
Beeldtaal

BeeJdend kunstenaar f ac

Bisschops (r952) kreeg

de opdracht een nieuwe
kruisweg te maken voor de

S int-Salvato rs kathedraal
ln Brugge. In 2oro werd De

KruÍswe g van de Verstilling
ingewijd. lan Meijering
ontmoet de schiJder in zijn
ateJler in Amsterdam.

Jan Meijering

SE
Goddelijk insect
Jac Bisschops toont een insect met dunne groene
poten, een klein kopje en grote voelsprieten: 'Ik
vond dit beestje, een krekel, dat op zijn rug lag,
op een stapel papier hier in mijn atelier. Het
leefde nog want zijn poten bewogen heel rustig.
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De dag tevoren had ik hem nog buiten horen
sjierpen.... Hij was dus bij mij, via het open-
staande raam op bezoek gekomen, in mijn ate-
lier. Ik zette muziek van Arvo Párt voor hem op.
Na twee uur tijd, tijdens Silentium zag ik hem in
alle rust sterven. Hij had een totaal vertrouwen



om een andere wereld in te gaan.

Je gaat ook goed kijken hoe het beestje in elkaar
zit. Het is subliem... goddelijk... wie dit gemaakt

heeft? Het is iets wat mij inspireert.
A1s ik de lengte van de voelspdeten aan het
kopje van de krekel relateer aan mijn eigen

hoofd... ik zou dan sprieten hebben, die bijna
zo breed zijn als dit atelier, ik zou overal tegen-

aan botsen.'

Cathedra
'Begin jaren tachtig ben ik van Maastricht naar
Amsterdam verhuisd. Hier kan ik zo de musea

in, klassieke muziekconcerten bijwonen, lezin-
gen bijwonen, enzovoort, het is allemaal van

topniveau en dat allemaal binnen een straal van

twee kilometer. Ie kunt je laven aan en laten
inspireren door wat de grote meesters gemaakt

hebben.
Ik vind Amsterdam niet zo druk, hier in mijn
atelier aan de Palmgracht is het vaak muisstil.
Als je even buiten de toeristenroutes bent, is

het aangenaam en inspirerend toeven hier in
de hoofdstad. Meestal stiller dan in een dorp'..
waar je tegenwoordig helaas, soms de ruis van

een snelweg hoort.
Ik kan van hier uit even de fiets pakken en in
het Stedelijk Museum een half uur voor Cafhe-

dravan Barnett Newman gaan zitten... kijken...
mediteren... en dan weer naar het atelier gaan.'

ln een ruimte stappen
Je moet schilderijen in het echt zien. Ook mijn
werk moet je zien in een één op één relatie. Al
mijn lcunstwerken zijn gerelateerd aan de men-

selijke maat. Net als bij Barnett Newman is het

het beste als je het werk op een halve meter aÊ

stand aanschouwt en je dan helemaal laat on-

derdompelen. Je stapt in een ruimte van rust, en

stilte. Ik wil iets maken dat verzacht, een stre-

ling, iets wat de wereld lichter maakt. Ik beoog

met mijn werk ruimte te sensibiliseren, zowel

Srsiek als psychisch. Je geest kan dan in een ge-

bied vertoeven waar het ego oplost.'

Tlmmerman
'Ik kom uit een klein dorpje, Bocholtz in Lim-

burg. Het ligt tegen de Duitse grens, dicht bij
Aken. Als klein jongetje dacht ik dat de hele we-

reld katholiek was. Ik ben gedoopt, heb eerste

communie gedaan, de grote communie, het hei-

lig vormsel, gebiecht en tijdens vastentijd ging
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Cathedra, 1 951,
243 x543 cm,
olie- en acrylverf
op doek, Barnett
Newman (1905 -
1970).

ik elke ochtend voor school naar de kerk. Naast
een goed zangkoor hadden we in ons dorp een
fllharmonie en fanfare die eerste prijzen won-
nen op het wereldmuziekconcours in I(erkrade,
dus een heel hoog niveau. Zij speelden en zon-
gen vaak samen tijdens de mis, die toen nog in
het Latijn werd opgedragen.
Ik wilde timmerman worden, na de ambachts-
school timmeren en meubelmaken ging ik naar
de MTS afdeling Bouwkunde.
Mijn grootvader was dorpsarchitect... . blijkbaar

zit daar ook iets van in mijn genen. Na een half
jaar gewerkt te hebben op een architectenbu-
reau kon ik kiezen om verder te studeren tussen
de acadernie van bouwkunst of de kunstacade-
mie... Ik koos uiteindelijk voor de kunstacade-
mie in Maastricht. De vijfarige kunstopleiding
was voor mij een zeer inspirerende tijd, er ging
een totaal nieuwe wereld voor me open.
Naast beeldende kunst is architectuur nog steeds
mijn tweede passie.'

Kruisweg van de
Verstilling, 2OO8-

201 0, doopkapel
St.-Salvators-
kathedraal,
Brugge.
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Gulden snede
'In de I(ruisweg van de Verstillíng zijn de staties
opgebouwd uit houten elementen, horizontale
velden worden doorsneden door een verticaal
element .

De vijftien staties van de kruisweg heb ik eerst
allemaal op geldeurd papier uitgezet. Ik ben
maandenlang gaan schuiven met smallere en
bredere stroken papier met afmetingen gerela-
teerd aan de gulden snede verhoudingen. Zoals
een componist te werk gaat, vond ik dat alles in
elkaar moest overvloeien zodat het een symfo-
nisch geheel zou worden. Ik heb van te voren
geen vast concept dat ik ga uitwerken. Het ont-
werpen is een soort rondzingen dat zich lang-
zaam verdicht. Vijfentwintig jaar geleden had
ik al eens schetsen gemaakt voor een kruisweg.
Die kwam ik weer tegen. Vaak moet zich eerst
iets uitlcistalliseren. Je kunt pas echt iets goeds
maken als je er rijp voor bent.'

Crondtonen
'Heel rustig heb ik alle staties bestudeerd en ge-
probeerd ze te begrijpen. Ik kwam er achter dat
er vijf elementaire levenservaringen in besloten
liggen. Vandaar uit ontwikkelden zich de vijf
basiskleuren: zwatt, bruin, blauw, wit en goud.
Bruin is het aardse. Het blauw en zwart is ruimte
die je inkomt, die je van te voren niet kent, waar
je doorheen moet. Het wit staat voor het imma-
teriële, het zuivere. Het goud staat voor onvoor-
waardelijke liefde.
Het goud ontwikkelt zich steeds op een andere
manier in de compositie. Het hangt af vanuit
welke hoek je naar het goud kijkt en het dag-
licht er op schijnt, de ene keer glanst het en de
andere keer niet, zoals alles in het leven.
Het bladgoud is voor mij een poëtische weergave
van het licht.
De temperaverf maak ik zelf. Deze is sterk met
water verdund om de nerf van het hout niet
dicht te laten lopen. Als de ldeur, na het dro-
gen op het paneel niet goed is, maak ik weer een
nieuwe met heel veel geduld. Ik word zelf die
kleur, het is een vorm van meditatie. De kleuren
zijn de tonen die de zuivere klank teweeg moe-
ten brengen.
Daar valt het sensibiliseren van de ruimte ook
onder. De kleuren moeten zich in de ruimte ont-
wikkelen.

De I(ruisweg van de Vershlli.ng is geënt op een uit-
spraak van Meister Eckhart: 'Niets in de schep-
ping gelijkt zozeeÍ op God als stilte'.

Drie keer va[en
'Ik heb door de jaren heen, mij het meest door
het Zen-Boeddhisme laten inspireren.
Toen ik de opdracht kreeg voor de kruisweg,
ging ik terug naar de kern van mijn katholieke
wortels. Ik ben alles opnieuw gaan bestuderen;
geschriften, bijbelteksten, iconen, de evangeliën
en de oorsprong van de kruisweg.
Hij valt en valt nog een keer en er is een derde
val Die begrippen kwam ik ook tegen in hef
boeddhisme. A1s je probeefi een weg te vinden,
val je ook wel eens. Bijvoorbeeld als je lief je
verlaat voor een ander, dan ben je de weg tcwijt,
althans dat denk je. Dan val je. Pas als je de don-
kerte kent, kun je het licht zien. Het zijn leer-
processen die iedereen meemaakt. De kruisweg
gaf mij diepere inzichten dan ik ooit van te vo-

Statie XV De Ver-
rijzenis, 44,5 x
44,5 cm, tempera-
verf en bladgoud
op hout.
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ren kon bedenken. Het zijn allernaal wezenlijke
facetten van het leven die er in besloten liggen.
Op de eerste statie wordt Hij veloordeeld. De

vraag djst: hoe vaak heb ik vandaag een oordeel
geveld? Bijvoorbeeld je rijdt met flets door de

stad en je denkt: die automobilist rijdt veel te
hard. Terwi}l clie man nisschien net een tele-
foontje heeft gehad dat zijn vrouw bevallen is
en hii snel naal haar en het kind wil.
Elke statie draagt een neclitatie in zich waarop
je kunt reflecteren.

Jezus draagt het kruis... welk kruis draag ik?
Hoe doe ik dat?
Hij troost de wenende vrollwen... wanneer of
hoe, heb ik vool het laatst iemand getroost?
Statie IV, Jezus ontmoet zijn Moeder, ... wat kun
je dan doen ofzeggen...?
Statie XIV, De graflegging, hoe begraven wij ie-
mand?
Het zi jn allerlaal es sentiële levenserwalingen'.

Je beseft ineens dat er in c1e kruisweg diepere
lagen besloten liggen.
Het krris is vanouds een oers)'rnbool dat in alle
culturen voorkomt; het horizontale is het aardse

en het verticale is het spirituele. Het mannelijke
en het vrouwelijke, daar kan nieuw leven ont-
staan. Ook in je eigen geest, als er twee dingen
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bij elkaar komen kan er inzicht ontstaan. We
leggen allemaal een pad af en daar kunnen we
iets leren.... en van daar uit werken naar een
vorrn van verlichting.
Meestal bestaat de kruisweg uit veertien staties.
In de kruisweg ga je ergens doolheen, het leidt
ergens naar toe. Ik wilde niet clat de kmisweg
bij de graflegging ophoudt. Voor mij was het be-
Ianglijk de vijftiende statie te realiseren die c1e

vellijzenis weelgeeft.
In de vijftiende statie zijn er zeven velden, het
getal zeven is doordrenkt met symboliek; de ze-

ven kleuren van de regenboog, de zeven tonen
van de toonladder'. Het bijbeise scheppingsver-
haal sluit met de zeven dagen aan bij het al be-
staande heilige gebruik van de zevendaagse wee-
kindeling. De mens moet zeven maal vergeven.
Ook zijn er zeven welken van barrlhaltigheici,
zeven heilige sacramenten en zeven smarten en
vreugden van Maria. Zeven wijst op de volheid
en cle universaliteit.
De kmisweg hoefje niet alleen inet Pasen of tij-
dens een uitvoering van de Mattháus Passion te
ondergaan. Nee, eike dag kun je in de lcruisweg
reflecteren en mediteren.
Als ik een kerk bezoek, steek ik altijd een kaars
aan. Een kerk is bedoeld om het licht door te
geven en lichtel naal buiten te gaan.'
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'lk had dit jaar tijdens de Veeltigdagentijd en
Pasen een solotentoonstelling: Qiet Líght, in de

Don'rkerk te Utrecht. Toen ik mijn vliend Mark
Delrue, priester en kunsthistoricus, bij de ten-
toonstelling rondleidde, vroeg hij aan mij of ik
een kapel in de nieuwbouw van het Ziekenhuis
Maria Middelares te Gent wil ontvverpen en rea-
liseren. Het is een opdracht waar ik reeds lange
tijd van dloom...'

Meer informatie over Jac Bisschops vind u op
facebook en: http://www.jacbisschops.nl

Jan Meijering is beeldend kunstenaar en

redacteur van Laetare.


