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Privé Domein 151: Hans van Hoek: De verbeten zoektocht naar zijn ziel. 

In 1980 bezocht ik Hans van Hoek (1947 Deurne) in zijn door hem omgetoverde stal voor 

varkens in een atelier-woonhuis in Neerkant, een dorp behorend tot de gemeente Deurne 

en kocht daar voor de schenking van de Edah aan de gemeente Helmond het schilderij 

‘Laocoön’, een studie naar El Greco. 

Hans heeft eerder gewoond in London Ontario en Montreal in Canada, Neerkant, Liessel, 

vanaf 1996 tot 2008 in Barrydale Zuid-Afrika om dan terug te keren naar Deurne. Na 

2008 had Hans van Hoek zijn atelier in een oude huishoudschool in het dorp op slechts 

enkele minuten fietsen van waar ik in Deurne woon, toch heb ik hem daar nooit in zijn 

atelier opgezocht. Merkwaardig ontdekte ik bij mezelf dat je iemand niet per se hoeft op 

te zoeken terwijl je toch in je gedachten veel met hem bezig bent. 

Hans van Hoek maakte een bliksemcarrière. Het begon al in 1973 met zijn deelname aan 

een groepstentoonstelling van elf Nederlandse schilders in het Stedelijk Museum, gevolgd 

in 1977 door een solotentoonstelling in hetzelfde Stedelijk Museum en nogmaals in het 

Stedelijk Museum in 1982, met als kers op de taart in 1984 van de beroemd geworden 

‘Grande Parade’ van toenmalig directeur Edy de Wilde (1919-2005 directeur Van Abbe Museum en 

Stedelijk Museum). In 1980 nam Hans van Hoek namens Nederland deel aan de Biënnale 

van Venetië en in 1982 aan de vijfjaarlijkse Documenta in Kassel, georganiseerd door 

hoofdcurator Rudi Fuchs. Galeries als Konrad Fischer in Düsseldorf en Waddington Gallery 

(1989,1995) uit Londen vertegenwoordigden Hans van Hoek in hun galeries. En dit is nog 

maar een kleine greep uit zijn tentoonstellingenreeks. 

Toch doofde internationaal de kaars uit voor Hans van Hoek. Wie weet waaraan het ligt 

moge het zeggen……. 

In Nederland toonde Hans van Hoek nog enkele jaren vóór René Daniëls gedurfde 

expressionistische schilderijen. De Duitse schilder Baselitz toonde al in de jaren 1960 

brutale werken. Baselitz’ schilderijen waren uitbarstingen tegen het verrotte systeem in 

Oost-Duitsland waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. 

                                                                                                                      
Baselitz, Die grosse Nacht im Eimer, 250x180, 1962/63 –  Tränenbeutel, 100x80, 1963  
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Eind september 1977 was ik zwaar onder de indruk van twee werken van Hans van Hoek 

die ik zag in de solotentoonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum.                         

De tentoonstelling liep vooruit op een stroming die in de jaren ‘80 aangeduid werd als ‘De 

Nieuwe Wilden’, waarin Hans van Hoek werd meegezogen. 

       
Stedelijk van Abbemuseum: Chinese kom op Indiaas tafelkleed, 232x215, 13 okt.1973- 30.1.1974 – Rode Kimono, 218x168, 

11.8. 1975, part.coll.  

In de bijbehorende catalogus van het Stedelijk Museum staan twee werken in kleur: de 

hierboven afgebeelde ‘Rode Kimono’ en de ‘Espolio - Ontkleding’, een studie naar El 

Greco, waar ik verderop in mijn verhaal nog over zal schrijven (p.5). 

Het schilderij dat het meest indruk op me maakte was ‘Chinese kom op Indiaas 

tafelkleed’, in het bezit van het Van Abbemuseum. Op een enorm groot doek (232x215) 

zien we een bijna abstract tafelkleed met rode v-achtige tekens. Op dat tafelkleed staat 

een van bovenaf gezien, dicht tegen de onderzijde, Chinese kom. ‘Chinese kom op 

Indiaas tafelkleed’ roept herinneringen op van pure zuivere schilderkunst, de kunst van 

Matisse bijvoorbeeld en toch ontegenzeglijk een echte Hans van Hoek. Ook toen al 

speelde de lijst een enorme grote rol. Rijk gebeeldhouwde lijsten zijn een onderdeel van 

zijn schilderijen, of anders gezegd, de lijst is schilderij en het schilderij loopt door tot en 

met de lijst. De lijst bestaat hier uit een soort gotische pinakels die onderling verbonden 

werden met een vierdelig blaadje. De pinakellijst omvat het geschilderde tafereel als een 

kostbaar kleinood.   

                                                     

Ik vraag me verwonderd af waarom Hans van Hoek, ongeveer tegelijkertijd als die ‘Rode 

Kimono’ aan vijf religieuze interpretaties van El Greco (1541-1614) is begonnen ? 

Waarom is Hans van Hoek gestopt met het maken van de hierboven twee afgebeelde 

werken. Was daar dan alles al mee gezegd ? Je zou zeggen dat er nog legio 

mogelijkheden lagen hiermee door te gaan ? Ik vermoed een heel andere reden. 
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Die andere opdracht van Hans van Hoek is de zoektocht naar zijn ware ziel.                                                             

Hans van Hoek heeft een heel andere opdracht dan Baselitz. Hij kwam niet in opstand 

tegen het gezag maar was vanaf het begin af innerlijk gedreven naar de ware zoektocht 

van zijn innerlijke ziel, zijn verbondenheid met het wonder van wat eigenlijk niet te 

bevatten is. Je zou het een religieuze zoektocht kunnen noemen, naar waar hij eigenlijk 

vandaan komt, naar wat ooit misschien heel was en hij hier in dit aardse leven opnieuw 

naar op zoek moet gaan.                                                                                         

Die eeuwige waarachtige ziel krijg je niet zomaar. Door de beslommeringen van het 

aardse leven en zijn valkuilen raakt deze ziel uit beeld maar blijft toch altijd aan ieder 

mens zijn trekkracht uitoefenen. Die Ziel Zal en Moet Heroverd worden. Waarom is een 

raadsel waarop ik geen antwoord heb.  

Ofschoon de kunstwerken van Hans van Hoek in de jaren 1980 gerekend werden tot een 

hernieuwd oplaaiend expressionisme - ‘snel- in -een - roes’  geschilderd - toch stralen al 

zijn werken intense beschouwelijkheid uit, waar je aan ieder werk kunt zien dat er zeer 

veel tijd en aandacht is besteed. Hans van Hoeks kunstwerken zijn een steeds en 

opnieuw zoekend streven naar een loflied voor de Allerhoogste.  

                                                                                                                                  

Als ik goed reken heeft Hans van Hoek aan het werk ‘Chinese kom op Indiaas tafelkleed’ 

78 dagen gewerkt. Bij ‘Rode Kimono’ staat alleen dat het in 1975 gereed is gekomen. 

Beide werken stralen een spontaneïteit uit alsof ze in een vlaag van vreugde zijn 

geschilderd. Aan de meeste van zijn kunstwerken zijn meerdere jaren gewerkt. In een 

catalogus uit 2007 voor Borzo galerie en de toenmalige galerie Willy Schoots staan 

werken afgebeeld waaruit blijkt dat er soms wel vier of vijf jaar aan een doek is gewerkt. 

DE LANGE ZOEKTOCHT NAAR DE CONSTRUCTIE en ZIJN WARE ZELF 

Als je bovengenoemde, afgebeeld op pagina 2, schilderijen bekijkt en beleeft, dan heeft 

Hans van Hoek al een volmaaktheid bereikt waarbij ik me in zijn plaats afvraag:                   

‘In godsnaam hoe zijn beide werken nog te verbeteren, hoe verder…dit kan niet beter, ja 

ik zou me hopeloos voelen – je staat immers pas aan het begin van je carrière. Het zou 

kunnen dat de paniek hem overvallen is.  

Besluit Hans van Hoek daarom meesters uit het verleden te gaan zoeken die hem uit zijn 

verwardheid kunnen helpen? Ik zou het de kunstenaar natuurlijk kunnen vragen. Eerlijk 

gezegd voel ik daar niets voor omdat ik mijn eigen gevoel wil volgen door het zien en 

beleven van zijn werk. De kunstenaar zendt zijn schilderijen de wereld in en zijn dan in 

feite niet meer van hem maar van de kijker-beschouwer die zijn werk al of niet in zijn 

hart ontvangt. Ik wil als toeschouwer geroerd worden, mijn eigen ziel wil ook ontwaken 

en dat kan alleen door dingen die de wereld ons biedt. Zo kun je jaren met iets lopen dat 

je getroffen heeft vooraleer het tot je doordringt wat er precies aan de hand is.              

Dat het ook anders kan heb ik ondervonden in mijn ontmoeting met Etty Hillesum. Etty 

slaagde erin met haar dagboeken mij als een ‘coup de foudre’ te treffen en mijn ziel in 

lichterlaaie te zetten. (zie Privé Domein 100) 

Twee belangrijke schilders                                                                                                                  

De twee schilders die hem vooral op zijn tocht begeleiden zijn El Greco (Domenikos 

Theotokópoulos) en Paul Cézanne (1839-1906) 
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Bijna direct al na die twee geweldige meesterwerken stort Hans van Hoek zich op studies 

van werken naar El Greco, de maniërist die vooral bekend staat om het schilderen van uit 

balans gebrachte volmaakte renaissancefiguren in langgerekte figuren die met brede 

verfkwasten in grote vlakken grof geschilderd worden en met wit zijn opgehoogd.           

De figuren geven een zenuwachtige beweeglijkheid weer, zich naar boven richtend als 

gotische kathedralen, die enerzijds God het gemakkelijker wilden maken naar beneden af 

te dalen via de grote lichtgevende vensters en anderzijds de mens zouden kunnen doen 

opstijgen naar het goddelijke om ooit uiteindelijk zelf met God te versmelten. 

Hoogmoed ligt ook op de loer.                                                     

In diezelfde catalogus van 1977 staan zes schilderijen die geïnspireerd zijn door de 

werken van El Greco, die oorspronkelijk uit Kreta komt, een vazalstaat van Venetië.           

In juli 1988 waren wij op Kreta en bezochten wij zijn atelier in Fodele. Via Venetië (1560-

1570) en Rome (1570-1575- de pest) vertrekt El Greco op aanraden van Titiaan naar Toledo 

waar hij vele portretten van hoogwaardigheidsbekleders en religieuze opdrachten heeft 

geschilderd. Vijf werken heeft Hans van Hoek, na de nodige problemen, geschonken aan 

de St. Willibrorduskerk aan de markt in Deurne. De zesde El Greco interpretatie ‘Laocoön’ 

uit 1976 is door mij voor museum Helmond aangekocht. 

Apocalyps van Johannes - Openbaring van Johannes                                             

De kunstgeschiedenis is een verzameling van interpretaties. Het is een manier voor de 

kunstenaar zichzelf te vinden. Iets totaal nieuws bestaat eigenlijk niet. Kunstenaars zijn 

plaatjeskijkers, zien een detail bijvoorbeeld en blazen het op, gedane dingen worden 

verfrist en van nieuwe kleren voorzien zou René Daniëls zeggen. 

     
El Greco: De Opening van de Vijfde Zegel van de Apocalyps van de heilige Johannes 1608-1614, 

224.8x199.4 Van het bovenste gedeelte schijnt een deel afgesneden te zijn. Metropolitan Museum New York - 

Hans van Hoek, 262x232, 30 sept 1974- 10 april 1975 St. Willibrorduskerk Deurne 

De Apocalyps van Johannes is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee van de 

gehele Bijbel. Een Apocalyps is een openbaring in de vorm van een visioen - een innerlijk gekregen 

beeld. Johannes leeft op het eiland Patmos, niet ver van Efeze in de provincie Izmir Turkije, is de 

enige nog levende apostel en is dan 100 jaar. Johannes schreef ook het Evangelie en de drie 

brieven. 
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De ‘Opening van het Vijfde Zegel’ was niet alleen een belangrijk schilderij in zijn tijd, het 

raakt ook onze tijd. We zien Johannes als een soort bovennatuurlijke uitgerekte persoon 

die beide armen omhoog heft, smekend om genade, smekend om hulp en gerechtigheid 

van boven voor de zielen van de martelaren: links de witte naakte vrouwen en rechts de 

drie mannen die op aarde hun ziel gewassen hebben in het bloed van het Lam Gods. De 

rechter figuur reikt naar een wit kleed waaruit een figuur naar beneden duikelt en ook 

een kind als het Lam Gods - de onschuld - zich openbaart ? 

Het gaat in deze Openbaringen om smekingen, bemoedigingen, vermaningen en 

oordelen. Hans van Hoek moet de actualiteit zeker aangevoeld hebben. In onze tijd zijn 

het de problemen van vluchtelingen, onderdrukten, vrouwen- en kindermisbruik, anders 

geaarde mensen, de mishandeling van dieren en de uitbuiting van de aarde.              

Het schilderij ‘De Opening van het Vijfde Zegel’ gaat over de universele roep om 

erkenning van de menselijke waardigheid. 

In volgorde van tijd van deze geschilderde religieuze werken van Hans van Hoek is dit de 

eerste in de reeks van de zes werken..  

De andere titels van de schilderijen in de Willibrorduskerk in Deurne zijn: 2. Petrus - 3. 

Kroning van Maria - 4. Johannes de Evangelist - 5. Ontkleding - 6. Lacoön’.                      

Het zijn vooral de twee laatste werken die ik zal bespreken omdat deze volgens mij van 

cruciaal belang zijn geweest in de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. 

              
El Greco: Ontkleding op Golgotha, 285x173, 1579   Hans van Hoek, 323x211, 5.10.1974 – september 1976                                                      

EL EXPOLIO – DE ONTKLEDING van Jezus op de berg Golgotha. El Greco schildert Jezus 

nog als een herkenbare figuur, een mens van vlees en bloed. Bij Hans van Hoek is Jezus 

ontdaan van al zijn menselijkheid.                                                                            
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Jezus is hier echt vermoord, zijn verwrongen spierwitte, bijna abstracte gelaat, is een 

lichtvlek tegen een immens donkere leegte terwijl de abstracte bloedrode mantel de hele 

gebeurtenis op scherp zet. Zou Hans van Hoek zich hiermee gepersonifieerd gevoeld 

hebben? Moest hij een pijnlijk proces van ontkleding ondergaan om zichzelf opnieuw te 

ontdekken en om uiteindelijk - misschien op latere leeftijd de werkelijke glorie van de 

SCHILDERKUNST te bereiken ?   

In ieder geval is deze interpretatie de meest vrije. Het meest essentiële blijft in dit 

schilderij over en is daarom het meest verwachtingsvolle voor een verder gelegen 

toekomst. Het rode kleed van Jezus, bijna abstract geschilderd, is een verwijzing naar de 

Rode Kimono uit 1975 (zie p.1), De lijst die Hans van Hoek bij dit schilderij heeft gecreëerd 

vind ik een van zijn beste ooit gemaakt. Strakke rood en blauwzwart afwisselende 

vlakken concentreren de voorstelling in een uiterste spanning.                                    

Laocoön 

Ik vraag me al jaren af of Hans van Hoek, misschien onbewust, zich gevoeld heeft als de 

Trojaanse priester en zijn twee zonen die door slangen in wurggrepen gekneveld 

vermorzeld werden. Zou het kunnen zijn dat een kunstenaar zichzelf door zijn ambities, 

zijn twijfels aan zijn kunstenaarschap vermorzelt ?                                                      

Deze Laocoön naar El Greco valt buiten de vier meer religieuze interpretaties. 

 

   
Trojaanse Priester Laocoön en zijn zonen door Hagesander, Polydorus en Athenodorus van Rodos, marmer, 

208x163x112, 40-20 voor Christus. 1506 in Rome opgegraven. El Greco interpretatie, 137.5x172.5 Nat. Gall. 

Of Art Washington, 1610-1614 
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Hans van Hoek: Laocoön interpretatie, 190x241, 1976 Helmond Museum 

Ik beschouw mezelf als een intuïtieve kijker. In de catalogus van 2001 voor Borzo 

Kunsthandel, toen nog zetelend in Den Bosch, zegt Hans van Hoek het volgende: ’De 

kunstenaar moet dicht bij zichzelf blijven. En van de toeschouwer vraagt hij hetzelfde. … 

en even verderop dat hij van de schrijver een creatieve reactie uit creativiteit verlangt’ 

Toch blijft me iets knagen bij het beleven van Hans van Hoeks schilderijen. Waarom na 

de eerste, in mijn ogen puur eerlijke schilderijen, als besproken op pagina 2, zich 

plotseling zo intens bezighouden met El Greco, waarvan ik de ‘Ontkleding van Jezus’ de 

beste vind, toch een andere weg gekozen naar het zoeken van een constructie, een 

kapstok als zekere basis? ‘De wens tot het sluitende raamwerk, waar we vaak zoveel 

behoefte aan hebben wanneer we een legitimering zoeken voor onze beleving en waarop 

U wellicht een sluitend antwoord verwacht van een kunsthistoricus, moet in de ogen van 

Hans van Hoek verlaten worden’ (1-p.4,5)  Echter zoekt Hans van Hoek niet zelf naar een 

kapstok ? 

Woensdag 5 april 2006 bezocht ik voor de tweede keer de tentoonstelling van Hans 

van Hoek in het van Bommel van Dam Museum in Venlo, nu vergezeld van een oud-

collega van de tekenacademie waar wij samen les gegeven hebben. Ik ben voor de 

tweede keer gegaan met een oud-collega omdat ik bang was misschien niet goed 

gekeken te hebben. Eerlijk is eerlijk, ik zou me een leugenaar noemen als het niet zo 

was, maar ik was zeer teleurgesteld in deze tentoonstelling. Mijn oud-collega deelde, ik 

zou bijna zeggen, helaas dezelfde mening. Ik, wij, vroegen ons af of Hans van Hoek niet 

ten ondergaat aan zijn immens grote respect voor El Greco en Cézanne ?  
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In het toelichtingsblad staat het volgende te lezen: ‘Nadat Hans van Hoek Paul 

Cézanne’s uitspraak las ‘Dat alles in een schilderij logisch moet zijn’ besluit Hans 

van Hoek rond 2000 om voortaan bepaalde motieven ‘in te lijsten’ c.q. onderwerpen te 

scheiden’. ‘Bij Waterval (klein) en Waterval (groot) vallen de werkelijk gesneden houten 

lijsten en de geschilderde lijsten optisch bijna samen.’                                                                                                                      

                           
Waterval (klein) 2002-2003 

In een interview met Rick Vercauteren op 8 december 2004 in Barrydale (Zuid-Afrika) waar 

Hans van Hoek in het ‘Gele Huis’ woont zegt Hans van Hoek: ’De samenhang tussen 

losse elementen als boeketten en draperieën én de totale constructie gaat, anders dan 

vroeger, niet meer verloren. Soms zijn er meerdere middelpunten en zetten zich delen 

van schilderijen in schilderijen buiten de kaders voort. Die voorstellingen zijn deels 

imaginair.’ 

Ik en mijn collega vonden de lijst in de lijst als concept om een stevige constructie te 

krijgen een vergezocht idee. We vroegen ons af of Hans van Hoek niet teveel is gaan 

nadenken, dat zijn nadenken de overhand is gaan krijgen en de andere zuivere krachten  

heeft vermorzeld zoals de priester Laocoön en zijn zonen zijn vermorzeld ? Intelligentie 

en gevoel zijn bij Hans van Hoek, waar hij zo’n pleitbezorger van is uit elkaar gedreven 

met alle gevolgen van dien. 

Cézanne zocht inderdaad naar een nieuwe eenheid in de schilderkunst. Cézanne reageert 

op het impressionisme dat volgens hem verloren gaat door de wereld op te lossen in pure 

kleuren waardoor de vorm verloren gaat. Cézanne wil zowel aan de vorm én verschijning 

van licht en kleur, aan object en ruimte, evenredig aandacht schenken; tekening én kleur 

integreren zonder iets van beide op te geven. Cézanne, koppig als hij is (en zoals Hans 

van Hoek is), is een groot deel van zijn leven bezig geweest Montagne Sainte-Victoire bij 

Aix en Provence te bestuderen. 
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 Paul 
Cézanne Sainte Victoire gezien vanuit Les Lauves bij Aix en Provence 

                                                   
Studie van Michelangelo met perenbloesem, olieverf op doek, 217x242,2003-2004 
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Studie van Michelangelo met citroenen, 2003-2005, olieverf op doek 198x218 

De verbinding die Cézanne tot stand wil brengen tussen de voorwerpen vraagt ook om 

een andere benadering tussen dingen. Om een totale wederzijdse afhankelijkheid van 

object en ruimte te realiseren was een gelijke behandeling van het interval noodzakelijk 

(de verbinding tussen de dingen). Lege tussenruimte bestaat volgens Cézanne niet, want 

de wereld is, zoals de Franse filosoof Merleau-Ponty (1908-1961) het noemt, een lichaam 

van kleur. De eenheid brengt Cézanne tot stand door kleurmodulaties, variaties naar 

warm-koud, licht-donker of dof-stralend. Zijn ‘modulation’ is het in overeenstemming 

brengen van een kleurvlak met de aangrenzende kleuren. Zijn kleurvlakjes, in vlakjes 

naast elkaar gezet en overlopend in andere met hier en daar nauwelijks aangezette 

lijntjes doen het probleem van de verloren vorm bij de impressionisten oplossen. De lijn 

komt als het ware uit de kleurvorm tevoorschijn. Hierdoor ontstaat een hechte eenheid 

van het schilderij. 

 

Wij stoorden ons niet alleen aan de in onze ogen geforceerde vondst van een schilderij in 

een schilderij maar ook aan het feit dat de perenbloesem en de citroenen geschilderd 

waren alsof ze erop geplakt waren. Een soort pochetjes die je eraf kon halen. Later 

kwam ik Hans eens op een beurs tegen met een pochetje in zijn blauwe colbert. 

Bovendien hadden de makers van de tentoonstelling de grote zaal vol gezet met 

groenachtige sofa’s en fauteuils zodat de kijker eens op zijn gemak naar de schilderijen 

kon kijken. Het kwam op ons teveel over als het ‘willen behagen’. 
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Hans van Hoek vond ik Hans van Hoek niet meer. Hans van Hoek heeft in feite veel weg 

van de leefwijze van Cézanne, die weinig om zijn uiterlijk en uiterlijk vertoon gaf en stug 

en onverschrokken eenzaam zijn eigen weg ging - ‘Sur le Motif’ - ondanks dat Cézanne  

door zijn jarenlange beste vriend Zola in zijn boek ‘L’Oeuvre’ (1885-1886) verraden werd 

door Cézanne af te schilderen als een mislukte kunstenaar.                                                    

Ik heb mijn gedachten na de Hans van Hoek tentoonstelling uitvoerig op papier gezet 

maar nooit naar buiten gebracht in de hoop dat er - in mijn ogen - betere tijden voor de 

kunstenaar zouden aanbreken.                                                    

Kunstenaarschap is ontzettend moeilijk en veel kunstenaars maken eenzame tijden door 

in hun leven. Je moet over een ontzettend uithoudingsvermogen en doorzettings- 

vermogen beschikken.  

Twee van de betere doeken in de tentoonstelling vond ik ‘The Same and The Other’, 

1998-200 en ‘Bloesem’ uit 2003-2004. 

4 Januari 2017 bezochten wij met onze twee kleinkinderen het Van Bommel van Dam 

Museum en gaf ik ze als opdracht één werk uit te zoeken en daar een snelle schets van 

te maken. Ik weet niet meer welke tentoonstelling er plaatsvond maar achter de muur 

van de grote zaal in de smallere gang hing het werk Bloesem van Hans van Hoek. Teun 

(6j 8mnd), mijn kleinzoon, wilde graag daarvan een grote tekening met kleurpotloden 

van maken. 

       

Van 18-25 november 2018 toonde Borzo galerie 6 kimonoschilderijen op de Pan.            

Zeer grote formaten die elkaar doodsloegen, gewoon omdat er niet genoeg afstand was 

en de doeken elkaar in de weg zaten. Ik begrijp dat er verkocht moet worden, maar was 

het niet beter slechts één of twee werken te tonen en de andere werken in de opslag te 

houden. Heel belangrijk is hoe schilderijen tentoongesteld worden. Hoe moeilijk het ook 

is maar een kunstenaar zou daar nooit concessies aan moeten doen.  
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Vanaf 21 september 2019-19 januari 2020 was er een grote tentoonstelling in het 

Noordbrabants Museum in Den Bosch te zien met alle 12 kimonoschilderijen die Hans van 

Hoek gecreëerd heeft. Het was in dezelfde tijd dat er een tentoonstelling plaatsvond met 

werken van ‘Van Goghs intimi - vrienden, familie, modellen’. Een kennis van me vertelde 

dat hij het maar niets vond dat de tentoonstelling van Hans van Hoek was weggeduwd in 

een hoek. 

Ik ging samen met mijn oud-collega naar de tentoonstelling en wij waren 

verrukt. De tentoonstelling was helemaal niet in een hoek weggeduwd maar 

had een fantastische lange, speciaal voor de tentoonstelling gemaakte lange, 

hoge rechthoekige ruimte waar de intimiteit en warmte vanaf spatte. Wij liepen 

door de enorme zaal, zeiden een tijdje niets, konden ons uiteindelijk niet meer 

inhouden en waren verrukt en opgetogen. Ik voelde tegelijkertijd een zwaarte 

van me afvallen. Hier viel de juiste Hans van Hoek op zijn plaats. Hier was de 

Hans van Hoek te zien waar ik zo naar verlangde. Begrijp me goed lezers, ik ben 

in deze totaal neutraal omdat ik geen enkel werk van Hans van Hoek in mijn 

collectie heb. Maar op de een of andere manier heb ik altijd zijn strijd gevoeld in 

zijn zoektocht naar zijn ware ziel. Groot, groots, trots en toch bescheiden 

hingen er zijn doeken. Tot rust gekomen, elkaar de ruimte gunnend. Het was er 

heerlijk stil in die ruimte, de meeste mensen waren bij van Gogh te vinden. 

 

Je zou deze tentoonstelling de ‘12 Apostelen’ van Hans van Hoek kunnen noemen. 

Monumentale werken met afmetingen tot 260cm en 2 m breed. Allemaal voorzien van 

rijke gebeitelde gedecoreerde lijsten, die het lichaam van Hans van Hoek met zijn 

tatoeages vormen terwijl ik de doeken zelf beschouw als de geest van de schilder. Beiden 

zijn hier een eenheid geworden, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van de allereerste 

‘Rode Kimono’ uit 1975 (zie p.2) tot en met die van 2019.                                          
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Hans van Hoek noemt deze schilderijen ‘KIMONO’S’: De kimono  gezien als kosmische 

ruimte waarin wij leven.’ De kimono is een ding om te dragen, echter achter dat ding zit 

een hele eeuwenlange Japanse traditie van gebruiken, betekenissen en symbolen.                 

In mijn ogen verhult de kimono het geheim van het leven, omhult het lichaam, neemt de 

vorm aan van een kruis, symboliseert de jaargetijden, de feesten en droefenissen, leven en 

dood.                                                                                                                                    

Voor Hans van Hoek zijn de kimono’s uitgangspunten voor zijn composities, de 

structuur van zijn schilderijen geworden, waarnaar hij zolang heeft gezocht maar die 

eigenlijk al heel vroeg in 1975 klaar lag.  

 

                           
Kimono met zwaan en vlinder, 234x198.5, 2017-2018  

‘Kimono met zwaan en vlinder’ wordt omarmd door een abstracte platte lijst die 

overloopt in het doek. Dit schilderij is een van de hoogtepunten in deze tentoonstelling. 

Wat een liefde, eenvoud en poëzie straalt van dit grote kunstwerk!                                      
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‘There is no other God than life itself’ heeft een uitbundig zwaar versierde donkere lijst 

met vissen en ranken als decoraties. Het blauw van delen van de kimono is hemels, een 

verering van onze aarde. Een gebed bestemd voor onze tijd waar de aarde door ons 

toedoen het bijna begeeft. 

                           

                                                        
There is no other God than life itself, 252x212, 2016 -                              Ludwig van Hofman (1861-1945) 

 

Hans van Hoeks schilderijen gaan over het verlangen naar Eenheid, een Eenheid waarvan 

wij heden erg ver verwijderd zijn. Een Eenheid die Hans van Hoek met tomeloze inzet en 

liefde overbrengt naar de toeschouwer. Hans van Hoek wil overtuigen én getuigenis 

afleggen. Hij schroomt er niet voor God of het Mysterie aan te roepen.                            

Zijn werken zijn zeer symbolisch. Zijn lijsten doen denken aan die van Klimt en Ludwig 

von Hofman en aan die van Jugendstil- Art-Nouveau, ze zijn Gaudiaans, Wagneriaans…    
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Kunstenaarschap is geen MAKKIE, het vergt alles van je, er is geen keuze, het is alles of 

niets in je leven.Ik herken dat. Voor veel mensen is dat moeilijk te vatten. Er moeten 

grote opofferingen gebracht worden. Zooals El Greco en Cézanne BEZETEN waren zo is 

het ook Hans van Hoek. Twijfel zal er ook zijn, grote twijfel ook, maar tenslotte is er 

maar één weg en dat is je eigen levenspad volgen en trouw blijven. Onverzettelijk en 

onverwoestbaar. Dat is wat ik ervaar in Hans van Hoek zijn schilderijen.  

 
Universe of Universe, Conversations with God by Neal Walsch book4, 2019 
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Of je gelooft in God of niet maar één ding is zeker: Wij zullen het zelf moeten doen, wij 

mensen kunnen diep vallen maar ook hoog stijgen. En ten slotte, misschien zal in de 

ogen van sceptici de wereld van Hans van Hoek hoogdravend en over de top zijn, maar 

hij doet het met zijn hele hart, tot in de kleinste details schenkt hij aandacht aan de 

wereld en het universum en hoe de kunstwereld ooit zal reageren zullen we moeten 

afwachten, maar ze zullen niet buiten hem kunnen. 

   

‘Be Still and Know Me’, olieverf op doek, 243x194, 2016-2017 
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Deze schilderijen vertonen niet meer de gekunsteldheid van het geforceerde zoeken naar 

een struktuur, maar zijn uit zichzelf geboren. De kimono’s openbaren zich hier als een 

natuurlijke vanzelfsprekendheid, ze vormen soms door weglating en abstracte 

aanwezigheid - bijna onzichtbaar- de sleutel tot een perfecte structuur of compositie. 

In april 1609 werd het Twaalfjarig Bestand tussen Spanje en de Zeven Verenigde 

Nederlanden gesloten. Om de nederlaag van de Spanjaarden voor het grote publiek af te 

leiden bedacht de hertog van Lerma, adviseur van koning Filips 111 (1578-1621), een 

verrassing voor het volk. Er moest iemand de schuld krijgen. Daarom moesten alle 

gekerstende Moren het land verlaten. Dit had als gevolg dat voor alle eenvoudige 

werkzaamheden die door de Moren werden verricht plotseling geen werkkrachten meer 

waren en als gevolg hiervan de economie instortte. Laat dit een les zijn voor ons in deze 

tijd waar sommige politieke partijen proberen buitenlanders de schuld in de schoenen te 

schuiven van al onze problemen. El Greco verzette zich er tegen, ook hij was ten slotte 

een refugié. 

In datzelfde jaar 1609 werd El Greco getroffen door twee attaques. Na een moeilijke 

genezing begon El Greco vanaf ergens in 1610-1614 aan zijn laatste schilderijen: 

Christus en de 12 Apostelen. Echter ook aan zijn Laocoön (zie p.6-7). In de situatie waarin 

El Greco verkeerde staat de Laocoön voor de omklemming van zijn wereld door de twee 

attacks. El Greco heeft zich kunnen bevrijden uit zijn omklemming en heeft zich niet 

laten vermorzelen zoals de Trojaanse priester en zijn twee zonen. In iedere tijd krijgt een 

oorspronkelijk verhaal een andere interpretatie. El Greco schiep nog 14 meesterwerken. 

Naar mijn opinie bewijst Hans van Hoek in deze tentoonstelling dat hij zich heeft bevrijd, 

dat hij nu in staat is alle teugels te laten vieren. Er staat ons kijkers nog veel moois van 

hem te wachten. 

P.S. ……..Hans van Hoek, Gerrit van Bakel, Michel van Bakel, Erik en Dirk van Lieshout zijn schilders 

uit Deurne… Hans van Hoek: El Greco interpretaties zijn te zien in de St. Willibrorduskerk Deurne.                                                                                                                                     
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