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Over Ans Markus (uit: Wikipedia)  

Ans Markus (Halfweg, 1947) groeide op in een eenvoudig milieu. Haar vader Thomas 

Markus (1907-1971) was timmerman; haar moeder Antje Vermeer (1912) was 

huisvrouw, maar deed ook de huishouding bij anderen als aanvulling op het 

gezinsinkomen. Al in haar vroege jeugd blonk Ans Markus uit in tekenen. Tijdens haar 

middelbare schoolopleiding aan het Laurens Janszoon Coster College in Haarlem kreeg zij 

belangstelling voor mode en wilde zij modetekenaar worden. 

In 1964 verhuisde het gezin naar Geertruidenberg. Ze maakte daardoor haar 

schoolopleiding niet af en ging werken op het kantoor van het betonbedrijf waar haar 

vader bedrijfsleider werd, Van Baarsen. De broer van Ans, Tom, werd daar later 

directeur. 

Haar ouders vonden een kunstopleiding niet nodig en te kostbaar. In 1967 raakte Ans in 

verwachting en trouwde met de vader van haar kind. Het echtpaar ging in Tilburg wonen. 

In 1970 schreef Markus zich in voor een avondcursus anatomietekenen en begon zij ook 

met schilderen. Met deze beperkte opleiding wordt Markus als autodidact gezien. 

Het huwelijk was slecht en voor Ans Markus zelfs traumatisch. Haar echtgenoot maakte 

zich schuldig aan huiselijk geweld, waardoor het zelfbeeld van Markus schade opliep. Het 

huwelijk bleef niettemin in stand tot 1977. Kort daarna kreeg zij een relatie met een 

kunstschilder, die zij had ontmoet in de Tilburgse kunstkring en met wie ze ging 

samenwonen. Rond 1985 liep ook deze relatie stuk, waarna Markus een van de weinige 

symbolische schilderijen schilderde waar een man in voorkomt, met de titel ontmoeting. 

Van de man is alleen de achterkant te zien, terwijl hij een trap oploopt, weg van de 

vrouw. 

Werk 

In 1977 begon Markus met exposeren van haar werk, eerst in lokale galeries, later ook in 

bekendere galeries. Vanaf halverwege de jaren 80 kwam het grote succes, onder andere 

doordat werk van Markus op boekomslagen van de schrijfster Marijke Höweler werd 

gebruikt. 

Tussen 1982 en 1988 schilderde Markus het pierrot-thema, figuren aan touwtjes die 

willoos in een decor staan of hangen. 

In 1985 en 1986 exposeerde Markus met Galerie Mokum in New York. Onder invloed van 

ondernemer en kunstverzamelaar Wybe Tuinman maakte zij kennis met avant-

gardistische kunstenaars. Zij schilderde in totaal 27 grote "hommages" aan moderne 

klassieke kunstschilders, zoals Matisse, Picasso en Klee, waarin zijzelf figureert naast 

figuren die geïnspireerd zijn op het werk van deze schilders. De eerste opdrachten 

kwamen vanaf dat moment ook binnen, waaronder een opdracht van de toenmalige 

NMB-bank om hun nieuwe hoofdkantoor te schilderen (zie afbeelding). 

In 1988 verhuisde Markus van Udenhout naar Amsterdam en ging zij samenwonen met 

Wybe Tuinman. In 1995 opende ze haar eigen atelier en expositieruimte op 

het Prinseneiland. Haar dochter Sigrid werd vanaf deze periode haar model. Markus bleef 

ook met dit model schilderijen met windsels of ook wel maskers maken. Haar dochter 

ging werken op ambassades in het Midden-Oosten, maar kwam regelmatig naar 

Nederland terug en poseerde dan voor haar moeder. 

In de jaren negentig schilderde Markus veel portretten van bekende Nederlanders, 

zoals Hella - de vrouw van cabaretier Freek de Jonge, de toenmalige minister Jo Ritzen, 

actrice Anne Wil Blankers en in 1996 de toenmalige koningin Beatrix. Zij verscheen op tv 

bij programma's van Ivo Niehe, Rik Felderhof en Rémi van der Elzen. 

In 1998 verkocht Wybe Tuinman zijn laatste bedrijf en ging hij fulltime aan de gang met 

het promoten van Ans Markus. Zo kwamen er schilderworkshops voor bedrijven of 

instellingen, waar tot honderd personen tegelijk aan konden deelnemen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem_College
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geertruidenberg_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autodidact
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huiselijk_geweld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marijke_H%C3%B6weler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pierrot
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Galerie_Mokum&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avant-garde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avant-garde
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hommages&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Udenhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinseneiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Oosten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hella_de_Jonge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freek_de_Jonge_(cabaretier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Ritzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anne_Wil_Blankers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Niehe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_Felderhof
https://nl.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mi_van_der_Elzen
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Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als kunstschilder verscheen in 2003 het 

overzichtsboek Tot op de Huid: 25 jaar schilderkunst van Ans Markus. 

De windsels, die voor Markus zelf stonden voor veiligheid, je verstoppen, er niet mogen 

zijn, werden uiteindelijk afgeworpen. Markus schilderde in 2004 en 2005 een twaalftal 

schilderijen die de sterrenbeelden tot onderwerp hadden, symbolisch in de vorm van een 

vrouw weergegeven, die verschillende houdingen aanneemt met de handen en armen. 

Toen haar moeder achteruit begon te gaan, Maakte zij schilderijen met de oude ogen en 

oude handen van haar moeder als onderwerp. Haar moeder overleed op 101-jarige 

leeftijd.  

Markus is door haar kledingstijl een opvallende verschijning. Ze wordt beschouwd als 

societyschilder en verschijnt dan ook veelvuldig in de Nederlandse pers. Naast 

societyschilder is zij vooral de schilder van de gewone mens. Zij maakte enkele 

sculpturen in koper en schreef twee boekjes over haar moeder: De pijn van oud en Het is 

goed zo.  

Markus werd in 2009 uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar.  

Sinds enkele jaren maakt Ans Markus ook sculpturen in brons en keramiek.  

Schilderstijl 

Markus is autodidact en haar stijl is realistisch en magisch realistisch. Zij schildert altijd 

met olieverf, hetgeen nodig is voor haar nat-in-nattechniek en de subtiele 

toonovergangen die nodig zijn voor de realistische weergave van menselijke huid en 

textiel. Haar werk wordt gerekend tot het nieuwe realisme. Hoewel haar eerste werken 

geschilderd waren in donkere warme tinten, gebruikte zij later voornamelijk lichte en 

zachte kleuren, zoals grijzen, huidtinten, warme geelachtige tinten wit en zachte 

blauwen. Soms als contrast diepzwart. Naast haar werk in opdracht, zoals het NMB-

hoofdkantoor, schildert Markus veel allegorische of symbolische voorstellingen. Zij 

gebruikt vaak een vrouw als onderwerp waarvoor zij zelf als model fungeert, in latere 

jaren vooral haar dochter.  

Tentoonstellingen 

 1985, 1986 - Galerie Mokum, New York 

 1987 - De Bijenkorf, Amsterdam 

 2000, 2002 - Estland 

 2001 - De Kunsthal, Rotterdam 

 16 juni t/m 9 september 2007 - Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 

(overzichtstentoonstelling van Ans Markus) 

 23 januari t/m 17 april 2016 - Museum de Fundatie in Zwolle en Kasteel het 

Nijenhuis tonen in Heino/Wijhe de dubbelexpositie Als ik jou was met schilderijen, 

tekeningen en sculpturen van Ans Markus[2] 

 3 oktober 2017 t/m 7 januari 2018 - Museum Jan van der Togt, 

overzichtstentoonstelling van Ans Markus, als afronding van haar 70e jaar.[6] 

 

 

En nu: ‘Verbonden Vrijheid’ in Museum Slager 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbeeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Realisme_(kunststroming)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magisch_realisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olieverf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nat-in-nat_schilderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nouveau_r%C3%A9alisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Middenstandsbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bijenkorf_(warenhuis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunsthal_Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordbrabants_Museum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_de_Fundatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_de_Fundatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_de_Fundatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ans_Markus#cite_note-A.D-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Jan_van_der_Togt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ans_Markus#cite_note-6
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 ‘Verbonden Vrijheid’ 

 Ans Markus 

16–10-2022 t/m 12–3-2023 

 
Vanaf zondag 16 oktober is in Museum Slager de nieuwe expositie ‘Verbonden 
Vrijheid’ van kunstenaar Ans Markus te zien. Ans Markus schildert en exposeert 

ruim 45 jaar. Haar werken zijn geliefd en van hoge kwaliteit. Met haar nieuw 
realisme plaatst Ans Markus zich in de traditie van Frida Kahlo en Charley 

Toorop. Ans Markus ontwikkelde zich sterk en dat is te zien in haar werken: van 
omgaan met onzekerheden naar een steeds bredere oriëntatie en opener blik op 
de wereld. We zien een steeds zelfverzekerder vrouwbeeld. Vrouwen die geraakt 

zijn door het leven, vrij willen zijn, maar die ook verbinding aan willen gaan.  
 

De expositie in Museum Slager biedt een overzicht van de verschillende periodes 
en cycli in het werk van Ans Markus, zoals ‘Hommages aan moderne klassieken’, 
‘Handen van mijn Moeder’, ‘Medea’, ‘Godshuizen’, ‘Sterrenbeelden’ en uiteraard 

de ‘Windsels’ waardoor ze grote bekendheid kreeg. Het 24-luik ‘De cirkel is rond’ 
toont flitsen uit ieders leven, vanaf de geboorte tot aan de dood. In ‘Verborgen 

verdriet’ zien we portretten van dakloze mannen, geschilderd nadat Ans Markus 
vijf jaar les had gegeven aan dak- en thuislozen bij het Leger des Heils in 

Amsterdam. Aandachtstrekker in de tentoonstelling is een groot schilderij, 
‘Verdraagzaamheid’ met 150 olieverfportretten van jonge vrouwen en mannen. 
De gezichten op het schilderij stralen uit: welke geaardheid, welke huidskleur of 

welk geloof bij je hoort, wij zijn iedereen en wij verdienen het respect van 
iedereen. 

‘Verbonden vrijheid’ is Ans Markus’ eerste expositie na een 

overzichtstentoonstelling in Museum de Fundatie zo’n 5 jaar geleden. In 

augustus 2020 overviel haar de ziekte kanker. Na enkele operaties en zes 

chemobehandelingen is zij weer te vinden in haar geliefde atelier op het 

Prinseneiland in Amsterdam.  

 
Naast de olieverfschilderijen zijn in de expositie ook bronzen beelden en broches 
in perspex te zien en te koop, evenals haar boeken. Ans Markus zal zelf 

regelmatig aanwezig zijn in het museum voor een lezing en/of Meet & Greet. 
Haar nieuwste boek, “Wat als...”, dat zij schreef over haar ziekte en het 

herstelproces, zal zij op 20 november in een Meet & Greet presenteren. Ans 
Markus ziet uit naar de nieuwe expositie: “’Verbonden Vrijheid’ is de goede titel. 

Die past bij deze tijd, omdat we weer verbinding zoeken. Vanwege corona, maar 
ook vanwege andere ontwikkelingen in de wereld.” 
Zie voor reserveren en meer informatie de website www.museumslager.com. 

Museum Slager, Choorstraat 8, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch; Geopend op dinsdag t/m 

zaterdag van 11:00 tot – 17:00 uur en op zondag van 13:00 tot 17:00 uur. 

TOEGANGSPRIJZEN: Entree € 12,50 inclusief kopje koffie/thee. Kinderen tot 12 jaar 

gratis; Kinderen van 13-18 jaar € 4,00; Museumkaart en Icomkaart: gratis 

 

 

 

http://www.museumslager.com/


5 
 

Informatie bij en over de werken van Ans Markus  

Als je de gele zaal binnenkomt, zie je aan de ene kant een eerbetoon aan Frida 

Kahlo en aan de andere kant een eerbetoon aan Yves St. Laurant 

 

‘Hommages’ heetten de tentoonstellingen waarin deze schilderijen voor het eerst 

te zien waren. Ans Markus heeft de gemaskerde en in windsels verhulde 

vrouwengestalten even losgelaten en verkent de moderne kunst en verschillende 

stromingen. Ze maakt schilderijen met eerbetoon aan door haar bewonderde 

kunstenaars zoals Magritte, Picasso, Klee, Klimt, Bacon, Dubuffet, Midigliani, 

Raveel, Van Gogh én Frida Kahlo. Ans Markus: “Schilders die op jonge leeftijd al 

uitstraalden: ik zal schilderen! Ik wil schilderen! Dat vond ik prachtig.” En ze 

maakt ook schilderijen naar aanleiding van of over door haar zeer gewaardeerde 

modeontwerpers, zoals Yves St. Laurant. Verderop in de tentoonstelling is 

daarvan nog een voorbeeld te zien. De tentoonstellingen ‘Hommages’ (eind jaren 

80) trekken publiek en publiciteit en geven Ans Markus landelijke bekendheid.  

Schilderij ‘Parijs’ gemaakt in een tussenperiode. 

Een mooi pand dat Ans Markus graag schilderde. 

Een vrouw die het huis binnen zal gaan. Met de 

nodige lasten op haar schouders en het nodige 

verdriet, zo laat haar rug (ook) zien). Maar ook 

met een vrolijke rode ballon.  

Ans kwam regelmatig in Parijs.  
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Het bovenste schilderijen is gemaakt naar 

aanleiding van een balletvoorstelling. Met 

daarin een onzekere vrouw, veel wit en haar 

benen prominent in beeld.  

Sigrid en Ans waren bij de voorstelling en 

diep onder de indruk. Het leidde tot het 

schilderij. De zwarte kat komt vaak in 

schilderijen van Ans Markus voor en 

refereert aan haar kat Moor die 21 jaar is 

geworden. 

 

 

 

 

 

 

  

Speciaal voor en in ’s-Hertogenbosch: een 

deel van de St. Jan.  

Een schilderij dat Ans Markus maakte voor 

de tentoonstelling in het Noordbrabants 

Museum in 2007.  

Beelden van vrouwen in de gang rechts 

achter het hoofdaltaar in de kathedraal, 

voor de pastorie.  

“De vrouwelijke kant van de St. Jan”, zegt 

de fotograaf van het Brabants Dagblad met 

wie Ans Markus de ronde maakt langs haar 

schilderijen.  

Ans Markus  vond het een hommage aan ’s-

Hertogenbosch om het te maken en hoopt 

dat dit schilderij nu een keer in deze stad 

kan en zal blijven.  
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Ook een man met veel verborgen 

verdriet. Een persoonlijk verhaal, dat niet 

in het openbaar verteld kan worden. Ans 

Markus: “maar ook wel aangeeft hoe 

goed het is dat je daarover met elkaar 

kunt praten.” 

 

 

Ook in de gele zaal: een selectie van de Sterrenbeelden. Gesigneerde prints van 

de boogschutter, maagd, vissen en andere sterrenbeelden. Met op de 

achtergrond: vuur, water, lucht en aarde: elementen die een type energie 

vertegenwoordigen dat in elk van ons werkt. Ans Markus maakte de 

Sterrenbeelden na een drukke periode, toen ze zich een tijdje terugtrok. In haar 

boek ‘Tot op de huid’ (2007) zegt ze hierover: “Astrologie is een wetenschap die 

mij enorm fascineert. (..) De meeste dierenriemtekens waren zo ingewikkeld, dat 

ik ze zo simpel mogelijk wilde neerzetten.” Met windselfiguren. Dat ging een paar 

keer in de fout en ze werd gecorrigeerd door vriend en astroloog Pieter de Vos. 

In de winkel van Museum Slager zijn ook jaarkalenders met en gebaseerd op de 

sterrenbeelden te koop.  
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Bij de doorgang naar de grote zaal: twee schilderijen van 

Jezus/Christusfiguren. Zwaar gehavend. Zwaar getroffen. 

Ans Markus schilderde deze werken toen ze in Tel 

Aviv/Israël was geweest. Op bezoek bij haar dochter Sigrid 

die toen in de Nederlandse diplomatieke dienst in Israël 

werkte. Kort nadat Ans naar haar huis in Nederland was 

vertrokken, vond een ernstige bomaanslag plaats op het 

terras/de plek waar ze de laatste dag van haar bezoek 

hadden gezeten. Het geweld, de gewelddadigheden maakten 

en maken grote indruk op Ans Markus. Dat is te zien in deze 

schilderijen, met veel bloed en pijn. “Ik ben niet gelovig. 

Maar Jezus staat voor mij wel voor het lijden.” 

 

 

 

 

 

In de grote zaal van Museum Slager hangen verschillende grote 

aandachttrekkende schilderijen. Maar ook ‘kleinere’ verfijnde schilderijen. Links 

zien we schilderijen van een jongen en een meisje. Twee kinderen. Het was in de 

tijd dat Ans Markus haar werken over en met daklozen in Amsterdam maakte en 

ook veel verdriet en pijn tegenkwam. Dat wilde ze schilderen. Op een dag trof ze 

op de Pont in Amsterdam een moeder met twee kinderen, een jongen en een 

meisje, beiden heel mooi. Ze vroeg of ze hen mocht schilderen. Dat mocht en ze 

kwamen naar haar atelier. Toen bleek ook, dat de moeder gescheiden was. En 

dat de vader op de markt in Amsterdam werkte – en dat Ans hem kende. Ans 

wilde de kinderen schilderen, omdat kinderen juist van gebeurtenissen als 

scheidingen (ook) veel verdriet en pijn hebben. Kinderen zijn vaak de dupe.  

Rechts is Lolle te zien. Een man die Ans Markus ook heeft ontmoet in en kent 

vanuit Amsterdam. Een man die een intensief leven leeft, waarvan de sporen in 

zijn gezicht te zien zijn, ondanks of misschien juist dankzij zijn vriendelijke 

glimlach. Lolle kwam regelmatig bij Ans Markus langs voor een kop koffie en/of 
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een builtje shag. Pas gaandeweg kwam Ans er achter dat hij dakloos was. Lolle 

heeft opgetreden in een programma van Beau Ervens van Doorn – vandaar de 

tekst bij het schilderij. Maar hij is geen familie.  

 

Foto va het schilderij 'Verdraagzaamheid' gemaakt in het atelier van Ans Markus 

Grote aandachtstrekker in deze expositie is ‘Verdraagzaamheid’. Een zeer groot 

werk van 9 meter lang - ‘Verdraagzaamheid’ met 150 olieverfportretten van 
jonge vrouwen en mannen. De gezichten op het schilderij stralen uit: welke 
geaardheid, welke huidskleur of welk geloof bij je hoort, wij zijn iedereen en wij 

verdienen het respect van iedereen. Dé boodschap van deze expositie en 
(eigenlijk) van het totale oeuvre van Ans Markus. Ans heeft bekende en 

onbekende jonge mannen en vrouwen geportretteerd. Onder anderen: Appie 
Nouri, Virgil van Dijk en Typhoon. Ans Markus in het Brabants Dagblad: “Daar 
moet het leven over gaan, over verbinding, respect en verdraagzaamheid. Een 

betere wereld maken we met elkaar. Door elkaar bij de hand te nemen.” 
 

 

"Detail" uit het schilderij 'Verdraagzamheid' 
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De cirkel van het Leven. Foto gemaakt in het atelier van Ans Markus. De volgorde van de schilderijen in het museum is net 
iets anders - maar de boodschap is hetzelfde 

Op de achterwand in de grote zaal opnieuw een veelluik: de Cirkel van het 

Leven. Van baby tot overlijden. En de vele ontwikkelingen en stemmingen die 

een leven kenmerken – of tot een leven maken. Met energie (de pups met zeer 

hoge hakken), verdriet, aan je uiterlijk willen werken (gezicht met net ervoor) 

enzovoorts.  

 

De Godshuizen. Opnieuw een Brabants tintje in de expositie. Ans Markus had een 

tip gekregen van een vriend(in) die goed bekend was met Voorburg/Reinier van 

Arkel. Met de uitnodiging naar een gebouw te komen kijken, dat binnenkort zou 

worden afgebroken. Het inspireerde Ans tot het maken van dit schilderij. In het 

echt waren er geen lichte, maar donkere kleuren, donkergroen en maisgeel, en 

was er veel verval en verrotting te zien. Maar Ans schilderde het zo…. In het 

boek ‘Tot op de Huid’ vertelt ze hoe ze liep door de lege ruimtes en gangen 

“waar je energiestromen vol leed kon voelen…. Ik ervoer het ook als een soort 

zelfonderzoek. Dat op een bepaalde manier helend werkt. Er hoeft maar iets te 
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gebeuren wat je niet aankan en van de ene op de andere dag ben je niet meer 

wat je geweest bent. Die bezinning wil ik de beschouwer mee laten beleven. Voor 

mijzelf komt daarbij dat, als je die dingen uit gaat leggen, je zelf de zaak ook 

weer op een rijtje krijgt. Letterlijk ruimte – licht – rust.” 

 

Het schilderij ernaast, ook geïnspireerd 

door de Godshuizen en de ruimte van 

Voorburg/Reinier van Arkel in Vught, 

sluit aan bij de serie ‘Hommages’- 

eerbetoon aan kunstenaars en 

ontwerpers, waarvan voorbeelden te 

zien zijn in de gele zaal. Hier hangt 

een jurk van Yves St. Laurant.  

Ans Markus maakte de serie toen ze 

voor haar moeder zorgde die in een 

verpleeghuis vlakbij haar woonde. Dat 

was een zware tijd. Daarnaast wilde ze 

iets vrolijks doen en couturiers 

stemmen haar vrolijk.  

 

 

 

Medea. Medea was in de 

Griekse mythologie een 

tovenares 

uit Colchis die Jason hielp 

het Gulden vlies te veroveren. 

Hij nam haar mee naar 

Griekenland, maar liet haar in 

de steek voor een andere, 

jongere vrouw, de dochter van 

de koning van Korinthe. Medea 

nam daarna gruwelijk wraak 

door hun twee zoontjes te 

vermoorden alsook de koning 

van Korinthe.  

In het boek ‘Tot op de huid’ 

staat over dit schilderij: Ans 

Markus zag in krant foto van 

Maria Callas als Medea en was 

verkocht. Ze verdiepte zich in 

het verhaal van Medea. Medea was achter elkaar slachtoffer, dader en weer 

slachtoffer. Kinderen zijn dan ook vaak de dupe. Ans Markus wilde dat 

verbeelden. Hier staat Medea met baby in haar armen voor een groot offerblok. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Colchis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jason_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_vlies_(mythologie)


12 
 

Ans wilde het Medeaverhaal doorgeven in beelden, zoals zij ze voelde en zag. 

Niet bloederig, maar in een andere, verstilde benadering. 

 

 
 

‘Verbonden Vrijheid’ uit de serie ‘Windsels’. Schilderijen waarmee Ans Markus 

bekend is geworden en die haar grote bekendheid gaven. Ans tekent en schildert 

vanaf haar 11e. Wordt op haar 21e moeder en trouwt. Het huwelijk gaat stuk, 

met veel pijn. Vanaf 1980 schildert Ans Markus gesluierde, gemaskerde of 

geblinddoekte vrouwen. Model is zijzelf en – steeds vaker – haar dochter Sigrid. 

Het lichaam ingepakt. Gaandeweg wordt het windsel ooit doorbroken of 

gedeeltelijk afgelegd, open gemaakt. Uit het boek ‘Tot op de huid’: “De 

schilderijen werpen de toeschouwer op zichzelf terug. Innerlijke kracht. Zicht 

komt van binnen uit, niet van buiten. Eenzaamheid, angst, onzekerheid, 

besluiteloosheid, geborgenheid, verlang en vrijheid De vrouwen tonen hun 

wetsbaarheid en zoeken bescherming.” 
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Ook in de grote zaal: dit schilderij met 

windsel, waarvoor dochter Sigrid 

model heeft gestaan. Sigrid Markus 

over haar onvoorwaardelijke liefde 

voor Ans Markus in het boek ‘Tot op de 

Huid’: “Ik ben haar dochter, die 

fladderaar, die reiziger. Zo reis en 

fladder ik ( sinds Sigrids 10e jaar) ook 

als een vlinder door haar schilderijen.” 

 

 

 

 

 

 

Bronzen beelden. Ans Markus maakte in een periode na het overlijden van haar 

moeder en haar broer. “Ik kon even niet schilderen. Had behoefte met mijn 

handen in de klei te knijpen.” De laatste expositie van Ans Markus was in 2017 in 

Museum de Fundatie. Daar waren voor het eerst niet alleen schilderijen, maar 

ook bronzen beelden te zien. Het museum schreef erover: “In Kasteel het 

Nijenhuis kwam een heel nieuw aspect van het kunstenaarschap van Ans Markus 

aan bod. Recent maakte zij beelden die qua thematiek sterke verwantschap 

bezitten met haar schilderijen. Het fysieke aspect van kneden in de klei gaf haar 

de uitlaatklep die ze op dat moment nodig had. Dat resulteerde in een groot 

aantal bronzen sculpturen die in kasteel het Nijenhuis te zien waren in 

combinatie met vroege en recente tekeningen, schetsen en kleine schilderijen. 

De kleine formaten versterkten het gevoel van intimiteit dat de kunstenares in 



14 
 

het kasteel wilde creëren.” En verschillende van deze beelden – zoals de drie 

hierboven op de foto – zijn nu ook in Museum Slager te zien.  

 

Ook te zien en te koop, in de vitrines: kleine kopieën van schilderijen (in dit 

geval met Sigrid als model) en kleine gebeeldhouwde (mensen)kopjes.  

 

En tot slot:  

Het schilderij in een hoek van 

de grote zaal. Niet knallend, 

wellicht onopvallend, maar wel 

sprekend voor de totale 

expositie: verbinden en 

verbinding maken, een betere 

wereld maken met elkaar, door 

elkaar de hand te reiken en bij 

de hand te nemen. 

 

 

 


