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Detail uit: Natura morta, met citroenen, sinaasappels en rozen
Francisco Zurbaràn (1598-1664), uit 1633
Norton Simon Museum of Art, Pasadena, CA, USA.
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Tijdens de overgang van het derde naar het vierde jaar van mijn opleiding aan de HKU
ontstond bij mij in reflectie op mijn eigen werkproces een buitengewone interesse in, wat
wij schilders, stofuitdrukking noemen. Teruggeworpen door grenzen aan mijn eigen
vermogens als schilder werd ik gedwongen me te bezinnen op eigenschappen van het
schildersdoek, de verf, penselen en penseelvoering. Het samenspel tussen deze factoren
moet er steeds weer voor zorgen dat ik mijzelf kan uitdrukken op het doek, of het nu om
afbeelden of verbeelden ging.
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In deze jaren groeide het respect voor oude meesters uit de achttiende en negentiende
eeuw, een hoogtepunt van stofuitdrukking als medium voor verbeelding in de
schilderkunst. De latere verruiming van de mogelijkheden van stofuitdrukking in de
moderne schilderkunst leidden tot verzelfstandiging van stofuitdrukking als
uitdrukkingsmiddel.

!

Deze scriptie is zowel een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van stofuitdrukking
in de schilderkunst als een reflectie op mijn eigenschilderwerk vanuit het perspectief van
stofuitdrukking
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1.INLEIDING

!

De Geneefse schilder en etser Jean-Etienne Liotard schreef in 1781 in zijn ‘Traité des
principes et des règles de la peinture’, hier in vertaling weergegeven, over de
schilderkunst het volgende: De schilderkunst is de meest verbazingwekkende tovenares.
Ze is in staat ons met de meest onwaarheden ervan te overtuigen dat ze pure waarheid
is”.1 In dit citaat wordt verwezen naar de intrinsieke kracht die de schilderkunst bezit om
illusies op te roepen. De schilder bewandelt hiervoor verschillende wegen en zet hiertoe
diverse middelen in. In de loop der eeuwen ontstonden in de schilderkunst diverse
vernieuwingen die de mogelijkheden tot het oproepen van een illusie vergroot hebben. Een
belangrijk voorbeeld van deze vernieuwingen in de schilderkunst is, in de overgang van de
late middeleeuwen naar de renaissance, de ontwikkeling van het mathematisch
perspectief, ook wel centraal perspectief genoemd. Hiermee kon de schilder in het
schilderij spelen met het begrip ruimte en ruimtelijkheid. Een andere vernieuwing,
waarvan de oorsprong reeds in de Antieken bij de Romeinen te vinden is, is de aandacht
voor stofuitdrukking of stoffelijkheid. Hiermee kon de schilder de suggestieve illusie van
het materiaal van de objecten die hij schilderde op het doek versterken. In deze scriptie
wordt dieper in gegaan
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Liotard J-E. Geciteerd uit Gombrich EH. Kunst und Illusion. Zur Psychologie der bildlichen Darstellung. Stuttgart/ Zürich,
1986. Pag 51.
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2. Stofuitdrukking, definitie en begripsverdieping.
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2.1 definitie van stofuitdrukking
Stofuitdrukking is een term uit de schilderkunst die aangeeft hoe het oppervlak van een
voorwerp of de textuur van een materiaal is afgebeeld. Stofuitdrukking slaat niet in eerste
instantie op weergave van een voorwerp of object maar op een specifiek aspect ervan,
namelijk de weergave van het materiaal waaruit het object is gemaakt. Stofuitdrukking
heeft, om voorbeelden te noemen, tot doel glas als glas te laten lijken, zijdestof als
zijdestof en het tin van een kan als tin. Stofuitdrukking suggereert de aanwezigheid van
het materiaal van een object op het doek.
2.2 Het begrip stofuitdrukking in andere talen
In het Engels wordt stofuitdrukking weergegeven met ‘materiality’. Hierbij wordt zowel
verwezen naar de materiele basis van doek en verf die voor stofuitdrukking wordt gebruikt
als naar de materie die in het schilderij wordt afgebeeld en waarnaar stofuitdrukking
verwijst. In het Duits wordt stofuitdrukking vertaald met ‘Stofflichkeit’, wat in Seemann’s
Lexikon der Kunst met volgende omschrijving wordt besproken: ‘Wiedergabe des
Stofflichen der Oberflächenstruktur verschiedener Gegenstände und Materialien mit den
Mitteln der Malerei, Graphik und Zeichnung, z.B. die Herausarbeitung des gegensätzl.
Charakters von Fleischpartien und Kleidung, die Betonung von deren Kostbarkeit oder
einfacher Beschaffenheit (Seide, Samt, Spitzen, Pelze, Leder, Wolle, Leinen, usw.), die
Darstellung von Gemüse, Obst, Fleisch, Fischen, und des reichen Reflexspieles auf Metall,
Glas oder Porzellan im Stilleben u.a. Die Betonung der Stofflichkeit in der Malerei gewann
besonders Bedeutung mit dem wachsenden Wirklichkeitssinn, dem Streben nach immer
unfassender Entdeckung der Natur und dem sich entwickelnden Repräsentationsbedürfnis
des Patriziats und der Höfe der Renaissance, in der holländischen Malerei des 17.
Jahrhunderts (v.a. Stilleben) und im fürstlichen Repräsentationsbildnis des Barocks. In der
Graphik, v.a. im Kupferstich, wird der Eindruck der Stofflichkeit durch die Strichführung,
das Ab- und Anschwellen der einzelnen Linien und durch Anwendung der Punktmanier
bewirkt.’1
Seemann EA. Lexikon der Kunst. Band 1-7. Leipzig, 1994, Band 7, pag 72
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In het citaat van Seemann’s lexicon valt op dat stoffelijkheid of stofuitdrukking slechts in
samenhang wordt gedacht met schilderkunst en grafische kunst. Op grond van eigen
observaties wordt deze restrictie als te beperkt ervaren. Ook in de beeldhouwkunst zijn
voorbeelden te noemen van bijzondere stofuitdrukking waarbij in marmer de aanwezigheid
van stof gesuggereerd wordt. Als voorbeeld hiervoor voeren we een beeldhouwwerk in
marmer aan van Giuseppe Sanmartino, de gesluierde Christus aan. [zie afbeelding 1] .
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Afbeelding 1 Cristo velato (detail) van Giuseppe Sanmartino (1753) in de Cappella
Sansevero in Napels
Met name de schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw van stillevens verstonden
als geen ander de kunst om de textuur (stofuitdrukking) van de afgebeelde voorwerpen
levensecht te doen lijken. Belangrijk daarbij was de overtuigende weergave van de
specifieke kleur en textuur van een object. De zeventiende eeuw was de periode waarin
de wooncultuur door toename van welstand en kennis, veel gevarieerder dan daarvoor
ingevuld werd met een scala aan objecten met de meest verschillende materialen.
Belangrijke begrippen die direct aan stofuitdrukking zijn gelieerd zijn suggereren en
tactiliteit. Met het begrip suggereren bedoelen we in relatie tot stofuitdrukking dat met de
manier waarop iets op een schilderij wordt weergegeven iets wordt aangeduid wat er in
feite niet is. Het is meer dan een directe afbeelding en daarmee ook zeker niet gelijk te
stellen.
Met het begrip tactiliteit bedoelen we dat door de stofuitdrukking een gevoel van
aanraakbaarheid ontstaat en zelfs een behoefte gecreëerd wordt om met ons
tastvermogen te verifiëren wat het oog waarneemt. Een doek met krachtige
stofuitdrukking nodigt uit tot aanraken, ook al is dit meestal binnen de context van een
museale presentatie niet geoorloofd.
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3.STOFUITDRUKKING VANUIT FILOSOFISCH PERSPECTIEF
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3.1 Plato

!

Plato onderscheidde twee typen kunstenaars.1 In de eerste plaats de kunstenaar die
scheppend iets produceert zoals een bouwmeester, een meubelmaker of een wagenbouwer.
Daarnaast, in de tweede plaats de kunstenaar die zich beperkt tot verbeelding of
nabootsing van het reeds bestaande, zoals een schilder, een beeldhouwer of een dichter.
De eerste categorie kunstenaars staan, in vergelijking met de tweede categorie, dichter
bij wat Plato als de waarheid beschouwde. Om dit te verduidelijken moeten we ons nader
verdiepen in wat Plato onder waarheid verstond. Wij zijn gewend om alles om ons heen
een gelijke zijnsstatus of zijnsgehalte toe te kennen; iets is of iets is niet. Voor Plato ligt
dat minder eenduidig. Allereerst onderscheidt hij tussen de wereld van de dingen om ons
heen en de achterliggende ideeënwereld. Ideeën zijn voor Plato niet slechts voorstellingen
maar meer zoiets als eeuwige oerbeelden van al het zijnde. Zonder de ideeën zou ons
bekende zintuiglijk waarneembare wereld helemaal niet bestaan. De ideeënwereld is voor
haar bestaansrecht omgekeerd niet afhankelijk van het al of niet bestaan van de concrete
werkelijkheid. Plato onderscheidde meerdere zijnsniveaus en vond het zijnsgehalte van de
dingen kon verschillen. Hoe meer een ding is, hoe hoger het zijnsgehalte dus is en hoe
meer een ding in waarheid deelt. Waar in de zin, dat het ding overeenkomt met het
overeenkomstige ding in de ideeënwereld.
Plato’s kritiek aan de nabootsende kunstenaar is dat deze door afbeelding van de
zintuiglijke werkelijkheid (die op zich reeds een afbeelding van de wereld van de ideeën
is), door spiegeling nog eens dubbel doet verschijnen. Hiermee leidt de kunstenaar verder
af van de ware wereld der ideeën. De kunstenaar beeldt niet het zijnde af, maar een
verschijning van het zijnde. Zijn beeltenis is daarmee een verschijning van een
verschijning. De kunstenaar kan niet meer dan dat, want een idee laat zich slecht door het
intellect voorstellen, maar niet verbeelden. Plato’s verwijt aan de kunst en de
kunstenaar is dat deze zich fixeren op het zintuiglijk waarneembare. Bovendien heeft de
kunst tot doel de zintuigen en hartstochten van de betrachter ervan te prikkelen. Hiermee
vormt de kunst een bedreiging voor de heerschappij van het verstand.
In het oude Griekenland was men zich ten tijde van Plato terdege bewust van de
illusoire kracht die er van schilderkunst kon uitgaan. Illustratief is een anekdote die Plinius
aanhaalt in ‘Naturalis historiae’. Twee schilders Zeuxis en Parrhasius besloten een
wedstrijd te houden wie het beste kon schilderen. Na dat beiden hun schilderij in hun
atelier hadden vervaardigd bezocht Parrhasius Zeuxis in zijn werkplaats. Zeuxis
vertoonde een geschilderde bos bloemen. Deze leken zo natuurlijk en echt dat door het
raam vogels naar binnen vlogen om zich tussen de bloemen te nestelen. Hier op was het de
beurt van Zeuxis om Parrhasius te bezoeken in zijn atelier . Zeuxis betrad de ruimte en
stoorde zich aan het donker. Aan de tegenover liggende wand ontwaarde hij een gordijn.
Zeuxis probeerde het gordijn opzij te trekken om het daarachter verwachte licht in de
ruimte te laten schijnen. Het gordijn was echter geschilderd. Hiermee won Parrhasius
overtuigend de wedstrijd. Plato heeft een dergelijke verwarring tussen schijn en zijn,
waarbij schijn geen correspondentie meer heeft met de echte realiteit altijd scherp
bekritiseerd.
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Het allermooiste is het idee van het schone zelf, die voor Plato samenvalt met het idee
van het goede en daarmee de hoogste waarheid voorstelt. 2 Wanneer iets loont om voor te
leven dan is het wel de betrachting van het schone.3
Wanneer Plato met ons de dialoog zou aangaan over stofuitdrukking zou hij ons zeer
kritisch bevragen. Stofuitdrukking met de intentie om objecten levensecht op het doek te
brengen is voor Plato een illusie. Het echte bestaat alleen in de ideeënwereld en niet in de
objecten die slechts een afgeleide afbeelding daarvan zijn. Laat staan dat er ook maar
sprake kan zijn van het echte in de nabootsing van de objecten.

!

!
!
!
!
1 Plato Sophistes 219a
2 Plato Symposion 210e-211c
3 Plato Symposion 211d
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Afbeelding 2 Impressie van de wedstrijd van Zeuxis en Parrhasius

3.2 Aristoteles

!

Bij Aristoteles ( 384-322 v. Chr.) krijgt mimesis, oftewel nabootsing, een veel positievere
betekenis dan bij Plato. Aristoteles geeft het waarheidsidealisme van Plato op, Voor
Aristoteles is de zintuiglijk waarneembare wereld geen vluchtige afbeelding van een
zelfstandige ideeënwereld. De wereld die ons mensen omringt heeft geen lager zijnsniveau
en verwijst niet naar een transcendente realiteit boven of achter de dingen. Aristoteles
leert ons enerzijds dat er geen sprake kan zijn van ongevormde stof en anderzijds dat ook
de vormen niet denkbaar zijn zonder samenhang met het stoffelijke. Stof en vorm zijn met
elkaar verweven. Alles wat is, is een eenheid van stof en vorm. In ons denken kunnen we
vorm van stof scheiden maar in de realiteit niet. 4
Hiermee ontkracht Aristoteles het verwijt van Plato dat de kunstenaar slechts een
nabootsing van een zintuiglijk waarneembare wereld kan leveren, die op zich weer een
afbeelding van een hogere ideeënwereld is.
Wanneer Aristoteles met ons in een gesprek verwikkeld zou raken over stofuitdrukking
zou hij in stofuitdrukking een bevestiging vinden van de eenheid tussen vorm en stof. In
het streven naar perfecte zo natuurgetrouw mogelijke weergave van de wereld die ons
omringt wordt de kunstenaar zich bewust van de onlosmakelijke verbondenheid tussen
vorm en stof. Stofuitdrukking verbeeld niet alleen deze verbondenheid maar belichaamt
ook de dialectische spanning tussen vorm en stof.

!

4 Aristoteles Poetica
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3.3 Renaissance

!

In de woorden van Leonardo da Vinci is de kunstenaar ‘uitvinder en vertaler tussen natuur
en mens’.5 Hierbij zijn uitvinder en vertaler gelijkwaardig. De kunstenaar schept iets
nieuws uit het kennen van hetgeen voorhanden is en in zijn schepping van het nieuwe
erkent hij hij het wezenlijke in dat wat er is. De mens ontdekt in de renaissance een
kracht tot vormgeven die de natuur nog overtreft. Wat de natuur begonnen is, maar niet
overal tot vervolmaking doorvoerde, maakt de mens af. De natuur is schoon, maar nog
mooier is de menselijke kunst omdat ze vrij toegepaste kennis is over de natuurlijke
wetmatigheden, die nu puur en niet misvormd tot voorstelling gebracht wordt.
De kunstenaar in de renaissance wilde de natuur nabootsen. Niet als een blind kopieren,
maar om haar tot voorbeeld te nemen. De kunstenaar beschouwde zich evenzeer als
schepper, gelijkwaardig aan de ontwerper van de schepping. Omgekeerd werd ook de
Wereldschepper beschouwd als een medekunstenaar.
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5 Leonardo da Vinci. Philosophische Tagebücher. Hamburg 1958, pag 15
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3.4 Zeventiende en achttiende eeuw: perspectief van de Verlichting
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In de zeventiende eeuw werd René Descartes (1596-1650) zich bewust van het feit dat
zijn opvattingen voortkomen uit zijn zintuigen. Maar zintuigen kunnen gemakkelijk misleid
worden. Voor het oog kan het bijvoorbeeld zo lijken dat een stok die deels in het water
ligt een knik vertoont. Men kan zelfs hallucineren en daarbij dingen zien die helemaal niet
bestaan. Descartes neemt zich voor niet meer volledig te vertrouwen op wat hem kan
misleiden en stelt daarom dat informatie die via onze zintuigen is verkregen niet zeker of
onfeilbaar is. Het enige waarvan Descartes, geheel terug geworpen op zichzelf, zeker is, is
dat hij bestaat. Hij bestaat omdat hij twijfelt en denkt.
George Berkeley (1685-1783) merkte op dat de causale theorie van de perceptie een
kloof bevat tussen het subject en de realiteit. Deze kloof, die wel de sluier van de
perceptie wordt genoemd ontstaat als volgt: volgens de causale theorie van de perceptie
hebben objecten in de buitenwereld een causaal effect op onze zintuigen en leiden zo tot
ideeën in de geest van de waarnemer. Bijvoorbeeld een gewone vaas begint zo een keten
van causale gebeurtenissen, eest op het netvlies van de waarnemer, vervolgens in diens
zenuwbanen, met als gevolg dat hij tenslotte een vaas ‘ziet’. Maar het zien van de vaas is
eigenlijk een constructie in de geest, zoals blijkt uit het bestaan van hallucinaties en
visuele beelden in dromen. Als de waarneming van de vaas een constructie- of idee- van de
geest is, volgt daaruit dat we niet de echte oorzaak van het idee zien, de echte vaas, maar
slechts het idee zelf. Het is daarmee niet meer dan een veronderstelling dat de oorzaak
van de constructie echt lijkt op wat we waarnemen. Misschien worden ideeën van vazen
wel veroorzaakt door iets wat helemaal niet vaasachtig is. Volgens Berkeley is de conclusie
dan ook dat we nooit iets waarnemen wat we ‘materie’ noemen. We nemen ideeën waar
en het is onhoudbaar om te beweren dat er een materiële substantie bestaat die onze
waarnemingen ondersteund. Berkeley was hiermee radicaler dan zijn tijdgenoot John
Locke (1632-1704) die nog een onderscheid maakte tussen primaire en secundaire
kwaliteiten van een object. Primaire kwaliteiten, zoals hardheid, uitgebreidheid en vorm
zouden volgens Locke wel tot materie van een object in de werkelijkheid te herleiden
zijn, Secundaire kwaliteiten zoals kleur, smaak en geur zouden volgens Locke van de geest
afhangen.
Immanuel Kant (1724-1804), borduurde voortop het denken van David Hume (1711-1776)
die stelde dat er geen rechtvaardiging is voor de opvatting dat er een causale noodzaak
bestaat voor de ordening van gebeurtenissen. Kant onderzocht de eigenschappen van ons
denken waarmee we de door onze zintuigen vergaarde informatie ordenen en duiden. Hij
bracht een heel duidelijk scheiding tussen waarneming en oordeelsvermogen aan. Hij
neemt volgende basale vraag tot uitgangspunt: ‘Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden
voor het hebben van een ervaring? Kant ontwikkelde inzicht in de structuren die ons
denken aan de waarneming oplegt. Eén van deze structuren, of categorieën zoals Kant ze
noemt, waarmee het denken waarneming ordent is het causaliteitsprincipe. Dingen om
ons heen die in tijd en ruimte samenvallen, beschouwt ons denken als oorzakelijk met
elkaar verbonden.
In de zeventiende en achttiende eeuw werd denken bijna onlosmakelijk verbonden met
zien. Het oog kreeg als zintuig en toegang tot de werkelijkheid ten opzichte van de overige
zintuigen een zeer prominente plaats toebedeeld.
Wat zouden bovengenoemde denkers, die als rationalisten, empiristen en idealisten
bestempeld kunnen worden, vinden van stofuitdrukking?

!
!

3.5 De twintigste eeuw: het prevaleren van de abstractie en de interpretatie
Marcel Duchamp verklaarde met zijn ready-mades alledaagse gebruiksvoorwerpen tot
kunst. Duchamp opende de toeschouwer de ogen voor de bijzondere schoonheid van
gewone voorwerpen die reeds voorhanden waren.
Voor het eerst in de geschiedenis van de kunst was alles mogelijk en kon alles
eenvoudigweg kunst zijn. In 1964 exposeerde Andy Warhol in de New Yorker Stable Gallery
een reeks houten kisten die bedrukt waren als de verpakkingen van het afwasmiddel Brillo.
Waarom handelde het, in tegenstelling tot de oorspronkelijke verpakkingen, bij de Brillo
boxes van Warhol om kunst?
Volgens Danto (1924)maakt pas de interpretatie iets tot een kunstwerk en omgekeerd
bepaald de interpreteerbaarheid van een voorwerp of het om kunst kan gaan.
Interpreteren wil zeggen de relatie tussen een werk en zijn materieel substraat
blootleggen.6 Hans-Georg Gadamer stelt dat een kunstwerk ons iets zegt, ons confronteert
met onszelf. In de manier waarom het dat doet lijkt het op een ontdekking, een ontdekking van iets bedekts. 7 Een schilderij spreekt ons aan in de betekenis. Deze betekenis
overstijgt de directe verbeelding van het schilderij. Misschien overstijgt de betekenis zelf
de verbale mogelijkheden om iets in woorden uit te drukken. Marlene Dumas stelt: “Wat je
wilt schilderen is iets wat je niet kunt benoemen.” 8
In de twintigste eeuw verliest de schilderkunst, mede door de opkomst van de fotografie
één van haar belangrijkste functies, het illusionisme. Na wat kan worden aangeduid als
een crisis in de schilderkunst, ontstond door een herbezinning op de functie van de
schilderkunst , een orientatie op een meer introspectieve schilderkunst die uiteindelijk zou
uitmonden in een volledige abstractie.
Een belangrijk modern denker voor een begrip van stofuitdrukking is Gilles Deleuze. Hij
ontwikkelde zijn visie aan de hand van het werk van de schilder Francis Bacon. Deleuze
gaat ervan uit dat een schilderij mede een basis heeft op een niet verbeeldend
(Darstellung) niveau en dat dit niveau voortkomt uit de stoffelijkheid van het schilderij.
Deleuze stelt dat dit materiële niveau van een schilderij op een voorbewuste wijze bij ons
binnen komt. Met voorbewust associeert hij preorganisch (dat wil zeggen nog op een
niveau voor het gecategoriseerd wordt als zintuiglijke ervaring), ongestructureerd,
chaotisch. Dit zou in de vorm geschieden van wat Deleuze beschrijft als vibraties.
Latere denkers hebben deze visie bekritiseerd en verfijnd. Lotz vindt dat Deleuze een te
strikte scheiding aanbrengt tussen het representatieve (verbeeldende) en het nietintentionele niveau waarop een kunstwerk ons beroert. Lotz beargumenteert dat ook de
stoffelijkheid van een schilderij onlosmakelijk verbonden is met het verbeeldend niveau.
‘In sum, materiality can only be painting’ s materiality if we understand it as being formed
and disclosed in representation’. 8 In elk schilderij manifesteert de stofuitdrukking zich op
specifieke wijze. In deze manier van stofuitdrukking confronteert het schilderij ons,
volgens Lotz, met de relatie die het schilderij naar de wereld heeft. Schilderijen
presenteren ons werelden waarin wij mensen ons zouden kunnen ophouden. Ik wil dit
illustreren aan een werk van Anselm Kiefer. Kiefer weerspiegelt de wereld met de erfenis
van de Tweede Wereldoorlog. Hij zet donkere kleuren in en werkt met diverse materialen,
zoals zand, riet en gips, om een beschadigd en opengereten aardoppervlak te verbeelden.
Veel van zijn werken hebben een hobbelige ruwe textuur. In onderstaand werk brengt hij
een eerbetoon aan de dichter Paul Celan, een door de oorlog getraumatiseerde schrijver
die in 1970 zelfmoord pleegde. Hij roept hierin door stofuitdrukking in de kijker associaties
op met een wereld van pijn en desolate verlatenheid waarin de mens terug geworpen is op
zich zelf. In dit werk draagt de stofuitdrukking direct bij aan de verbeelding
( representatie / Darstellung)

3.6 Afkeer van de concrete verbeelding in de schilderkunst
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In de moderne kunst, voorzichtig te traceren vanaf 1900 maar met name na de Tweede
Wereldoorlog, krijgt de materialiteit een waarde die het tot dusver nooit bezeten had. Het
kunstwerk werd meer en meer een autonoom object, dat de relatie met een af te beelden
wereld toenemend verloor. De materialen de kunstenaar inzette, kwamen minder in dienst
te staan van een te verbeelden werkelijkheid en kregen een eigen zelfstandigheid. De
eigen stem van de stofuitdrukking. Verf bleef niet langer het enige materiaal waarvan de
schilder zich bediende. Men ging experimenteren met materialen die wat stofuitdrukking
betrof meer karakter hadden, zoals gips, zand of cement. Kleur was niet langer het
primaire element van stoffelijkheid. De schilder leerde voor het eerst, op dezelfde wijze
als een beeldhouwer, vanuit het materiaal te werken en te gehoorzamen vanuit de
typische eigenaardigheden ervan. Er ontstond ‘materieschilderkunst’.
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6 die Verklarung des Gewohnliche. Frankfurt am Main, 1984
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7 Gadamer HG. Esthetica en Hermeneutiek. Feit & fictie V/2 (herfst 2001), pag 111-9
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8 Dumas M. ‘Je kunt de dood niet schilderen. ’- interview . Vrij Nederland 2012 (24 november). Pag 19-25

9 Lotz Chr. Representation or sensation? A critique of Deleuze’s Philosophy of painting. Symposium Canadian Journal for
Continental Philosophy
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4 STOFUITDRUKKING IN DE SCHILDERKUNST

!

Kunst trekt in de materie de voren van de geest
Stefan George

4.1 De ontwikkeling van de olieverf.

!

De ontwikkeling van stofuitdrukking en de mogelijkheden daarvoor zijn
onlosmakelijk verbonden met de introductie van de olieverf en de uitvinding in 18 om
olieverf te verpakken in een verftube. Daarom volgt nu een korte historische introductie
over het ontstaan van olieverf.

!

Volgens de overlevering heeft Jan van Eijck (ca. 1390-1441) mogelijk de olieverf
uitgevonden. Zeker is dat hij de eerste schilder was, die met het gebruik van olieverf een
grote naam opbouwde. Men roemde de schittering van zijn kleuren, een resultaat van een
gelaagde techniek, gecombineerd met een bijmenging van harsvernis in de bovenste lagen.
Oude Italiaanse bronnen melden dat ene Giovanni de Bruggia (Jan van Brugge) de uitvinder
zou zijnvan de olieverf. Hierbij bestaat de optie dat het bij Giovanni de Bruggia en Jan van
Eijck om één en dezelfde persoon gaat. Tegenwoordig wordt aangenomen dat voor van
Eyck ook reeds anderen met gebruik van olieverf geexperimenteerd hebben. Hierbij wordt
als voorganger Robert Campin, de Meester van Flémalle (1375-1444) genoemd.
Waarschijnlijk is olieverf op lijnoliebasis ontwikkeld in de late Middeleeuwen voor
decoratieve doeleinden, zoals het beschilderen van wapenschilden. Voordien werkte men
meestal met temperaverf, dat bestaat uit ei en pigmenten en door de samenstelling
onvoldoende sterk aan een onderlaag hecht, Verf op walnootoliebasis wordt al eerder
vermeld in Byzantijnse bronnen en uit de vroege Middeleeuwen zijn verschillende
toepassingen bekend uit het Midden-Oosten en Voor-Azië.
Vanuit de Nederlanden verbreidde de lijnolietechniek in de schilderkunst zich gedurende
de 15e eeuw snel over Europa; in de vroege 16e eeuw was de temperatechniek helemaal
naar de achtergrond gedrongen, behalve voor manuscripten en iconen. Tot de 17e eeuw
werd meestal op een houten paneel geschilderd; daarna werd het opgespannen
schilderdoek op een spieraam populair. Schilders of hun leerlingen wreven de verf zelf,
met stenen lopers op platen. De pigmenten kochten ze echter bij speciale handelaren.
Vaak werden er harsen aan de verf toegevoegd, die deze meer geschikt maakten voor een
glacerende gelaagde techniek waarmee men de kleurintensiteit kon vergroten. In de
vroege 19e eeuw kwam de industriële productie op gang, eerst van verf in varkensblazen,
toen in spuiten en uiteindelijk, vanaf 1841, in tuben. In combinatie met nieuwe zeer
verzadigde pigmenten leidde dit tot een overgang naar alla prima-technieken

!
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4.2 Schildertechnische aspecten die van belang zijn voor stofuitdrukking.

!

Na dit korte historisch overzicht over het ontstaan van olieverf gaan we nu dieper in op
een aantal schildertechnische aspecten die invloed hebben op stofuitdrukking. (zie Tabel
1)

!

4.2.1 Olieverf; bindmiddel en pigment, inschieten en vernis

!

Olieverf is een samenspel van pigmenten en bindmiddel. Achtereenvolgens besteden we
daarom aandacht aan bindmiddel en pigment om daarna nog kort stil te staan bij aspecten
die invloed op het kleureffect hebben nadat olieverf op een drager is aangebracht.

Het belangrijkste bindmiddel dat in de bereiding van olieverf wordt toegepast is lijnolie.
Lijnolie wordt gewonnen door het uitpersen van lijnzaad, dat wordt gewonnen uit de
zaden van vlas.- De vlasplant heeft nog een tweede toepassing in de schilderkunst: de
vezel is de basis van het linnen van het schilderdoek., waarover later meer- De droging
wordt bij olieverf veroorzaakt door de oxidatie van de olie die als bindmiddel in de verf
zit. De olie moet daartoe een hoog bestanddeel aan triglyceriden bevatten, meervoudig
onverzadigde vetzuren. Lijnolie bestaat daaruit voor zo'n 60%. Dat is een ideaal percentage
voor het vormen van een harde, maar toch enigszins soepele verffilm. Er zijn sneldrogende
plantaardige oliën met een hoger percentage, maar die vormen een te brosse laag; in de
kunstschildertechniek worden ze niet toegepast; wel soms als beits. Lijnolie krijgt bij het
drogen een enigszins gele kleur; dit wordt veroorzaakt door de vetzuren. Voor witte of
andere heel lichte kleuren zijn daarom andere oliesoorten, met een lager
triglyceridegehalte, beter geschikt omdat ze minder na-gelen bij het drogen. Dit zijn de
zogenaamde half drogende oliën met een gehalte van 40-60%. Voorbeelden hiervan zijn
papaverolie, maïsolie, saffloerolie, zonnebloemolie en walnootolie. Pigment en olie
vormen samen een dikke pasta, die tegenwoordig in tubes wordt geleverd in allerlei
kleuren. Doordat verffabrieken meestal proberen zo min mogelijk (duur) pigment te
gebruiken, bevat deze tubeverf al vrij veel bindmiddel en door de vrijwel perfecte
machinematige vermenging van de bestanddelen is de verfmassa zeer smedig. Men spreekt
wel van een typische boterzachte consistentie. De tubeverf is echter ook "kort": de
kwaststreek blijft erin staan. Dat is ideaal voor een alla prima-techniek waarbij de verf in
één keer op het doek gezet wordt. Deze verf kan dus uitstekend recht uit de tube
onverdund verwerkt worden. Voor een gelaagde techniek is het echter wenselijk dat de
verf "lang" is, vloeibaarder, en moet de schilder de verf verdunnen met terpentijn of
lijnolie. Terpentijn is een uit naaldbomen gewonnen dunne harsessence, niet te verwarren
met de uit aardolie gewonnen terpentine, die door zijn lage prijs ook als
schoonmaakmiddel voor de kwasten gebruikt kan worden. Als de verf met terpentijn wordt
verdund, wordt de verf mager. Hoe meer verdund, des te magerder wordt de verf.
Als de verf met lijnolie wordt verdund, of zelfs met de ingedikte vorm daarvan, standolie,
wordt de verf vet. Bij het schilderen is het van belang de onderste lagen van het schilderij,
de onderschildering, mager te schilderen, en de lagen daarop steeds iets vetter te maken,
bijvoorbeeld door minder met terpentijn te verdunnen, of door een beetje lijnolie toe te
voegen. Dit wordt aangeduid met de term vet op mager. Worden er magere verflagen over
een vettere ondergrond aangebracht dan zal de verf op termijn ongetwijfeld gaan barsten.
De meest vette verf kan bovenop worden aangebracht, in de vorm van een transparante
gekleurde glacis, waarbij de kleurdiepte verhoogd wordt door de onderliggende lagen te

laten doorschemeren. Bij deze techniek is het van belang de onderliggende verflaag eerst
goed te laten drogen om 'inschieten' van de verf te vermijden. De regel "vet op mager"
hangt samen met de relatieve droogtijd van de verflagen: vette lagen drogen langzamer.
Dit betekent ook dat een sneller drogende olie als lijnolie, hoewel op zich niet minder vet,
niet op een verflaag gevormd uit papaverolie geplaatst moet worden.
Afhankelijk van het gewenste effect zal de schilder de verf meer of minder verdunnen.
Bij de impastotechniek kan de verf zelfs verdikt worden door speciale vulmiddelen. Maar
om een vloeiende, dunne lijn te trekken, is verdunnen noodzakelijk. Naast de hier
genoemde traditionele verdunningsmiddelen zijn er voor de schilder vele andere media in
de handel verkrijgbaar, sommige met een siccatief om de droogtijd te bekorten.

!

Het bindmiddel is gemengd met een poeder dat de verf zijn kleur geeft: een pigment.
We vervolgen dan ook met een korte beschouwing over pigment.
Pigmenten worden
door de schilder met name gewaardeerd om de mate van de kleurechtheid. Het liefst
meed de schilder de pigmenten die snel van kleur verschieten. Deze brachten immers de
reputatie van een kunstschilder in gevaar : zijn werk kon al in weinige maanden verbleken.
Vooral organische lakken, toen vaak de enige mogelijkheid een bepaalde nuance te tonen,
waren meestal bijzonder slecht lichtecht. Bij met name de roze en violette tinten zou dat
tot het eind van de twintigste eeuw duren. Tegenwoordig echter bestaat er voor elke tint
een betrouwbaar, zij het niet altijd goedkoop, pigment. Bij de betere verffabrikanten is de
kleurvastheid en de prijsklasse aangegeven op de tube. De lichtechtheid wordt bij olieverf
verbeterd doordat de verffilm het pigment beschermt tegen de afbrekende werking van
het ultraviolette licht. Olieverfschilderijen verkleuren daardoor aanzienlijk langzamer dan
acquarellen, gouaches of pastels.
Vroeger waren er maar weinig pigmenten beschikbaar, maar sinds de Industriële revolutie
is het aantal pigmenten dat commercieel in olieverf verwerkt wordt, tot boven de honderd
gegroeid. In geen enkele andere kunstschildertechniek zijn er zoveel verkrijgbaar; de
meeste commercieel geproduceerde pigmenten zijn in principe met lijnolie verenigbaar,
hoewel ze lang niet allemaal zo gebruikt worden. Een eigenaardigheid van de
olieverftechniek is het gebruik van oude typen pigmenten, waarvoor al lang in kleurkracht
en duurzaamheid superieure vervangers beschikbaar zijn, maar waarvoor om traditionele
reden gekozen blijft worden. Het pigment heeft een belangrijke invloed op de
verfeigenschappen; hierboven is het effect op de droging al genoemd; een andere
eigenschap van pigmenten die effect heeft is de transparantie. Bij olieverf worden de
korrels van het pigment helemaal door de olie omhuld, wat de lagen altijd een zekere
transparantie geeft, zelfs als de pigmentconcentratie vrij hoog is. Dit heeft tot gevolg dan
een ondertekening in grafiet zo, ook onder opmerkelijk dikke lagen olieverf, goed
zichtbaar blijft — hierom wordt vaak aangeraden houtskool te gebruiken.
Per pigment kan de lichtbreking sterk verschillen. Soms is een bepaald pigment in olie
aanzienlijk doorzichtiger dan in gouache of pastel. Sommige olieverfpigmenten leveren
een sterk transparante verflaag op, andere zijn sterk dekkend of semi-transparant. Zelfs in
de kleur wit bestaat een transparante versie (zinkwit) en een bijna volledig dekkende
versie (titaanwit). Een ander voorbeeld van een typisch dekkend pigment is chromaatgeel.
De mate van transparantie is meestal aangegeven op de tube en is vooral relevant voor de
glaceertechniek. Transparante pigmenten zijn vooral nuttig als ze een groot kleurend
vermogen hebben en worden dan "glacerend" genoemd.
Olieverf dat, zoals we in het voorgaande beschreven hebben, uit bindmiddel en pigment
bestaat kan ook nadat het op doek is aangebracht diverse veranderingen ondergaan.
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Een risico voor kleurverandering nadat een schilderij af is wordt het ‘inschieten’
genoemd. Inschieten is het verschijnsel dat een laag verf zijn bindmiddel en daardoor zijn
glans verliest. Het wordt veroorzaakt doordat de olie uit de laag trekt in een
onderliggende, magerder, verflaag. Het kan ook worden veroorzaakt door een
absorberende ondergrond. Op zich is het inschieten niet ernstig, maar het leidt vaak tot
storende glansverschillen tussen verschillende partijen. Het euvel kan opgelost worden
door een dunne laag olie over de ingeschoten verf aan te brengen. Het teveel aan olie
dient dan echter te worden weggewreven en men loopt het gevaar op extra vergeling; dat
risico is minder bij het aanbrengen van een (retoucheer)vernis.
Vernis beïnvloedt ook de kleuren van ene schilderij. Een olieverfschilderij wordt vaak
beschermd door een allerbovenste laag vernis. Een glanzende vernis laat de diepe kleuren
van olieverf volledig tot hun recht komen. De hoge glans wordt echter niet door iedereen
gewaardeerd en er bestaan dan ook matte of half-glanzende soorten vernis. Vóór het
aanbrengen van de vernis moet het oppervlak van het schilderij echter volledig droog zijn.
Meestal laat men een olieverfschilderij daarvoor een half jaar goed drogen. Wordt het
schilderij eerder verkocht, dan zou de eigenaar het terug moeten brengen naar de
kunstenaar om het te laten vernissen. Daarnaast is het belangrijk dat het schilderij bij het
vernissen stofvrij is. Met retoucheervernis kan een schilderij kortdurend worden
beschermd. Door deze dunne vernis kan de verf daaronder eenvoudiger verder drogen.
Vernis is gevoeliger voor oplosmiddelen, kan daardoor eenvoudig vernieuwd worden en
maakt een later schoonmaken zo een stuk eenvoudiger. Een nadeel is dat oudere
vernissoorten extra vergelen. Soms wordt echter juist opzettelijk een geel pigment aan het
vernis toegevoegd om een nieuw schilderij een "goudglans" te geven die lijkt op die van
echt oude werken.
Diverse kunstenaar deden uitvoerig onderzoek naar invloeden van buitenaf op de
schilderijen die ze vervaardigd hadden. Met name Edvard Munch heeft als een van de
eerste schilders nadrukkelijk hiermee geëxperimenteerd . Hij stelde zijn schilderijen
bloot aan de invloed van het weer of bewerkte zijn schilderijen door het te verfrommelen,
met voeten te treden of te verscheuren. Munch had ook veel aandacht voor de drager, het
onbewerkte canvas als onderdeel van een schilderij, waarbij hij het verfoppervlak
bewerkte met een paletmes door inkrassen of afschrapen.
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4.2.2 Drager of doek
Dat bedoel ik dus zegt schepper. Op een ding van mij krijg je iets te zien wat je niet ziet.
Je kijkt je suf, want alles is er. Begrijp je.
Willem Jan Otten, Specht en zoon. Amsterdam, 2004, pag 13.

Meestal wordt een schilderdoek geprepareerd met synthetische varianten op
beenderlijm. Hiervoor gebruikt de schilder mohiliet of plextel. Beenderljjm dicht de
mazen in het schilderdoek waardoor de verf beter op het doek blijft liggen zonder er
geheel in weg te zinken. Na het drogen hiervan wordt een laag gesso aangebracht, een
materiaal op kalkbasis. Deze laag zorgt ervoor dat de verf evenredig over het doek wordt
opgenomen. Hierdoor vervaagt een kwaststreek niet over het doek zoals een wijnvlek in
een tafelkleed zou doen. Zonder voorbewerking van het schilderdoek zou de schilder veel
meer verf moeten gebruiken voor een schilderij. Daarnaast heeft de voorbereiding van het
doek direct invloed op de stofuitdrukking omdat het de mate bepaalt waarin verf in het
doek wordt opgenomen en uitvloeit. Een mooi voorbeeld hiervoor zijn de oplichtende
vervagende begrenzingen in de kleurvlakken in de werken van Mark Rotko. (zie Appendix,
White cloud over purple P)
4.2.3 Penseel en penseelstreek
Met de penseel die wordt gebruikt en de wijze waarop de penseel wordt gevoerd houdt
de schilder regie over de wijze waarop de verf op he doek wordt aangebracht. In de
minutieuze en exacte weergave in een stilleven uit de zeventiende eeuw herkennen we de
gecontroleerde hand van de schilder als meester in zijn ambacht. Hij zelf lijkt als persoon
bijna een stap terug te doen ten gunste van een precieze weergave van de wereld die hij
wil uitbeelden. In contrast hiermee staat een meester uit de twintigste eeuw als Anselm
Kiefer. Met grove penseelstreek schept hij in donkere tonen verflagen op het doek die
diepe sporen met reliëf achterlaten en de indruk vormen van een opengereten aarde, als
omgeploegd akkerland. Het gebruik van de verf in de vorm van penseelvoering is bij Kiefer
mogelijk nog wezenlijker dan de kleuren die hij kiest. ( Zie Appendix)
4.2.4 De afstand tot het doek en de belichting
Bij beschouwing van een schilderij is de afstand van de toeschouwer tot het doek
bepalend voor hetgeen we waarnemen. Met de neus op het doeken, ruiken we de verf
bijna en zien we de vezels van het doek als drager en het reliëf van de aangebrachte verf
en penseelstreek. Met toenemende afstand tot het schilderij verandert het beeld dat we
te zien krijgen. Overduidelijk is dit bij het bekijken van impressionistische schilderingen.
Op grotere afstand zien van een impressionistisch schilderij zien we vaak een kleurrijk
herkenbaar tafereel waarbij sterk subjectieve kleurimpressies de boventoon voeren.
Dichterbij tredend komen pointillistische puntstructuren of streepvormige veegjes meer op
de voorgrond te staan. Soms maakt een dergelijk schilderij bij bekijken van dichtbij, zoals
reeds bij penseel en penseelvoering is genoemd, bijna een reliëfachtige indruk.
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Rembrandt was zich terdege bewust van het feit dat, naast de juiste belichting,
een optimale afstand voor het bekijken van een schilderij bepalend wasr voor wat
men waarnam. ‘Mijn heer hangt dit stuck op een starck licht en dat men daer wuijt
ken afstaen soo salt best voncken.’ (www.remdoc.org) .

!
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5.
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De rol van de toeschouwer

De toeschouwer neemt bij bezichtiging van een doek de suggestie die het schilderij
biedt over en completeert en vervolmaakt die vervolgens bij het in zich opnemen van het
schilderij. Hier moet de schilder maar afwachten wat de uitwerking van zijn schilderij zal
zijn. Wat hij beoogde hoeft bij toeschouwer niet op een zelfde wijze over te komen. Deze
vrijheid moet de schilder de toeschouwer ook laten. In de ontwikkeling van de
schilderkunst naar de twintigste eeuw toe zien we een toename in de mogelijkheden
waarop een schilderij gezien en geïnterpreteerd kan worden. Het lijkt zelfs zo dat we ons
als vertegenwoordigers van een moderne tijd eerder aangetrokken voelen tot werken die
ons uitdagen om er zelf ‘iets van te vinden’. Stofuitdrukking draagt hierbij niet meer bij
tot een exacte weergave van een externe werkelijkheid. Stofuitdrukking werkt subtieler en
roept veel indirectere associaties op. Niet zozeer wat wordt afgebeeld is bepalend, maar
hoe het wordt afgebeeld. We voelen ons niet is de eerste plaats aangetrokken door dat wat
in een schilderij ‘is’, maar meer door wat het ‘kan zijn’. Wij moderne mensen lijken te
gaan voor wat de Duitse dichter en denker Novalis uitdrukt met: ‘Wozu sonst leben, wenn
alles so wȁre wie es erscheint’. Een schilderij is niet af zodra het geschilderd is. De
moderne kunstenaar moet accepteren dat hij onvolkomen werk aflevert en rekening
houden met de rol van de actieve zelfstandig opererende toeschouwer die zijn werk
afmaakt. Iedere keer opnieuw en nooit op identieke wijze. Francis Bacon beschrijft het
spanningsveld tussen een schilderij zoals het door een kunstenaar wordt opgeleverd en
vervolgens wordt waargenomen als volgt: It’s a very very close and difficult thing to
know why some paint comes across directly onto the nervous system and other paint tells
you a story in a long diatribe through the brain…A painting has a life completely of its own.
It lives on its own, like the image one’s trying to trap; it lives on its own, and therefore
transfers the essence of the image more poignantly… In the way I work I don’t in fact know
very often what the paint will do, and it does many things which are very much better
than I could make it do… Paint is so malleable that you never do really know. It’s such an
extraordinary supple medium that you never do quite know what paint will do. I mean, you
even don’t know that when you put it on wilfully, as it were, with a brush – you never quite
know how it will go on.’ Misschien luisteren we vandaag de dag onvoldoende naar wat de
kunstenaar te vertellen heeft, stelt Gilles Deleuze in zijn studie over Francis Bacon (1981):
These incisive remarks, made by the painter Francis Bacon when in conversation with the
art critic David Sylvester, serve as an excellent illustration of his lifelong obsession with
the question of what paint can say, with what problems, meanings, intensities and
sensations actually happening through the material of paint itself. Indeed it is precisely
Bacon’s artistic efforts to think in and through paint, his effort to elaborate a specifically
painterly logic of sensation through a peculiar and arresting form of abstract figural work,
which so drew the philosopher Gilles Deleuze towards his paintings. In Deleuze’s 1981
study of Bacon, The Logic of Sensation, the artist becomes configured as the modern
paradigm of a painter concerned with the expressive materiality of paint and the
conveyance of intense modes of sensation which are distanced from the auspices of
representation and narration. Bacon’s work’.
Novalis. Aphorismen. (Herausg. M Brucker) Frankfurt am Main, 1992
Deleuze G. http://monoskop.org/images/1/1f/
Deleuze_Gilles_Francis_Bacon_The_Logic_of_Sensation.pdf

4.2 stofuitdrukking als proeve van ambachtelijk meesterschap: het stilleven

!

Een stilleven kan gedefinieerd worden als een artistieke compositie (schilderij, tekening
of foto) van roerloze of levenloze voorwerpen, die met zorg zijn belicht. Een stilleven
werd wel beschouwd als een studiewerk of een proefstuk voor de virtuositeit van de
schilder. Men onderscheidde diverse categorien stillevens zoals fruitstuk, bloemschilderij,
ontbijtgens, banketgens, toebackjes, zeebanket en jachtstuk . Het woord ‘stilleven’ duikt
voor het eerst op in de zeventiende eeuw; in 1650 wordt het gebruikt als aanduiding in een
boedelinventaris. De stillevens in de zeventiende eeuw hadden diverse functies. In de
eerste plaats kon in een stilleven vergaarde rijkdom en welstand geëtaleerd worden. Voor
de welgestelde kooplui in de handelssteden was dit een belangrijk argument. Met etaleren
van welstand, opdrachten aan schilders kon het aanzien dat men had opgebouwd verbeeld
worden. Daarnaast werd het stilleven gebruikt voor de weergave en vergroting van
wetenschappelijke kennis die men vergaard had. In dot opzicht konden stillevens gezien
worden als verlengstuk van de natuurkundige kabinetten die sommige welgestelden er in
die tijd op na hielden.
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Stofuitdrukking werd in de zeventiende eeuw een belangrijk criterium voor het
vakmanschap van de schilder. Dit voerde zover dat de maximale beheersing van de
stofuitdrukking zich deels tot een subspecialisme ontwikkelde. In Engeland kende men de
zogenaamde ‘rapery painter’, die gespecialiseerd was in het zo natuurgetrouw weergeven
van kleding, Vanwege hun virtuoze stofuitdrukking van kledij werden deze rapery painters
door portretschilders ingehuurd om met hun vaardigheid de schilder te ondersteunen bij
het schilderen van een portret. Op een vergelijkbare wijze bestonden er schilders die zich
gespecialiseerd hadden in de beheersing van stofuitdrukking van fruit. Ook zij werden
ingehuurd voor het gedeeltelijk opvullen van schilderijen met het resultaat van hun
specifieke vaardigheden.

!
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In het kader van de stofuitdrukking maakte de schilder in de zeventiende eeuw zich
eigenlijk geheel ondergeschikt aan het object en de voorstelling daarvan. Er was geen
sprake van een persoonlijke penseelstreek. Men streefde naar een maximale
stofuitdrukking en naar een minimale expressie van de verf zelf. In de Romantiek rukte de
kunstschilder zich toenemend uit dit dwingende keurslijf los en wist hij zich uit deze rol
van ondergeschiktheid te bevrijden. Vanaf dat moment ging het om de individuele
expressie van de kunstenaar zelf en mocht een schilderij zijn persoonlijke signatuur in de
vorm van een karakteristieke individuele penseelvoering tonen. De controverse tussen
beide benaderingen bij het schilderen kan ook samengevat worden als de controverse
tussen ‘fijnschilders’ en de ‘alla prima’- schilders. Fijnschilders zetten verf en
penseelgebruik in als middel tot stofuitdrukking, terwijl de ‘alla prima’- schilders verf als
middel tot (zelf) expressie gebruiken.
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In zekere zin kan men bij de stillevens van de zeventiende eeuw spreken van
hyperrealisme. Het virtuoze inzetten van stofuitdrukking speelt in het bereiken van
hyperrealisme een bijzonder belangrijke rol. Paradoxaal genoeg kan men daar waar
hyperrealisme de verbeelding van de concrete werkelijkheid voorbijschiet, misschien wel
spreken van een toppunt van abstractie. In het klassieke figuratieve schilderij van de
zeventiende eeuw wordt een fictieve hyperrealistische werkelijkheid op het doek gebracht
die niets te maken heeft met de concrete realiteit van het kunstwerk als samenstelling
van verf en doek. Als meesterlijk voorbeeld van stofuitdrukking in het stilleven verwijzen
we naar Pieter Claesz (1597/1598-1660), Titel Stilleven, 1637 (zie appendix)

4.3 trompe-l’oeil als middel voor het scheppen van illusie

!

In het kader van stofuitdrukking moet ook het begrip trompe-l’oeil worden besproken.
Trompe-l’oeil is de Franse uitdrukking voor ‘bedrieg het oog’, of gezichtsbedrog. Het is een
verzamelbegrip voor een schildertechniek die bedrieglijk realistisch aandoet en veelal ook
de functie heeft om een optische illusie te scheppen. De trompe-l’oeil techniek werd veel
toegepast in stillevens, maar ook in muur- of plafondschilderingen. In plafondschilderingen
werd met behulp een gesuggereerd koepeleffect een idee ruimte gecreëerd. Het zelfde
effect kon een geschilderde deur in een muurschildering hebben.
Een speciale vorm van trompe-l’oeil is de anamorfose. Hierbij wordt een zeer sterke
realiteitsillusie gecreëerd door niet alleen voorwerpen, maar ook hun schaduwen zo
nauwkeurig mogelijk te schilderen. Het raffinement wordt versterkt door hierbij uit te
gaan van de lichtinval die van nature in een ruimte aanwezig is. Zo kan het natuurgetrouw
schilderen van nepzuilen met hun schaduweffect in een ruimte zeer effectvol werken en
mensen in hun beleving van die ruimte sterk beïnvloeden.
Trompe-l’oeil techniek werd van oudsher al ingezet bij het schilderen. De Romeinen
maakten er al gebruik van door op muurschilderingen doorkijkjes naar een tuin te
schilderen.
Plinius de Oudere verhaalt in zijn ‘Naturalis historia’van een wedstrijd tussen Parrhasius
en Zeuxis, waarbij het Zeuxis lukte om wijndruiven dermate realistisch weer te geven dat
vogels eraan pikten. Zeuxis echter tuinde er zelf ook in toen hij probeerde een door
Parrhasius geschilderd gordijn terzijde te schuiven.1 In een andere anekdote uit de
Antieken wist een kunstenaar paarden dermate realistisch te verbeelden dat echte
paarden ervan begonnen te hinniken.
In de Renaissance werden in muurschilderingen van kloosters en kerken extra deuren of
ramen geschilderd om de optische beleving van ruimtelijkheid te vergroten. – dit zien we
vandaag de dag terug in huizenhoge muurschilderingen op kale muren in grote steden.- In
de zeventiende eeuw werd de trompe-l’oeil techniek veel toegepast in de schilderkunst,
vooral in stillevens. In relatie tot deze stillevens krijgt het begrip stofuitdrukking inhoud.
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1.
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Plinius. De Wereld – Naturalis historia-. Amsterdam, 2004, 35.60, 35.64, 35.67-68
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Om een ooggetuige aan het woord te laten uit de periode dat stofuitdrukking op een
hoogtepunt verkeerde citeren we Arnold Houbraken (circa 1675) uit zijn biografie over zijn
leermeester Samuel van Hoogstraten, die zelf in de leer geweest was bij Rembrandt:
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Hij [Samuel van Hoogstraten] werd gedreven door een enorme naijver jegens zijn
collega’s. Dat was niet, zoals zo vaak het geval is (en laakbaar), uit haat tegen deze
mensen en hun zichtbare talenten, maar uit wedijver en omdat hij niet kon uitstaan dat
iemand hem voorbijstreefde op weg naar de allerhoogste roem. Zodra hij in de gaten kreeg
dat iemand hem op enig onderdeel van de kunst begon te overtroeven, zette hij de
achtervolging in. Gebouwen, langschappen, onstuimige zee, stille wateren, dieren,
bloemen, fruit en stilleven (die hij zo levensecht kon schilderen dat hij er velen mee
bedroog), en wat het verder maar moest zijn- hij zette zich eraan en wist zich het
onderwerp eigen te maken. Ik heb daar in zijn huis nog de resultaten van gezien: hier een
appel, peer of limoen in een schotelrek, daar een muiltje of schoen op een uitgehakt
plankje geschilderd, en neergezet in een hoek van de kamer of onder een stoel. Daarnaast
waren er gezouten gedroogde schollen, geschilderd op een geplamuurd doek en vervolgens
uitgesneden, die hier en daar achter een deur aan een spijker hingen. Ze waren zo
bedrieglijk echt geschilderd dat men zich gemakkelijk vergiste en ze voor echte
gedroogde schollen aanzag.2

!

2 Van Stipriaan R. De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis. Amsterdam, 2010, pag
105-6
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5. SLOTBESCHOUWING OVER DE VERSCHILLENDE VISIES EN ASPECTEN VAN
STOFUITDRUKKING

!

In de voorafgaande hoofdstukken zijn verschillende filosofische en kunsthistorische visies
over stofuitdrukking besproken. We zagen dat stofuitdrukking ingezet werd voor een zo
exact mogelijke weergave door de schilder van de werkelijkheid op het doek. Deze
ontwikkeling begon bij de Grieken in de oudheid en vond zijn hoogtepunt in de stillevens
van de achttiende eeuw. Hiertoe buitte de schilder alle mogelijkheden en eigenschappen
van de materialen uit die hij gebruikte. De ontwikkeling van de olieverf heeft hiertoe een
grote impuls gegeven. Onder schilders groeide zo niet alleen een enorm inzicht in hoe met
verf een wereld kon worden weergegeven maar ook hoe men een wereld kon oproepen en
creëren. De schilder werd zich hierdoor in toenemende mate bewust van zijn eigen rol bij
stofuitdrukking. Het inzicht groeide dat hij niet alleen dienstbaar kon zijn aan een thema
dat hij schilderde of de materie waarmee hij werkte. Filosofen als Plato bekeken deze
potentie van schilder en schilderkunst met wantrouwen. Anderen waardeerden de schone
schijn die in een schilderij opgeroepen kon worden. Aristoteles benadrukte de eenheid
tussen vorm en stof. Belangrijk was de stap die Kant maakte met de conclusie dat de
werkelijkheid om ons heen deels een construct is van ons brein en waarnemingsapparaat.
In de twintigste eeuw raakte stofuitdrukking in toenemende mate vervreemd van de
doelstelling om een buitenwereld zo goed en realistisch mogelijk weer te geven. Abstractie
in de kunst heeft ertoe bijgedragen dat stofuitdrukking zich kon verzelfstandigen en een
doel op zich kon worden van de materialen die de kunstenaar inzette. Er werd ruim
geëxperimenteerd met de meest uiteenlopende materialen. Kunstenaars werden sensibel
voor het inzicht dat kunst niet alleen iets weer kon geven maar met name ook dingen op
kon roepen. Hierbij moest steeds meer een positie voor de toeschouwer worden ingeruimd,
die tot taak kreeg het werk van de kunstenaar te interpreteren.
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II. STOFUITDRUKKING IN RELATIE TOT MIJN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING ALS KUNSTENAAR

!

6. Mijn persoonlijk schilderproces in relatie tot het thema stofuitdrukking.

!

Het onderzoek uit het eerste deel van deze scriptie naar diverse theoretische aspecten
van stofuitdrukking of stoffelijkheid kreeg uiteindelijk een vervolg in een zelfonderzoek
van mijn eigen ontwikkeling als schilder. Hierbij stonden voor mijzelf volgende vragen
centraal: 1. welke functie heeft stofuitdrukking in mijn eigen schilderwerk? 2. Vertaling
van de inzichten over stofuitdrukking naar mijn schilderwerk. 3. Reflectie

6.1 De functie van stofuitdrukking in mijn eigen schilderwerk

!
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Binnen mijn eigen werk neemt onderzoek naar en experimenteren met stofuitdrukking
een centrale plaats in. Hierbij bewandel ik wisselend twee wegen die in tegengestelde
richting lopen. (Zie figuur 1) Van oudsher zette de kunstenaar zijn werkwijze en materiaal
in om met stofuitdrukking de werkelijkheid zo goed mogelijk weer te geven (A). Hierop
volgde, met name vanaf de twintigste eeuw, een manier van werken waarbij de kunstenaar
stofuitdrukking benutte om een eigen werkelijkheid te creëren (B).
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Materie
Werkelijkheid
B

Figuur 1: Materie en werkelijkheid staan in een spanningsvolle dialectische verhouding tot
elkaar waarbij de schilder zowel vanuit de werkelijkheid naar de materie toe als
omgekeerd kan werken.
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Ik onderzoek in mijn werk de diverse verschijningen die stof of materie (het materiaal
waarmee ik werk) zo tonen dat daarmee een eigen werkelijkheid ontstaat. Hiermee neem
ik afstand van de traditionele benadering van stofuitdrukking. Ik denk dat stoffelijkheid in
de kunst zeker een dubbelde bodem mag hebben en meer in zich bergt dan alleen het oog
waarneemt. Dit is precies wat ik beoog bij het maken van mijn schilderijen. Hiertoe benut
ik als uitgangspunt foto’s van beelden van de werkelijkheid om mij heen die sterke
tegenstellingen of contrasten in zich bergen. Denk bijvoorbeeld aan: verschillende
materialen, industrieel tegenover organisch, scherp tegenover wazig. Als volgende stap
probeer ik een fotobeeld kan terug brengen tot en kern vorm. Ik minimaliseer mijn werk
zo danig dat er geen of nauwelijks vaste aanknopingspunten of handvatten voor de
oorspronkelijke werkelijkheid meer te zien zijn. Het beeld dat nu ontstaan is vormt het
directe uitgangspunt als ik met schilderen begin. Door minder gefixeerd te zijn op de
buitenwereld die als oorspronkelijk uitgangspunt diende krijgt het materiaal waarmee ik
werk en hoe ik dit inzet meer ruimte en een eigen kracht. Er ontstaat een nieuwe
werkelijkheid op het doek waarvan ik hoop dat de toeschouwer hierdoor wordt aangezet
tot interpretatie. Deze interpretatie licht niet vast maar laat ruimte voor inbreng van de
toeschouwer. (Zie figuur 2)
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Materie
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Toeschouwer

!

Kunstenaar

Figuur 2: Verbeelding als resultante van de componenten die aan het schilderij bijdragen
(kunstenaar en materiaal) en de toeschouwer
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Stofuitdrukking speelt een essentiële rol in de uitwerking die een schilderij kan hebben
op de toeschouwer. Stofuitdrukking uitgaande van de kracht van het materiaal
sensibiliseert de toeschouwer bij zijn eigen verbeelding. Een schilderij is daarmee niet
meer alleen te reduceren tot wat je ziet. Een schilderij met stofuitdrukking als
zelfstandige kracht schept een pluri-interpretabale werkelijkheid. Dit schept schier
oneindige mogelijkheden voor de kunstenaar en de toeschouwer. Het kan beiden ook
verwarren. In de postmodernistische deconstructie zijn we in toenemende mate
aangewezen op een steeds vernieuwende herinterpretatie van de wereld om ons heen. Ik
ervaar mijn eigen werk dusdanig dat er steeds meer ruimte voor een open interpretatie is
ontstaan waarbij een vaste lijn naar de oorspronkelijke werkelijkheid die aan het ontstaan
ervan ten grondslag lag niet verloren gegaan is. In mijn werk probeer ik het gesprek met
de toeschouwer aan te gaan. Via reflecteren op eigen ervaringen bij beschouwen van mijn
schilderijen. Als handreiking bieden mijn schilderijen soms meer en soms minder duidelijk
verpakte leidraden. Deze zorgen er voor dat de toeschouwer zich niet verliest en van het
pad afkomt.
Gezien van uit mijn eigen perspectief is het niet meer interessant om een beeld primair
te benaderen als een spiegel van de werkelijkheid vereeuwigd in verf op doek. Ik vind dat
het zien van een beeld veel verder gaat dan wat het oog in het leven kan registreren. Het
beeld dat het oog registreert wordt als construct in het hoofd opgeslagen. Hierbij spelen

ordeningsprincipes van het brein en emoties een grote rol. Dit moeten we niet alleen
erkennen, maar dit kunnen we ook uitbuiten bij het schilderen.
Geregeld wordt mij, bij confrontatie met mijn schilderwerk de vraag gesteld : “Wat
moet ik hier in deze voorstelling zien?”. Tegenwoordig wil men snel zien wat en waar iets
over gaat. Dit is ongetwijfeld geresulteerd uit reclames en onze steeds sneller wordende
levensstijl. Mij is ooit verteld dat de gemiddelde spanningsboog van een museumbezoeker
tussen de 3 en 9 seconden ligt. Ik denk dat wij als mens deze manier van snel analyseren
hebben ontwikkeld of aangenomen om ons zelf te behoeden voor een overdosis aan
prikkels. Namelijk voor al die overtollige informatie die we dagelijks op ons bord
geschoteld krijgen. Deze ontwikkeling betrek ik als beeldmaker ook bij mijn werk. Als de
toeschouwer een soort van schuwheid heeft ontwikkeld jegens het langer bestuderen van
beeld, dan maak ik mijn beeld zo dat het langer bekenden dient te worden. In mijn werk
probeer ik de toeschouwer weer aan te spreken op zijn vermogen zelf een wereld te
ontdekken in een schilderij. Hierbij vraag ik hem de tijd te nemen voor een tweede blik
die verder reikt dan het oog. Ik wil niet dat de toeschouwer genoegen neemt met de
wereld zoals die op hem af komt. Hij zal zich actief denkend en structurerend moeten
opstellen en het risico moeten aangaan zich in te laten met zijn eigen verbeelding.
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6.2 Vertaling van de inzichten over stofuitdrukking naar mijn schilderwerk
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Zo als eerder vermeld ga ik wanneer ik bij het schilderen vanuit de werkelijkheid
vertrek uit van beelden (in de vorm van foto’s ) die sterke contrasten en tegenhangers van
elkaar in zich dragen: licht- donker, groot- klein, scherp- wazig, industrieel- natuurlijk,
vorm - vormloos en kleur- kleurloos. Deze foto‘s geven me de mogelijkheid om het beeld
dat als uitgangspunt dient, verder te minimaliseren en te abstraheren. Hierdoor komen de
genoemde contrasten meestal nog sterker naar de voorgrond. Deze beeldreductie vormt
dan de basis voor het schilderij. . Na het beeld gekozen te hebben laat ik me tijdens het
schilderen leiden door de gereduceerde en geabstraheerde informatie die na bewerking
van de foto overblijft.
Tijdens het schilderen laat ik de verf gedeeltelijk haar eigen werk doen en een
zelfstandige rol spelen. Dit wil niet zeggen dat ik op dezelfde minimalistische wijze als
bijvoorbeeld Pollok te werk ga ( die doeken plat op de grond liggend onder spetterde met
willekeurig aandoende vlekjes verf). In mijn schilderwerk fungeren kwast en olieverf als
schepper omtrent het weergeven en oproepen van stof.
Ik streef ernaar om gelaagdheid in de verf aan te brengen. Dit bereik ik door verf in
meerdere lagen over elkaar aan te brengen en soms aangebrachte verf ook weer te
verwijderen. Hierdoor krijgt het schilderij een zeker reliëf, niet alleen materieel als doek,
maar ook als voorstelling. Als illustratie hiervoor voer ik in de appendix een tweetal
werken aan uit 2012 waarbij kledingstukken, ontdaan van een menselijke drager, het
uitgangspunt vormen. (Zonder titel) De gelaagdheid is hier directe expressie van de
stofuitdrukking geworden. Dit geldt ook voor het doek ‘Fabrics’ waarin een
geabstraheerde slaapkamer met bed te zien is.
In 2013 ontstond een aantal grotere schilderwerken in het kader van het
afstudeerproject aan de HKU. Hierbij moest stofuitdrukking in een abstractie naar grotere
structuren centraal staan. In de appendix is “Rots-landschap’ opgenomen dat vanuit deze
optiek ontstaan is. Daarnaast ontstond, eveneens in de appendix opgenomen, het grote
doek ‘Blauw” waarbij in donkere blauwtonen, via maximale abstractie, stofuitdrukking
als zelfstandig element totale ruimte kreeg. Tot slot vormt het doek ‘Did you do it?’ een
onderdeel van dit project.

In 2010-2011 waren scènes uit het nachtelijk uitgaansleven een belangrijk thema in mijn
werk. Tijdens het uitgaan probeerde ik visuele indrukken en impressies direct vast te
leggen met de camera van mijn mobiele telefoon. Deze camera was van matige kwaliteit.
Hierdoor ontstonden beelden met vage contouren , met name waar het om registratie ging
van bewegingen bij matig of snel wisselend licht. De registraties die ik verzamelde lieten
veel te raden over en vereisten bij omzetting op het schilderdoek een zekere
reconstructie. Hier begon ik te experimenteren met spanningsveld tussen figuur en
achtergrond en met het zoeken naar de grens hoeveel ik weg kon laten zonder de essentie
van hetgeen ik wilde weergeven en uitdrukken te verliezen. Ik zocht de spanning op van
het inruilen van directe weergave van de objectiveerbare werkelijkheid voor suggereren
ervan.
Ik ben hierbij afhankelijk van de bereidheid van de toeschouwer om zich in te laten op de
suggestie van de werkelijkheid die ik in mijn schilderijen aanbied. Ik kan niet zo goed uit
de voeten met de toeschouwer die direct met de vraag komt over wat een schilderij nou
eigenlijk voorstelt. Deze slaat het eigen vragen over en reduceert de meervoudige
mogelijkheid tot interpretatie over. Ik verlang van de toeschouwer denkwerk en risico
nemen bij het beschouwen van mijn werk. Stofuitdrukking is bij mij meer stofaanduiding
of stofverwijzing. Het is een expressie die ons van een eenduidig betrachten van de
werkelijkheid wegvoert. Een lichte verwarring of onzekerheid moeten we op de koop
toenemen. Iedereen die uitgaaf weet dat het observeren van een joelende mensenmassa in
de pit bij snel wisselend licht met stroboscopische effecten en inzet van effectvolle
kleurrijke dampen tot waarnemingen leidt waarbij men aan z’n ogen twijfelt. ‘Is het wel
wat ik zie?’ Nou, die twijfel probeer ik op het doek over te brengen.
Tegenwoordig neemt de camera voor het creëren van een gestolde tussentijdse
observatie weer een minder belangrijke rol in mijn werkproces in. Ik werk nu weer meer
vanuit een gecreëerde setting in het atelier. In 2012 is een reeks kleinere doeken ontstaan
van in houding gebrachte mantels en jassen. Hierbij is de menselijke drager van het af te
beelden kledingstuk weggelaten. De stof van de kleding staat zelf model en de figurerende
houding dient slecht om expressie te geven aan de stof. Hier wordt materialiteit dus
autonoom en pluri-interpretabel.
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Mondeling Interview met Willem Holtrop ter gelegenheid van een presentatie bij De
Kultuursalon, Putten, 6 januari 2013.
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6.3 Reflectie
In de postmoderne schilderkunst ziet men dat het materiaal waarmee gewerkt wordt en
onderwerp of thema van een kunstwerk geleidelijk in elkaar overgaan of zelfs
samenvallen. In mijn eigen schilder werk heb ik me hierdoor een langere periode laten
leiden. Het bood me de de mogelijkheid om me als schilder te ontwikkelen en de ‘taal’ van
het materiaal waarmee ik werk te leren beheersen. Intensieve uiteenzetting met het
onderwerp stofuitdrukking was voor mij hierbij van grote waarde en heeft veel inzicht
gegeven in schildertechniek en materiaaleigenschappen. Uiteindelijk zie ik bij mezelf ook
weer de tendens om me met stofuitdrukking weer te richten op wat ik wil zeggen met de
taal die ik als schilder heb aangeleerd. Het gaat niet om stofuitdrukking als doel op zich.
Verf wordt nu weer meer medium binnen het schilder proces. De mogelijkheid is dat het
over een aantal jaar weer over verf zou kunnen gaan. We hebben het hier immers over een
onberekenbaar medium. Om terug te koppelen naar wat hier voor behandeld werd kan ik
zeggen dat ik na een aantal jaren schilderen nog steeds versteld sta van de mogelijkheden
die verf aan de schilder kan bieden.
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