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Water is overal. In Katwijk is men zich daar heel goed van bewust. Heel 

dichtbij ons bruist de branding, rivier de Rijn stroomt er langs en in de 

duinen bevinden zich prachtige meertjes en plassen.  

Buiten Katwijk valt het water evenmin te ontlopen, zoals we allen 

weten. De regen valt op ons als het tegenzit, de kraan loopt als het 

meezit. Het water loopt ons in de mond bij een smakelijk vooruitzicht 

en de waterlanders stromen bij een pijnlijke ervaring. In de opperste op-

winding en bij grote hilariteit kunnen wij onszelf benatten. Ja, wij zelf, 

ook de grootste droogkloot onder ons, wij zijn water. Voor een aanzien-

lijk gedeelte althans. 

Water is veel en veelzijdig. Nu eens een poel des verderfs, dan weer een 

bron van zegen. Water voedt ons en verslindt ons. Water is prachtig en 

afschrikwekkend. Water weerspiegelt ons. We raken gefascineerd.

Het wispelturige element laat zich weliswaar in kanalen leiden, maar 

toont zich even zo vaak ontembaar. Dat weet de kustbewoner. Dat weet 

ook de kunstenaar.

We zijn hier vlak bij de zee. Die is daar altijd, voor zover wij ons dat 

heugen in ieder geval, als een vaste waarde in ons bestaan. Vast is de 

vlakte van het zeewater echter bij verre na niet. Onophoudelijk toont 

de branding een wisselend gezicht, geen golfslag is hetzelfde. Hoe is nu 

deze eeuwige beweging stil te zetten? 

De doorsnee mens van nu heeft daar wel een antwoord op. Hij pakt zijn 

telefoon en laat de camera de deinende vlakte voor zich vastleggen. De 

absurde gedachte om met door de natuur geleverde werktuigen, het 
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oog en de hand, de waterige woestenij stil te zetten zal niet snel bij de 

normale mens opkomen. Alleen een gek bedenkt zoiets, een clown. 

In de verte komt er door het mulle zand een merkwaardig voertuig 

aangerold. Het is de Pipo-wagen! Daar zal je Harold Schouten hebben. 

Hij is echter geen clown en ook beslist niet gek. Harold is schilder en de 

zee is zijn onderwerp. Bij de manier waarop Harold het onstuimige ele-

ment tegemoet treedt, gaan mijn gedachten onwillekeurig naar de oude 

Demosthenes uit. Met een kiezelsteen in zijn mond probeerde de stot-

terende denker luidkeels het brullen van de branding te overstemmen. 

Dit om zijn vermogen als redenaar te versterken. Als ik Harolds stevig 

opgebrachte verf zie denk ik aan een verwante stemmenstrijd. Vlokken 

verf vertellen met stemverheffing klodders schuim te zijn, de gestolde 

materie vertaalt het razen van de watermassa. De toets en het thema 

verenigen zich. Een samenzang ontstaat. Gevat binnen het stille kader 

van het kunstwerk blijft het water, nu zwijgend, in beroering. 

Een aantal diepzeestukken doen me vermoeden dat Harold zichzelf 

soms onder water dompelt. Hoe dat in zijn werk gaat moet ik nog eens 

navragen. Misschien is de Pipo-kar wel een amfibie-voertuig, maar ik 

hou het er voorlopig op dat de fantasie het vaartuig is waarmee hij zijn 

duik neemt.

Hij zal Harold snel niet nazeggen dat met de strakke contour het water 

je ontglipt. Theo de Feyter heeft de klare lijn lief en bevindt zich, naar 

zijn aard, in een andere traditie. Deze benadering kent een eeuwenoude 

geschiedenis. Vanaf de aller vroegste voorstellingen loopt ze langs de 

Japanse houtsnede en ook het stripverhaal tot aan David Hockney als 

huidig representant. De lijn, eerder uitgevonden ter verduidelijking dan 

uit de waarneming voortgevloeid, legt uit. Het verklaart het geziene in 

een schematische vertaling. Het verbaast mij niet erg dat Theo, met zijn 

heldere inzichtelijkheid en analytische vermogens, zich graag van de 

lijn bedient. Als gids, wetenschapper en kunstenaar gebundeld in één 

persoon, geeft hij graag uitleg. Maar Theo is daarbij vooral een pure 

waarnemingsschilder. En dat voel je. De schittering die zo helder over 

zijn waterpartijen dartelt, is in het ware leven ervaren. Het zintuiglijke 

heeft zo de overzichtelijke weergave tot leven gebracht.



Ik herinner me heel goed dat ik als jonge student, ik was nog nat achter 

mijn oren, werd betoverd door een oevertje van Ferdinand Hodler. Toen 

ik wat minder lang geleden voor een schilderij van Kris Spinhoven 

stond, werd ik door een verwante vervoering bevangen. Het was weer 

dat onderwerp dat me trof, met de wijze waarop het ‘verwoord’ was. 

Stenen en keien onder water. Dat komt, zo gezegd, nogal simpel over. 

Totdat je het gaat schilderen. Al snel stroomt je dan uit zo’n eenvoudig 

gegeven een veelvoud aan problemen tegemoet. Om te beginnen speelt 

de transparantie op. Je ziet de keien, maar die glasheldere vloeistof er 

boven en er om heen zie je ook. Dus gaat je verhaal niet over een steen 

die op het droge ligt, of althans niet helemaal. Dat ziet er toch anders 

uit. Nee, er zit niets anders op. Je moet het haast onzichtbare zichtbaar 

maken, het zware en massieve in het lichte en vluchtige voelbaar mak-

en. 

Zo’n oevertje, ga er maar aan staan.

Stenen ‘breken’ in water. Dat komt doordat de werking van de lichtin-

val in water dat zo wil. Hetzelfde overkomt de zwemmer, die nog een 

probleem aandraagt, hij beweegt zelf ook. Plonzend en door de breking 

van het licht gefragmenteerd, baant hij zich een weg door de golven. 

U begrijpt dat ik hiermee een optelsommetje van struikelblokken geef. 

Aan de wanden van het DUNAatelier zijn de oplossingen te vinden.

Verf vloeit, wat helpt bij de weergave van iets vloeibaars, een voor-

deeltje dat andere technieken ontbreekt. Het woord houtsnede viel al 

eerder. Weinigen onder ons zullen daar niet direct de naam Wendelien 

Schönfeld aan verbinden. 

Hout is nou niet bepaald transparant en vloeibaar. Het is zo hard en 

stug dat je het met scherpe gutsen te lijf moet gaan. Dat laat andere 

sporen na dan het zachte haar van een penseel. De wat hoekige sporen 

van het weggestoken hout lenen zich moeizaam voor de soepele 

rimpelingen die ze willen vertolken. Hier biedt het materiaal weerstand 

aan het op zich al weerspannige onderwerp. Daarbij vereist drukwerk 

denkwerk. Een vooruitziende blik is onontbeerlijk. Lang eer dat het echt 

gezien kan worden, moet het uiteindelijk resultaat van de opbouw in 

meerdere drukgangen de maker al voor ogen staan. 

Ik ben het met Wendelien eens dat water raadselachtig is, maar hout dat 



water wordt vind ik nog veel raadselachtiger.

Wanneer Joanna Quispel iets zegt, geloof ik dat. Wanneer ze iets 

schildert, geloof ik dat nog meer. En dit wil bij mij wel eens tot een 

geestelijke tweespalt leiden. Wat ze laatst nu weer zei. ‘Water tekenen of 

schilderen is eigenlijk onbegonnen werk.’ Zo’n uitspraak neem ik graag 

voetstoots aan, door schade en schande wijs geworden. Het water is 

een verleidelijk onderwerp met al die kenmerkende kwaliteiten als de 

spiegeling, de transparantie, de schittering van het licht en het rusteloos 

bewegen van de golven. Tegelijkertijd is het met diezelfde karakter-

trekken als thema voor een kunstenaar meedogenloos. Aldus peinzende 

hou ik halt voor een pastel van Joanna. Ik zie geen poeder op papier. 

Ik zie een glanzend, spiegelend wateroppervlak. Onbegonnen werk, ja 

hoor.

Water is overal. Hier klotst, bruist en schittert het van de muren. En het 

staat stil, getemd door onze kunstenaars in gutssteek, pastelpoeder en 

verfstreek. Het is ervaren en verwerkt. In lijn en kleur is het gevangen 

en met al zijn onwilligheid binnen een kader geplaatst. Het spiegelende 

water heeft zich een nieuwe dimensie verworven. Gesproken naar de 

opvatting dat een kunstwerk een weerspiegeling van de menselijke 

geest geeft, zien we dat de geest vaardig werd over de wateren.

Laten we nu rustig gaan genieten van dat roerige water, zonder bang te 

zijn voor een nat pak. De expositie is geopend. De bar is dat ook, en ik 

mag hopen dat daar ook iets anders dan water wordt geschonken.
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