
Het is niet wat het is … 
 

Over kunst, appels en citroenen 



LUCAS CRANACH DE OUDERE, Adam en Eva,1526, 
117 x 80 cm, Courtauld Gallery, Londen 

Het verhaal van Adam en Eva 
... en van de Nieuwe Eva 

HANS MEMLING, Diptiek Maarten Van Nieuwenhoven, 1487, St. 
Janshospitaal Brugge, 52 x 41,5,  



JACOB VAN HULSDONCK, Stilleven met citroenen, sinaasappels en 
granaatappels, ca. 1620-1640, Paul Getty Museum, L.A., 42 x 49,5 cm 

Het virtuose nabootsen van de werkelijkheid.  

CARAVAGGIO, Basket of Fruit, ca. 1597, 31 x 47cm, Pinacotheca 
Ambrosiana, Milaan 



EDOUARD MANET, De Dame met de Papegaai, 1866, Metropolitan NY, 185 × 128,6 cm 

De citroen is een bijkomstigheid in het portret maar plastisch 
allerminst. Het geel accent licht het werk op.                                                        

Manet kent de suggererende kracht van de toets.   



« Avec une pomme, je veux étonner Paris! » 
(Ik zal Parijs verbijsteren met een appel) 

PAUL CÉZANNE, Stilleven met appels, 1878 

Een schilderij is geen appel, het is een 
schilderij. Cézanne: vorm is kleur.  



De appels van PICASSO, 1909-10 

Picasso gaat extreem 
door op Cézanne.  



Apples on a Table, Green Background, 
1916,Chrysler Museum of Art, 115 x 89 cm 

Les pommes, 1944, ink on paper laid on card, 31,5 x 40,5 cm 

HENRI MATISSE Een schilderij is een plat vlak ! 

“Expressie betekent voor mij niet de 

hartstocht op iemands gezicht of een 

heftig gebaar.  De hele compositie van 

mijn schilderij is expressief.  De plaats 

die de figuren of objecten innemen, de 

lege ruimten daaromheen, de 

verhoudingen, alles speelt een rol.  Een 

kunstwerk moet in zijn geheel 

harmonieus zijn.  Overvloedige details 

zouden de beschouwer afhouden van de 

essentiële elementen. “  



BART VAN DER LECK, Stilleven (bakje met appels), 1921, 
Centraal Museum Utrecht, 30,5 x 41 cm 

Het ‘deconstrueren’ van de voorstelling 
en de hoofdkleuren volstaan. 



EDWARD WESTON, Pepper No. 35, 
1930, Metropolitan NY 

EDWARD STEICHEN, Dana and the 
Apple, 1922, 51 x 41 cm 

An unemployed man sells apples during the Great 
Depression, circa 1930s 

Abstraheren door 
kadrering en belichting 

Zachte focus op het gezicht en 
scherpe focus op de appel  

Reportagefotografie  



NICOLAS DE STAËL, Cinq Pommes, 1952, huile sur toile, 38 x 61 cm. Paris, collection privée 

De Staël zoekt het ultieme (onmogelijke) huwelijk tussen figuratie en abstractie. 



Ceci n'est pas une pomme, 1964 

RENÉ MAGRITTE 
 Le fils de l'Homme, 1964, 116 cm × 89 cm 

Zo accuraat mogelijk een 
appel schilderen om dan een 
mysterie te tonen.  

Een voorwerp heeft 
nooit dezelfde 
functie als zijn 
naam of zijn beeld. 



LUC TUYMANS, Apple, 1993  Oil on printed paper on painted wood, 25.4 x 26.7 cm, MOMA 

“Vertrouw geen beeld” 

Geïnspireerd op een foto uit 
een politiearchief: appel 
achtergelaten door 
moordenaar, de tandafdrukken 
identificeerden hem. De 
banaliteit van dingen kan zo 
veelbetekenend zijn. 



De wereld laten krimpen door de wereldkaart op appels te tatoeëren.  

SARAH VAN LAMSWEERDE, Shrinking the World, 2013 

Video 
https://www.sarahvanlamswee
rde.com/shrink-the-world 
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https://www.youtube.com/watch?v=pXPP8eUlEtk 

SAM TAYLOR-WOOD, Still Life, 2001, Tate Londen  

“Een stilleven is nog steeds een stilleven, zelfs in de transformatie van schilderkunst naar film. Ik ben geïnteresseerd in 
ideeën die verband houden met sterfelijkheid en het verstrijken van de tijd, net als de Nederlandse oude meesters.” 

https://www.youtube.com/watch?v=pXPP8eUlEtk


CONCLUSIE: 
 

Het is niet wat het is 
‘t is wat je ermee doet.  



https://www.youtube.com/watch?v=VcAdwAAM_To 
 

Ik ken een man met een gitaar 
Zo één met hier en daar een snaar 
Maar als hij speelt 
Doet hij dat godsalmachtig goed 
Hij speelt met vijvers vol talent 
Op dat gammel instrument 
Maar dat geeft niks 
Want hij weet echt hoe het moet. 
Ik ken een vrouw, ze heeft een lijf 
Voor op zijn minst een vrouw of vijf 
Maar als ze danst dan voel je echt 
Een warme gloed. 
Ze zwiert haar kilo’s in het rond 
En draait tornado's met haar kont 
Tien keer sexier dan initieel bedoeld 
Ohohoho 
Het is niet wat het is, ’t is wat je d’er mee doet 
Ohohoho 
Het is niet wat het is ‘t is wat je d’er mee doet 
Ik ken een man met een mandaat 
Die omdat dat mandaat bestaat 
Zich aanstelt als een wolf in schapenvacht 
Zijn zelfbeeld houdt hem in de waan 
Dat hij de bal nooit mis kan slaan 

En hij suddert in het sausvet van zijn macht 
Ohohoho 
Het is niet wat het is ‘t is wat je d’er mee doet 
Ohohoho 
Het is niet wat het is ‘t is wat je d’er mee doet 
De bal van Maradonna 
Balancerend op zijn voet 
Het potlood van Picasso 
Dat het soms niet meer zijn moet 
Isaac Newton zag een appel en 
Dacht zie ik dat goed 
Het is niet wat het is 
Het is wat je d'r mee doet 
Op een Amerikaanse school 
Raakte een jongen op de dool 
Een basebalknuppel en 
Een spoor van bloed 
Het leven had hem wat gekraakt 
Dat hij zijn school maar afgemaakt 
Want die basebalknuppel 
Gaf hem heldenmoed 
Ohohoho 
Het is niet wat het is ‘t is wat je d’er mee doet 
Ohohoho 
Het is niet wat het is ‘t is wat je d’er mee doet 

Bart Peeters, Het is niet wat het is   

https://www.youtube.com/watch?v=VcAdwAAM_To

