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The Amsterdam Old Course, De Haagsche, De Hilversumsche maaf ook het Schotse St. Andrews
en het letse Doonberg. Internat ionaal vermaarde golfbanen vastgelegd op houten panelen. Met
een kleurr i jke, bi jna lucide transparant ie.  In de st i j l  van de 14e eeuwse Vlaamse schi ldertradi t ie,
de ti jd van Van Eyck. De voorkeur van kunstenaar Marjan de Boer voor golf is verklaarbaar. Zelf
speelde ze nog niet zo lang geleden 0p hoog niveau op de Europese Ladies Tour.

Toch is golf niet hoor enige themo. Roofuogels en mensen vormen eveneens

onderwerpen die hoor inspireren. Als golfster wos ze een lootbloeier. Pos

op hoor 1 8e kreeg de sport hoor te pokken. Voor hoor schilderkunst geldt

hetzelfde. Vier ioor geleden pos nom ze de penselen ter hond en begon

zich ols schi lderes le bekwomen.

Wot goed is, komt snel. Die uitdrukking l i ikt Morion de Boer op het l i l f

geschreven. Al kort no hoor eerste kennismoking met de golfsport verboos-

de ze menigeen door hoor biizondere oonleg. Toen ze een oontol ioren
geleden besloot dot de schilderkunst hoor volgende possie moest worden,

bleek ze ol snel in sloot om werk von meer don gemiddelde kwoliteit te

scheppen. Volgens hoorzelÍ heeft dot voorol le moken mel geconcenheerde

gedrevenheid. "Niets komt vonzelf", verkloort ze mel overtuiging. "Je moet

ie focussen op ie doel. Oefenen, oefenen, oefenen. Jezelf de techniek eigen

moken. Dot geldt voor golf en voor schilderen evenzo."

Gefascineerd door Thielen
No biino twintig ioor intensieÍ met golf bezig te ziin geweest, kreeg ze

behoefte om de bokens fe verzetten en een nieuwe koers te goon voren. Bii

toevol kwom ze in oonroking met hef werk von de Nederlondse schilder

Evert Thielen die in Brugge woont. Doorvon wos ze enorm onder de indruk.

Dot wilde ze ook. Ziin heldere kleurgebruik intrigeerde hoor enorm. Tot op

dot moment hod ze zich in feite omper met schilderen bezig gehouden.

Hoor creotiviteit uitte zich voorol in de fotogrofie. Ze besloot dot ze in de

sti i l  von Thielen wilde goon schi lderen. Kenmerkend voor hoor is zonder

twiifel dot ze zich mel volle overgove in iets kon vostbiiten. Dot gebeurde

ook in dit gevol. Ze verdiepte zich in Thielen en ziin werk, orrongeerde een

ontmoeting en vroeg hem noor de geheimen von zi in vokmonschop. Kleuren

ziin een kwestie von pigmenten, leerde ze von hem. Die moet je eigenhon-

dig vio troditionele methodes moken. De helderheid ontstoot door het loog-

ie over loogje schilderen. De verf moet doorom tronsporontie bezitten om

dot eÍfect te bewerkstelligen. Op doek werkt dot niet. Dot is te elostisch.

Deze zogenoomde 'lempero' techniek komt uitsluitend op houten ponelen

tot ziin recht. Opnieuw stond ze voor een uitdoging. Dergeliike ponelen

koop je niel even in de winkel. Ook die moet de kunstenoor zelf moken.

Eindeloos is ze ermee bezig geweest om de iuiste liimen en het exocle pro

cédé proefondervindeliik te ontdekken. Tenslotte bereikte ze hoor doel. Zich

het ombocht eigen moken wos hoor volgende stop. De prochtige kleuren

die hoor zo Íoscineerden, ontstoon iuist door de verf loog over loog oon te

brengen. Pos don kriig ie die fontostische dieplewerking. Bii ondere tech-

nieken meng ie de verf op de gewenste kleur. Bii deze tempero{echniek cre

ëer ie hel beoogde kleurefÍect door de kleuren over elkoor heen te zeiten.
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je moet doorom enorm veel leren over kleuren en de invloed die ze op

elkoor hebben. Goed kunnen tekenen is overigens wel een eerste vereiste.

"De overeenkomsl met golf is treffend", vertelt ze. "Ook doorbii moef ie
over voldoende techniek beschikken om in de boon zonder no te denken

die slog te kunnen moken die ie in gedochten hebt. Wil ik de kleuren en de

nuonces die ik in miin hooÍd heb op het poneel kunnen weergeven, don

moet ik exoct weten wot de eÍfecten von de verschillende kleuren ziin en hoe

ik ze op moet brengen en combineren."

Natuurtalent
Golf kwom eigenli;k ook ongeplond op hoor weg. Ze wos sportief. Hockey

en tennis woren hoor sporten. Door wos ze goed in. Golf wos op dol

momenf obsoluut geen optie. Hoor voder wos er wel mee begonnen. omdol

ziin vrouw hem een oontol lessen op golfboon Louswolt codeou hod

gedoon om zi jn condit ie wol op te vi izelen. Op een bepoold momenf ging

ze mee en sloeg wot bol len. Dol lukte oordig. Ze gingen de lucht in, terwij l

po voornomeli ik 'hozennooiers'  produceerde. Dot zol hem kenneli ik niet

lekker. wont vonof dot momenÍ ver-

bi j  de Engelse PGA en ging de Tour op. Ze wos de eerste Nederlondse

vrouw in het circuit. De obsolute too bleek echter niel bereikboor. De ochte-

stond die Nederlond op golfgebied hod ten opzichfe von londen *oor gc:

iroditie is. bleek enorm. Toch leerde ze ontzettend veel door te kijken hoe

onderen het deden. Tussendoor gof ze les. Ze wos onder ondere heodprc

op De Amsterdomsche. In 2001 besloot ze te stoppen mel de Europese

Iour. 7e ki ikt mef plezier terug op de verschi l lende hoogtepunlen in die

ioren. In hoor omoleurt i id won ze de Nolionole t i tel  mofch- en strokeploy bi i

deJunioren, nom deel oon het World Teom Chompionship in Hong Kong er

won het Grieks Nolionool Open. Als pro behoolde ze diverse fop 5 ploc.

sen op de Tour en werd twee keer Notionool Kompioen strokeploy. Hoor

lootste wopenfeit doteert von 2004 loen ze het NK Motchploy won.

Momenteel is ze bestuursl id von de PGA Hollond.

Blijven stÍeven
Hoor possie voor golf  is onverminderd sterk. "Golf is miin wereld", legt ze

uit.  "Dot zol wel zo bl i iven, moor het schi lderen is door nu bi i  gekomen. Dc'

doe ik met hort en ziel.  lk scn roer

veel golfbonen, moor die niet ol leen.

lk mook ook porlretten en ofbeeldirr

gen von roofdieren. De golbonen

bliiven echler de hoofdmoot. In de

loop der ioren heb ik ervoren dot de

VoÍrrraakt word Jo nooit.t MaaY Jo
k-r,rrt or wol naar etrovon

bood hi l  hoor de boon in te goon

'omdot ze geen lid wos op Louswolt'.

Niettemin hod het golfuirus hoor le

pokken gekregen en vonof dot

momenf wos ze proktisch iedere dog

op de driving ronge te vinden. De progressie ging snel. Ze bleek een notuur-

tolenl.  No een ioor hod ze hondicop 12 en het loor doorop zelfs 7. Al snel

kwom ze in de meisies NGF-selectie, mochl mee noor het Open Fronse

meisies kompioenschop en ontdekte hoe leuk dot dit soo* hips woren.

Leuker don hockey en doorom stopte ze doormee. Inmiddels hod ze ook

een studie Mensendieck ofgerond. Ze kon zich totool op golfen concenlre

ren. Tol hoor verdriet wos het oontol omoleurtoernooien uiterst beperkt. Ze

wilde meer en besloot doorom professionol te worden. Ze meldde zich oon

notuur iuist op golfbonen zo schif lerend kon zi in. Dot wi l  ik vosi leggen. Als

proiect slel ik me tof took olle golÍbonen von Nederlond op ponelen te ver-

eeuwigen. Door loot ik don reproducties von moken en verkoop ze. Dot l i ;

ken me leuke codeous voor mensen die op zo'n boon spelen. Op miin web

site, www.moriondeboer.nl,  is er ol een oonlol le zien. Voorlopig ben ik ols

schi lder echter nog long nief uifgeleerd. lk vermoed dot dot ook nooit zol

gebeuren. Het is precies ols met golf :  volmookf word ie nooit,  moor ie kunt

wel noor hef hoogst hoolbore bliiven streven."


