
 DOKKUM/PEAZENS-MODDER-
GAT – In Museum Dokkum aan 
de Diepswal en in ‘t Fiskershús-
ke in Paezens-Moddergat is deze 
zomer � guratief schilderwerk te 
zien van studenten en docen-
ten van de ‘Foudgumse school’. 
Die bestaat tien jaar. Bezoekers 
wordt gevraagd van tevoren een 
afspraak te maken, vanwege de 
bekende 1,5 meter afstand.

    ‘Het coronavirus’ is trouwens te 
zien in de expositie in Museum 
Dokkum, als schilderij van Denise 
Visser met de titel ‘Where it all star-
ted’ van een Chinese dame op de 

� ets met een mondkapje voor en 
een capuchon op.

    “Het virus heeft invloed op ons 
werk”, vertellen docent en oprich-
ter Peter B. van Houten en zijn 
echtgenote en mede-oprichter Di-
nie Goedhart. De afgelopen tijd gaf 
Van Houten alleen les via internet. 
“Eén op één een half uur per stu-
dent. Het werkt wel, maar is minder 
leuk dan lesgeven aan een groep”, 
vindt hij. Deze week beginnen weer 
‘live’ lessen van gastdocenten, 
voor vijf studenten per groep.

    Van Houten en Goedhart wonen al 

veertig jaar in Foudgum, hebben 
daar een atelier en een lesruimte. 
Hun ‘Foudgumse school’ bestaat 
echter ‘nog maar’ tien jaar. “Ik wil-
de graag de kennis en kunde die ik 
heb geleerd op de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunst in Amster-
dam en mijn ervaring doorgeven 
aan een nieuwe generatie. Want ik 
denk dat goede � guratieve kunst 
toekomst heeft”, zegt Van Houten.

    Elk jaar exposeren de studenten 
hun werk ergens in Nederland. Tien 
jaar geleden ook in Museum Dok-
kum en nu dus met een selectie van 
het beste werk van met name der-

de-, vierde- en vijfdejaarsstudenten 
(en een enkele ‘zesdejaars’), én van 
enkele (gast-)docenten, inclusief 
van Van Houten zelf.

    Vrijwel alle werk dat nu in Dokkum 
hangt (54 kunstwerken) is gemaakt 
met olieverf. Van Houten: “Dat 
heeft mijn voorkeur, want je kunt 
er heel veel mee. Als je daar goed 
mee kunt werken, kun je eigenlijk 
elke verfsoort aan.” De ‘Foudgum-
se school’ leert de studenten méér, 
zoals kunst� loso� e en -geschiede-
nis en tekenen. Studenten schre-
ven in het jubileumboekje, dat ze 
ook beter leerden kijken.   

 Peter B. van Houten en Dinie Goedhart tussen enkele van de 54 werken van ‘hun exposanten’ in 
Museum Dokkum.   

 Tienjarige ‘Foudgumse school’ in twee musea   
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Lees het actuele 
regionieuws ook op:

www.actiefonline.nl

Volg ons ook op:
facebook.com/actiefmedia

twitter.com/actiefmedia
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Dokkum - Heerenveen - Leeuwarden - Groningen

TABAK
KEUKENS & BADKAMERS

Kom nu naar Tabak
in Drachten voor een 

keuken van topkwaliteit! 

Wij zijn gewoon geopend!

Houtlaan 11, Drachten  | 0512 53 00 20
info@tabakkeukens.nl | www.tabakkeukens.nl

OPENINGSTIJDEN Ma. 13.00-17.30 u.  |  Di. t/m vr. 9.30-17.30 u.  |  Za. 9.30-17.00 u.  |  Do. koopavond tot 21.00 u. |  Zondag gesloten

OPEN

LADDERSENROLSTEIGERS.NL
LADDERS - TRAPPEN - ROLSTEIGERS  - KAMERSTEIGERS - STEIGERAANHANGERS

Veiligheid gaat 
boven alles...

Advies nodig? Bel
0511 - 40 25 64

www.rondvaardij-princenhof.nl
www.rondvaardij-princenhof.nl

Voor al uw feesten, 
partĳ en en individuele tochten!

RONDVAARTEN
EARNEWALD

Tel. 0511-539334

Tijnjedijk 81 - 
Leeuwarden
Tel. 058-2896800

WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

Turfschip 7 
Heerenveen
Tel. 0513-785347

Schuldhulpverlening 
voor ondernemers
én particulieren
 
Greate Buorren 16 | 9263 PM Garyp
T 0511 522034 | F 0511 522230

info@bureaubenedictus.nl
www.bureaubenedictus.nl


