Zo vader,
zo zoon
Onze designer Wouter zit al ruim 20 jaar in het vak.
Ook zijn vader Martien zat kort in de grafische vormgeving
en maakt daarnaast de meest prachtige ‘prentsels’ – welke hij
met trots kwam showen. Zou het dan toch in de genen zitten?
Speciaal voor Vaderdag ging dit gezellige Vissers-duo
in gesprek over de prentsels en creativiteit in de familie.
En wij legden dat dan weer vast op beeld en papier!
Lees verder …

wearenew.nl

MARTIEN
VISSERS (75)

… studeerde aan de kunstacademie in Den Bosch,
waarna hij eerst voor zichzelf
en daarna voor een bureau
werkte als grafisch vormgever.
Uiteindelijk maakte hij een
carrièreswitch naar de justitiële
jeugdinrichting. Bij de Corridor
in Zeeland begon Martien als
groepsleider en groeide hij
uiteindelijk door tot plaatsvervangend directeur. Ook werkte
hij twee jaar in het Huis van
Bewaring in Grave. Na zijn
pensioen begeleidde hij nog
een paar dagen in de week
de creatieve daginvulling met
tbs’ers bij de Pompestichting
in Nijmegen en Zeeland.

NEW Interview ZO VADER, ZO ZOON

Prentsels
W: ‘Vandaag in de spotlight: jouw schilderijen, pap!
Of hoe kunnen we ze het beste noemen?’
M: ‘Ik noem ze meestal prentsels. Het zijn geen echte tekeningen
of schilderijen, maar eerder een soort prenten, uitgebreid met
een combinatie van verschillende technieken: pen- en potloodtekening, kleurpotlood, collage en opbouw. Ik gebruik allerlei
materialen, zoals gips, klei en hout, maar ook dingen als
zilverfolie, gaasverband of een knoflooknetje.’
W: ‘Ik vind het mooi hoe er een verhaal achter elke prentsel
schuilt.’
M: ‘Ja, mooie verhalen zijn een grote inspiratie voor me.
Bijvoorbeeld verhalen uit de Bijbel of uit de Griekse mythologie.
Verhalen als Jonas in de Walvis en het Paard van Troje.
Dat gebruik ik dan als thema, maar ik verbeeld het wel op mijn
eigen manier en met een eigen interpretatie.’

Bijzonder cadeau
M: ‘Voor al mijn vijf zonen heb ik een persoonlijke
prentsel gemaakt. Dat heb ik mezelf als opdracht
gegeven, als blijk van: je bent er een van ons.
Een levende herinnering.’
W: ‘Die van mij heb ik op mijn 30e verjaardag gekregen.
Mijn sterrenbeeld is vissen, dus dat is het thema van
mijn prentsel, maar ons pap kijkt bijvoorbeeld ook naar
karaktereigenschappen of gebeurtenissen.’
M: ‘Wouter is onze middelste zoon. Ons vissenkind.
Hij is met 28 weken geboren en het was toen de vraag
of hij het wel ging redden. Tussen de vissen heb ik
Wouter getekend met vliezen, als symbool voor de
vliezen van mijn vrouw Marij die veel te vroeg braken.’
W: ‘Sommige mensen krijgen een ring van hun vader,
wij een prentsel. Voor mij is dat heel speciaal. Het staat
symbool voor onze verbondenheid. De prentsel hangt
in mijn woonkamer en gaat nooit meer weg. Ik heb zelfs
het kleurenpalet van mijn interieur erop aangepast.’
M: ‘Ja, dat vind ik heel bijzonder!’

‘ACHTER ELKE
PRENTSEL SCHUILT
EEN VERHAAL’

NEW Interview ZO VADER, ZO ZOON

‘Het Vissenkind’ is gemaakt met potlood, pen,
aquarelverf en folie van chocoladerepen.

WOUTER
VISSERS (42)
Carrière
M: ‘Ik heb op de kunstacademie gezeten.
Daar leerde je alles over verschillende technieken,
zoals klei, beeldhouwen en houtbewerking.
Dat heeft de basis gevormd van mijn prentsels.’
W: ‘Voor ons pap was het duidelijk dat hij de
grafische vormgeving in wilde. Voor mij niet.
Ik ben er toevallig ingerold, niet eens omdat ons
pap dat deed.’
M: ‘Toen je moest kiezen tussen twee richtingen,
grafische vormgeving en economie, heb ik wel
gezegd dat grafische vormgeving misschien wel
wat voor jou was.’
W: ‘Het komische is dat ik toen zei: ‘’Mij maakt
het niet uit, als het maar niks met een computer is,
want daar heb ik helemaal niks mee.’’ Nu zit ik er
iedere dag met plezier achter.’
M: ‘Ik heb een jaar voor mezelf gewerkt in
Amsterdam. Toen maakte ik dingen als logo’s,
briefpapier, affiches en huisstijlen. Vergelijkbaar

NEW Interview ZO VADER, ZO ZOON

… studeerde aan het grafisch
lyceum in Eindhoven en begon
daarna als dtp’er bij Bek.
Hij groeide door naar designer
en stond aan de wieg van het
ontstaan van New Brand
Activators. Inmiddels zit hij
al ruim 20 jaar in het vak,
waarvan 6 jaar bij New.

met wat Wouter nu doet, dus. Toch heb ik
uiteindelijk een switch gemaakt en ben ik in een
jeugdgevangenis gaan werken. Hier in Brabant
was er nog niet veel werk te vinden in de grafische
vormgeving en Amsterdam had ik op een gegeven
moment wel gezien.’
W: ‘Toch ben je altijd blijven tekenen. Ik zag je
vaak ’s avonds en in het weekend bezig.’
M: ‘Zeker! En op het werk begeleidde ik vaak
ook de creatieve daginvulling: tekenen met die
mannen, riemen maken, kleien, mozaïeken,
enzovoort.’

In de genen
M: ‘Wouter heeft zelf nooit geschilderd, maar hij is
wel supercreatief. Niet alleen qua design, maar ook
in het bedenken van oplossingen.’
W: ‘Ja, maar ik ben ook praktisch en secuur.
Ik maak geen halve dingen, het moet goed zijn en
anders niet.’
M: ‘Wouter levert inderdaad geen half werk.
Dat herken ik wel van mezelf. Hij weet daarnaast
goed te organiseren en is minder rechtlijnig dan ik.
Ik heb echt moeten leren dat er ook mensen zijn
met andere ideeën.’
W: ‘De klant bepaalt natuurlijk. Als zij iets groen
willen hebben, dan maak ik het groen. Ons pap
heeft weleens iets in opdracht gedaan, maar dat
werkt niet. Dan zie ik hem er gewoon mee stoeien.
Hij moet de tijd en ruimte krijgen om zijn ding te
doen. Ons pap kan zich makkelijk afzonderen en

volledig focussen op zijn prentsels. Dat vind ik dan
weer lastiger. O, en hij is véél geduldiger dan ik.’
M: ‘Ik doe zo een half jaar over mijn prentsels.
Daar zitten heel veel uren in.’
W: ‘Dat geduld heb ik niet hoor, haha.’
M: ‘Creativiteit zit in ieder geval wel in de familie,
al uit het zich bij ieder op zijn eigen manier.’
W: ‘Onze Willem is bijvoorbeeld architect en Arne
heeft zijn roots in de tuin- en landschapsinrichting.
Creatief op een andere manier.’
M: ‘Het bloed kruipt blijkbaar toch echt waar het
niet gaan kan. Creativiteit zit zeker in het
Vissers-DNA!’

Meer van Martien
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