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Dit is het eeÍste geschrift in een reeks die gewijd zal zijn aan jonge Nederlandse kunstenaars.
Zij heeft geen andere bedoeling, deze reeks, dan het vestigen van aartdacht,
het wekken van weerklank.
De uitgave ervan werd mogelijk gemaakt door dokter J. P. Nagelhout uit
Holten, die eerdet en in andere voÍmen schilders te hulp is gekomen. Hlj gaf
destijds de stoot tot de door de Nededandse Reisvereniging verwerkelijkte
uitwisseling van kunstenaars. Bovendien \il/as hij, door de medewerking van
,,Arts en Auto", in staat de bekende vedoting van opdracht-schildedjen te
realiseren.

De schilder Kees Stoop, die zich vestigde in Holten, ondervond daar de aanmoediging en de medewerking zonder welke het hem
- in een moeilijke
periode
niet mogelijk gesreest ware zichzelf te handhaven.
Ovemrigd van de waarachtigheid en de waarde van het werk van Stoop,
besloten dokter Nagelhout en ztjavrienden vo or. deze kunstenaar een breder
kring te ontsluiten.
Zo ontstond dit geschdft, waaruit vervolgens het voornemen volgde ook
anderen op dezelfde wijze voor te stellen. De kansen aan dit nobele voorflemen gegeven zijn evenredig aan de te ondervinden medewerking.
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Dat een bepaalde schilder is gekozen bewiist geen eenzijdige voorkeut. fnanderen volgen.
in vtiie volgorde
dien mogeliik zullen
bij machte is hoeft wel geen
kring
in
Holten
kleine
de
niet
alleen
DLt daaÍtae
geschrift belangeloos. Zij
dit
eerste
aan
betoog. Alle betrokkenen werkten
zouden hun moeite het best beloond zien met de toezegging van anderet
medewerLing.

l' Hospitalet, apttl" 7964
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Charhs Ventinck

KEES STOOP
I
Wat zich aandient als toeval, kan bij later inzien eenbeschikkingblijkendie
vefirulling betekent van wat als geheim vedangen aI aansrezigwas. Het
is niet nodig, daarbij meteen te denken
eenbestier van hogerhand. Maar
^aÍ:
indien iets het onderscheid bepaalt tussen
het 1even vafl een kunstenaar en
dat der anderen, is het wel dat het zijne vedoopt volgens een ingeschreven
uzet. Wat afwijkt van hetgeen die wet dicteerr, is tot mislukken gedoemd;
vat ermee in overeenstemming is, brengt de gelukkige zekerheid, die twijfel
eeo

uitsluit.

Het was een toeval dat de schilder Kees Stoop naat de kleine gemeeflte
Holten in Overijssel bracht. Zijntijdelijke aanwezigheid daat zou niet meer
geweest zijn dan een onderbreking van een leven dat elders zijn honk gevondenhad. Dat Stoop
de omstandighedenhemnietlan gerdÀt_
- ook roen
toe dwongen,
in Overijssel
bleef, had dan ook diepere oorzaken. Hij besefte
met een hemzelf verwonderende zekerheid
dat deze streek het
- fase
Iand van zijn bestemming zou zijn, althans vooÍ deze
van zijn leven.
Dit had niets te maken met de rustgevende, vermeende eenvoud van het
landleven. Elke behoefte aan de idylle, geboren uit de tegensteliing tusseÍl
$sd sa land, was hem vfeemd. Àan de weigedng o- t" v"rÈfijven in een diet
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stapelplaatsen vao cultuu\waat oPslag en omslag van wat de wereld voortbrengt aan de orde van het uut zijn,kan dan ook niet de biiklank van een
vlucht gegeveÍr worden. Wie eenmaal weet in welke aarde hii het best gedijt,
begaat geen vlucht \ilaflfleer hii daar zijn wortels slaat.
Het kan een keuze zijn, geboren uit zelfbehoud. Een schildet die beseft dat
de omgang met de wetkelijkheid, met de aarde en haat gestalten, onmisbaat
leven op een plek waar deze werkelijkheid
voor hem is, doet et goed
^àn,te
niet te zeer. gehzvend is door het ingriipen van de mens. §7aar zij niet alleen
onderwotpen is aan urbane, door de mens gestelde wetten, tnààr aan de oudete wet die de natuuÍ haat voorschrijft.
In Nededand, dat als vdjwel geen andet land onderweg is naar de volslagen
verstedeliiking, is het vrijwel ondoenliik nog een gebied te vinden dat niet al
werd vetkaveld tot industrieterreio of bouwgrond. ,,Inderdaad is Nederlafld", naar de dichter Nijhoff schreef, ,,met ziin dichte bevolking, met zijn
verkavelde grond, met zijn door stadsuitbreidingen en lintbebouwingen
overwoekerde natuut, met zijr, zuivelfabdeken, industrieën en autostrada's,
teeds gedurende meer dan een kwart eeu\il daarheen op \nreg, één stad te
worden, terwijl al wat eenmaal ons land typeerde, de plattelandsbeschaving
methaar klompen en klederdrachten, de kleinstedelijke cultuuÍ met haar
innig gevoelsleven en renaissancistische zstier, tot een onherroepelijk verIeden behoort."
Nijhotr laat daar de conclusie op volgen dat wij, technische scheppers, het
geheime verband verloten met de natuudiike schepping, met de scheppingsmacht zelve, die een man of vrouw tot mens, efl een massa tot volk maakt.
Nededand, voorheen een bond van eeÍl aantal steden en tussenliggend land,
breidt zich uit tot één groot stadsplan met buitenwijken, fotensendoÍPen en
natuurreseÍvaten. De laatste die het oflgeÍePte landschap als dichter vetbeeldde was Gorter. ,,Zestig iaar geleden", zegt Niihotr, ,,vetscheen de
'Mei'." Dit grote gedicht zou de laatste en schoonste zar,g ziin van onze
natuur. Nog eenmaal, als onder de penselen van de Haagse meesters, tintelde
Nederland van dauw en moÍgenzonlicht en zong een onbevangen lied, ge-

wagend van geen andere weemoed dan die van de liefde en een vroege dood.
Mei, in de hemel geteeld en uit zee ons land bereikend, doorzwedt geheel
ons liefelijk landschap, van de westelijke duinstreek tot de oostelijke heuvets. Ztj dwaalt door duinpaÍlnen en weiland, langs plassen en rivieren. Zij
betreedt echter, als ik mij goed herinneÍ, geen kerk, geen sttààt, geeÍr steeg.
Zlj doet geen kruid tussen oude klinkers ontluiken. Zii vericht geen won-
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deren in achtertuinen of ih bloemrekken op namkoziinen. Zij blijft trouw
trouw aande blauwe lucht, waar
zij wolken ziet spinnen en een gelukzalig veelgodendom begroet. Nochtans
is het Arcadië dat zij doortrekt onmiskenbaar Nededand, zoals het steeds
weet valt te ontdekken. Onmiskenbaar Nederland is ook het oude stadje,
waatin Mei, als haar reis ten einde spoedt, tenslotte door de dichter wordt
binnengeleid. Het is een stadje van ambachtslieden en neringdoenden en het
zou als stedelijk beeld van Nedetland stellig verouderd aandoen, ware het
niet dat de dichter dit stadsbeeld had doorweefd met de sfeer van weemoed
om Mei's spoedig sterven en daarmee het vergankelijke beeld had gemythologiseerd. Het stadje kreeg de waarde van een onvergetelijke legende, van
een hetinnering aan geluk die steeds weer geluk schenkt. Dit deed de dichter
met een tact el een tederheid, die door niemand in onze poëziezijnoveÍtroffen, tenz:\ dan door Gofter zelf, als lttj aan het slot van het gedicht 'zijne
aan het vdje veld, waar zij bloemen strooit,

kleine Mei' aan zeebegrazft.

Nijhoffsprak over Gorter's verbeelding van het ongeÍepte iandschap als van
een'bron van zielskracht', die de dichter nodig heeft om te kunnen leven.
Die bron vond Kees Stoop in Ovedjssel, een der laatste, smalle sttoken ongereptheid die Nededand nog bezit. Temijl eldets de mens vetkeert binnen
een vetkommetd natuurbeeld, was het daar nog mogelijk, omgang te plegen
met het niet door de mens zelf geschapene.

II
Gewezen is op de oveteenkomst tussefl de bemoeiingen van de mens op de
vetschillende tetteinen der wetenschap en op die der kunst.
Biizondere nadruk is daarbij gelegd op de ontsluiting van de microkosmos
en op de verwantschap tussen het door de biologen zichtbaat gemaakte en de
voorstellingsweteld vaÍl een deel der non-fi.guratieve kunst. De naïeve waatneming heeft in de biologie het veld geruimd voor een optische benadering
der fenomenen, waarbij de normale zintuiglijke uitrusting vao de mens
maaÍ eeÍt geringe rol speelt.
De bioloog beweegt zich it een kunstmatige wereld van reusachtige veÍgÍotingen en een fotmule-taal, zoals deze door de fysica en de chemie ont-

wikkeld is voor de zone van het moleculaire.

7

De onderzoeking van het leven vindt stilaan niet meer plaats in de wereld
der gestalten, doch in de door de mens geschapen apparatenwereld der instrumentefl. Een overeenkomstige ontwikkeling heeft zich voorgedaan op
het gebied der beeldende kunsten. Ook de kunstenaar heeít zich afgekeerd
van de wereld der gestalten; hij heeft de wijk genomen uit de regionen der
zinnelijk er\raarbaÍe dingen en vestigde zich in een uitdrukkingswereld
waarinmet heel andere middelen wordt gewerkt. Hij ging zichbezighouden
met het eigen leven der geometrische vormen, met de stapeling van volumen
en vlakken, met op- efl fleergang van de lijn, met het spel van grillige contoufen.

Uit deze non-fi.guratieve wereld
- de wereld der gestalteloosheid - zijn
bloem en vogel, landschap en meÍls geweken; gebleven is een geheimzinng
'terta noya' van elementaire uitdrukkingsvormen. De grote uittocht uit de
voÍmeflw'ereld die zich aan de mens voordoet, heeft zich voltrokken; de
kunstenaar heeft zich geÍetiÍeerd uit de hem omringende veelheid van gestalten en gaf de 'Dingwelt', de wereld der dingen, pdjs. Het 'modeÍfle'
van de hedendaagse kunst bestaat daann, dat zij gelijke posities heeft ingenomen als de wetenschap. De progressieve research en de artistieke a-vaLrrtgarde hebben gelijke terreinen betreden. Zij staat beide in het teken van

de tiid.
Te weinig is
- bij degenen die zich met bovenstaande inzichten vertrouwd
maakten
besef voorhanden voor de negatieve facetten der gesignaleerde
verwantschap. De wereld der non-figuratieve kunst en die der natuuronderzoekingen hebben vootal de vewreemding van de ervaringswereld waarin
wij zijn opgegroeid gemeefl. Beide betekenen zij een uittocht uit het oorspronkelijke vadedand v^fl onze geest, uit de wereld der gestalten. Voor de
bioloog bestaat het dier niet meer; vooÍ zover hij het betrekt bij zijn onderzoekingen kdjgt het eeÍr zeef beperkte rol toebedeeld. Een klein lichaamsdeel reageert op een bepaald hormoon en is derhalve vaÍ] betekenis bij een
bewijsvoering. Nog liever ware het de geleerde, indien het dier vaÍl eeÍl
wljzet voorzien ware geweest, ,waarop hij de resultaten af had kunnen lezen.
Het dier op zichzelf, zelfs het bij de test gebruikte oÍg
op zichzeHvol^n,is
komen oninteressant geworden.
Het levende wezefl is opgenomen in een arbeidsproces dat geen enkele
rekening meer houdt met zijn levend-zijn, noch mer zijn wezenlijkheid. Het
is tot abstractie geworden.

8

De geestelijke belangstelli"ng van de mens is afgeleid naar detailprocessen;
steeds grondiger wordt afgeziet van de wereld der gestalten, steeds verdergeand wotdt de riike wereld der levende vormeÍl verwaadoosd. Deze very16s6íling nu van de gestalte heeft onoverzier.bate gevolgen voor het geestesleven. De toch tot hoge verwondering aanleiding gevende gestalten
waarmee de aarde bevolkt is spreken alleen het kind nog aan. De volwassene,
oyeÍstroomd door een vloed van aÍbeeldingen, van 6lns, tijdschriften en
foto's, is immuun geworden voor het beeld, voor de gestalte. Hij ervaart
deze niet meeÍ wezenliik, neemt geen aandeel meer aan hun bestaan. De
vereld der votmen en der gestalten is tot een dode wereld geworden.
kvend wetd de biochemische wereld, aanschouwd door elekttonenmicroslevend
copeÍr
- doch deze voldoet niet om die krachten in ons te voeden die
blijven dankzij de verbeelding. Ons gevoel leeft van de verschijningen zoals
de wereld der zinnen ons deze van het kindzijn af heeft geschonken; de
psychologie leett ons, dat de behoefte aan deze gestaltenin onze erfstructuur
voorhanden is. Het beeld, de gestalte buiten ons, anfqroordt op eefl oeÍbeeld iÍr ons; dit wordt tot bezielend leven gewekt door de ontmoeting-inootvankeliikheid met de gestalten der ons omringende werkelijkheid.
Ymdaag al is voot de meesten, levende binnen de cirkel der urbane civilisatie, het natuurbeeld vetkommerd. Miljoenen leven in de ban vaÍr een
schijoweteld, een 'Ersatz'-wereld, waarin het leven zljn vanzelfsprekendheid heeft verloren cn het bestaansbesef tot eeÍr leegtebesef is geworden.
Vant de mens kan niet buiten de on-middellijke aanwezigheid der gestalten
waarin het geheim van de werkelijkheid in zijn ware grootheid voor hem
saat. Hii heeft de aanwezigheid nodig van vormeÍr, van gestalten die hij niet
zelf gemaakt heeft en die hij niet maken kafl.
De meesten echtet leven in een wereld waatin niets elementairs meer vooÍhanden is; alles is uit mensenhand voortgekomen. Zelfs vraar nog een gestalte vetschijnt, ontbreekt het de met visuele schijnbelevenissen ovetzadigde blik aan de opnamemogelijkheid, aan de waarachtigheid en de bereidheid,
de visuele belevenis tot een existentiële ervaring te laten worden. Dier en
plant worden bij voorbaat geteduceerd tot bijdrage aathet levensbehoud;
zii worden niet meer gezienin hun wezenlijkheid, doch in een nuttigheidsaspect.

Zoals de mens de omgang met het niet door hem zelf geschapene nodig
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ook al om door te dringen tot een vetmoeden van wie hij eigenheeft
lijk is - heeft ook de kunst die omgang nodig. Ook aI vlucht zii tijdelijk

-

en om honderd redenen in de uitdrukkingswereld van elementaire lijnen,
kleuren en voÍmen en vindt zij daar nieuwe krachten, nieuwe ervaringen,
telkens weet zal de wereld van het niet door ons geschapene de scheppenden inspireren tot hun stoutmoedigste en ongehoordste wetken. Nooit
zal de beeldende kunst zich op de duur kunnen laten weethouden van de
interpretatie der geheimzinnige zichtbaarheid die de aardehaar biedt,van
de gestalten van het leven en voot alles van de gestalte en de uitdrukkingsktacht van de mens en diens gezicht.
Deze toewending naar de zichtbaarheid stelt echter als voorwaarde dat de
wereld ofls tot vadedand blijve. Dat wij niet verder vervreemd raken van de
wil zij geen heilgestalten dezer wereld. Dit geldt voor de wetenschap
laatste
kunst;
de
voor
op straffe van eeÍl
eÍr voor de
loosheid bewerken
verdorring, die zich trouwens allerwegen aankondigt.
De grote kunstenaars van deze tiid zijn niet alleen degenen ge§/eest die de
weg hebben blootgelegd naar nieuwe uitdtukkingsvoÍmen van onvermoedelementair karakter. Eerder is het tegendeelwaar: wie met die tijd haar voornaamste ont-aarding deelt, ontleent hieraan alleen geen gÍootheid. De kunvan een hem benauwende vervreemding van de
stenaar die
- temiddentoch voldoende substantiële bereidheid bleef bezitwereld der gestalten
ten om deze weteld wezenliik te ervaren, behield vooÍ ons hetgeen wii dreigen te vediezeÍr. Hij vooral is in een hoogste zinvan zijn tijd, omdat hij bevooÍ verval
de
waarde wat het kostbaarst is
- en dit behoedde
-: omgaflg
met de natuurgestalten als een deel ran atze relatie tot de weteld.

III
De schilderkunst der impressionisten was gewijd

aan het goede leven.
Kenneth Clark noemdehaar de kunst der eenvoudige gefloegens. Welke plezijn dan die
en tegelijk: eeuwiger
zieten, inderdaad, kunnen simpeler
scènes
van eenaardspatadijs
in Renoir's 'Deieuner des Canotiers'? Welke
zijn vedeidelijker dan de witte zeilen bij Monet, de rozen in de tuin van
Renoir? Deze kunst blaakte van vertrouwen in de natuur en in de mens.
,,Everything they see exists for delight, even floods and fog", schriift Ken-
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neth Clark. Nu, zestig jàar latet, komt dat veÍtrouwen ons al biina onbegrijpelijk voor. Een schildetkunst, bePeÍkt tot enkel visuele ervaringen,
veÍmag niet meer dan de oppervlakte van de geest te beroeren. Er ontbreekt 'that element of magic' aan, dat ons diepet raken kon. Dat is de priis
die betaald moest worden voor het gelukkig-zijn in het hier-en-nu.
Die onbezwaatde kijk op de wedd is vandaag geen schilder meeÍ vergund.
in onze dagen
Monet's bekentenis: ,,Je peins coÍnÍne l'oiseau chafite" zolJ
meent vrij te
wie
vreemd en onwaarachtig klinken. Ook
uitgesprokefl
staan van alle buiten-picturale pre-occupaties, spreekt toch, en desnoods
tegen wil en dank, namens zifu tiid.
Het kunstwetk is, buiten de bewuste toeleg om v/aarvafl het de uitkomst
schijnt, it ziir-wezen bepaald door al het door ziin maket dootleefde, doordachte en doorledene. Het oudste Europese landschap was symbolisch; dat
der Renaissance bepaalde zich tot de feiten; met de viiftiende eeuw deed de
fantasie haar intrede in het landschap. Met Claude en Poussin werd het
ideale landschap geboren. Constable schonk de werkeliikheid haar techten
teÍug; de impressionisten schonken de mensheid het vredige, gelukkig
stemmende landschap waadn het goed toeven is. Bij Turnet en Van Gogh
doet een nieuwe demonie haar intrede, en al bij Picasso ziin de impressiostaande voor hun schildenisten zozëer tot vededen gewotden dat hij
weer het is. Maar het
ziefl
wat
voor
altijd
kunt
wel
uitroept:
djen
,,Je
vooral'pictuhet
schilderii
was
schilderij zie ie nooit." VooÍ die generatie
het
eind.
rale orde'; die nu ontbÍak bij de impressionisten, zeket op
Zoheeft elke eeuw, heeft stilaan elke genemtie ziineigen landschap. Dat van
nu mist volkomen de argeloosheid die dat der impressionisten kenmetkte.
Het mist buitendien de polariteit tussen landschap en beschouwer. De schilder staat niet meer tegenover het landschap om zijn schoonheid te genieten'
Hij is minder anthropocenttisch. Hiizelf en het landschap zijn aspecten van
een wereldgeheel; zij kunnen communicerefl, m?at de een staat niet tegenover de andet. leanBazaine zei hierover: ,,de ware gevoeligheid begint wanneer een schilder ontdekt dat de rimpeling van eetr boom en de schors van
het water aanelkaar gelijkzijn,één met de stenen en met zijn eigen gezicht."
volcloende, het
minder dan ooit
Om zo de natuur te eÍvaÍefl is het
schilderen als métiet te beoefenen.
Schilderen, zegtBazàkrc, is geen handwerk, geen verpozing of een ondeugd.
Het is nog minder een dienst, aan de gemeenschap te bewiizen. Het is een
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manieÍ van zijn, een poging om te ademen in een rtrereld §zaarin ademhalen
onmogelijk is geworden.
§Tanneer derhalve een schilder zichterugaekt om in de vormen van de werkelijkheid de tekens te ontdekken die hem zijn eigen waarheid eo die van
het universum onthullen, dan pas is de kans op waar-neming gegeven.

Wóór-neming in dieeigenliike zin van het woord: deaanvaardingdergestal-

ten in de werkelijkheid in hun waarheid, die hun werkelijkheid is. Er bestaar
geen waarheid die niet teveÍrs werkelijkheid is. Door te dringen, middels de
waar-neming, tot die werkelijkheid, betekent: haar waarheid openbaren. Be-

tekent, nogmaals met de woorden vanBazaine: doordringen tot ,,les grands
signes essentiels qui sont à la fois sa védté et celle de l'univers".

IV
De poging, het werk van een nog iong kunstenaar als Kees Stoop in een
definitie te vangen is bii voorbaat tot mislukking gedoemd. In zijn kunst,
als in die van elke schilder, doet alleen dat tet zzke wzt àch aar- uitleg onttrekt. Het \yoord, gebonden aan de conventie vaflziif,,betekenis, heeft alleen
toegang tot wat conventioneel is in het kunstwerk. De sóilder kent de
dingen van zien; de schrijver kent ze .van n àmi hij is de gevangere van het
woord. Het zien alleen is vrij. In zijn vrijheid neemt het waar. Zolanghet
gebonden blijft aan een conventie
- aanhet zien der vorigen - komt het
aan geeÍl werkelijkheid toe.
De werkelijkheid van Kees Stoop staar hem alleen vrii. Hii geeft haar niet
weer
- want zij bestaat niet zonder hem hij legt haar bloot. Hij openbaatthaar in zovet hlj haar '§raaÍneemt. Zo-,ontstaan de korenvelden, niet als
een herhaling var een gegevefl werkelijkheid, maar als de schepping van een
tweede: de zijne. De aan hem voorbehoudene. Ergens liggen die velden,
tegen de glooiing van een es. Gezaaid, gegroeid, ea straks gemaaid. Dat is
hun anecdot e, Daar bovenuit zijn zii symbool : van goei, -isschieo, en varl
de aarde. Maar ook
- en dat niet minder - vafl zeÉ ei hemel; var vergaan,
van worden.
Geen woord is zo misleidend als het si/oord symbool. Een ding dat niet voor
ziin eigen werkelijkheid staat, kan evenmia een ander behelzen. Een koren-
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veld dat wordt gebruikt"om eï iets anders mee te suggerereÍr, wotdt misbruikt. Het is, vooÍeeÍst eÍl voor alles, een korenveld of het is niets. Juist in
de absoluutheid van het eigen-zijt, ruakthet aan een universeler zijn. Zo
in die beperking
-eenenboom
- kan het uitgroeieri tot symbool. De rimpeling van
en de schors van het water beseffen hun verv/antschap.
Loodgrauwe wolken zijn in a^ntochti er komt Íegen. Of: de zon staat als
een vlek in de bleke nevel; bomen schrijven een mageÍ zwart tegen de
sneeuw. Wie beschrijft, hanteert woorden die er vóór hem waren.
Wie tekent neemt de eigen lijaen: bekommerd, enkel, om een plastisch feit,
een schilderkunstige gebeurtenis. Ail the rest is literature, eÍr voor hem:
silence.

De wereld van Kees Stoop is er niet een die de zinnen stÍeelt. Er ligt de
doem over van het noorden, van stormeÍ] en regens, van zwutc luchten en
een zware aar.de. Van een tÍage tred, van huizen, hutkend onder kromgewaaide bomen. Van arbeid en van ingevreten ernst, Zijfl aarde gaat gekleed
in het Pathos der verdoemenis. Geen bekoring, maat grootheid. Niet feestelijk, maar dtamatisch. Niet liefelijk, maar ruig.
Streng in de stugheid van haar vormen; stÍeng in het karig licht der blinde
luchten; streng in de bladerloze dood der winters; streng tot in haat eenvoud, haar nededgheid.
Over dat alles waait echter de adem van het aan geef,, tijd gebondene. Dit is
de wereld, zoals zij was; zoals zij
- in dit land tenminste - is en - wil de
mens behouden blijven
zijn zal. Hier leven is: hier werken. Hier wetken
- leven zonder meer. Zijt laatste kans en zijn enige.
is
voor de schilder
,,La tentation de tespirer dans un monde itrespirable" @azaine),

v
Van Braque stamt de uitspraak: de wetenschap stelt geÍust, de kunst is
gemaakt om te veÍontÍusten.
Yandaar dat een tekening, een schilderij dat de beschouwer loslaat, dat
niet
boeit en raadselachtig blijft, tekott schiet.
- en op de duur - intrigeert,
Het is niet de anecdote
het onderwerp
dat het raadsel op mag geven.
De atmosfeer van een kunstwerk
bestaat niet in de mist die over het land-
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schap haÍrgt; zij is de uitkomst van vorm- en kleurverhoudingen. Zii is gebonden aan de bewogenheid van een handschdft, aan de ddft van het penseel, aan de stugheid van een hin, aan de zwaafie van een vlak. Zó, in die
houdt een tekening van Kees Stoop de beschouwer
stdkt-beeldende zila
bezig. Geen folkloÍe, geeÍl rusticiteit. Het z§/att, het srit, en de talloze gtijzen er tussenin. En daarmee en daarin gevaÍlgen, vastgelegd en losgelaten

-

tegelijk, het geheim der zichtbaarheid.
§7at niet zichtbaar werd, was nooit wetkelijk. Maar het zichtbare is maar enkelen gegeveÍr te ziefl, wdàr te nemen. Àls de altijd bevreemdende, nooit ge-

ruststellende zichtbaarheid van het geheim. Het geheim van eer wereld die
zonder begin en zondet einde is; die land is en zee is en hemel tegelijk. En
waarin de mens verbonden is met de mens, en de mens met het dier, en beiden met de natuur. §V'aarin de hartslag van het leven waarneembaar is in alle
gestalten; waarin de intimiteit nog de uitetsten omvat; het vertrouwde bevreemdend wordt, en het vreemde vertrourffd.
Kees Stoop heeft niets vethaast. Zijnwerk groeide, buiten ziin wil en weten
om, totdat zijn uur gekomen was. Het kon
- op dat momeot niet anders
zijn, ruet beter en niet meer. Hij greep niet in, niet als schilder- wanneer hij
tekende; niet met kleur, zolanghet zwa* en wit voldeed.
Wie aan de kleur niet toe isïaathaar beter ter zijde. Wie aan de kleur voorbij
is, legt haar beter terzijde. Hoeveel schilders hebben niet, op het einde van
hun leven, de kleut beperkt tothaar laatste eenvoud? Omdat het laatste wat
te zeggen viel, alleen in eenvoud gezegd kon worden, zonder de omlraal van
de kleur.
Kees Stoop waagt zich schaars efl voorzichtig aan de kleur, wetende
als
hoe moeilijk het medium van de verf is. Maar ook: beseffende
weinigen
dat de kleur pas op dat ogenblik goed gebruikt zal worden waarop zij gebruikt móet worden. Wanneer Íttj zich nu met de kleut in1aa1, is dat om op
dàt
moment bereid te zullen zijn. Tot
- soms verbeide, soms gevteesde dan tekent hij, zondet aan de tekening het karakter der voodopigheid toe te
kennen dathaar stilaan ten deel viel. Beseffend bovendien, dat het zwart en
wit, verder afstaand van de werkelijkheid, de verbeelding onbelemmerder
kansen biedt dan de kleur. In haar ascese is zij vrijer. Zijhoeft geen kleuÍ te
suggeÍeÍeÍr; het voldoet als zij etaan hednnet. Aan de beschouwet biedt zij
het voorrecht, dat deze de speelruimte krijgt waadn zijn verbeelding een
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vrijet gang kan gaan. Zijnaarfieelaan het werk is gÍoteÍ; hij krfl de afstand
overbtuggen tot de werkelijkheid, waarvan de tekening gescheiden is, bij
gebrek aan kleur. Zo wordt dit gebrek tot voorecht: niet alleen de kunstenaat bleef groteÍ vdjheid voorbehouden; ook de beschouwer geniet haat,
àjn zien is mede-scheppend.

-Is het schilderij allicht sensueel vaaaard, de tekening is uiteraard

spirituecl.

Zij doet minder een betoep op de zianen don wel op de geest. Zij is derhalve
niet geringer dan het schilderii, wel anders. \Manneer Kees Stoop
de tekening kiest als zijn vorm, berust die keus op inzicht in haar anderc-zijn.
Wetend om haar onvermogeq koos hij haar vanwege haat vermogen.

15

ENKELE BIOGRAFIS CIIE GEGEVENS

Kees Stoop werd geboren op 19 maafi 7929 te §Terkendam (N.8.).
Voonde van 1951 af in Dordtecht. Kreeg daat een studiebeus uit het,,Ary
Schefferfonds", 'firaardoor hii fu, de gelegenheid was gedurende vier iaat te
studeten aan de Àcademie en het Nationaal Hoget Instituut voor Schone
Kunsten te Antwerpen. Het werk van de gtote Ylaamse schilders was een
openbaring voor hem en zijn voodiefde voot het landschap werd door het
vetbliif in VlaandereÍr Írog versteÍkt.
Na ziin Academietijd woonde hij enige jaten in Zwijndrecht.
Vethuisde in 1960 naat Holten; al jarcn werd hij doot het Ovedisselse landschap aangetrokken.

Maakte teizen naar Frankrijk, Spanje en Pornrgal.
Is lid van het ,,Teekengenootschap Picflrra" te Dordrccht
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