
Interview met Theo Koster

Hoe lang schilder je al: Als jong kind tekende ik al en het schilderen ontwikkelde zich 

vanzelf. De rest was al jong voor mij bijzaak of kwam op de tweede plaats. Het zich creatief willen 

uiten, zit ook in mijn familie. De broer van mijn grootvader: Tames Oud (1885 – 1953) was lithograaf, 

schilder, tekenaar, graficus  en glaskunstenaar. Hij  was er trots op een Amelander kunstenaar te zijn. 

Als tiener trok hij daar al weg om de wijde wereld te ontdekken. Tames bleef dromen van dat 

wonderlijke landschap van Ameland, de duinen en de zee. De liefde voor het landschap heb ik denk 

ik van Tames Oud. Ikzelf ben in 1952 geboren en ken mijn oudoom alleen uit de familieverhalen en 

zijn werk dat o.a. te vinden is in het Stedelijk Museum. 

Waar of door wie ben je opgeleid: Op 14 jarige leeftijd volgde ik een schriftelijke 

cursus bij de Famous Artists School in Amerika. Met 27 jaar en ik woonde inmiddels in Lelystad, heb 

ik op zaterdag een oriënterend jaar op de Rietveld Academie in Amsterdam gevolgd. Daarna heb ik 

naast mijn baan in de avonduren de Avond Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem gedaan. 

Eindelijk ging ik in 1984 doen wat mij het liefste is, mezelf uiten als kunstenaar. Dat geeft mij ook het 

rustgevende gevoel van mij zelf te zijn. Schilderen heb ik nooit gedaan voor het geld zelf. Er was toen 

in 1984 dan ook voor mij geen andere keuze meer dan volledig voor het kunstenaarschap te gaan. Ik 

greep de kans om mij een jaartje terug te trekken in Frankrijk met beide handen aan. Nu zeg ik dat 

het een van mijn beste periodes van mijn leven is geweest. Daar in de stilte met mijn vriendin op een 

bergtop in een bouwval zonder elektra en stromend water, heb ik waarschijnlijk meer geleerd dan 

de periode op de academie. Woest gedoe was het wat ik daar maakte, grote doeken, grote vlakken 

met weinig kleur. Geëngageerde kunst zoals je toen geacht werd te maken. 

Met welk materiaal werk je het liefst en in welke kleuren: 
Materialen: toen ik pas begon waren het grote doeken met weinig kleuren. Nu ziet mijn werk er heel 

anders uit. Steeds ben ik op zoek naar een andere manier van mezelf als scheppend kunstenaar te 

uiten, soms ook via projecten met anderen. Ook maak ik gebruik van dynamische druktechnieken, 

zeefdrukken en collagetechnieken op handgeschept papier. In mijn collages gebruik ik verschillende 

materialen als postzegels, ribkarton, metaal en hout. Dat materiaal vind ik bijvoorbeeld in de 

omgeving waarin ik mij bevind. Ik geef in  mijn ogen goed de kost en sta in de actualiteit, in het hier 

en nu. Op dit moment, wanneer ik in mijn huis in Hilversum ben, verwerk ik  bijvoorbeeld 

boomschors in mijn kunstwerken. Bomen zijn volop aanwezig in en rond mijn achtertuin. Mijn 

zeefdrukken werk ik op verschillende manieren af bijvoorbeeld met epoxyhars en heel spannend 

bevestigd op metaal. De afwerking met epoxyhars is een bepaalde techniek die o.a. in de fotografie 

wordt toegepast. Het geeft de zeefdrukken op dat prachtige handgeschepte papier een extra 

dimensie en stevigheid. Iemand reageerde hierop door te zeggen: het is net alsof je in helder water 

kijkt en prachtige landschappen ziet.    

Kleuren: In 1979 toen ik aan de kunstacademie begon, moest een kunstenaar zich afzetten tegen zijn 

omgeving. Het mocht vooral niet mooi zijn. Ook ik heb me door zo’n fase heen geworsteld en heb 

me afgezet tegen het sombere kleurenpalet en de thema’s van toen. Ik had moeite met die sombere 

kleuren en de thema’s van toen, want ik vind dat je gewoon werk kunt maken waar mensen plezier 

aan beleven en dat heel toegankelijke is. Mensen kunnen ook iets bij mij bestellen wat past in hun 

omgeving. Het liefst gebruik ik stralende kleuren als rood, geel en blauw en afgeleiden daarvan en 



werk ik met contrasten. Mijn karakter wat door anderen als flamboyant wordt omschreven, vraagt 

daar ook om. Het is net alsof ik die vlammende energie tot rust wil laten komen in mijn werk.    

Hoe kom je in de juiste stemming om te schilderen: De rust van Frankrijk. 

De bossen rond Hilversum en de emotie van India. Mezelf voortbewegen in een landschap, daar kan 

ik intens van genieten. De indrukken, de materialen en de symbolen die ik al reizende verzamel, 

verwerk ik in alle rust in mijn volledig ingerichte ateliers in Frankrijk en Nederland. Rond 1985, 

terugkomend van die bergtop in Frankrijk met een auto vol werk, zocht ik een atelier. Die vond ik in 

Den Haag.  In 2011 heb ik het hectische van Den Haag ingeruild voor een huis en atelier in Hilversum, 

op de grens van Laren. Mijn achtertuin grenst aan de Gooise heide. In Frankrijk heb ik een zelf 

opgeknapte 200 jarige boerderij in de Franse Ardennen. Vanaf 2008 werk ik samen met Graphic 

Studio Peter Wilms, graficus in New Delhi, India. We hebben daar 20 locale mensen in dienst en 

werken  als team een half jaar heel hard en daarna gaan de mensen naar huis. Dan hebben ze voor 

het hele jaar geld verdiend, waarmee ze hun omvangrijke families onderhouden. India overkomt je 

gewoon. Het komt als een golf over je heen. Die sporen van India, de riksja’s, tuktuks en al het 

andere verkeer van New Delhi zijn terug te vinden in mijn werk. Rondscharrelende honden, heilige 

koeien en olifanten laten daadwerkelijk hun sporen achter in en op het werk. Filmpjes op mijn 

website www.theokoster.com laten zien hoe dat ging. Het is ook heel leuk om met kunstenaars van 

andere disciplines samen te werken in verschillende projecten die uitmonden in allerlei bijzondere 

exposities en muziek. Van mijn werk in India is ook een boek gemaakt. Traces Theo Koster. Het boek 

is via mijn website te bestellen. 

Wat schilder je het liefst: Landschappen tussen figuratief en abstract, in een redelijk 

constante beeldtaal. Kleurrijke vlakken, consequent uitgevoerd met een lage horizon als scheiding 

en verbinding tussen hemel en aarde. Vloeiende lijnen en fragmenten, ladders, cijfers. Men noemt 

mij de hedendaagse landschapskunstenaar. Waar ter wereld ik ook ben geweest, zie je de indrukken 

van de landschappen waar ik doorheen getrokken ben terug in mijn werk. Het zijn net rebussen. 

Wanneer je ze opgelost hebt, weet je waar het zich afspeelt en wat mijn emoties toen waren. Recent 

heeft iemand gezegd: in jouw landschap wil ik blijven. Het geeft zo’n rustig en inspirerend gevoel. 

Voor het werk dat ik samen met een team in India maakte, moest ik, omdat ik met heel veel tegelijk 

bezig was in de Studio in New Delhi, snel denken en beslissen. Je komt dan in een flow terecht. Je 

bent in het hier en nu en je ziet direct het resultaat.  India zoals gezegd, overkomt je doordat de 

cultuur, de geuren en samenleving daar zo verschillend is. New Delhi zo intens, komt het als een golf 

over je heen. Landschapssporen worden al werkende bewegingssporen.

Wie is je favoriete kunstenaar: Julian Schnabel (Brooklyn New York  1951) een 

Amerikaans multidisciplinair kunstenaar: schildert, maakt films, fotografeert en maakt muziek. In de 

jaren tachtig werd hij bekend als neo expressionistische schilder. 

Exposeer je weleens: Ik prijs mijzelf gelukkig dat mijn werk door velen gewaardeerd 

wordt. Mijn werk vind je overal ter wereld terug. Het wordt o.a. verkocht via toonaangevende 

galeries en kunstuitlenen. Het heeft wel een tijd geduurd voordat ik doorbrak. In 1992 en ik was 



toen 40 jaar, werd de vraag naar mijn werk steeds groter. Rond die periode had ik samen met 

kunstenaars van de Kunstenaars Vereniging Flevoland een expositie in het provinciehuis in Lelystad. 

Jeanette van Loenhout zorgde ervoor dat mijn werk bij de kunstuitleen terecht kwam. Daarnaast 

schreef zij in het personeelsblad van de Gemeente Lelystad een stuk over mijn werk. Ooit waren wij 

collega’s van elkaar.
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