
Floris Koumans
heeft twee
dolfijnen, een van
hout en een die
is opgebouwd
uit vlakjes glas
in roestvrij staal.
Beide zijn gemaakt
door Tim Boin.
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‘Ikwil leven zoals eendolfi
De dolfijn is het dier waar serie-
ondernemer Floris Koumans zich
mee vereenzelvigt. Kunstenaar Tim
Boin maakte er speciaal een voor
hem. En nog een. En dat leidde weer
tot verdere samenwerking.

Door Hilda Bouma

N
Nademiddelbare school hadFlorisKoumans (53) tweeopties,
indienst of een studie kiezen.Maar omdathij het enenietwilde
enhet andereniet kon, vertrokhij naar Paros, indeEgeïsche
Zee. ‘Ikwerd een straatarmvissertje op eenGrieks eiland.’

Liggend in eenbaaitje bij eenkampvuur—hetwasmaart—
bedachthij dat hij het gelukkigstwas geweest als kind toenhij
huttenkonbouwenennieuwedingenkonbedenken.Opeens
wist hij het: hijmoest ondernemerworden. Innovatievebedrijf-
jes oprichten, en als diedraaien,weer een volgend starten. Zó
zouhij zijndromenkunnen verwezenlijken.

Koumanskeerde terugnaarNederlanden zette zijn eerste
ondernemingop, omeenalternatief te ontwikkelen voor antibi-
otica. ‘Ik komuit eenmedischnest; zowel van vaders- alsmoe-
derskant zijn er generaties artsen. Ikwildedewereldbeterma-
ken’, verklaartKoumans in zijnboerderij inhetGroeneHart.
‘Iedereen verklaardeme voor gek.Nuwordener over dehele
wereldmiljoenenproductenper jaar van verkocht.’

Terwijl zijn imperiummetdenaamOrangePearl gestaag
groeide tot in totaal 18bedrijvendie over dehelewereld actief
zijn, keerdehijmet zijnGriekse vrouwenhunvijf kinderen
regelmatig terugnaarParos.Ookommet zijn vissersvrienden
weerde zeeop te gaan. ‘Toenhoorde ik “whoem”en zag ik van
eenafstandhoe ze stavendynamiet tusseneengroepdolfijnen
gooiden. Zelf had ik als visser ook last gehad vandolfijnendie je
nettenkapotscheuren. Ze veroorzakengrote schade.’Deze er-
varing leidde totweer eenbedrijfje in zijn groep, SaveWave, dat
ondermeer zendertjes produceert ommet geluiddedolfijnen
opafstand vandenetten tehouden.

Dedolfijn isKoumans’ spirit animal, vertelt hij, het dierwaar
hij zichmee vereenzelvigt.Hij heeft er ook eengetatoeëerdop
zijn arm. ‘Gekregen vanmijn vrouwbij de geboorte vanmijn
oudste zoon. Ikwil levenals eendolfijn: vrij, intelligent, sociaal,
blij, speels.’ Dat zijn favoriete kunstwerk eendolfijn is, zal dan
ookniet verbazen.Hij heeft er twee, beide vankunstenaarTim
Boin.Die kenthij nog van vroeger, uit de tijddat ze inhet cen-
trumvanDelftwoonden. ‘Timwas eenheel getalenteerd ventje
uit debuurt.’

GEOMETRIE VAN HET LEVEN
Toen ze elkaar eenpaar jaar geledenweer tegenkwamen, raakte
Koumansonderde indruk van zijn kunst. ‘Timwerkt opbasis
van hiddengeometry. Dat is de geometrie vanhet leven, dema-
thematische verhoudingendie alles bepalen indenatuur. Sa-
credgeometrywordthet ookwel genoemd.Denkaaneendoor-
gesnedennautilusschelp, die iswiskundigperfect.Maar je ziet
het ook inkristallen.’

Bij de enedolfijn, vanhout, laat Boindenatuurlijke vormvan
het zeezoogdier langzaamovergaan in geometrische vlakken.
Deanderedolfijn is geheel opgebouwduit vlakjes glas in roest-
vrij staal. ‘Het ismetdehandgepolijst. Elk stukje glas dat erin
zit bestaat uit laagjesmet eennanocoatingwaardoor ze reflecte-
ren. Timspeeltmethet licht.’

Zijn ontmoetingmetTimBoinwas een vande redenenom
zijn levenanders in te richten, vertelt Koumans. ‘Ikwas altijd
onderweg. Als hetwaaide,wilde ik surfen,maar ikhader geen
tijd voor.Maarhee, ikwas toch vrij?Kennelijkniet.’

Koumans stoottehet grootste deel van zijnbedrijven af en

hield acht kleinere over, vooral inde
gezondheidshoek.

Nuwil hij alleennogmaardingen
doenwaarvoorhij ’s ochtends zijnbed
uitwil springen.Hijwil de spreekwoor-
delijkehuttenbouwen.Een ‘business-
hippie’ noemenzijn familieledenhem.
Tweedagenperweek is hij nogopde
zaak te vinden, de rest vande tijd komt
moeiteloos vol.Hij schenkt zelfgemaak-
te vlierbloesemlimonade. ‘Jemoet de
bloemenplukkennetnadat de zon is
opgekomen’, vertelt hij.Hij stookt ook
zijn eigen eaude vie, vanhet fruit dat de
vogels in zijnhoogstambomenhebben
latenhangen.

Enhij geeftmasterclasses. ‘Overal in
het bedrijfslevendraait het alleenmaar

K U N S T E N I K

Boinmaakt ookwerk voordeopenba-
re ruimte. Afgelopen januari en februari
stonden voorde ingang vanhetCentraal
Station inUtrecht enophet Plein voor
de gebouwen vandeTweedeKamer in
DenHaagafwisselendeenwalvis, een
eekhoorn, eenbij en een ijsbeer van zijn
hand, omtewaarschuwen tegende ver-
vuiling vandeoceanen, deontbossing,
het verlies vanbiodiversiteit endekli-
maatverandering.OrganisatorwasAwa-
renessArt. En vanwie is die stichting?
Juist, vanKoumans. ‘Ik vinddat kunst
vaker eenboodschapmaguitdragenen
veelmeernaarmensenmoetworden
gebracht.’

Hilda Bouma is redacteur van het FD.

l Deze serie is tot stand
gekomen dankzij het
netwerk van Aim At Art,
een Amsterdams bureau
dat bedrijven helpt
transformeren. Aim At
Art gebruikt kunst om
medewerkers creatiever
te maken. Want:
kunstenaars bezitten
als geen ander het
vermogen om iemands
blik te kantelen, aldus
de mensen achter Aim
At Art.

l Het bureau werkt
voor onder meer Engie,
Booking.com, Boskalis
en de rijksoverheid.

l Aim At Art heeft geen
invloed op de inhoud
en presentatie van dit
artikel.

AIM AT ART

‘‘OVERAL IN HET BEDRĲFSLEVENDRAAIT HET ALLEEN OMGROEI.
MAAR GROEI HEEFT ALLEEN ZIN
ALS HET TOT BLOEI KOMT’

jn doet: intelligent enblij’

omgroei. Ik denken leef vanuit dena-
tuur, endaarheeft groei alleenmaar zin
als het tot bloei komt.Niemand vindt de
groene stengel interessant, pas als het
eennarciswordt of een tulpkrijgt hij
identiteit.’Met zijn stichtingGroei en
Bloei helpt hij organisaties omdebloei
endedaaropvolgendeperiode vanbezin-
ning te kunnendefiniëren.Ompasdaar-
naweer, bewust, eenperiode vangroei
in te gaan.

Inmiddels isKoumansTimBoingaan
financieren. Indecember gingen ze sa-
mennaarArtBaselMiami, een vande
belangrijkste beurzen terwereld voorhe-
dendaagsekunst.Dedolfijnwas er ook
bij, in eenandere versie, als een vande
‘Jewels of the Sea’ dieBoindaar toonde.
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