
poging tot verklaring 

 
het hele bestaan draait om het volgende kunstwerk 

van mij zijn geen hemelstormende teksten te verwachten 

uiteindelijk leef ik met 2000 jaar Christelijke beeldende beschaving in mijn hoofd 

of anders gezegd: Rembrandt, Raphael, Van Gogh en Bacon kijken over mijn schouders mee 

terwijl ik aan het werk ben 

 

ik ben niet uniek 

ik ben het product van duizenden mij voorgegane collega’s 

 

natuurlijk ben ik beïnvloed 

vooral aan de druk en persoonlijkheid van mijn leraar Ab Stok 

heb ik mij moeten ontworstelen 

dat houdt in dat hij een geweldig pedagoog was 

 

op weg naar een eigen beeldtaal 

eigen beelddramatiek 

dus op weg naar jouw eigen grammatica 

moet dit doorleefd worden 

daarom moet men in het werk van jongere collega’s 

het eigene trachten te ontdekken omdat 

de weg lang is 

 

eindelijk heb ik (49) het gevoel dat ik een stuk redelijk werk maak 

maar besef dat alles wat ik heb gecreëerd  

dienstbaar is geweest  

aan het huidige peil gebaseerd op  

talent, werkkracht, begrip en  

voor zover mogelijk 

van de tijd waarin ik leef 

 

 

voor mij is schilderen  

het bedwingen van de chaos in mijn hoofd 

niet een geconstrueerde 

maar een organische 

een misteken zo u wilt 

de reden waarom ik deze chaos bedwing 

is zeer persoonlijk 

ook de manier waarop ik dat doe 

daardoor wordt het een nieuwe werkelijkheid 

tegelijkertijd is elk schilderij  

een nieuwe overwinning een  

nieuw bestaand ding 

de materialisatie van het door mij gevoelde 

ondergebracht in een persoonlijk idioom 



dat historisch is bepaald  

om de aanhef geschetste reden 

 

voor welk werkstuk probeer ik zijn geëigende vorm te vinden 

aanleiding daartoe is de film die zich voor mijn ogen afspeelt 

een beeldtaal die het “zien” van dat moment 

het best omschrijft 

 

hou mij niet aan vormherhaling 

het is de herhaling van alles in mij 

die bedwongen moet worden en daardoor 

de beeldgrammatica ondergeschikt maakt aan het einddoel 

 

in mijn werk is humor en agressiviteit te zien 

zo ook ontvluchtingsbeelden, dus 

een heel scala van menselijke emoties 

emoties van deze tijd 

hierdoor ontstaat, indien verwerkt, jouw beeldtaal 

beeldtaal die jou bestemt tot een schilderende persoonlijkheid 

wat niet hoeft in te houden dat jij een persoonlijkheid bent 

 

in mijn werk is te zien dat de tekening erg belangrijk is 

eigenlijk ben ik een schilderend tekenaar zoals 

Appel een schilderende schilder is 

als het beeld het vraagt werk ik pasteus 

 

de geschiedenis van de beelddramatiek is 

een cirkelvormige constante 

Hans Hoffmann heeft aangetoond dat in de ijstijd 

opeenvolgende stijlen zich gemanifesteerd hebben 

er is dus niets nieuws onder de zon 

 

nieuw of een wonder is de drang van 

elke dag opnieuw beginnen of 

Satriaans gezien “ik doe, ik ben 

deze drang stijgt boven het bewustzijn uit en 

geeft het schilderij die dimensie 

waardoor er in sommige gevallen van kunst 

gesproken kan worden 
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