGEVERIJ FILOGRAPH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Uitgeverij Filograph Kolfstraat 2, 9717GR Groningen 

Redactie, fotografie en opmaak: Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker 

ISBN 978-90-77913-16-1   NUR 646 



 

 

 

 

 

 

Inhoud 
 

 

 

Inleiding 

 

 

 

Afbeeldingen 

 

 

 

Titels, maten, techniek 

 

 

 

Biografische gegevens  

 

 



Inleiding 
 
Is een schilderij alleen een met verf besmeerd stuk linnen? Kan 
een schilderij drager zijn van betekenissen? Is het mogelijk ge-
voelens, filosofische, wetenschappelijke en maatschappelijke 
vragen en ideeën in een schilderij vast te leggen met verf en 

tekens? Is het genoeg om de elementen lijn, kleur, vlak en 
structuur van een schilderij op een willekeurige manier te orde-
nen op het doek? Ontstaat betekenis automatisch? Hebben 
willekeurig bij elkaar gebrachte letters, woorden en gespeelde 
noten een betekenis? Is het mogelijk zonder herkenbare figu-
ren, mensen, dieren, planten, landschap, stilleven, iets over de 

werkelijkheid in een schilderij vast te leggen? 
 
Ontstaat een kunstwerk, schilderij, alleen door het kijken van 
een toeschouwer? Is het mogelijk op het doek betekenissen 
voor altijd vast te leggen, of ontstaan deze tijdens het kijken, 

net zoals de kleinste materiedeeltjes zich anders gedragen 
wanneer deze geobserveerd worden? Gebeurt tijdens het kij-
ken naar een schilderij hetzelfde als tijdens het kijken naar een 
landschap of zonsondergang? Ontstaat de zonsondergang in 
ons hoofd of gebeurt deze echt? Creëren we de zonsonder-
gang zoals een kunstwerk? Is de toeschouwer een creator, 

schepper? Moeten wij ordeningen van lijnen, kleuren, vlakken, 
en figuren op schilderijen beschouwen als dragers van ideeën, 
gedachten? Kunnen wij de afbeeldingen op het schilderij als 
reëel beschouwen, ondanks dat we de objecten niet kunnen 
pakken, aanraken? Is de idee die we over afgebeelde objec-

ten voortbrengen reëel? Door deze ideeën komt het schilderij 
ons voor als iets reëels, en deze ervaring speelt zich werkelijk  
in ons af.  
 
De correspondentie tussen herkenning en ideeën die wij voort-

brengen en bezitten geeft verschillende mogelijkheden om 
schilderijen te vervaardigen. Onze kennis over kunst en kunst-
geschiedenis, de nieuwe ideeën uit het dagelijks leven, en 
ideeën die we door combinaties hiertussen opdoen, bieden 
ons de mogelijkheid de ruimte tussen de verschillende stijlen 
en manieren van schilderen vanuit hedendaags inzicht te on-

derzoeken en benutten. Misschien kunnen we via de directe 
betekenissen van kleuren, lijnen en vormen beter achterhalen 
hoe we de wereld begrijpen, en onszelf en wat ons omringt 
hierdoor verbeteren. Schilderen geeft ons een perspectief om 
problemen op te lossen en op een vrolijker manier te kijken 

naar het toekomstbeeld dat wij in de schilderijen stoppen en 
weer herkennen.  
De kracht van schilderijen blijft lang werken. De lijnen, kleuren, 
en vormen gaan op het doek een eigen leven leiden. Het 
schilderij treedt met lichtsnelheid in een flits in ons hoofd, snel-

ler dan een ruimtelijk driedimensionaal object. Het schilderij is 
een verwerkte opvatting van waar wij mee bezig waren. Schil-
derijen zijn formules, dichtbij de wetenschap en natuurkunde 



die ons vertellen dat heelal en materie uit een punt ontstaan 
zijn, uit het niets, en dat het grootste deel van de materie be-
staat uit leegte. Net als onze ideeën heeft deze geen materië-
le omvang. Daardoor kunnen wij via ideeën in schilderijen een 

binding tot stand brengen met de materie. En via ons en onze 
ideeën denkt de materie, immers, ook wij bestaan uit materie, 
via ons brengt de materie ideeën voort en schilderijen, pro-
ducten van denkende materie, en het heelal.  
 

Scheppen onze associaties ruimte tussen de stijlen, een extra 
ruimte in de schilderijen, en een ruimte en tijd die de afstan-
den, uitgebreidheid, overbruggen? Is kunst, schilderen, een 
manier waarmee we de materie kunnen onderzoeken, en de 
bewegende grenzen van de materie kunnen uitbreiden? Onze 

associaties uitbeelden op het doek is richting geven aan lijnen, 
vlakken en vormen, en deze bij elkaar brengen zonder vooraf 
opgelegde planning, associatief.  
Tijdens deze handeling ontstaan afbeeldingen die we in een 
later stadium van werken bewust richten, en waaraan we vorm 
geven, die we herkennen in onze gedachten. Deze herkenning 

behandelt de maker als een wetenschappelijk experiment, 
waarbij ingrediënten bij elkaar gebracht worden, eerst op het 
gevoel en op de gok. Maar in een later stadium van het expe-
riment wordt deze mix gekristalliseerd volgens bekende me-
thoden, niets overlatend aan entropie die alles uitvlakt, en aan 

het toeval dat tot chaos kan leiden.  
 
Het schilderij moet als een lichtbaken zijn, en de weg wijzen in 
ons denken. Associatief beginnen zegt niet dat we toevalsge-
voelsmatig werken, gevoel is wel een kracht tijdens het ont-
staan van een schilderij, maar ons verstand en onze kennis zijn 

de teugels waarmee we onze gevoelens leiden naar een veili-
ge haven.  Ofwel, het schilderij is af en kan zijn eigen leven lei-
den, en de kunstenaar hoeft er geen zorg meer voor te dra-
gen, ondanks dat schilderijen nooit echt af zijn. De schilderijen 
en ons inzicht veranderen door de tijd, kennis en wetenschap-

pelijke ontwikkelingen, en worden deel van onze kennis, ge-
schiedenis en de wereld.  
Fragmenten uit gesprekken 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

De associatieve schilderkunst van Jan Sierts Wierenga: 
Wierenga heeft volgens eigen zeggen “de speelruimte tussen 
abstract en figuratief benut”. De soms surrealistische of kubisti-
sche combinatie van abstract en figuratief keert vaak terug in 
zijn beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, meetkundige 
objecten of gedichten. 

Zijn werk komt al associërend tot stand; pas als een vel of doek 
half of driekwart vol is, denkt hij na over de compositie ervan. 
“Ik werk vanuit mijn binnenste, maar wel met mijn verstand er-
bij. Vooral in mijn grote schilderijen heb ik de ruimte om er in-
gewikkelde toestanden van te maken. Het theoretiseren hier-

over geeft mijn werk extra diepgang.”  



Het experimenteren en vrijpostig betreden van ongebaande 
paden, de lichte, sprookjesachtige sfeer in dit werk, is een 
weerslag van Wierenga ’s impulsieve, vrolijke en directe natuur. 
Nieuwsblad van het Noorden, 1998 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Jan Sierts, salto’s van een tien meter hoge trampoline, twee-
voudige salto’s in een café, een knappe turner en atleet, zei-

den de meisjes. 
Nachtelijke discussies over kosmologische constanten, het to-
tale kunstwerk, versmelting van kunst en wetenschap, interga-
lactische wetgeving voor een eerlijkere samenleving, en over 
veranderen en verbeteren van deze wereld. Actiebesprekin-

gen met vrienden. 
 
Van Jan Sierts en zijn vrienden leerde ik Nederland zien en be-
grijpen. Een bewogen tijd van mogelijke en onmogelijke ge-
beurtenissen. Hippies, kabouters, het uitroepen van de Oranje 
Vrijstaat in de Oosterpoort, bezetting van de faculteit, demon-

straties, underground muziek van Jethro Tull, Pink Floyd, afzet-
ting van de directeur van kunstacademie Minerva, discussies 
over kunstfilosofie, Lukács, Hauser, Read. 
 
Plotseling, op een dag, kon Jan Sierts niet stoppen met praten, 

hij ging maar door en door. De Jan Sierts die ik kende, verzonk 
langzaam in een verborgen, innerlijke wereld, ontoegankelijk. 
Af en toe kwam een vonk naar buiten, maar zijn vurige geest 
bleef werken en is zichtbaar in zijn kleurrijke schilderijen. 
 

Ondanks dat ik hem minder zag, verwachtte ik dat hij zo bin-
nenstapte voor een kop koffie, met een nieuwe kunsttheorie. 
Dat verwacht ik nog steeds. Naast zijn ziekbed dacht ik: als ik 
weg ben gebeurt iets onverwachts: hij loopt weg, hij organi-
seert een nieuwe tentoonstelling, wat hij bleef doen, New-York, 
Parijs. Of hij onderneemt plotseling een wereldreis, net als 

vroeger. De video is aangezet, Jan Sierts roept plotseling: “Hé, 
dat is Kraaijpoel”. Onze docent, mentor en voorbeeld, die de 
laatste tentoonstelling van Jan Sierts opende. 
 
Toen wist ik, Jan Sierts komt er weer bovenop. Hij is sterk, hij is al 

vaker opgegeven, hij is een vechter, hij is een kunstenaar. 
 
Dank je, Jan Sierts, dat ik je vriend mocht zijn.  
Herinneringen, opgetekend door Gabor Lodi, Groningen 2011 
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Uitgeverij Filograph dankt Vanja Wierenga, Ben Lankamp en 
Gabor Lodi jr. voor het beschikbaar stellen van de schilderijen.  
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Titels, maten en techniek  
keuze uit 400 schilderijen, 1980 – 2002.  

 

 

 

1.  passer, 1981 

olie op paneel 

80 x 60 cm 

     

2. domino, 1980 

olie op paneel  

60 x 60 cm 

     

3. klont, 1982 

80 x 60 cm 

olie op paneel 

 

4. streng, 1987 

olie op paneel 

244 x 122 cm 

  

5. luik, 1980 

olie op paneel 

122 x 100 cm 

 

6. cirkel, 1984 

olie op paneel 

82 x 60 cm 

 

7. ontwerp, 1985  

     olie op linnen 

     80 x 60 cm 

 

8. bloem, 1987 

     olie op paneel  

     125 x 98 cm 

 

9. vrouw, 1988 

     olie op paneel 

     244 x 122 cm 

  

10. hand, 1984 

      olie op paneel 

      82 x 58 cm 

 

11. plateau, 1984 

      olie op paneel 

      82 x 58 cm 

 
12. piramide, 1984 

      olie op paneel 

      82 x 58 cm 

 

 

 

13. uitmonding, 1992 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

14. geest, 1980 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

15. hoofden, 1987 

 olie op paneel 

 155 x 110 cm 

 

16. kroeg, 1988 

 olie op paneel 

 110 x 90 cm 

 

17. beelden, 1980 

 olie op paneel 

      80 x 60 cm 

 

18. struik, 1999 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

19. maneschijn, 1980 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

20. sleutel, 1980 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 
 

21. dame, 1981 

 olie op paneel 

      80 x 60 cm 
 

22. woestijn, 1997 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 
23. klemmer, 1981 

 olie op paneel 

 150 x 100 cm 

 

24. vis, 1983 

 olie op paneel 

     71 x  61 cm  



 
 

 

 

25. silhouetten, 2001 

      olie op paneel 

      244 x 122 cm  

 

26. waterval, 1981 

 olie op paneel 

 122 x 85 cm 

 

27. ouderschap, 1992 

 olie op paneel 

 160 x 122 cm 

 

28.  spel, 1994 

  olie op paneel 

  244 x 122 cm  

  

29. gieterij, 1991 

 olie op paneel 

 122 x 95 cm  

 

30. lokken, 1992 

 olie op paneel 

 150 x 125 cm  

 

31. slang, 1980 

 olie op paneel 

 122 x 100 cm 

 

32. masker, 1990 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

  

33. dijen, 1991 

 olie op paneel 

 122 x 80 cm 

  

34. zolder, 1984 

 olie op paneel 

 122 x 100 cm 

 

35. stilleven, 1981 

 olie op paneel 

 60 x 42 cm 

 

36. vogel, 2002 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

37. schermer, 1992 

 olie op paneel 

 178 x 122 cm 

 

 
 

38. vingers, 1983 

 olie op paneel 

 82 x 61 cm 

 

39. bokser, 1983 

 olie op paneel 

 125 x 100 cm 

 

40. golven, 2001 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

41. symbool, 1990 

 olie op paneel 

 61 x 58 cm 

 

42. ontbijt, 1987 

 olie op paneel 

 150 x 125 cm 

 

43. pilaren, 1983 

 olie op paneel 

 122 x 100 cm 

 

44. kolk, 2000 

      olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

45. spook, 1984 

 olie op paneel 

 122 x 90 cm 

 

46. oogst, 1984 

 olie op paneel 

     122 x 90 cm 

 

47. bliksem, 1981 

 olie op paneel 

 82 x 62 cm  

 

48. oren, 1981 

 olie op paneel 

 82 x 62 cm 

 

49. rand, 1981 

 olie op paneel 

      82 x 62 cm 

 

 50. kikker, 1995 

       olie op paneel 

       244 x 122 cm 



 

 

51. hurken, 1992 

 olie op paneel 

 180 x 122 cm 

 

52. wandelaar, 1981 

 olie op paneel 

 82 x 62 cm 

 

53. avond, 1985 

 olie en paneel 

 150 x 110 cm 

 

54. voordracht, 1981 

 olie op paneel 

 82 cm x 62 cm 

 

55. ruit, 1991 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

56. kam, 1981 

 olie op paneel 

 82 x 62 cm 

 

57. strooisel, 1981 

      olie op paneel 

      82 x 62 cm 

 

58. vuur, 1988 

 olie op paneel 

 83 x 61 cm 

 

59. kluwen, 2002 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

60. wezen, 1983 

 olie op paneel 

 122 x 100 cm 

  

61. dans, 1983 

 olie op paneel 

 75 x 50 cm 

 

62. knal, 1994 

 olie op paneel 

 180 x 122 cm 

 

63. planeten, 1989 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

 

 

64. kam, 1990 

 olie op paneel 

 82 x 62 cm 

 

65. denker, 1995 

 olie op paneel 

 122 x 81 cm 

 

66. dialoog, 1982 

 olie op paneel 

 125 x 83 cm 

 

67. land, 1990 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

68. gebaar, 1988 

 olie op paneel 

 150 x 125 cm 

 

69. driehoek, 1987 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

  

70. fort, 1983 

 olie op paneel 

      82 x 60 cm 

  

71. aanhang, 1997 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

72. stapeling, 1982 

 olie op paneel  

 144 x 122 cm 

 

73. constructie, 1986 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

74. gelaat, 1996 

 olie op paneel 

 122 x 131 cm 

 

75. horizon, 1987 

 olie op paneel 

122 x 100 cm 

 

76. feest, 1998 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 



 

 

77. appel, 1983 

 olie op linnen 

 80 x 60 cm 

 

78. oog, 1986 

 olie op paneel 

 40 x 30 cm 

 

79. trommels, 1987 

 olie op paneel 

 61 x 50 cm 

 

80. flamingo, 1992 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

81. kakadou, 1987 

 olie op paneel 

 50 x 44 cm 

 

82. grijper, 1985 

 olie op paneel 

 122 x 84 cm 

 

83. punt, 1985 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

84. danseres, 1984 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

85. plan, 1985 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

  

86. minnares, 1993 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

87. angst, 1990 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

  

88. koraal, 1990 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm  

 

 

 

 

 

 

 

89. kegelaar, 1983 

 olie op paneel  

      80 x 60 cm 

 

90. kust, 1990 

      olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

91. ei, 1992 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

  

92. moeder, 1991 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

93. vrienden, 1988 

 olie op paneel 

 122 x 100 cm 

 

94. tovenaar, 1991 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

95. proviand, 1981 

 olie op paneel 

 80 x 59 cm 

 

96. schone, 1986 

 olie op paneel 

 80 x 60 cm 

 

97. oord, 1988 

 olie op paneel 

 244 x 122 cm 

 

 98. waarnemer, 1987 

  olie op paneel 

       122 x 90 cm 

 

99. proef, 1986 

 olie op paneel 

 100 x 70 cm 

 

100. vulkaan, 1986 

    olie op paneel  

    63 x 50 cm 
 

 

 

 

 



 

 

Biografische gegevens  
 
1952  geboren in Groningen 

 
1975 kandidaatsexamen Andragogiek 

Rijksuniversiteit Groningen 
 
1982 afgestudeerd aan Kunstacademie Minerva  

                                 te Groningen bij Diederik Kraaijpoel 
 
1982-2011 werkzaam als zelfstandig kunstenaar   

 
2011     overleden in Zuidlaren 

 
 
Belangrijkste tentoonstellingen  

 
1991 Provinciehuis Assen  
 

1992 Maastricht 
 

1992  Galerie de la Tour, Groningen 
 
1993 de Lawei, Drachten 

 
1994 Rabobank Groningen 

 
1995 de Lawei, Drachten 
 

1997 de Lawei, Drachten 
 
1998 Kunsthuis de Permanente, Groningen 

 
1999  museum Halle St. Pierre Montmartre, Parijs 

 
1999 diverse Broadwaytheaters, New York 
 

2000 Galery Wares for Art, New York 
 

2000 Bethlehem, Israël 
 
2000 Gazastrook 

 
2002 UMCG Groningen 
 

2009 Martini Ziekenhuis Groningen 
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