“Kunstenaars, dichters en musici die hooggeschat worden vanwege hun individualiteit en
“goddelijke” inspiratie functioneren het best als ze beschikken over een grondige kennis en begrip
van de werken van hun voorgangers. De twintigste-eeuwse rebellen die er een soort fetisj van
maakten om tegen “de canon” in te gaan en die probeerden hyperoorspronkelijk werk te scheppen,
verdwijnen nu langzaam in de vergetelheid, of het blijkt dat de duurzaamheid van hun scheppingen
te danken is aan een grotere kennis van en waardering voor de tradities waarvan zijzelf deel
uitmaakten dan ze wilden erkennen.”
Daniel C.Dennett , één van de grootste filosofen van onze tijd, in “Van bacterie naar Bach en terug” blz.418

Woord vooraf:
Bent u van mening dat artiesten alleen op hun talent moeten rekenen en spontaan kunnen
werken, zonder enige opleiding, niet gehinderd door regeltjes en voorschriften, in absolute
vrijheid? Dat zij zoals kinderen naar hartenlust mogen kliederen? Dat muzikanten niet naar de
muziekschool moeten en zich vrij moeten uitdrukken op hun instrument. Lees dan niet verder,
want dan denkt u waarschijnlijk ook dat de academie alleen maar talent doodt en alle spontaniteit
onderdrukt.
Jozef Desimpel was jarenlang leraar aan de Academie van Roeselare. Hij kreeg er een reputatie van
strenge leermeester, veeleisend en supervakkundig. Hem werd vaak verweten dat hij alleen maar
“desimpeltjes” afleverde, die werkten volgens zijn voorschriften en daar moeilijk van loskwamen.
Nochtans zei hij altijd:” Eerst het vak leren! Daarna mag je doen wat je wil.”
Dat vakmanschap bestond uit verschillende onderdelen, die één voor één onmisbaar werden
geacht om tot een verantwoorde, duurzame artistieke expressie te kunnen komen.
Het begon met de regels en mogelijkheden van de compositie op een plat vlak: de uitdaging van
het lege blad. De problemen en valkuilen die je daarbij kon tegenkomen. De vele keuzes die daarbij
moeten gemaakt worden, zoals “muraal” werken of “perspectief” gebruiken. Daarbij kwam het
leren beheersen van licht en donker en grijswaarden, een boeiend spel dat vaak terecht vergeleken
werd met muziek. Daar begint de plastische communicatie, waarbij het er op aan komt op de juiste
manier de aandacht van de kijker te grijpen en te leiden doorheen het kunstwerk. Eén van zijn
onvergetelijke uitspraken was:” De lichtwaarden zijn belangrijker dan de kleuren.” Zoals een
muzikant leert spelen in allerlei toonaarden en klankkleuren, zo leerde hij zijn leerlingen spelen
met waardenperspectief, lijnperspectief en kleurenperspectief.
Hij doceerde een voortreffelijke en verrassende kleurenleer, met boeiende oefeningen en
demonstraties. Zijn talrijke verwijzingen naar de grote meesters waren telkens weer een
openbaring, wat je nergens elders ooit had gehoord of kon lezen in de kunstbibliotheek.
Het meest originele was de manier waarop hij zijn leerlingen leerde “waarnemen”. Daar ging het
vooral over “de keuze van vorm”, een waarnemingshulpmiddel en tekenprincipe waarop hij patent
had. Dit principe was geïnspireerd door de natuur en je vindt het terug bij primitieve volkeren en
bij de grote meesters . Het was feitelijk de kern van zijn tekenopleiding en daar was hij op zijn
strengst. Waarnemingstekenen was bij hem een echte uitdaging, maar o zo verrijkend voor wie het
volhield en er in slaagde om een compositie of een levend model deftig in blad te krijgen. De
bekroning van het leerproces was het portretschilderen op groot formaat “om de fouten beter te
zien”.
Van pigmenten, verven, oliën en oplosmiddelen wist hij alles. Hij kende hun eigenschappen en
beperkingen, hun gevaren voor gezondheid en milieu, hun do’s en dont’s. En hoe je vakkundig een
doek kunt prepareren op wel twintig manieren, met telkens andere technische mogelijkheden en
beperkingen.
Hij verbood zijn leerlingen over kunstwerken te oordelen met nietszeggende woorden als “mooi
en lelijk”. Vakmensen spreken met vakkundige termen.
Met dank aan Leen en Stefaan Vandendriessche- Desimpel , die mij aanmoedigden om dit essay te
schrijven.

Dit essay is een poging om een overzicht te geven van de lessen van Joseph
Desimpel. Hij was een leraar met een buitengewone vakkennis, die bovendien
de kunst verstond om iedere leerling individueel te begeleiden. Een bron van
levensvreugde voor diegenen die zijn strengheid konden aanvaarden.

Sommige zinnen in deze tekst zijn cursief gedrukt. Het zijn bijna letterlijke uitspraken van
mijn oud-leraar, genoteerd tussen 1975 en 1985 aan de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten te Roeselare.

Wie plastische kunst wil beoefenen of ervan wil genieten moet beseffen dat dit niet kan
zonder vorming. Ook muziek geeft beter van zijn geheimen prijs als je notenleer hebt
gevolgd. Zoals taalleraren klagen over de achteruitgang van het “begrijpend lezen” zo is er
evenzeer een groot gebrek ontstaan aan “kijkvaardigheid” in onze beeldcultuur . Naast
lawaaihinder en nachtelijke lichtvervuiling lijden we ook nog onder “beeldvervuiling” : de
visuele wanorde van reclamepanelen, verpakkingen, tijdschriften, computerschermen en
smartphones, waarmee wij zogezegd onmogelijk nog mislukte foto’s kunnen maken.
Daarna komen we” tot rust “voor de televisie. Die picturale overconsumptie heeft onze
“beeldsmaak” erg verstoord.
Wie kunst wil beoefenen moet inspiratie en “vakbekwaamheid” hebben en die komen niet
vanzelf, zelfs als je aangeboren talent hebt. In de muziekwereld is dat overduidelijk. Een
genie als Mozart was dag in dag uit met zijn vak bezig. Zo moet ook de schilder constant
zijn natuurlijke omgeving en de samenleving observeren en tegelijk beseffen dat de
stemming waarin hij toevallig verkeert ,samen met zijn overtuigingen, een grote rol spelen
in zijn waarneming ,de keuze van zijn onderwerpen en de uitvoering van een kunstwerk.
“Ofwel beleef je iets bewust, ofwel beleef je het niet. Halve inspiratie bestaat niet.”
Het is fout te beweren dat de schilders vroeger beter konden schilderen omdat ze
zelfgemaakte verven en superieure technieken hadden. Tegenwoordig beschikken wij
over veel betere materialen en worden de oude technieken nog onderwezen. Maar in de
plastische kunst werd vakbekwaamheid helaas verwaarloosd en zelfs geminacht , vooral
omwille van de heilige “individuele vrijheid” en de “vrije expressie”.
De regels van het vak stonden die vrijheid zogezegd in de weg. Zou het dan toch waar zijn
dat de schilderkunst sedert 1960 dood is?
Joseph Desimpel bleef koppig vakmanschap verdedigen en onderwijzen.

Over deze vraag zijn hele bibliotheken volgeschreven.
Laten we voor deze uiteenzetting uitgaan van enkele algemeen aanvaardbare gedachten:
-dat kunst overal om ons heen is, maar helaas ook wansmaak…
- dat iedereen wel eens kunst beoefent, ook zonder opleiding ,maar liefst met vakkennis…
- dat kunst beroep doet op al onze zintuigen: de reuk, de smaak, het gevoel maar vooral op
horen en zien.
Op alle gebieden van de samenleving hebben wij nood aan vorming van “de goede
smaak”. Zelfs in de actuele globale economie , die tegen de grenzen aanbotst, is dit
waarschijnlijk de enige kans om nog tot zinvolle “groei” te komen en terug “wellevende
mensen” te worden. Want wansmaak komt vooral voort uit gebrek aan respect voor de
natuur (materie) en voor elkaar(de samenleving).
“Wellevendheid of “beleefdheid” was vroeger een belangrijk onderdeel van de vorming.”
Door de terechte afschaffing van de dienstplicht lijkt helaas ook de zin voor discipline
verloren te zijn gegaan. Dat openbaart zich in het verlies aan respect voor de
leefomgeving en voor allerlei vormen van regelgeving. Deze tijdsgeest heeft ook een
“losbandige” kunstbeoefening tot gevolg gehad.
“Vakkennis steunt op respect voor wetten en regels.”

De elementen van de plastische kunst.

In dit essay hebben we het hoofdzakelijk over plastische kunst en meer bepaald tekenen
en schilderen. Sommige voorbeelden verwijzen wel naar andere kunstvormen, zoals
muziek, kookkunst, mode, interieur en zelfs wijnproeverij.
Voor al wie plastische kunst beoefent op een plat vlak(tekenen, schilderen,
fotograferen…) speelt het licht een hoofdrol. En later ook de toevallige verlichting die op
het kunstwerk valt. Zonder licht geen waarneming.
Een kunstenaar moet zijn waarneming , de bron van zijn inspiratie, versterken door
constante oefening en dat kan tot stress leiden. Tekenen en schilderen is een “persoonlijke
interpretatie van de werkelijkheid” en dat vraagt enorm veel concentratie, intense
observatie en wilskracht . Werken op routine verlaagt het bewustzijn en veroorzaakt
slechte waarneming, banale inspiratie en minderwaardige, seriële kunst.
Die intense concentratie kan leiden tot bewustzijnsvernauwing, waardoor de artiest
contact verliest met de omgeving en bv. schrikt dat de tijd om is. Vergelijk het met het
opgaan in een goed boek, een spannende film of een ontroerend muziekstuk.
Iedereen kan werken met plastische middelen. We doen het al van in de kleutertijd.
Iedereen kan schoonheid ervaren en ervan genieten. Daarbij kijken we met een eigen blik
en met een eigen motivatie .Maar het lukt veel beter met enige vorming, bij muziek of
literatuur en ook bij plastische kunst.

“Discussies over kunst en geloof verdrinken vaak in praten naast elkaar. Het is beter
elkaars voorkeuren te zoeken, elkaar positief te benaderen en te beïnvloeden. Dat is ook zo
als we een schilderij bekijken en proberen uit te leggen wat het met ons doet.”

De “gele” criteria zijn volgens Desimpel de belangrijkste…
Als mevrouw een kleedje kiest is de belangrijkste vraag: “Hoe staat zij er mee? Wat
doet dit kleedje met haar? Wat vindt mijnheer er van?
Bij een schilderij is de belangrijkste vraag:” Wat is de bedoeling van de kunstenaar
en hoe komt die bij ons binnen?”

Daarom is het noodzakelijk de schoonheidsleer te benaderen vanuit rationele argumenten
en onweerlegbare waarheden. Een beetje zoals de natuurwetten waar iedereen het over
eens is. Het komt er op aan nietszeggende, subjectieve waardeoordelen zoals “mooi” en
“lelijk” te vermijden en het oordeel te verrijken met objectieve uitspraken over de
plastische elementen.

De esthetische wetten zijn even “waar” en steunend op proefondervinding als die van de
wetenschap. Zodra we die wetten kennen gaan we op een andere manier “kijken” en
”oordelen” over kunstwerken. Dat sluit niet uit dat er nog discussie mogelijk is.

In de hiernavolgende uiteenzetting worden de belangrijkste plastische elementen
besproken: de lijn, de vormgeving, de compositie, de lichtwaarden en de kleur. We
gaan daarbij uit van “objectieve feiten” en we laten “subjectieve oordelen”
achterwege.
Als voorgerecht bestuderen we de belangrijkste plastische elementen in een schilderij van
de pointilist SEURAT.

Zondagnamiddag op het eiland van La Grande Jatte

Dit was één van de uitverkoren voorbeelden van Joseph Desimpel. We proberen ervan te
genieten door uit te gaan van objectieve feiten.

De lijn: Seurat gebruikt een zorgvuldige, strakke lijnvoering. Alle vormen zijn netjes
afgelijnd, ook in de “achtergrond”. Maar als wij het werk van dichterbij bekijken (op
internet) dan zien we dat de lijnen niet “scherp”zijn.

Heel het landschap trilt in het licht van leven en beweging en blijft nochtans statisch en
onbewogen.

De vormgeving: Lijnen sluiten vormen in. Seurat “kiest zijn vormen” volgens het
principe “steun en vormgeving” .Dat betekent dat tegenover een strakke lijn een
expressieve lijn staat. Je vindt dat terug in heel het schilderij, in de details, in de groepen
van personen, ook in de openingen ertussen.

De compositie: Een compositie wordt gemaakt met vormen, waarden(licht/donker) en
eventueel kleuren. De aandacht is hier verdeeld over heel het vlak, wat een muraal effect
geeft: het werk blijft vlak ondanks lijnperspectief en waardenperspectief. De donkerste
figuren op de voorgrond zijn ook de grootste en ze vallen daardoor direct op. Maar de
grote schaduwlijn in het midden trekt de meeste aandacht, want daar zit het grootste
contrast. Het licht speelt hier een hoofdrol. De vormen vervagen en verkleinen in de
achtergrond..

De kleur: Seurat is een pointillist die kleuren in kleine stipjes naast elkaar zet(=optische
kleurmenging) in plaats van ze te mengen op zijn palet. Hij gebruikt aanvullende kleuren
(geelgroen en paarsblauw) met wit , zwart en oranjebruin.
Heb ik al iets geschreven waar we het niet eens over kunnen zijn?

“Pas nadat we al deze beeldelementen hebben bestudeerd kunnen we een persoonlijk
voorkeur uitspreken en vertellen wat ons kan bekoren wat niet.”

Over waarneming .

Op het schema hierboven zien we dat alle zintuigen “ waarnemen” in gradaties .
Een zintuig is een lichaamsdeel dat “zin” geeft aan ons leven. Het zicht is misschien wel het
belangrijkste zintuig. Of is het gehoor belangrijker? En gebruiken we onze zintuigen wel
optimaal?

Zien doe je zodra je je ogen opent. Maar echt “zien” doe je maar als je iets bewust
opmerkt en waarneemt. Daarna moet je het object ook nog bestuderen om het
uiteindelijk goed te begrijpen. Pas dan kan je een oordeel uitspreken. Dat is allemaal niet
zo vanzelfsprekend en mensen redetwisten wel eens over “wat ze nu echt gezien hebben”.
Kijken vanuit een ander standpunt, ”een andere bril opzetten”, kijken met een
vergrootglas of een verrekijker, luisteren naar wat anderen gezien hebben en dan…je
mening herzien.
“ Een tekenaar of een schilder “ziet” meer, omdat hij intenser “kijkt” en “bestudeert”.

Maar onze zintuigen hebben hun beperkingen en kunnen niet zonder samenwerking met
onze hersenen, die alle informatie verwerken. Daar loopt het wel eens mis en worden we
bedrogen: gezichtsbedrog en gehoorbedrog zijn een menselijke realiteit. (zie afbeeldingen)

We kunnen bv. maar een klein deel van een tekst tegelijk “zien”. Als we kijken naar de
hele tekst, zien we geen enkel woord meer duidelijk. Kijken we naar een woord, dan zien
we alle andere woorden vaag. Hetzelfde gebeurt als we een schilderij bekijken. We zien
ofwel een detail, ofwel het geheel. Om alles gezien te hebben moeten we het schilderij
“lezen” en wij Vlamingen lezen van links naar rechts. Lezen vraagt geduldige aandacht en
het is een gekend feit dat museumbezoekers gemiddeld maar 9 seconden echt kijken naar
een kunstwerk. Er hangen er ook zo veel! Bovendien bestaan er een hele reeks vormen
van “gezichtsbedrog”. D.w.z. dat we niet zien wat er echt te zien is. Zoek maar eens op
internet en je zal ongelooflijke voorbeelden vinden van dit verschijnsel…
Nu is het zo dat de schilderkunst gretig gebruik maakt van vormen van gezichtsbedrog en
ons met illusies om de tuin leidt. Onlangs kregen we daarvan een prachtige illustratie met
“Het meisje met de parel” van J. Vermeer. Het schilderij werd twee jaar lang grondig
bestudeerd en er kwamen twee conclusies uit: het was “technisch perfect gemaakt “en de
“parel” was zo handig geschilderd dat we met enkele penseelstreken een” illusie van een
blinkende parel” zien. Tot daar de commentaar van de wetenschappelijke onderzoekers.
Iedere plastisch opgeleide kunstenaar of kunstliefhebber weet dat dit heel normaal is en
juist de bedoeling van veel schilders: illusie scheppen op een plat vlak. Schilders zijn
illusionisten! Zij goochelen met lijnen, vormen, (licht-)waarden en kleuren.

Hoe begin je er aan? Het lege, platte vlak is een uitdaging.

Om een schilderij te maken moet een kunstenaar zeer veel keuzes maken.
Kinderen hebben daar geen probleem mee: ze beginnen er aan en spelen spontaan met
lijnen en kleuren. Tot ze groter en verstandiger worden en ontdekken dat het niet zo
eenvoudig is om iets te tekenen dat er op lijkt, laat staan van er ook nog een persoonlijk
gevoel in te steken. De meesten houden er dan mee op…
1. De eerste keuze heeft met grenzeloze inspiratie te maken. Wat wordt het
onderwerp? Kiest de kunstenaar dat zelf of krijgt hij een opdracht? Is het doel
bereikbaar en binnen zijn mogelijkheden?
“Daarbij moet worden opgemerkt dat veel prachtige kunstwerken blijven steken in het
hoofd van de artiest en nooit worden gerealiseerd”. Want de geest en de fantasie zijn
gewillig, maar het vlees is zwak. En soms komt er ook schroom bij te pas: “Wat zullen
ze wel van mij denken?”.
Met een “wit blad” van nul beginnen is een formidabele uitdaging.
Nu komt het er op aan tekenend en schilderend te communiceren, iets duidelijk maken
aan anderen, een “verhaal” te vertellen of een gevoel uit te drukken. Daar heb je twee
dingen voor nodig: inspiratie en expressiedrang. Vooral door dat tweede slaagt de
kunstenaar er in te beginnen. Sommige kunstenaars hebben het lege vlak tot kunst
verheven.

(Malevich: Zwart vierkant)

2. De tweede keuze bepaalt voor een groot deel hoe het werk er uit zal zien: streef ik
een zo realistische mogelijke weergave van de werkelijkheid na, tot in de kleinste
details. Of ga ik weg van de realiteit, vervorm ik die naar mijn gevoel of expressie. Of
werk ik volledig abstract? “Merk op dat de realiteit nooit kan weergegeven worden op
een plat vlak (paneel, doek, muur…), ook niet met fotografie. Schilderkunst blijft altijd
illusoir .”
3. De derde keuze gaat over technische aspecten. Wordt het aquarel of liever
olieverf? Welke drager kiezen we (paneel, doek, muur..?). Hoe groot wordt het
schilderij? Maak ik het grootste of het kleinste schilderij ter wereld?
Moet het rechthoekig zijn, vierkant, rond of weet ik veel ?
Moet het oppervlak glad, ruw, hard of soepel zijn?( doek, steen, hout, gegrond enz...)
Moet het technisch perfect zijn en lang kunnen meegaan? Of is het maar voor even?

Welke eigenschappen moet het vlak , de drager hebben?
Deze keuzes bepalen al voor een groot deel de mogelijkheden en de uitdagingen waar
de artiest voor staat.
“Want het is bv. zeer moeilijk tot onmogelijk om fijne details te schilderen op een ruwe
ondergrond. Evenmin heeft het zin om met dikke verflagen tekeer te gaan op een fijn,
glad geprepareerd linnen.”
De drager hoeft ook niet wit te zijn. Het mag ook zwart zijn of vijftig tinten grijs of alle
mogelijk kleuren. Meestal is de ondergrond egaal, maar er kunnen ook nuances en
borstelstrepen gebruikt worden om die te gebruiken in de compositie.
In elk geval begint nu pas het echte werk. Want een wit of en grijs egaal vlak is
misschien wel rustgevend ( zoals de wanden in veel hedendaagse interieurs) maar
verder vertellen ze niets. Dat vlak wordt pas boeiend wanneer er ergens een contrast
te zien is.
Want nu begint het spel van licht en donker. Al is het maar een kleine ster in het zwarte
firmament :zodra er ergens een contrast te zien is, hoe zwak ook, krijgen we een illusoir
verhaal en kan de fantasie van ontwerper en kijker beginnen.

Op een piano staan 72 toetsen die elk een andere toon weergeven.
Een schilder of een fotograaf heeft ontelbaar meer toetsen om mee te spelen.
We spreken hier beter van lichtwaarden, die gaan van zuiver wit over alle mogelijke
grijzen tot het diepste zwart. En net zoals er mensen zijn die moeite hebben om tonen te
onderscheiden, zijn er ook mensen die last hebben om grijswaarden te zien.

4. De vierde keuze gaat over compositie. Een schilder kan zijn werk muraal of “plat”
houden of eerder kiezen voor perspectief (3D-effecten). Dat heeft te maken met de
manier waarop de aandacht over het vlak verdeeld wordt met lijnen, waarden en
kleuren. Er zijn veel compositiemogelijkheden: bv. licht op donker, donker op licht, witzwart op grijs enz…

Er zijn ook soorten perspectief: lijnperspectief, waardenperspectief, kleurperspectief,
scherp/onscherp, groot/klein…

Bij kleurenperspectief spreken we van warme kleuren en koude kleuren. De
zogenaamde “warme” kleuren zijn rood-oranje en paars. Zij lijken naar voor te komen en hun
vlakken lijken ook groter. Dat is natuurlijk gezichtsbedrog.
Geel, groen tot blauwpaars zijn de zogenaamde “koude” kleuren. Zij lijken achteruit te wijken
en hun vlakken lijken kleiner.
Dit verschijnsel wordt in de schilderkunst vaak gebruikt om andere vormen van perspectief te
versterken.

Waardenperspectief
versterkt met
kleurenperspectief
5. De vijfde keuze is misschien wel de moeilijkste en de belangrijkste: de keuze van
lijnen en vormen. Het komt neer op de “manier van tekenen”, de basis van een
schilderij. We zagen al een voorbeeld bij Seurat:

“Steun en vormgeving” is een eeuwenoud principe en een wezenlijk onderdeel van de
plastische kunst. Het is een belangrijke kerngedachte in de esthetica van Joseph
Desimpel.
Daarom behandelen we deze vormkeuze en de waardenkeuze verder nog eens apart.

6. De zesde keuze komt uit de persoonlijkheid (mentaliteit, de tijdsgeest, de opvoeding
en het karakter…) en de bedoelingen van de kunstenaar. Kunsthistorici labelen
kunstwerken met stijlperioden en allerlei -ismen. Maar een andere mogelijkheid is
schilderijen indelen volgens de bedoelingen van de kunstenaar (zie schema).

Opmerking:
“Het onderwerp is niet het belangrijkste, wel de manier waarop het met
plastische middelen wordt uitgewerkt.”

Sommige kunstenaars komen niet graag naar buiten met hun werk en blijven liever in alle
stilte en in alle vrijheid verder werken. Die persoonlijke vrijheid is een modern gegeven.
Vroeger was schilderkunst een ambacht dat aan welbepaalde regels moest voldoen. De
schilders werkten vaak anoniem, in opdracht, in dienstverband …

Enkele “straffe” uitspraken van Joseph Desimpel
-

-

-

-

-

-

-

Een pak frieten kan door een vakman meesterlijk worden afgebeeld..
In de schilderkunst komen “humor, satire en spot” niet zo vaak voor, wegens te
gevaarlijk.
De lichtwaarde van een kleur is veel belangrijker dan de kleur zelf. Dat betekent
dat in een schilderij de contrasten belangrijker zijn dan de kleuren. Feitelijk moet je
een schilderij eerst in zwart-wit beoordelen.
Kleuren zijn relatieve fenomenen. Zij veranderen van uitzicht naargelang de
omgeving, de verlichting, de naastliggende kleuren … Alleen op midden-grijs heb je
een idee van de echte kleur. Kleurenblind zijn is veel minder erg dan waardenblind
zijn.
Zoals we maar één gesprek tegelijk kunnen voeren, zo ook is onze waarneming
beperkt. Het is beter een kunstwerk eenvoudig te houden om verstaanbaar te
blijven.
Er is eeuwenlang een tweestrijd gevoerd tussen kiezen voor ” een muraal of plat
werk” en “ruimtelijkheid met perspectiefeffecten”. De Romeinen waren de eersten
die zochten naar ruimtelijkheid.
Alhoewel er tegenwoordig door veel artiesten technisch erg geknoeid wordt,
betekent dat nog niet dat de goede schildertechniek zou vergeten en verdwenen
zijn. Die kennis bestaat nog en wordt nog dagelijks onderwezen.
Oude schilderijen zien er vaak erg fris uit. Dat komt omdat ze om de 50 jaar worden
gerestaureerd en desnoods herschilderd.
Het is onmogelijk, zelfs niet met fotografie, om de werkelijkheid perfect weer te
geven op een plat vlak. Het moet en mag trouwens niet de bedoeling zijn. Ceci n’est
pas une pipe!
Details mogen niet teveel de aandacht trekken in een schilderij. Dat maakt het
alleen maar rommelig door waardenfouten. Van Eyck bv. was daarin meesterlijk.
Hoe “magerder” geschilderd wordt, hoe beter het werk bewaart. Hoe meer verf en
olie er gebruikt wordt, hoe meer kans op barsten en veroudering.
In een kunstwerk is de “keuze van de vorm” erg belangrijk. Vormveranderingen in
een figuur kunnen dienstig zijn om de uitdrukking te versterken. Als die
vormveranderingen slecht gekozen zijn en tot niets dienen worden het eerder
zwakke karikaturen.

Bij veel hedendaagse muziek heb ik het gevoel dat men met mijn voeten speelt. Het overboord gooien
van de regels is de norm geworden. Vernieuwing om de vernieuwing is een misvorming. Totaal
zinloos. En het doet het publiek afhaken.
Jan Caeyers, Beethovenkenner in Knack, 27 mei 2020.

De twee grootste stokpaardjes van Joseph Desimpel
1.Kiezen van vorm of de wet van “steun en vormgeving”.
Primitieve beschavingen (natuurvolkeren) hadden voorsprong op ons op gebied
van waarneming van de natuur. Lang geleden ontdekten zij al “onbewust”een
belangrijk principe in de vormentaal: het principe van steun en vormgeving.
Zij pasten dat als vanzelfsprekend toe in hun “primitieve” rotstekeningen.

Een 44.000 jaar oude grotschildering op het
Indonesische eiland Sulawesi is voor zover bekend de oudste illustratie die ooit door
mensen is gemaakt. Australische archeologen beschrijven hun vondst in het
gezaghebbende wetenschapstijdschrift Nature. Primitieve volkeren kenden, bewust of
onbewust, het natuurlijke principe van steun en vormgeving.
Het principe van steun en vormgeving vinden we zoals gezegd in de waarneming van de
natuur.
Het luidt als volgt: een rustige(re)lijn dient altijd als steun voor een onrustige,
expressieve, gespannen lijn beter te kunnen lezen. Je ziet het in de algemene vorm en in
de details.

Bij het “waarnemingstekenen” kan dit principe een handig hulpmiddel zijn om sprekende
vormen te ontdekken en tot hun essentie te herleiden door de lijnen te vereenvoudigen
en de bijzaken weg te laten en tot een eigen interpretatie van de werkelijkheid te komen.
Om een vorm te kiezen moet je dus veel over het onderwerp “weten”. Dat zien we bv. in
de evolutie van kindertekeningen: hoe meer het kind “weet”, hoe” juister” de
tekeningen worden.
De Egyptenaren draaiden de romp,het hoofd en de benen om een betere expressie te
bekomen. Ogen tekenden ze in vooraanzicht. Zij tekenden dus niet zoals je de dingen
ziet, maar zoals ze ”weten” dat de dingen zijn.

Om de vorm van een werktuig expressief en functioneel te maken moet de
ambachtsman steunen op geduldige waarneming, op zoeken en vinden, op ervaring van
voorgangers en eigen onder”vinding”. Zo bekomt hij bv. een juiste, handige, bruikbare
vorm van een bijl, een hamer, een tang of eender welk voorwerp. Het gekozen materiaal
mag daarbij de functie niet verstoren of hinderen en eventuele versieringen moeten
nuttig zijn, zoals in de natuur…
De grote kunstenaars van latere perioden hebben deze” natuurwet” eveneens gekend en
toegepast.
Uit de renaissance onthouden we als voorbeeld Pierro della Francesca.
In de moderne kunst vinden we het terug in de werken van Bracke en Picasso.
En zelfs in het impressionisme, dat de vormkeuze verwaarloosde en meer bezig was met
lichtspel, vonden we bij Seurat een uitgeproken “vormkeuze”.
Bovendien kan men de liefde voor de vorm ook ontdekken in de muziekcompositie en in
de poëzie .Denk maar aan het sonnet, de haiku , de symphonie enz…
Het spreekt vanzelf dat we vormen niet met “mooi of lelijk” kunnen beoordelen. Een
heks is pas “mooi” als ze “lelijk” getekend is met expressieve vormen en pijnlijke kleuren.

Vergelijk maar eens de Venus van Willendorf met de Venus van Botticelli.

Vruchtbaarheid

verleidelijke schoonheid

Deze twee afbeeldingen van een vrouw komen uit een verschillende cultuur en hebben een
verschillende opvatting over de vrouw. De makers hebben bijgevolg andere vormkeuzes gemaakt om
een “denkbeeld uit de drukken”:
Een vorm moet dus “ gekozen” worden.

De tien geboden van het vak
1.
2.
3.
4.

Steun en vormgeving helpen om afwisseling te krijgen in de vormgeving.
De vorm moet uitdrukken wat hij is en wat hij inhoudt.
In de natuur zijn versieringselementen altijd “functioneel”.
Een verschil in waarde geeft altijd een verschil in vorm aan. Hoe groter het
waardeverschil, hoe groter het vormverschil . We houden daarbij geen rekening met
toevallige verlichting. We kunnen de waarden ook omkeren: een klein verschil in vorm is
een klein verschil in waarde.

5. Kiezen van vorm wil ook zeggen “vormveranderingen aanbrengen om het meest
essentiële naar voor te halen”. (zie karikatuur)

6. De onderlinge schaalverhoudingen van de vormen in een compositie zijn van groot
belang. Er moet evenwicht zijn in de verhoudingen.
7. Het onderwerp is niet belangrijk, wel de manier waarop de plastische middelen iets
uitdrukken. Zonder het “verhaaltje” moeten de vormen , de waarden en de kleuren nog
boeiend zijn. Daarom is het nuttig een schilderij ondersteboven te bekijken.
8. We kunnen alleen een verantwoorde keuze maken als we het onderwerp goed kennen.
Daarom zijn schetsen en voorstudies absoluut noodzakelijk.
Eerst KENNEN, dan KUNNEN.
-Het grote probleem bij een samenstelling is een keuze maken in de vorm die essentieel
is voor het onderwerp. Sommige onderwerpen stellen we onbewust voor in zijn
essentiële vorm bv. een paardenkop in zijaanzicht, een bloem in vooraanzicht, een loper
in zijaanzicht.
-om te kunnen kiezen moet je het onderwerp goed kennen om het essentiële te vinden.
Bv. een auto geeft in zijaanzicht beter de expressie van voortbewegen.
Bv. een vliegtuig in onderaanzicht
Bv. de brede borst van Tarzan in vooraanzicht
Bv. schoenen in ¾ aanzicht
-De Egyptenaren draaiden vrij de romp, het hoofd en de benen om een betere expressie
te geven.
9. Maak het niet te moeilijk, blijf eenvoudig. Verschillende gevoelsuitdrukkingen in één
schilderij doen het verhalend element teveel naar voor komen. Een schilderij zie je in één
keer, terwijl een muziekstuk een vervolgverhaal is.
10. Een thema probeer je best op verschillende manieren uit. Laat het werk dan rusten,
bekijk het opnieuw en maak dan een keuze.

2. Het belang van de “waarden” en de relativiteit van kleuren.
In dit essay is er geen plaats voor de volledige kleurenleer van Joseph Desimpel. Over
hoofdkleuren en aanvullende kleuren kan je op internet alles leren. Maar het grootste
probleem zit hem in de “lichtwaarde” en de “relativiteit” van de kleuren.
De “lichtwaarde” van kleuren is van groot belang. In een compositie is dat belangrijker dan
de kleur zelf.
-kleuren kunnen “lichter” gemaakt worden door te mengen met wit en toch hun intensiteit
bewaren. Bv. groen ,gemengd met wit, blijft intens als groen naar voor komen.
-door kleuren donkerder te maken verliezen ze hun intensiteit. Alleen voor blauwgroen is
dat niet zo. Als je bv. geel ,oranje en bloedrood verdonkert bekom je bruin of groen.

-een kleur in volle intensiteit(onverzwakt) komt meer naar voor dan een verzwakte kleur of
een koude kleur. Bv. zuiver blauw(koude kleur) komt toch dichter dan verzwakt
oranje(nochtans een warme kleur).
Hieruit leren we dat kleur zeer relatief is en dat de WAARDE van een kleur belangrijker is
dan de kleur zelf.

Om zijn leerlingen beter te laten zien dat er ergens een “waardenfout” in hun werk zat, nam hij het
schilderij en zette het 5 meter verder “onderste boven” op een ezel. Op die manier keek je niet meer
naar het “verhaaltje” (het onderwerp) en zag je beter… inderdaad…!

Een waardenfout is een beetje zoals een “koorzanger” die te luid zingt en zijn individuele
stem boven de anderen uit laat klinken.

Je kan een waarde vertalen in om het even welke kleur. De afbeelding blijft gelijk.
Schilderen is feitelijk “spelen met grijzen”.
Elke kleur vraagt naar zijn aanvullende kleur. Dat merken we het sterkst als die kleur op grijs
staat. Het grijs zal schijnbaar de aanvullende kleur tonen. Omgekeerd ziet hetzelfde grijs er
anders uit als we het op een andere kleur zetten. Een volkomen neutraal grijs (precies
tussen wit en zwart) heeft geen aanvullende kleur en speelt dus in een schilderij of in een
interieur nooit mee. Neutraal grijs gaan we dus altijd “bijtinten” met de aanvullende kleur
van het vlak of de omgeving waarin het staat.
Hoe “doffer” de kleur (bv. bruin of dof oranje), hoe gemakkelijker het grijs de aanvullende
kleur toont. Dit is weeral gezichtsbedrog.
Een verlies van kleurzicht bij de waarneming (kleurenblindheid) geeft vaak winst bij het
waarnemen van “waarden”. Waardenblindheid is veel erger, want dat is echte blindheid.
Sommige mensen zien alleen kleur en zien moeilijk de waarden. Dat komt door
gewoontevorming onder invloed van kleurenfoto’s, kleurentelevisie enz…)
Voor een kunstschilder is kleur niet het eerste uitgangspunt. Nogmaals: de WAARDE is
belangrijker dan de KLEUR.
Wij kampen dus altijd met de strijd tussen “waarde zien” en “kleur zien”. Iemand die goed
ziet in het donker is iemand die goed waarden kan onderscheiden. Voor een schilder is dit
van groot belang. Claude Lorrain gebruikte een donker glas om zijn onderwerpen (bv. een
landschap)te observeren.
Enkele raadgevingen:
-een schilder bekijkt de natuur best met de zon in de rug. Zo ziet hij beter
waardencontrasten.
-koeien grazen met de zon voor zich en de wind vanachter. Want voor hen is de kleur van
het gras belangrijker dan de waarde.

1. Het textuurcontrast.
Blauw op een plat vlak is niet hetzelfde als blauw op een ruw vlak. Door de speling van het
licht krijgen we telkens een andere kleurwaarde.
Ook de manier van “opvegen” van een verf( de penseel- of borstelstreek) is van groot
belang. Van Gogh paste dat effect vaak toe.
Hetzelfde verschijnsel zien we bij mozaïeken, omdat de kleine steentjes niet allemaal even
plat in het vlak liggen en de wisselende lichtinval telkens dus een ander subtiel
waardenverschil toont.
2. Nog meer gezichtsbedrog
Een groot waardenverschil kan de kleuren zodanig domineren dat we van op afstand zwartwit zien. Bv. gele strepen (tussenwaarde 4) en blauwe strepen (tussenwaarde 8) zien we van
op afstand als wit)zwarte strepen. Op wandschilderingen (die dus van op afstand worden
bekeken) moeten we daarmee rekening houden.
Als we wit licht projecteren met een rode kleurfilter en daarin een zwart-wit dia plaatsen,
zien we bij de minste beweging van deze dia alle kleuren van het spectrum.
Ook in de schilderkunst strijden kleur en waarde met elkaar:
Toepassing: we leggen een citroengeel voorwerp op verschillende kleurvlakken.

Besluit: bij het voorwerp op een lichtblauw vlak kan de groene schaduw niet zo licht zijn als
het lichtblauwe vlak
Op een donkerrood vlak kan de oranje schaduw van het voorwerp nooit zo donker zijn als
het rode vlak.
De verlichting van de omgevingskleuren is ook van groot belang.
Bv. een persoon ziet er op zijn best uit in een spiegel die hangt tegenover een verlichte,
oranje muur.
Onze kleurentelevisie moet aangepast worden aan de overwegende kleur van de huiskamer.
3. De stralingskracht van kleuren en waarden
Geel van waarde 3 en paars van waarde 9 spreken evenveel als de oppervlakte van geel drie
cm² is en van paars 9cm². Om beide kleuren evenveel te doen spreken moeten we dus
rekening houden met de oppervlakteverhouding.
Verhoudingen: geel 3

Oranje 4
Rood 6
Groen 6
Blauw 8
Violet 9

/--------------------------------------/
geel 3
paars 9
/----------------------------------------/
oranje 4
blauw 8
/----------------------------------------/
Rood 6
groen 6

4. Kleur en vorm
Geel straalt over de vorm uit, lost de vorm als het ware op door zijn grote straalkracht.
Blauw straalt minder en bevordert de vorm.
Rood is krachtig en actief vormgevend.
Tere tinten maken de vorm week en slap.
Groen, wit en grijs hebben geen invloed op de vorm;
Zwart maakt de vormen massief en zwaar
Lichte kleuren doen vormen lichter lijken.
Donkere kleuren doen vormen zwaarder lijken.
Daaruit volgt dat kleur, waarde en vorm intiem met elkaar verbonden zijn.
Kleur kan ook gebruikt worden als afschrikkingsmiddel (bv. bij wilde volkeren), als
camouflage of om aandacht te trekken (maquillage-sieraden)

Primitieve en oude culturen waren zeer kleurrijk.

Een hoogtepunt in bouwkunst en urbanisme gaat altijd gepaard met een hoogtepunt in
liefde voor kleur. De Griekse tempels waren kleurrijk beschilderd…
Kleur wordt toegepast in zowat alle domeinen van het dagelijks leven.
Het sterkste optisch contrast bekom je met geel en zwart. In sommige landen gebruikt men
dit voor richtingaanwijzers.
Zonder licht is er geen sprake van kleur. Een voorwerp heeft geen kleur op zichzelf: het
straalt slechts die stralen als kleur terug, die met zijn moleculaire structuur
overeenstemmen.
Kleur is feitelijk een illusie

3.De regels van de compositie (samenstelling) op een plat
vlak.
Een compositie of samenstelling is de manier waarop het plat vlak georganiseerd, geordend
wordt en de manier waarop de aandacht van de kijker “geleid” wordt doorheen het
verhaal.(het onderwerp of motief). Dat gebeurt achtereenvolgens met lijn-en vormstudie,
gevolgd door meerdere composities in zwart-wit-grijswaarden, die dan vertaald worden in
verschillende kleurcomposities. Daarna kan de beste oplossing gekozen worden om uit te
werken tot een definitief resultaat.

Een klassieke compositie beantwoordt aan enkele regels, die een leerling van
Desimpel moest kennen voor er aan een opdracht kon worden begonnen
-

De aandacht moet verdeeld worden over heel het vlak.

Waarom bekeek Breughel de wereld als vanuit een “drone”?

-

Om boeiende vormen te vinden moet men zich oefenen in het gebruik van het principe
“steun en vormgeving” ,zowel in de delen en de algemene vorm van de samenstelling.

-

-

-

-

De leesbaarheid van de compositie moet je vergroten door het belangrijkste te doen
uitkomen. Dat kan met bv. een dikkere lijn- een opvallende waarde- kleur…
Om verwarring te vermijden moet je streven naar eenvoud. Daarin schuilt het
meesterschap.
Het thema moet het blad domineren= de samenstelling moet groter zijn dan de lege
ruimte.
De vorm moet nauwkeurig uitdrukken wat je wil zeggen. De kunst bestaat er in “door
vormveranderingen” tot expressie te komen

In een compositie moeten evenwijdige lijnen vermeden worden, omdat die de
aandacht trekken. Ook lijnen evenwijdig met de randen van het vlak moeten vermeden
worden.
Verticale strepen die niet afzonderlijk waarneembaar zijn(bv dunne lijntjes) maken een
vlak slanker. Dikke, afzonderlijk waarneembare lijnen daarentegen verbreden het vlak.
(bv.de Dorische zuilen hadden 20, bredere gleuven en toonden dus breder. De Ionische
zuilen hadden 24 gleuven en toonden dus slanker.)
In de voorstudies moet gezocht worden naar nieuwe, sprekende vormen. Een vorm is
“lelijk” als hij niet uitdrukt wat er in zit. Bv. een appel mag niet op een peer lijken

In de vlakken moet een evenwichtige verhouding steken. Te kleine vlakken tussen
grote vallen teveel op, zeker als er ook nog een waardenfout bijkomt.

-Concentratie van kruisende lijnen wordt best vermeden. Het trekt teveel de aandacht en
het maakt het geheel verwarrend.

-

Teken- en schilderkunst is geen fotografische weergave. Zelfs met een foto kan je de
werkelijkheid niet weergeven zoals ze is. Maar met de plastische middelen kan je wel
de stemming weergeven waarin je bent. Deze middelen zijn ondergeschikt aan het
doel.
Iedereen voelt en ziet de werkelijkheid anders.

4.De anatomie voor de kunstenaar
Om te leren tekenen naar levend model moet je niet alleen een geoefend
waarnemer zijn. Je moet ook veel “weten” over het menselijk lichaam om
allerlei tekenfouten te vermijden. Anatomie voor de kunstenaar is uiteraard
anders dan die voor een chirurg. Kunstenaars interesseren zich vooral voor de
uiterlijke vormen. Bij Joseph Desimpel kwam je verrassende verschillen te
weten tussen man en vrouw, leerde je het belang van de schuine heupstand en
de asymmetrie van het gezicht , belangrijk bij het portretschilderen.

Belangrijke verschillen tussen man en vrouw
-

Als we bij een vrouw één borst in zijaanzicht zien, zien we de andere borst in
vooraanzicht. Dit natuurlijk gegeven illustreert de wetten van de samenstelling,
waarbij we de dingen van verschillende kanten laten zien.

Op deze foto bemerken we weer de steunlijn (rechts) en de vormgeving (links)
-

de afstand schouder-borst is korter bij de man en groter bij de vrouw.

-de man heeft een kortere onderbuik. De afstand van de navel tot het
geslachtsdeel is dus korter bij de man dan bij de vrouw.

-bij de vrouw zijn er veel vetafzettingen: bij de borsten, rond de navel, rond het
geslachtsorgaan, op de dijen, onder de knie(opgevulde knieholte) en rond het
achterste (vetmantel)
VROUW
Borstkas smaller en langer
Lange bovenarmen
sleutelbeen
Onderarm vormt een stompe hoek met bovenarm
Omdat het bekken breder is.
Korte onderarmen
Breed bekken, naar achter gekanteld

MAN
nekspieren krachtiger
krachtig, gebogen
deltaspier
Korte boven arm, ronde /
lange onderarm ,ovaal /
smal bekken

Dijbeen staat daardoor schuiner
Dijbeen langer dan onderbeen
Korte onderbenen en gebogen naar achter

heupbeen zie je altijd opzij
dijbeen korter
lange ,rechte onderbenen
Matrasspier beter te zien

De schuine heupstand
Bij het tekenen naar levend model is de kennis van “de schuine heupstand “ van
groot belang als ondersteuning van de waarneming. Zonder deze “wetenschap”
liep je als leerling onvermijdelijk in de val. Het zit zo:

Tot de tijd van Pericles steunden alle Griekse beelden op twee benen. Vanaf de 5e
eeuw (Polikleitos) begint het beeld op één been te steunen. Door aandachtige
waarneming had hij ontdekt dat de schouderlijn zakt in de richting van het
steunbeen, terwijl de heuplijn net het omgekeerde doet. Zo bekomt de
beeldhouwer, de tekenaar en de schilder een natuurlijke houding in de figuur

De Doryphoros (400 v. Chr.)was het ideaalbeeld van het
menselijk lichaam in die tijd. Polykleitos wordt gezien als de uitvinder van
de contrapost-houding van een beeld, de contrapost-houding is de relaxte
houding wat het beeld aanneemt (zie afbeelding).

Men heeft zeer lang moeten zoeken naar een oplossing voor het korte en het
lange been bij deze stand.
Door “waarneming” ontdekte hij dat het geheim zat in

de “schuine

heupstand”. In de Egyptische kunst vinden we die schuine heupstand niet.

Michelangelo: David (let op zijn
veel te grote handen!)
Na de Griekse periode was men dat weer vergeten tot aan de Renaissance.

5.Portretschilderen en de asymmetrie van het gezicht.
Portrettekenen en-schilderen is een van de meest veeleisende onderdelen van het
vak. Want een portret moet ”gelijken” en dat hangt vaak af van kleine details. Dat
betekent evenwel niet dat er geen vormveranderingen mogelijk zijn. Het is best
mogelijk een persoon “mooier” voor te stellen of in een ongunstiger daglicht te
stellen.
a. Wanneer we een portret tekenen in vooraanzicht is vooral de asymmetrie van beide
gezichtshelften belangrijk. Voor een goed getekend portret moeten we deze
ongelijkheid opmerken en zelfs accentueren. Ieder gezicht heeft meestal een rustige
helft en een expressieve helft. De asymmetrie van het gezicht zorgt voor de
“persoonlijkheid”.
In vooraanzicht zijn de twee helften van het gezicht niet gelijk (Wel bij een pop).
Dat typeert iemand. Deze typische asymmetrie is dus zeer belangrijk bij het
portretteren.
Alleen al in het haar bv. zit een grote asymmetrie (bv. de haarscheiding). Daardoor
alleen al kan de ene helft van het gezicht “rustiger” worden en de andere helft
expressief.

-

Om een “gelijkend” portret te bekomen moet de afstand tussen de ogen en de
onderkant van de neus bewaard blijven. De rest van het gezicht mag veranderd
worden, de gelijkenis blijft. Kin en mond mogen dus verschuiven of vooruit
gebracht worden. Ook het voorhoofd mag veranderen. Dit principe is erg belangrijk
als we iemands karakter willen naar voor brengen in zijn portret.
Om iemand onherkenbaar te maken volstaat het dus om een band te plakken voor
de ogen en de neus.

Nog enkele “weetjes” voor de portretschilder:
-

-

-

Het ideale Griekse gelaat in profiel: recht voorhoofd, rechte neus, naar voor
krullende bovenlip, duidelijke onderlip en een kin die recht op het geheel staat.
Daardoor verschilt een mens maximaal van een dier( hond-aap) met zijn
vooruitstekende muil en zijn achteruitspringend voorhoofd.
Iemand met een groot, hoog voorhoofd ziet er “verstandig” uit.
Een “froufrou” verkleint het voorhoofd, waardoor het meisje er lieftalliger uitziet,
maar helaas ook “dommer”.
Door de afstand tussen neus en mond te vergroten laat je een persoon
nieuwsgieriger en verstandiger lijken.
Kleine kinderen hebben twee neusjes (omdat hun bovenlip vooruit steekt)
Machtige personen hebben vaak grote, schuinstaande oren.
Veel portretten tonen het gezicht licht op donker aan één kant en donker op licht
aan de andere kant. Zo lijkt het hoofd “ronder” te staan door het “conisch effect”.
Vaak komt een “wit vlak” onder het gezicht en een “donker" erboven.

6.Het ideale schilderspalet en de belangrijkste schildertechnieken.
Schilderen met olieverf is een veeleisende techniek, maar er zijn prachtige resultaten mee
te bekomen als je weet hoe het moet en waarom het zo moet.. En dat wist Desimpel
tot in de perfectie. Hij steunde daarbij op eeuwenlange ervaring en voorbeelden van
zwakheden door verkeerde techniek, zelfs bij oude meesters.

Tijdens bezoeken aan musea onder zijn leiding konden we met eigen ogen zien wat
technische fouten kunnen aanrichten.
Het eerste wat je moest leren was zelf een schilderraam van doek voorzien en “prepareren”
met caseïne-pap en loodwit. Heel wat beter dan een gekocht doek.
Het is niet de bedoeling hier iets uit te leggen wat je alleen kan leren en begrijpen door het
te doen. Veel kookrecepten mislukken, omdat de aspirant-kok nooit “gezien” heeft hoe het
resultaat moet zijn. Maar ik geef toch enkele belangrijke principes:
-

Gebruik zo weinig mogelijk verf (zo mager mogelijk), want hoe meer materie je
gebruikt, hoe moeilijker het werk bewaart.
Schilderen gebeurt in lagen. We moeten vet(verf met meer olie) op mager
schilderen(verf met minder olie)
We schilderen licht op donker.
Rood in de onderlaag zal overal doorheen lopen. Te mijden!
Hoe meer olie in de verf, hoe meer kans op barst-vorming bij veroudering.
Je kan schilderen nat in nat, met glacis of met de frottistechniek op een gladde
ondergrond.

Bij Desimpel gebruikten de leerlingen op hun palet uitsluitend de
volgende verven:
Cremserwit : grote tube . Cremserwit is loodwit met een laag suikergehalte)
De grondstof van deze verf komt uit de loodmijnen
Van Cremers in Duitsland. ZEER GIFTIG !
Het gelijmde doek wordt MAGER ingeschilderd met deze verf.
Daarvoor nemen we:
1 deel cremserwit + één deel gezuiverde terpentijn
Goed roeren
Na minstens zes maanden drogen de verflaag gladschuren met
fijn schuurpapier. Draag een doek of stofmasker want loodwit is
ZEER GIFTIG
Het stof wegnemen als giftig afval!
Cadmium geel licht- midden en donker in kleine tubes. Dure verf! Zeer giftig !
Cadmium rood licht-midden en donker in kleine tubes. Dure verf! Zeer giftig !
Engels rood licht en donker
kleine tubes
Gele oker gewoon
kleine tube
Cereleumblauw gewoon
grote tube
Emeraude groen gewoon
grote tube
Ultramarijnblauw donker
kleine tube
Cobaltblauw donker
kleine tube
Zeer giftig !
Sienna-aarde naturel en gebrand
kleine tubes
Kraplak donker
kleine tube
Om de verf te verdunnen gebruiken we uitsluitend gezuiverde terpentijn (dubbel
gerectificeerd)

Penselen:
-zwijnharen : 6 mm-20mm-12mm-15mm
-zachtharen (imitatiemarter) best in een huls in één stuk (niet gelast) 4mm-8mm-12mm
Onderhoudsmiddel: white-spirit
Gebruik dit middel ook om eventueel de handen te reinigen.

Merk op dat zwart gebruiken sterk afgeraden werd om twee redenen: het is overbodig en het
maakt het werk vuil.
De kunstschildersverf wordt verdeeld in 2 groepen met verschillende eigenschappen:
Dekkende verven
Glacisverven
Weinig olie- veel pigment
weinig pigment – veel olie
Dus zeer dun schilderen
Cremserwit
Cadmiums
Engels rood
Cereleumblauw

oker
sienne
cobalt
ultramarijn
Emeraudegroen
Kraplak

Zeer betreurenswaardig feit: loodwit, de verf die het best bestand is tegen
veroudering, werd bij wet verboden. Het is alsof je in een orkest de violen zou
uitsluiten.

7.Kunstgeschiedenis vanuit het vak gezien.
Gewoontevorming bij de smaak en de kunstbeleving.
Mensen kweken goede en slechte gewoonten aan. Hoe vroeger die gewoontevorming
begon, hoe moeilijker ze af te leren is. En door iets te verbieden kan het juist
aantrekkelijker worden en succes hebben. Dat is ook zo met de smaak en de
kunstbeleving.
In Engeland vond men de Franse keuken niet goed omdat alles er anders uitziet dan
het is. Zij hadden andere normen. Vandaag is de keuken internationaal geworden en
kunnen we elke dag iets anders eten.
Maar smaken en normen veranderen.
In 1930 was Christus nog Koning, terwijl hij in 1960 als een hippy werd voorgesteld. In
de 19e eeuw was neoklassiek en romantiek troef en waren de Vlaamse Primitieven
waardeloos en vergeten. Normen worden aangepast aan de tijdsgeest. Rubens
respecteerde de normen van zijn tijd en…hij had succes. Breughel de Oude
daarentegen ging tegen de tijdsgeest in, schilderde gewoon volk en ambachtslieden en
had geen succes, want dat was niets voor de rijken.
Ook vandaag zien wij lijnen, vormen en kleuren zoals het ons werd aangeleerd.
Normen zijn sterk ingeburgerd en staan niet gemakkelijk open voor vernieuwing.
Anders denken is zelfs gevaarlijk. Wanneer je persoonlijk bent en out of the box denkt,
kom je vaak in conflict met je omgeving.
De normen inzake lichaamshouding veranderen : in 1900 staken de werkmensen hun
handen in hun zakken omdat ze geen handschoenen konden kopen, zoals de rijken die
toen droegen. Zo’n houding werd “boers” genoemd. Nu is die best aanvaardbaar.
Gewoontevorming is ook plaatsgebonden. De Byzantijnse kunst kon duizend jaar stand
houden omdat de vormentaal zo onovertroffen mooi was. Bij ons was de S-vorm tot
in de 18e eeuw een symbool van schoonheid in de vrouwenbeelden. Bv. De Venus van
Milo en de gotische vrouwenbeelden. Een oosterling eet geen varkensvlees, wel
hondenvlees. Een westerling eet wel varkensvlees maar geen hondenvlees. Zelfs onze
dromen zijn cultuurgebonden. Wij kunnen niet dromen zoals een Chinees.
We zien lijn, vorm en kleur zoals het ons is aangeleerd. Daarom is het goed met andere
culturen in contact te komen. Paul Césanne bv. heeft de gewoonten van de negerkunst
in zijn werk geïntegreerd. De kristallisatie van verschillende culturen en andere
normen leidt tot verbetering van onze eigen cultuur als dat op vreedzame wijze
gebeurt. Culturen zijn nooit zuiver en ook een zuivere persoonlijkheid bestaat niet.
Onze cultuur is beïnvloed door de Arabieren (zie ontstaan van de Renaissance)- de
Indiërs en de Chinezen. We mogen een andere cultuur niet beoordelen met onze
westerse normen. Wij zijn veel te materialistisch.

Cultuur heeft een gunstig klimaat nodig om te gedijen en dat is ook zo voor de
individuele artist. Niemand wordt als een grote kunstenaar geboren. Wie wil succes
hebben moet mee zijn met zijn tijd en de geldende normen van de maatschappij.
Een werk dat alleen schoon is door de middelen is “decoratief”. Decoratie heeft
geen “uitdrukking”. Sierkunst is aangename kunst maar verder doelloos.
De middelen inzetten om ons eigen gevoel te uiten is veel moeilijker. Een zwarte
jazzmuzikant speelt trompet om zijn gevoelens te uiten. Dat is heel wat anders als
een blanke die “Strauss” speelt.
Een kunstenaar moet de kunstgeschiedenis anders benaderen en zich afvragen
waar, wanneer en door wie er echt iets nieuws verschijnt in de beoefening van het
vak.
Daarom volgt hier een korte “geschiedenis van het vak”.

Bij de Egyptenaren was alles symbolisch voorgesteld. Bv. een paard= man een
rund=vrouw(vruchtbaarheidssymbool).

In de Griekse cultuur zocht men naar de ideale mensvorm. Ze maakten godenbeelden
met menselijke trekken en op menselijk formaat, om de goden op menselijk vlak te brengen en
niet als afschrikwekkende wezens.

Vanaf de tempelbouw is de sierkunst ontstaan. La Parisienne (Kreta) werd hersteld door Parijse

kunstenaars, vandaar de naam .

Tot de 8e eeuw was kunst bij ons “roerend goed”. Je kon het meenemen, want de mensen
waren zwervers. Vandaar ook de kleine afmetingen.

De monnik Theophilus (12e eeuw) was de uitvinder van het
schilderen met olieverf. Deze techniek werd later door Van Eyck tot een hoogtepunt
gebracht. Hij was de eerste “grauwschilder” met waterverf. Tot de 17e eeuw schilderde een
grauwschilder nooit in kleur.

Van Eyck bracht zelf zijn grauwschilderingen aan. In 1500 gaf Gent de opdracht het LAM GODS
te herschilderen. Philips II gaf de opdracht aan COXIE. Hij moest 32 goudstukken betalen voor
azuurblauw.

Lucas van Leiden(1494–1533) schilderde met olieverf op een warme ondergrond van
caseïneverf.

Hans Holbein( (1497-1543) was de eerste die schilderijen maakte met de ooglijn op de
grond. Dit bleef tot in 1500.Als het model op een te hoge schijf staat krijgt het door perspectief te
lange benen en ziet het er ook krachtiger uit door onderaanzicht. Holbein werkte zijn portretten als
volgt uit:
-gekleurde ondergrond
-het haar in lichtere waarde
-daarop glacis
-het haar geschilderd met een grove borstel of kam en hier en daar met een penseeltje bijgewerkt.

Holbein schilderde Erasmus en Dürer, maar de gelijkenis liet te wensen over.

Giotto ( 1266-1377)was het sluitstuk van de Romaanse kunst.
Hij kende de Byzantijnse mozaïekkunst. Hij is de eerste die begonnen met het landschap te
introduceren met figuren in de compositie. Vroeger werd de hemel in goudkleur voorgesteld, bij
hem was die altijd blauw. Hij was ook de eerste die schetsen maakte van de natuur in plaats van
de ikonen na te volgen.

MASSACIO : de navolgers van Giotto proberen meer licht in te brengen en schilderen
losser(impressionistischer). De schaduwen zijn altijd aan dezelfde kant, zoals de toevallige invloed
van het licht en de schaduw op de visuele waarneming.: licht-tussentonen-donker. De achtergrond
bleef echter plat en eenvoudig, naar het oude systeem.

Merk op hoe de twee figuren licht op donker(rechts) en donker op licht (links)
meer volume krijgen door het conisch effect.
In de Renaissance hadden schilderijen meer succes en werd onroerend goed minder belangrijk.
Roerend goed kan men overal meenemen en het had een vaste tijdswaarde. In de kledij werd een
erotisch effect nagestreefd: het verschil man-vrouw in kledij duurde tot 1960.
Een Gotische figuur werd gekleed met verticale lijnen. Aan de mouwen werden slippen gemaakt
om de handen te verbergen. (afbeelding invoegen)

Vlaanderen was van 1600 tot 1900 beïnvloed door de Gotische stijl. De Italiaanse mode met
mollige dames met een dikke buik en gemakkelijke losse, brede kledij werd nooit gevolgd.
Hier droeg men ingesnoerde kledij, waardoor de vrouw er smaller uitzag.

J.Bosch(1450-1516) ,Breughel de Oude(1530-1569) en
Rembrandt(1606-1669) verdienden niet veel omdat ze niet met de mode wilden
meegaan. Hun werk had in hun tijd geen handelswaarde.
Kunst kan maar tot rijpheid komen als die ondersteund wordt door een gevestigde macht :bv.de
Kerk, de vorst, de rijken.

Bernini (1598-1680) was de grondlegger van de BAROK. Hij verfoeide rechte lijnen en
bracht het element “licht” in de beeldhouwkunst.

Carravaggio (1555-1619): is de eerste die in een compositie van wit naar zwart gaat. Hij
gebruikte’ ook volksmensen om heiligen te schilderen (apostelen) en hij gebruikte “koude tonen”
in de tussentonen.

Rubens( 1577 –1640) daarentegen schilderde wat gevraagd werd door zijn
opdrachtgevers bv. voor de Kerk. Hij werkte met een hele ploeg en schilderde tussentonen

met glacis. Zijn werk was voor een bepaalde klasse bedoeld, niet voor het gewone volk. Van 86
van zijn schilderijen werden kopergravures gemaakt.(reproductie). Rubens voegde vaak stroken
toe aan zijn werken (bv. de Aanbidding der wijzen).
Schilderijen werden vaak bijgewerkt: geen enkele schilder zou nog zijn werk herkennen!
e
Schilderijen kostten veel geld: Barend van Orly( eerste helft 16 eeuw) schilderde
6 jaar aan een Laatste Oordeel. 50 vooraanstaande personen droegen bij aan de kosten.

bv. Een bloemstuk van Seghers uit 1645 kostte 3231 goudstukken(nu 150.000 euro)

Tiëpolo (1696-1770) maakt gebruik van de penseelstreek om het reliëf van de vorm te
accentueren.

Bij oudere kunstwerken telden de eigen trekken van de afgebeelde persoon niet.
Er werd geïdealiseerd om te komen tot een bepaalde vorm van bv. koning-priester. Het individuele
kwam niet aan bod. De beroemde Anton Van Dyck (1599 – 1641) schilderde
portretten die niet geleken. Een beetje zoals men nu fotoshopt. Gezichten schilderen was een
specialiteit.(specialisatie leidt tot hoogtepunten) Ook dieren schilderen. Jan Breughel was een
commerçant die Bloemstukken produceerde. Rubens heeft er aan geholpen. Hij had een 10-tal
landschappen en bloemstukken van hem en ook kopieën van gekende schilders.

Rembrandt daarentegen probeerde het innerlijke in een portret naar voor te brengen.
Velasquez en Poussin hebben zijn invloed op hun eigen manier verwerkt.
Vroeger tekende men altijd een gezicht vanuit 3 kanten om het goed te leren kennen:
Vooraanzicht- ¾-aanzicht - zijaanzicht
Zeer vroeg werd geprobeerd van de schilderkunst een industrie te maken. Bv. de talrijke
afbeeldingen van Venetië met een bootje.
De Brugse schilder ISENBRAND was een belangrijk kopieïst.

In de 16e eeuw waren de verbruiksgoederen x6 in prijs gestegen.
Een triptiek werd overdag dicht gedaan omdat de kleuren niet lichtecht waren. De buitenpanelen
waren in grisaille geschilderd.
Om de zichtbaarheid van altaarstukken in donkere kerken te vergroten werden beroemde
glasramen soms gedeeltelijk vervangen door stroken klaar glas.
Mechelen was de stad van de “waterschilderingen”.
Een kopergravure kon je laten schilderen op lijnwaad in waterverf. Dit had het effect van een
tapijtje.

Frans Floris was een Vlaming die 25 jaar in Italië studeerde. Hij was de eerste die
kleurperspectief toepaste: warm vooraan-neutraal groen in midden- koud(blauw)achteraan.

Elke kunststijl vertoont altijd 4 periodes:

- technische vormgeving
-klassieke periode
-hoogtepunt
-verval

In de 19e eeuw werd de fotografie ontdekt. De eerste foto’s waren “plat
verlicht”, zodat alleen de lijntekening sprak. Ingres en David namen foto’s zoals ze schilderden. Die
werden bijgetekend door kunstenaars met contépotlood. Al de lijnen werden versterkt en
gekleurd met glacisverfstoffen.
Vanaf 1945 werd er ook schaduw bijgetekend.

DEGAS is de eerste die fotografische composities maakt, met figuren die
er maar half op staan(afgesneden- uitlopende waarden). In de 19e eeuw werden meest naakten
gefotografeerd en die foto’s gebruikte men om af te schilderen. Houding en lijnen werden
nagetekend en daarna werd er iets van gemaakt. Alleen goede fotografen volgen

dezelfde spelregels als in de schilderkunst inzake bladschikking, lichtwaarden
enz…
Een kunstenaar die te hoge technische eisen stelt komt tot zware conflicten.

UTRILLO dronk ether om in een soort trance te komen en schilderde dan postkaarten af. De
ingesteldheid is totaal veranderd. Vroeger moest men eerst de schildertechniek goed kennen om
daarna tot creativiteit te komen. Nu wil men direct resultaat, met als gevolg een
communicatiestoornis.
Kunst moet een communicatiemiddel blijven. Een kunstenaar moet onze ogen openen voor iets
dat we nog nooit ZO gezien hebben.

De kunst van portretten schilderen is in Nederland ontstaan.
Rembrandt was de eerste die een vrouw geschilderd heeft zoals ze echt
was.(17e eeuw). Hij maakte zich vrij van godsdienstige banden(Kerk-Joden). Zodra hij de
opdrachten van die machthebbers liet vallen was het gedaan met zijn succes. In Nederland telde in
de 17e eeuw het individuele, de burgerlijke liberale maatschappij. In België niet.

Het SURREALISME had een grote aantrekkingskracht door het literaire vertelseltje dat de
esthetica overheerste. Een surrealist schildert meer dan de werkelijkheid: gevoelens
die van binnen naar buiten komen). Bv. tomaat in bed= rood= liefde. Het is als een soort rebus.

Zonder het verhaaltje begrijp je er niets van, alhoewel alle elementen zeer realistisch
zijn weergegeven.
Surrealisme is een soort gekdoenerij: de aandacht trekken door iets los te maken uit zijn
verband en bij iets anders te plaatsen waar het geen verband mee houdt. Zo maakte Dali in
Amerika een etalage met een badkuip. Salvador Dali is begonnen met prentjes af te tekenen. Als
hij moest een spreekbeurt houden gooide hij een ei tegen de muur om de spanning te breken.

Er bestaan ook mengvormen van surrealisme bv. Bosch en van expressionisme bv. Ensor
Zorgvuldigheid in de details verhoogde de aantrekkelijkheid bv. Bosch- Delvaux)

De IMPRESSIONISTEN gingen van buiten schilderen
(pointillisten)

Oorzaken:
-reactie tegen classicisme en 19e eeuwse wetenschap
-terug naar de natuur(buiten – uit het atelier)

naar binnen(in het atelier) schilderen

-invloed van de fotografie

(afsnijdingen-uitlopende waarden)

-verloedering van het vak door het op de markt brengen van zinkwit en betumen en chromaatgeel,
dat zwart wordt en niet lichtecht is.

-evolutie naar pointilisme (atelierkunst =binnen )
-zeer grote schetsers zoals Toulouse-Lautrec en Daumier
-door hun kleurgebruik is de weg vrijgemaakt voor

Het expressionisme Bv. Gauguin schilderde een blauwe hond -een rode madam), gele
Christus….

Het expressionisme gaat van Duitsland over Nederland naar Engeland(14-18). De schilders waren
anti-militaristisch. Vlaamse schilders vluchtten naar Nederland (DESMET-PERMEKE°)of naar
Engeland en kwamen er in aanraking met het expressionisme. Deze kunstrichting komt niet voor in
Frankrijk en Italië. De schilders van de school van Barbizon werden verdacht van gevaarlijke
politieke opvattingen. Het expressionisme heeft nooit vaste voet gekregen.

ABSTRACTE kunst: wil iedere verwijzing naar natuurlijke vormen weren en een
gemoedstoestand treffen zonder begrensd beeld. Geen geometrische, driehoekige of ronde
vormen.

Mondriaan

Paul Klee

KUBISME: alle vormen omzetten in rechte hoeken of spitse vormen.

Picasso L’Afficionado
In de 20e eeuw daarentegen hangt de kunst van niets of niemand nog af en komt de eerste
generatie die kan schilderen zoals ze zelf wil. Vrijheid van meningsuiting in de kunst bestaat niet.
Om succes te hebben moet je meegaan met de smaak van de tijd en de kapitaalkrachtigen.

Daarom schildert een schilder beter als hij er niet moet van leven.
En tot slot : Een selectie uit Joseph Desimpels raadgevingen voor de beginnende
kunstenaar
Pas wanneer de betekenis en de zin voor “regels van de samenstelling” duidelijk zijn,
men ze letterlijk met potlood en penseel en niet alleen met het verstand verwerkt,
kunnen deze regels dienstig zijn voor de verdere ontwikkeling. Na jaren toegewijde
oefening krijgen ze nog meer betekenis.
Hoe meer we van de natuur vervreemden, hoe onzekerder wij oordelen over natuurlijke
schoonheid. De natuur is de echte leermeester, niet één of andere moderichting.
Wat vooral beoefend dient te worden is VEREENVOUDIGING EN BEPERKING TOT HET
WEZENLIJKE. Een bloem op de juiste plaats in de kamer kan een zomerdag in huis
brengen. “Om de windrichting te kennen is het voldoende een grashalm te bekijken”,

aldus de Japanse kunstenaar SUZUKI.

Moeilijke technieken ontwikkelen concentratie en gevoeligheid.
Het proces van de kunstbeoefening is voor het “ik” belangrijker dan het kunstproduct.
In muziek kan alleen hij zijn gevoelens en bedoelingen nauwkeurig uitdrukken die
vertrouwd is met de techniek van het instrument en die zijn vingers zonder nadenken(
automatisch) op de gewenste toets plaatst.
In de kunst is “twee heren dienen” niet mogelijk. Blijf niet vasthangen aan “prentjes”
schilderen om succes te hebben of te verkopen.
Om dat te kunnen moet men geloven in de eigen mogelijkheden en de eigen tijd.
Als we daar niet in geloven verlangen we naar vroegere glorie en komen we tot een
neostijl.
De kunstenaar moet werken met “één grondgedachte” en gewone vormentaal
gebruiken.
Om resultaat te bekomen moet hard gewerkt worden. Er is tijd nodig om tot rijpheid te
komen.

Bij verpakkingen moet de inhoud verduidelijken wat er in zit: bv. eivorm- zaaddoos schoen-sigarenkist-lijkkist.

Er moet orde en duidelijkheid zijn opdat de toeschouwer zou kunnen meevoelen.

Een schetsboek is een onmisbaar instrument. Een leerling moet met eigen ogen leren
kijken.
Houd bij het schetsen rekening met de volgende zaken:
-De eigen gemoedstoestand van het ogenblik speelt een rol.
-de omgeving kan gunstig of ongunstig zijn en ook de tijd waarop je waarneemt
-oefen op voorwerpen uit de natuur. Bv; Je hebt een kat gezien, teken die onmiddellijk,
draai je blad om en teken ze nog eens zonder kijken. Daarna opnieuw waarnemen. Na 100
oefeningen zal de expressie groter zijn.

-het visueel geheugen moet getraind worden: eerst kijken naar de lijnen
Nagaan waarvoor iets dient
Kijken naar de lichtwaarde
Kijken naar de kleur
Hoe meer je werkt op visueel geheugen, hoe rijper het werk wordt en hoe persoonlijker.
Een compositie moet de aandacht leiden naar een bepaald punt. Dat is de kijkrichting in
het werk.
Een plastisch kunstenaar moet eerst denken in vormen en daarna de betekenis uitwerken.
Ordenend waarnemen is een natuurlijke reflex : bv. sterrenbeelden zien
Zoals we maar één gesprek tegelijk kunnen voeren, zo ook is onze waarneming beperkt.
We moeten ook het karakter van het medium respecteren: een tekening op een bedompte
ruit heeft een ander karakter dan een tekening met pen en papier. Een aquarel verschilt
van een olieverfschilderij. De gekozen techniek bepaalt de mogelijkheden.
Er is eeuwenlang een tweestrijd tussen kiezen voor “muraliteit” en “ruimtelijkheid”.

Voor de liefhebbers:

Wie nog meer wil weten over de lessen van Joseph Desimpel kan op aanvraag nog verdere
teksten bekomen over de volgende onderwerpen:
-Anatomie voor de kunstenaar.
-Bezoek aan het Groeninghe Museum Brugge e.a. , met kritische blik op beroemde werken.
-Technische uitleg over een 20-tal manieren van doekpreparatie en schildertechnieken.
-Beschrijving van vreemde culturen.
-Hoe begin je aan een naaktfiguur?
-Bespreking van de tentoonstelling “Roeselare in Rubens tijd”.
-Bedenkingen over creativiteit en gevoel.
-Reproductietechnieken.
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