Huaraz 1 - Andes 2007
waterverf en pastel op papier 40 x 60 cm

die tot schoonheid leiden. Welnu, in het landschap is
het streven naar een complete kopie onmogelijk: er is
veel te veel te zien, en je zou nooit aan een eind
komen. Zelfs Jan van Eyck, die toch niet te beroerd is
om alle blaadjes aan een boom te schilderen, neemt
bij boompjes in de verre achtergrond zijn toevlucht
tot stippeltjes, dat wil zeggen tot impressionistische
suggestie van loof.
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Het gaat om de selectie van wat je belangrijk voorkomt. Die keuze komt gedeeltelijk tot stand door te
rade te gaan bij andere, vroegere vakgenoten. Het
kan heel goed zijn dat Gezien het tafereel van
Huaraz I, 2007, ongeveer zo heeft waargenomen als
het hier is verbeeld. Maar het kan niet helemaal toevallig zijn dat de voorgrond, de wolk bovenin en het
geboomte links en rechts donker afsteken tegen de

Kloof van Llaca - Huaraz - Andes 2007
waterverf en pastel op papier 40 x 60 cm

middensector met de besneeuwde Andes-toppen.
We zien hier het beproefde zeventiende-eeuwse
tunnel-effect, dat een sterke ruimtewerking schept.
Ik denk niet dat ze daar bewust aan gedacht heeft:
het zat al in het oog waarmee ze keek.
Zo worden wij op weg geholpen door de resultaten
van voorgangers. Wie meent dat hij blanco vanaf een
nieuw nulpunt moet beginnen bereikt niets. Gezien

heeft niet alleen naar de natuur gekeken, maar ook
bestudeerd hoe oude en nieuwere meesters die natuur
hebben aangepakt. Op zo’n erfenis kun je verder.
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Roos 37 2000
olieverf op paneel 16,5 x 16,5 cm

en die schoonheid zelf een eigenschap van de alledaagse werkelijkheid. Niet een of ander idee. Ik heb
een serie rozen geschilderd. Het moois van een roos
zit aan de roos zelf, sterker nog, het mooiste van de
roos ís de roos zelf. Wil ik de schoonheid vatten,
dan moet ik die roos schilderen. Als het schilderij
dan “net echt” lijkt, dan is dat alleen maar, omdat
de schoonheid langs deze weg tot uitdrukking kan
worden gebracht.’
‘Maar waarom schilder je die roos eigenlijk nog, de
schoonheid ìs er toch al? Namelijk die echte roos van
jou,’ vraag ik. Gezien antwoordt: ‘Die schoonheid
van de roos moet wel eerst waargenomen worden.’
‘Dan weet ik een goede lijfspreuk voor je,’ zeg ik:
‘Ik ben en ik heb Gezien.’ Gezien: ‘Ha, ha. Zie je
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Roos 19 1999
olieverf op paneel 16,5 x 16,5 cm

wel, ik ben dus een echte kunstenaar. Want dat
maakt het kunstzinnig talent van de kunstenaar uit.
De kunstenaar raakt in de ban van iets uit de buitenwereld. Dat wordt verinnerlijkt, dat wordt “de eigen
wereld”, het onderwerp, het beeld van diens geest.
Tja, we zijn dan toch weer terug bij de Grieken,
alleen, het volmaakte, het ideaal van die tijd is vervangen door eigentijdse schoonheid. En die verheft
ons dan boven de alledaagse werkelijkheid.’
Het gaat schemeren in het bos, het wordt mistig en
het trekt kil op. Ietwat ongeduldig vraag ik:
‘Schoonheid zit dus in beukenbomen, in een roos,
en in nog veel meer. Goed, we weten nu wáár die
schoonheid allemaal is, maar nog steeds niet wàt de
schoonheid is.’ Peinzend en veel weifelender dan toen

ze haar bomen bejubelde, zegt Gezien: ‘Zou het niet
kunnen dat het oog door bepaalde combinaties van
kleuren, lijnen en vlakken - trillingen, golven? zodanig geprikkeld wordt, dat er een prettig gevoel
ontstaat? Een fijn gevoel dat je even uittilt boven de
dagelijkse beslommeringen. Dat deze fysieke reactie
van geluksgevoel feitelijk onze schoonheidsbeleving

uitmaakt zou de schoonheid boven het puur subjectieve doen uitstijgen, omdat we met onze fysieke
gesteldheid allemaal met elkaar verwant zijn. Zou het
daardoor iets universeels zijn?… Stil maar, Leo, ik
weet al wat je gaat zeggen; dat ik nu nog steeds zit te
praten over de uitwerkingen van schoonheid, niet
over het wezen van de schoonheid… Neen, over de

Hier en daar een bui. ’t Stelt overigens vrij weinig voor 2007 waterverf en pastel op papier 24 x 34 cm
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het belang hiervan te doordringen. Kortom, het
discussiëren zit haar in het bloed en brengt haar qua
temperament tot soms Zuid-Amerikaanse hoogten.
Wat nu als we daar eens een ‘stukje psychologie van
de natte washand’ op loslaten? Want zou het niet
juist al die actiebereidheid zijn, gecombineerd met
een brede interesse en gegronde twijfel, die de ‘mens
Gezien’ hebben geleid over onnavolgbare slingerwegen, die gelukkig om de zoveel tijd de lijn van
A naar B doorsneden; de weg die ze als ‘kunstenaar
Gezien’ ook had kunnen gaan? Wie zal het zeggen?

Bruidssluier 1983
pen en inkt op papier 18 x 24 cm

In ieder geval vindt ze in de jaren 90 die snoeiharde
kunstlijn terug. Want kunstenaar zijn vraagt meer
dan alleen talent. Het vraagt actiebereidheid, brede
interesse en gegronde twijfel, louter voor waar het
de kunst betreft; de rest is hooguit van bijzakelijk
belang. Of je daar nou ook een beter mens van wordt
is overigens de vraag.
Haar oudere werk toont onmiskenbaar haar gave.
Veelal is de mens haar onderwerp, vooral als poserend
model. De werkstukken zijn schetsmatig van opzet
en blijven nog een beetje in die fase steken. Het zijn
meer studies, klassiek van opvatting, maar zo verkent
ze haar eigen mogelijkheden, ook als ze kleur gaat
gebruiken in de vorm van pastel, aquarel of olieverf.
Het is al direct zonneklaar dat ze scherp waarneemt
en de anatomie in haar vingers heeft. Maar een
tekening als bijvoorbeeld de Staande vrouw uit 1999
springt daar nog eens boven uit. Het is een vlotte
schets van een vrouw, neergezet met een geraffineerde
elegantie. Na een paar tastlijntjes zie je Gezien de
zaak trefzeker in elkaar zetten. Maar dan, op het
laatste moment, zie je haar ook nog even wat zwaarder
aangezette lijnen om de billen werpen. En het is alsof
de vrouw hiermee tot leven komt, alsof de kunstenaar hiermee eigenhandig haar model uit de pose
haalt. Tot volle wasdom komt haar tekenkunst dan
ook in een portret ten voeten uit van een baby, van
Kiki (p. 26), gemaakt in 2004. Zo’n dreumes poseert
immers niet en hup, daar ontstaat bijna als vanzelf
een fijnzinnige potloodtekening met mooie details als
de tere handjes en het onzichtbaar knietje drukkend
onder het hansopje.
Rond de millenniumwisseling is de ‘kunstenaar
Gezien’ dan ook helemaal losgebarsten en hoewel dit
ook maar een persoonlijke opvatting is, lijkt het haar
kunnen ten goede te komen nu ze de mens in zijn
poses wat meer loslaat en erop uittrekt. Een enkel tot dan toe sporadisch gemaakt, landschappelijk
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Staande vrouw 1999 aquarelpotlood op papier 24 x 18 cm
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leven mocht overslaan en meteen met modeltekenen
kon beginnen: dat was het leerzaamst had ik eens
gelezen. Toen de directeur hierover iemand belde
hoorde ik hem zeggen: “We moeten alles voor haar
doen, ze is een natuurtalent.” En ze hielden woord.
Vrouw met hond 1989 aquarel op papier 29 x 16 cm

Op dat moment begon een nieuw leven.
Het onderwijs op de Escuela was nog volledig
klassiek: eerst naar de natuur werken, dan pas vrij
om een eigen weg in te slaan. Precies wat ik wilde.
De academie was een paradijs vergeleken met het
kunstonderwijs in Nederland, waar de klassieke
vakbeheersing bijna overal van het lesrooster was verdwenen. Ik raakte nu helemaal verslaafd aan figuurtekenen. Een beperking van de Escuela was dat er in
het tekenen te veel werd gemeten teneinde de juiste
proporties te verkrijgen. Meten is nuttig, zonder
beheersing van proporties wordt het nooit wat, maar
dan wel in combinatie met het durven afgaan op
indrukken, dan kunnen intuïtie en gevoel immers
meedoen. Een nieuwe directeur, Alberto Medina,
legde wat meer nadruk op creativiteit en gaf de
docenten de opdracht me vrij te laten. Maar ik
wilde juist zoveel leren! Creativiteit goed en wel,
maar ook het vak. Dus ik ging door met mijn eigen
lesprogramma. Ik experimenteerde naar hartelust met
materialen en stijlen zonder me te bekommeren om
uit- en toekomst. En daar was die directeur nu juist
op uit. Ondertussen droeg hij zijn kennis over. Zo
maakte hij me attent op schakeringen van licht naar
donker. “Veel schilders”, zei hij, “gebruiken maar
3 tonen, licht, donker, en ertussenin. Saai. Picasso,
die was een meester in gradaties.” Hij gaf me het
nodige zelfvertrouwen om op een goed moment te
durven kiezen voor de onzekere toekomst van de
vrije schilderkunst. Een extra zetje kreeg ik door het
succes met exposities en aandacht in de media.
Alles op de kop
Ik verdiepte me in de kunstgeschiedenis. Zo bestudeerde ik composities van vroegere meesters. Daartoe
hield ik kunstboeken op de kop en ontdekte de
merkwaardigste dingen. Zoals in een schilderij van
Picasso waar een been was weggelaten ter wille van de
compositie, en het was me nooit opgevallen! Nee, het
mocht juist ook niet opvallen! De afbeelding onder-
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Staande vrouw 1988 aquarel op papier 24 x 18 cm

steboven onthulde de mooie abstracte patronen.
Keerde je het boek weer in de goede stand dan zag je
met het patroon vers in het geheugen ineens de ingreep van de schilder. De nieuwsgierigheid was
gewekt en zo ontdekte ik een nooit eerder opgemerkte
zwevende haarpluk in een schilderij van Modigliani,
twee verschillend gekleurde mouwen bij Vermeer,
vreemd in elkaar geduwde benen bij Da Vinci. Het
was dan leuk om anderen de plaatjes te laten zien,

Zittende vrouw 1989 aquarelpotlood op papier 31 x 24 cm

en nee, die zagen ook niets bijzonders. Goed, ik had
bewijs gevonden dat figuratieve schilderijen in zekere
zin ook abstract waren. Er werd wel degelijk met
beeldelementen gemanipuleerd alsof het abstracte
schilderijen waren, alleen, dat moest verborgen
blijven omwille van de illusie van de werkelijkheid.
De voorstelling was verweven met een abstract
stramien en daarin school mede het geheim van
schoonheid.
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De krant tekenboek 14-25 1995 biester op papier 29x20 cm

Atelier tekenboek 14-21 1995

potlood op papier 20x29 cm

Rust tekenboek 14-23 1995 biester en potlood op papier 29x20 cm
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