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Paul van Dongen ( 1958) ís een gerenommeerde
tekenaar, graficus en aquarellist. Jdn Meijering

inten,iewt hem in zijn atelier in Tilburg
over zijn werk, zijn geloof en líturgie.
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aul van Dongcr-r: 'Ik ben altijd een tekenaar gcwccst
van mcnscn, dicrcn, natuur; en oÍ je nou Jczus tekcnt
of een naakte man, puur tekenkundig gezien is dat
geen verschil. Als jc kijkt naar de oude meesters kun
je niet orn de bijbclsc tafcrelen heen
Je kunt als niet-gclovige heel goed religieuzc schildcrijen
makcn. Maar op het moment dat je beseft dat dic ge schri[ten over ybr.r gaan, dan gcbeurt er iets. Je wilt icts andcrs
uitclrukken, een andcr lcvcnsgevoel rrreegeven vanuit hct
christelijk gcloof.
Vroeger maakte il< vccl landschappen, portretten, stukjcs
natuur. Mijn tcrugkcer naar het l<atholieke geloof bracht
mij veel motievcn. Van ccn doornentak vlecht ik ccn cloornenkroon. Ecn prcnt noem jl< 'Verrijzenis'. Puur bccldcnd

gezicn kon ik het allemaal al, aileen krijgen de dingen een
betckenis waardoor ik cr anders mee om kan gaan.'

Twee schedels in een schrijn

'Het schedclmotief en

hret gedenk te sterven

zit al heel lang

in mijn werk. Een schedel-tekening kan een studie zijn.
Ik had

de behoefte het menselijk lichaam tc doorgronden.

Jarcn geleden heb ik twce schedels gekregcn. Ik weet niet
van wie ze zijn of waar dc re st van het gebe ente is. De schedel is anatomie en tegelijkertijd is er de geest dic de mens
tot leven hceft gemaakt.

nen was. Het paste me niet om op jonge leeftijd al de kunstenaar uit tc hangen. Later heb ik mijn publiek gevonden.
Het duurde lang voor ik boven water kwam.
Steeds probeerde ik mijn werk bcter te maken. Ik dacht:
'elke dag dat ik kan schilderen, zài il< schilderen, tot ze me
uit mijn atelier komen halen omdat ik de huur nict meer
kan betalen. Ik ga tot het laatstc door.' Halverwcge de jaren
negentig begon de belangstelling voor íiguraticve schilderkunst weer te l<omen. Dat was ook de tijd dat ik een galerie
vond. Toen kreeg ik het voordeel van de twijfel in plaats
van het nadeel van de twijfel zoals ik in de eeÍste ticn jaar
na de academie had gehad.
Je kunl niet groeicn zonder weerklank. Je hebt een galerie
nodig, je moet tentoonstellen, cen keer een bock maken.'
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Doornenkroon
'Mensen die iets van mij hebben gekocht, deden dat om
hecl verschillende rcdenen. Ik heb meer religieuze kunst
verkocht aan niet-christenen dan aan christenen. Dat vind
ik inïeressant.
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Bomenschedel, 2003, ets

Ik heb ook een varkcnsschedel, een schapenkop, een konijnenschedeltje cn ccn haaienbeh. Maar ecn schedel van ecn
mens is andcrs. Het is iemand gcweest, de ogen hebben
gekeken, daar heb ik veel fantasieën ovcr. Op een gegeven
moment heb ik cr cen kastje omheen laten maken met ecn
kruisbeeldje er in. Ik wilde ze eer brengen.'
Tekenen
'Als jongen tckende ik altijd. Ik ging naar de kunstacademie om te tckenen. Er was in dic tijd geen opleiding tot
striptekenaar en daarom ging ik naar dc academie St.-Joost

in Breda. We kregcn'waarnemend tekcnen'en dat was ook
een eindexamenvak. Dat was mijn geluk. We kregen veel
les in het tekcnen van stillevens. Ik kwam er achter dat
ik graag hecl dicht bij de waarneming bleeÍ, daar had ik
genoeg aan. Ik zag daar zo veel mogelijkheden in.

Na mijn academietijd had ik hct idee dat ik nog hccl veel
moesl leren. Ik had het gevoel dat ik nog maar net begon-

Doornenkroon 4, 2004, ets

iemand een doornenkroon wil kopen, dan kan hij niet
om de bctcl<enis heen. Iemand had belangstelling voor dc
doornenkroon. Hij had een groot verdriet in zijn leven en

A-ls

die kroon maakte dat verdriet zichtbaar maar he1 beeld
gaf hcm ook lroost. En hij zei dingen waarvan ih dcnk:
eigenlijk heeft hij de betckenis helemaal door zonder dat
hij christen is.
Middeleeuwen en Renaissance

'Ik denk dat ik in de Middclccuwen heel graag bijbels had
verluchtigd..., de hele dag miniaturen maken. De middeleeuwsc l<unst vind ik als geloofsuiting veel sterker maar als
je zict hoe Michelangelo het volle leven, sterk erotisch, binnen haalt..., dat vind ik geweldig. Daar gaat een bruisende

persoonlijkheid vanuit.
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lezus,2007, aquorel

In de Rcnaissance is een tekenkunst gegroeid waar nooit
meer iemand ovcrheen gekornen is. Er was een rijkdom
aan tekcnaars waar ik nog altijd van leer. Dat gcfascineerd
zijn door dc ontclekking van hct menseiijk lichaam op het
papier. Hoc zit het in elkaar? Leonardo da Vinci begint ook
te ontlcden. En toch dat weer inzetten in dlcnst van zingevcnde kunst.
Maar als ,je het hebt ovcr geloofsdiepte, dan moet je ecrder in de tijd zijn. Dc ccnheid van schildering, glas-inlood, gebouw en becldhouwwcrk dat draagt een wereld uit
waaraan anonieme kunstcnaars gewerkL hebben. Maar die
wcrcld is voor ons verloren gegaan.'
Roomse jongen geraakt door de Reformatie

Alles draait om de eucharistie, hct hcilig misoffcr. Dat
is wezenlijk voor de katholieke traditie. Allcs wat daar
omheen gebeurt of het nou wierook is of dc ciboric of hct
altaat. dc gewaden van een priestcr of het glas-in-lood en
de beeldcn cn statie s er om heen: vanuit het heilig misolfer
krijgcn al die dingen betekenis. Het woord is vlees gewordcn, brood voor vandaag. Het woord van God is liturgie
geworden in de herk. Ik moet elke dag naar de mis.'

Christus in aquarel
'Na 2003 wilde ik iets met de kruisiging t'loen. Dat werd
ccn grandioos succes. Jezuskoppen, biddende Íiguren, de
lijdendc Christus heb ik gemaakt. Daar was veel belang-

stclling voor, dat had ik nooit verwacht. Alles wat ik
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ben een tijdje gelcdcn zcer geraakt door de Reformatie. Ik wilde naar de bron van al die beelden. lh ben weer
honderd procent roomse jongcn, maar dat ging wel via de
gctuigenis van de Reformatie. Ik hcb vccl gehad aan lwee
protestantse predikanten die ook gcÏnteresseerd waren in
mijn werk. Die hebben mij dc kcrn van het gelooÍ laten
zien, daar wiide ik alles van wcten. Uiteindelijk dacht ik:
dat is in het katholickc gcloof ook zo.
Met de Latijnse liturgic ging ik voor de bijl. Ik kon er niet
mijn vinger opleggen, maar ik wilde er steeds weer bij zijn.
Ik moest telkens terug naar het altaar. En dan weer lezen.

gedaan heb, kon ik nu gebruiken voor iets. Alles viel op zijn
plaats. Sindsdien is het goed blijven gaan. Al die studies,
al die portretten..., want als je een tekening van Jezus wilt
maken, dan is dat ook een portret. lk werk al twaalÍ jaar

met mijn modcl Jos. Als ik er een Christus van wil maken,
il< de haren en de doornenkroon er zell bij. Meestal
doe ik dat tijdens het model schiideren.

vcrzin

Van de zeiÍgemaakte doornenkroon ben

ik ctscn gaan

maken. De etstechniek stelde me in staat om nog fiincr tc
tckenen. Aquarel en ets houden elkaar in evenwicht. Het
nagcnoeg totaal vrije van aquarel heb je bijna niet in de

hand omdat het zo nat is, het loopt, de hleuren vlocien.
Naast datgene waarbij je je geen enkele misslap kan vcroorlovcn. De ets wordt levendig, moet beweging hebbcn
en de aquarei vervalt niet in mooic vlekkerigheid, die heeft
toch ook de strengheid van de tekenvaardigheid. Alles is
naar de waarneming ontstaan, dat is een belangrijker schakei dan de techniek, of die nu snel oí langzaam is.'
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Meer informatie over de kunstenaar is te vínden 0p de websile www.paulvandong

en. com
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Dit jaar verscheen het boek Etsen, aquarellen en tekeningen van Paul van Dongen met teksten van Willem
Jan Otten en Rob Smolders. Uitgeverij Timmer Art Books,

d
U

Oosterhout.
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Het is te bertellen via de website www.tímmerartbooks.nl
É.

Naakt lichaam
'Het lichaam is het slagveld. Wat er ook gebeurt, het voltrekt zich in ons lichaam. Het geloof ook. De ziel is er ool<,
maar we zijn ons lichaam, daar moeten we het mee doen.
De incarnatic, de vleeswording van God, daar draait alles
om. Als jc de incarnatie niet gelooft, geloof je de verrijzenis
ool< nict. Het ene impliceert het andere.
Ik vind het lichaam wel mooi, maar ga het niet mooier
maken dan het is. Het lichaam kan ook een hel zijn, een
gevangenis, een kwelling. Ik zie cr toch altijd een lijden,
een drama in. A-ls ik dat er niet in zie, dan heb ik ook geen
zin om het te tekenen.
Ik vind het gecn gemakkeiijk geloof van ons. Het is geen
prettig gclooí, het wijst ons op dingen die we niet willen
horen. Hct is ook een opgave./
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Statieweg
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'Ik heb nog nooit het verzoek gekregen om glas-in-lood
voor een kerk te maken. Het lijkt me wel mooi om een
kazuifel te maken, een mooi priestergewaad, prachtig
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geborduurd. Stel ze zoudcn zeggen: er komt een nieuwc
kapel en ze willen een nieuwc statieweg hebben. Dat zou ik
wel heel leuk vinden, ja. Ik zou het op een serieuzc, tijdrovcnde manier willen makcn om het goed te doen.
Maar ik zie het er niet van komen, het is een slinkendc
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kerk.'
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Jan Meijering is redactielid var Ercdicnstvaardig.
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