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HIERON PESSERS: EEIV TALENT UIT HET Ií/ETS

Emoties herheleeÍd in rust op'lyrische & tragische doeken'

DOORELZELINE
VAN AMER,ONGEN

lnhet, Steilelijk Museum van
Gouda is op het ogenblik een
tentoonstelling te zien van
schilderijen van Hieron Pes-
sers. E€n totaal onbekende, ali€
plotsklaps van zich laat zien
met'veertien lyrische & tragi-
sche doeken' van grootfor-
maat. Het gebeurt niet vaak
dat een mijns inziens zo groot
talent zomaar uit de lucht
komt vallen. Meestal tekent
zich voor ale oplettende kijker
eerst langzaam maaf zeker een
nieuwe stroming àf tegen ile
(kunst)hemel en pas daarna
aluiken daaf namen lrii op.
Maar Pessers komt echt'uit
het niets'en dat maakt het de
critici moeilijk, want hij valt
niet in te lijven bij een bepaal-
de school. Zou je dat toch wil-
len- het beestje moet een
naam hebben - dan lijkt me de
omsch(ijving'een soort Nieu-
we Romantiek' het meest toe-
passelijk, ervan uitgaand dat
ale meest treffende definitie
van Romantiek is: emoties
herbeleefd in rust.

Die omschrijving, overigens
niet van mijzel( gaat wel zeer
sterk op voor het werkvan
Hieron Pessers. Zijn werk fasci-
neert íloor de tegenstelling tus-
sen de emotioneel seladen on-
derwèrpen en de bijna koele
weergave ervan. Heftige emo-
ties als verdriet, verlangen, ver-
Iatenheid, worden mei wegla-
ting van overbodige details,
heel afstmdelijk verbeeld in af-
gewogen, rustige composities
en harmonieuze kleurstellin-
gen.

Verhaal

Ieder schilderij vertelt een ver-
haal, maar belangrijker dan
het verhaal is de schildertech-
nische wi.jze waarop Pessers
zijn verhaal vertelt. De span-
ning ontstaat niet zozeer door
wat zich afspeelt op zijn doe-
ken, maar veelal door de wijze
waarop deze is weergegeven.
Wat dat betreft kan de schilder
(gelukkig) niet ingedeeld wor-
den bij de zogenaamde verha-

Iende schilders, waarbij het
anekdotische van het moment
zo voorop staat (en datzo gauw
verveelt).

Pessers werk blijft, mij althans,
boeien en vooral intrigeren.
Een paar dagen na de vernissa-
ge in Gouda bel ik Hieron daar,
om op.
Ik zeg datik op de opening
was. 'Ik hou niet van tentoon-
stellingen', is zijn reactie.'Ik
vertoon mezelf dadbij liever
niet'. Als ik zeg dat zulke din-
gen er toch bijhoren, dat hij
zich niet kan blíjven verstop-
pen, reageert hij: 'Onzin, er zijn
misschien kunstenaars die dat
nodig hebben, maar voor mij
werkt die verbinding met de
buitenwefeld negatief. Ik ben
al ziek genoeg'.

Een voor mij ontmoedigend be-
gin van het gesprek, want ik
bel hem eigenlijk niet alleen

om hem te complimenteren,
maar ook om hem uit te nodi-
gen voor een interview. Ih waag
het er toch op, maar krijg nui
op rekest: 'Ik zou het zeer op
prijs steUenals jij in HN zqu - -
schriiven watie vàn m'n werk
vindt (dat beloofik meteen,
E.v.A.)het gaat om het werk en
ik geloofniet dat een gesprek
met mij bijdraagt tot beter be-
grip van dat werk. Ik heb nooit
een interyiew met ilembrandt
gelezen. Jij wel?'

Gespleten
Ervolgt een lange discussie
over het nut van interviews,
waar de hele wereldliteratuur
en -kunstgeschiedeDis aan te
pas komen. Qua kennis leg ik
het loodje, maarik bereik, tot
m'n eigen verbazing, toch dat
hij toestemt in 'een gesprekje'.

Er is wel een restrictie, een
bandrecorder mag beslist niet
worden gebruikt: 'Ik haat dat
gesproken taaltje geschreven'.

Een {'eeh laterzitteri we in zijn
atelier. Hij excuseert zich dat
het er zo ongezellig uitziet. Al
zijn muuryullende schilderijen
zijn in Gouda en het werk van
zijn tante, Henriétte Pessers,
hangt op een oveEichtsten-
toonsteliing in Den Bosch (zie
HN van ? novetnberjl.). Het is
inderdaad wat kaal, mad wat
er staat is smaakvol, esthe-
tisch. Hieron zelfsteekt won-
derlijk aftegen zijn stijlvolle
ohgeving: witte slobberbroek
met daarop een helgeel T-shirt
met een rood-zwarte aÍbeelding
van Mickey Mouse voorop, Het
laatste datje zou verwachten
van iemand die zulke lyrisch
romantische doeken maakt in
. f d ê u r ^ o a n  L l a ' r r ê n

Het valt me Ujdens heí gesprek
op, dat hij voi tegenstellingen
zit en als ik dat tegen hem zeg,
geeft hij dat giunderend toe:'Ik
ben een zeer gespleten per-
soonlijkheid'.

Buitenwereld
J e uiLt in aerband, met je uerk
Líeaer niets te mdkee hebben
met' d,e buitenu ef eLd.', maar
uaarom schiLd,er je dan? Het ís
toclr een Dorm Dm connunica'
tie? V ooÍ uqt, aoor wie d,oe j e
het dM?
'Voor iemand van wie ik hou'.

AL die schiLd"eríj en uoor één ie-
nand? Meen je d,at echt?
'Nou zeg twee' (lacht uitbun-
dig) '

Hge lxomt het d,at je nu p6 een
tentoonsteLLing llebt? SchiLder je
rcg niet zo Lang?
'Pas eenjaar ofzes, zeven. M'n
eerste doek'Two o'clock and
an evil night' dateert uit 19?5'.

Ddn ben je toch ari,j Laat in je
LeDen, zeg nd je derti$te pas,
gdan sclriLd,eren. Is het nooit
eerder in j e opg ekonen? Il< t i'|Ld
je zo'n geboren schiLd,er.
'Dat ben ik ook. Maar als je me
wilt vragen wailom ik er niet
eerder mee ben begomen,
schrijf maar (dicteert me): Door
omstandigheden van allerlei
aard' .

Zeoen j aar geleden bën je als-
nog naor d,e acad,emie gegaan,
ie Antuerpen. W6 daar een Le-
rdqÍ waar je speciaaL les Dan
uiLd,e lwbben?
'Nee, alleen vmwege het isole-
ment. Ik heb die anderha-lfjaar
ook rijwel uitsluitend model
getekend. Ik heb er niet leren
schilderen. Het enige dat ik wii-
de was de techniek onder de
knie krijgen om te kunnen ma-
ken wat ik wilde. En dát wist ik
precies, dat heb ik altijd al ge-
weten' .

ls er ook geen schiLd,er net ui,e
je je ueruant voeLt of die i,n-
uLoed. op je heeft gelwd.?
'Nee, maar er zijn wel schilders
die ik bewonder, een groot aan-
tal uiteenlopende figuren zoals
Goya, Vermeer, Carravaccio,
Andy Warhol, maar op dezeifde
basis als waarop ik bewonde-
r ing heb voor sommige compo-
nisten ofschri jvers. In combi-
natie zijn ze wel een voedings-
bodem voor me geweest. Uiter-
aard' .

Isolement
lve praten over het schilderij
'Birds ofparadise' ,  waarop ze-
ven mensen naast elkaar zitten
aan een tafel (ik noem het voor
mijzelf steeds'Het laatste
avondmaa.l' . . .). Ogenschijn-
lijk zitten ze gezellig bijeen, is
er zelfs sprake van onderlinge
intimiteit, maar tegelijkertij d
zijn de personages stuk voor
stuk gevangen in hun eigen
emoties, staan ze gelsoleerd.
Nog sterker eryaar ik dat isoie-
ment in een doek als 'How clo-
se you are, yet how far'. Een
schilderij overigens dat vooral
qua compositie en opbouw heel
interessant is. Als je er een ver-
ticale lijn docr trekt, kijkt de
vrouw op die as naar rechts en
de man naar links. Dat geeft al
een scheiding. De enige verbin-
ding geven de handen van de
wouw, die teder de schouders
van de man omhelzen, maar
die verbinding maakt de (tech-
nisch knap verkregen) tegen-
steliing alleen maar tragischer.
Het Iijkt bovendien alsofzij de
macht in handen heeft (ze kijkt
bazig als een overwinnares)
maar hij siaaptl Kun je je meer
inje eigen isoiement terugtrek
ken, je aÍstandelijker opstellen

-dan in de slaap?

Op aL je schilderijen steelr meTr-
sen, meestqL meer dqn êétu. Ze
heb ben uo eLb qqÍ ueeL met eI-
kaar te maken, ma@Í stq@iL aarL
de qndere kalLt heel qLleen. Ze
zijft in uezetu ongelooflijlc een-
zaam net lLun uerLoren i,Llusies.
I s dat jouu beeLd. DqiL d,e nens?
'Dat is open voor inierprctatie'.

Kom, d,at is toch lLiet toeoalLig
mijn interpretatie? .Dqt beeLd
accentueer jij toclL?
'Vast wel. Dat is klaarblijkelijk
een aspect Cat mij boeit. Ik ben
gefascineerd door mensen'.

Waamee je d,us geen antuoord
geeft op mijn DÍoag of jij de
mens oob aLs een geDangene uqtl
zi,chzeLf ziet, een tot eel7z&dm-
IÊid gedoemde.
'Dat is wel degelijk een aspect
van de'condit ion humaine' . '

Vind, je ook niet dat die titeL
' Hou clnse lou qre, Aet lw@ far'
eígenlíjk op qI je wefk slqat? De
sLeutel ís?
'Min of meer wel, ja. Het zou
overigens wel makkelijk zijn,
hoefik verder geen nieuwe ti-
tels meer te bedenken'.

AL j e doeken zi,jn monumentqal,
met monumentqLe Líbten er oltl-
lrcen.
'Ik heb een heimelijke hekel
am kleine dingen: prullaria,
kleine voetjes, kleine manne-
tjes. Mijn schilderijen zijn trou-
wens niet monunentaal maar
levensgroot,  zoals het ' t  onder-
werp past'.

Míddelste paneel: oqn het dríeLuik 'Me, mgself and, I'

'How ctose Aou are, get hou far' + 2 0
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Ze doen me zo onhollands aan,
niet aLleen qua fomaat, oooraL
qua sfeer en oLLure.
'Dat ben ik misschien wel met
je eens, maar de kleurstelling,
de gesloten vormen en de inti:
miteit zijn wèl Hollands. Ik ben
tenslotte Hollander'.

Mqqr een Hollander die uooraL
itu llet buitenLand ( Rome, Pa-
ri,js, Lond,en, Antuerpen) heeft
ueÍtoefd.
'Ja, ik heb vijftlenjaa buiten
Nederland gewoond, mail ik
ben teruggekomen om hieÍ rus-
tig te kunnen schilderen'.

J e ÍLebt tot nu toe niets uilLen
p erkopen, lrcb i,k b egr epen,
'Met dat aspect kan ik me niet
ophouden. Commercie, vulgair,
bah! ' (zucht).

Wqqr Leeï je ddn um?
'Ik geefwat.les'.

J e kunt toch i,n de Beeldende
Kunst RegeLíng (BKR)?
'Wat is dat??? Doe me een lol. Zet
achter mijn antwoord maar een
heel stel vraagtekens'. (waar-
van akte).

Datueet je best.
'Ik heb een allieer van staatsin-
menging. Lopen, rennen, vlÍe-
d ê n  I r h q c  l ó L Ê f t ê n  n ê ê r '

Ak een museun iets ldn je zou
witLen kopen, zou je daar toch
geen bezuaar tegen hebben, ter-
wíjl dat net door stdatsinmen-

gítry v erkr eg etr b e LBting g e Lden
zou zx)n.
'Dat is iets anders, belasting
betaal ik ook en ik hou me aan
wetten en regels, logisch, maar
ik heb een fundamentele afkeer
van het maatschappelijk be-
stel ' .

Even later echter: 'Ach, het is
natuurlijk onzin mezelfzo aso-
ciaai afte schilderen. De maat-
schappij is uiteraard ook mijn
inspiratiebron. Daarbij: de
maatschappij is een optelsom
van individuen en voor het in-
dividu heb ik een groie belang-
stelling'.

Vrouwen
vooraL uoor DTouuen? Ze speLen
op ori,jueL aL je d,oèken em Lei-
dende ol lii dende hoofdroL.
'Ik geloofdat de vrouw en het.
zieleleve!van de vrouw per
traditie altijd fascinerende fac-
toren zijn geweestvoor kunste-
naars. Niet alleen voor schil-
ders, ook voor componisien,
schrijvers, frlmers, noem maar
op"

Kun ie dqt Derklqren?
'Op twee manieren: ofwei het
mysterie, ofwel identifrcatie
met het onbekende'.

Ik heb g eprobeerd je uerk in
mijn inLeiding ond,er te brengen
onder een noener en heb het
'een soorí Nieuue Ramdntiek'

qenoend. J e uerk maakt d.e íw
a nrk d at p e r soo nLi I k Der d'ne t,
uerLoren íLlusíes, p6 DerbeeLd
zi ln Idnq naddt ze ziJn Der
wierkt : mo ti e s lt erbe Le efd ín
rust.
'Ik reagegr niet primaÍ, mis-
schien ben ik daarom pas twrn-
tigjaar later gaan schilderen
dan anderen'.

J e @erk doet in eerste instantíe
even dmken @an dat Don P'!ke
KoclL. Wordt het daqr Paak nee
uergeLeken?
'De meeste mensen zulen er
wel toe geneigd zi jn mi i  vooral
in te l i jven bi j  een bestamde
school. Dat wordt gedaan uit
pure gemakzucht ofgebrek aan
fantasie. Ze doen mau.
Nosmaais, ik sluit aan bij de
helé twintigste-eeuwse cultuur-
ontwikkeung. Ik ben een niet
los te denken produkt van miJn
tiid. maar ik ben niet met één
bàpaalde school ofhguur ver-
bonden. Ik zou niet de anogan-
tie, ofliever gezegd de domheid
willen begaan te beweren dat
ik IK ben zonder wat voorin-
vloed dan ook. Ik onderscheid
me misschien doordat ik een
bredere belangstelling heb dan
de meeste schilders. Ik hou van
nuziek, literatuur, dáár komt
mijn inspiratie vandaan. Niet
bii die zes andeÍen die net
zoals ik schilderen'.

Zíjn dat er d'an zès?
'Nee, geen een'.

I

De tentoonstellins 'Veertien lyrische &
tragische doeken' vil Eielon Pess€rs is
tot l0isuari t€ zi€n in de Goudse Museq
casthuiskspel, Oosihaven 9, Goudà.


