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Op zoek naar kennis & kunde die morgen niet verouderd is. 

Na een lange carrière in de ICT waar, wat ik vandaag leerde morgen alweer verouderd was, ben ik 

mij na mijn pensionering gaan richten op "dingen leren die morgen niet gelijk verouderd zijn". Zo 

kwam ik terecht bij (middeleeuws) boekbinden; kalligrafie en het verluchten van boeken. Sinds 

2017, in vervolg daarop, ook weer bij mijn oude tekenen- en schilderen hobby en vond in het KWA 

een warm bad. 

Mijn belangstelling gaat uit naar portret- en modelteken. Daarnaast heb ik ook een zwak voor 

Urban sketching, grafische technieken en beeldhouwen, mogelijkheden door het KWA ondersteund 

Mijn hele leven (72 jr) hebben creatieve ambachten mij geïnspireerd. Voorbeelden daarvan kunt u 

zien op mijn website https://michelcoetsier.jimdofree.com/drawings/  in de onderdelen: 

Illustrations; Urban Sketching; Portrait; Bargue Plates; Figure Drawing; Figuary 2019 ed. 

diversiteit van werken 

 

Vertrekpunt 

Mijn uitgangspunt is dat ik eerst de mens goed moet kunnen tekenen voor ik van mijzelf kan 

zeggen dat ik kan tekenen/schilderen.  De discipline “portret & model tekenen/schilderen”  trekt 

een grote wissel op observeren, proporties, dynamiek herkennen en "story telling". Daar komt alles 

samen: perspectief;  kleur- & zw-gradaties; expressie; geheugentekenen etc. 

Ergens meen ik gelezen te hebben dat de grote Picasso zoiets ooit eens heeft gezegd. Pas dan kun 

je de vrijheid nemen om alles te ontdekken.  “Word eerst tekenaar & schilder, daarna kunstenaar” 

of woorden van gelijke strekking. 

model & portret 

 

Beheerder Documentatie. 

Sinds kort ben ik aangesteld als beheerder van de documentatiekast. Het 

boekbinder zijn komt mij daarbij goed van pas. Inmiddels heb ik al verschillende 

boeken gerestaureerd en één volledig opnieuw ingebonden. Ook heb ik een andere 

taxonomie voor de indeling opgezet, zodat men sneller een boek kan vinden.  

Privé beschik ik over een ruime e-bibliotheek van boeken en artikelen over de 

disciplines waar we ons op het KWA mee bezig houden. Mocht iemand een bepaald 

boek of artikel zoeken kan hij mij altijd een e-mail sturen, wie weet kan ik helpen. 
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