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De boodschap van het licht dat op de muur valt
- het realisme van Evert Meilink

Riet van Dijk

Hij vindt dat je een kunstschilder alles moet kunnen vragen over hoe hij zijn schilderijen maakt. Dat moet duidelijk zijn en
daar kun je een kunstenaar zelfs op aanspreken. Daarom een kijkje in de keuken van fulltime kunstschilder Evert Meilink,
in het Friese Buitenpost.

Op weg naar Buitenpost, in de trein die de grens tussen Groningen en Friesland passeert, vraag ik mij af of de schilder die
ik ga bezoeken, dit landschap dat hier aan mij voorbijkomt, ook heeft geschilderd. Ik heb al een paar foto's van zijn
schilderijen bekeken - houtskoolschetsen van kraaien en een schilderij van het huis waar hij geboren is, in Gramsbergen.
Hij maakt vooral 'natuurgetrouwe' schilderijen en noemt zijn stijl realistisch.
Evert Meilink (1960) maakte ooit een korte abstracte periode door, nadat hij in zijn studententijd Delfts aardewerk had
beschilderd en aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag minutieuze tekeningen van
dennentakken maakte. Na zijn opleiding, die klassiek georiënteerd was, ging hij grote abstracte landschappen maken. Hij
beschilderde ook eens boeken, maar nu is hij weer teruggekeerd naar de realistische stijl. En zelfs naar zijn geboortehuis in
Gramsbergen, want "dat komt nu heel sterk terug", zoals hij zelf zegt.

Realisme
In het atelier van Evert Meilink staan de schilderijen zij aan zij. Veel van waar hij de afgelopen jaren mee bezig is geweest,
staat hier tentoongesteld. Ik kijk nieuwsgierig rond en de schilder begint mij alvast zelf iets te vertellen over zijn werk. Er
staan verschillende schilderijen van het huis in Gramsbergen. Van een ervan straalt een intens en tegelijk sfeervol licht af -
het is een van de schilderijen waarmee Evert Meilink zelf het meest gelukkig is. Over andere schilderijen die er hangen, valt
een schaduw, vaak gecontrasteerd met bijvoorbeeld een stuk lichte lucht, dat achter de boerderij vandaan komt. Weer
andere schilderijen zijn nog in staat van wording of hangen voor de schilder zelf op zicht. Eén groot schilderij van de zee,
dat bijna een hele wand in beslag neemt, is in opdracht geschilderd, wat wil zeggen dat het onderwerp ervan in overleg is
bepaald. Er hangen ook enkele portretten, van zijn vrouw en van een van zijn kinderen. Sinds zijn tijd aan de academie
heeft hij geen portretten meer geschilderd, maar nu portretteert hij graag mensen, ook in opdracht. Het zijn vooral kinderen
die hij heeft geschilderd - die hebben naar zijn zeggen nog de meeste tijd om ervoor te gaan zitten.

Bloeiende cactussen
Veel van de schilderijen in het atelier zijn momentopnames - van zijn zoontje in bad bijvoorbeeld. Of ze vormen een
spontane weergave van wat Evert Meilink in zijn omgeving ziet. De schilderijen van de bloeiende cactussen vallen direct
op, door hun levendigheid en vooral door de felle kleuren. De cactussen komen van de vensterbank bij hem thuis en toen
ze onverwacht gingen bloeien, heeft hij ze onmiddellijk geschilderd. Eigenlijk moet hij zelf aan deze schilderijen wennen,
bekent hij. Het is niet zijn gewoonte om zulke felle kleuren (veel rood en rose) te gebruiken. Felle kleuren passen niet bij
zijn manier van schilderen; hij vindt het bijna pijnlijk scherp. Maar het waren niettemin bloeiende cactussen die hij deze keer
wilde schilderen. Hij liet zich leiden door wat hij zag.

Het ambacht
Evert Meilink kan precies vertellen wat er gebeurt als hij met een schilderij bezig is. Tijdens het schilderen schrijft hij soms
ingevingen en gedachten op die bij hem opkomen. Deze aantekeningen leest hij onder ons gesprek voor. Daardoor springt
hij het hele gesprek lang steeds weer van het ambacht van het schilderen over op wat het schilderen voor hem betekent en
zijn visie op kunst. Hij wijst op een schilderij van eikenbladeren en begint uit te leggen wat er allemaal achter een realistisch
schilderij zit. Ik leerde hoe je een realistisch schilderij kunt bekijken, zonder het alleen als een geschilderde foto te zien.
Het schilderen begint bij Meilink met het kijken, met het opvangen van visuele indrukken uit zijn dagelijkse omgeving. Dit is
heel belangrijk, vindt hij; het kijken is essentieel voor het schilderen. Vervolgens maakt hij vaak voorbereidende schetsen,
want, "als je iets kunt tekenen, kun je het ook schilderen". Hij tekende bijvoorbeeld een dode kraai, die hij gevonden en
mee naar huis genomen had, in verschillende houdingen en probeerde ondertussen te vatten hoe het licht op de kraai viel.
Dit zoeken blijft hij ook tijdens het schilderen doen. Het schilderen is naar zijn overtuiging zoeken naar een essentie, een



systeem - "ik probeer tijdens het schilderen een ordening te vinden, die bij mijn gevoel voor harmonie past".
Dit houdt concreet tijdens het schilderen in dat hij steeds aan het vereenvoudigen is. Hij vraagt zich voortdurend af waar de
koele en de warme tonen moeten komen en welke dingen, die daaraan afbreuk kunnen doen, hij weg zou moeten laten. Zo
heeft hij de eikentak geschilderd: toen het schilderij af was, had de tak minder bladeren, maar toch laat het schilderij zien
hoe de eikentak er in werkelijkheid uitziet en heeft de schilder de 'essentie van de eikentak' eruit kunnen halen.
Hij is steeds bezig, licht hij toe, "met het in elkaar werken van dingen, het doorwerken van tonen": "Schilderen is hier
eigenlijk het ophalen en naar de achtergrond plaatsen van tonen, tot de perfecte balans ontstaat. Ik schilder net zolang tot
de lichte delen in de achtergrond raken aan de lichte delen in het eikenblad. En in het bruine blad gaat net zoveel groen tot
het raakt aan het groene blad." Hier komt ook weer ter sprake dat Meilink geen felle coloriet gebruikt. Hij houdt ervan als
een schilderij op een 'stemmige' manier is geschilderd. Hij streeft naar een ordening in het schilderij, die tot stand komt in de 
harmonie tussen de kleuren. "De kleuren moeten elkaar weerkaatsen en uiteindelijk moet het schilderij zo een eenheid
worden." In het contrast tussen het licht en de schaduw, tussen de heldere en de donkere kleuren ontstaat de harmonie, de
schoonheid die hij wil laten zien.
Aan de andere kant streeft hij ook naar een bepaalde frisheid in zijn werk. Die frisheid heeft te maken met spontaniteit, met
de levendigheid van de bloeiende cactussen. Maar deze helderheid kan hij ook krijgen door zijn schilderijen in
verschillende tonen op te zetten. Het licht op de boerderij in Gramsbergen heeft hij kunnen schilderen door de tonen niet
direct in elkaar te werken. Door te wachten tot de onderliggende tonen droog zijn en dan met nieuwe tonen verder te gaan,
wordt ook 'een helderheid opgebouwd'.

Intuïtie en inspiratie
De ordening, waarop hij in het gesprek steeds weer terugkomt, kan ook worden gezien als een evenwicht tussen wat de
schilder doet en wat hij wil. "Het zoeken naar een perfecte balans gaat volgens een ijzeren logica, maar toch kun je de
intuïtie niet uitschakelen." De ordening ontstaat in het schilderij en als het niet lukt om de ordening te vinden, zegt Evert
Meilink, dan kun je alles maar beter 'afschrapen', dan is het geen goed schilderij. Daarom traint hij zich ook in het
signaleren van het vaagste gevoel dat er iets niet goed zit. Het gaat om een ingeving die hem in een flits doet inzien dat een
toon niet klopt, en die hem vertelt dat hij bijvoorbeeld net iets meer paars moet gebruiken.
Meilinks keuze van onderwerpen wordt ook bepaald door zijn kunstzinnige intuïtie, die hem zegt of hij in een onderwerp de
ordening waar hij naar streeft, kan aanbrengen. Op dit moment is hij dus bezig met schilderijen van zijn geboortehuis en in
deze schilderijen is het licht weer heel belangrijk. Het licht dat van veel van zijn schilderijen afstraalt, is iets dat Evert
Meilink altijd heeft willen schilderen en dat hij ook altijd weer opmerkt in zijn omgeving.
Typisch voor zijn onderwerpskeuze is ook Meilinks interesse voor noordelijke streken. Hij laat een schilderij zien waarop
een bergachtig, ruig landschap is afgebeeld, en aan de wand hangt een houtskoolschets van kariboes. Hij heeft het idee dat
dit soort landschappen in het hoge Noorden in werkelijkheid bestaat. Meilink is tevreden over het schilderij, maar over de
tekeningen van de dieren die hij in boeken heeft bekeken, maar nog niet in werkelijkheid heeft gezien, heeft hij zijn twijfels.
Deze noordelijke landschappen en dit licht blijven hem aantrekken, maar aan de andere kant kom je volgens hem toch het
beste uit door dicht bij huis te blijven.
Dit idee dat je ook in het schilderen dicht bij huis moet blijven, doet mij weer denken aan de terugkeer in zijn kunst naar
zijn geboortehuis. Maar eigenlijk heeft deze uitspraak vooral te maken met het principe van Meilink dat je moet schilderen
wat je kunt zien, en met zijn streven om de essentie van de dingen in een gedetailleerde, realistische stijl te schilderen.

Chaos bij Kokoschka
Meilink geeft zelf ook aan dat het in het maken van een kunstwerk gaat om een interactie tussen de inspirerende werking
van de omgeving en de manier van werken van de kunstenaar. Hij zegt: "Mijn eigen schilderijen zitten heel dicht op mijn
huid". Wat hij hiermee bedoelt, komt heel mooi naar voren in wat hij zegt over andere kunstenaars en hoe hij kijkt naar
andere schilders. Hij bekijkt het werk van anderen met een ambachtelijk oog en vraagt zich niet alleen af, als hij het niet
mooi vindt, of dit nu kunst moet zijn. Hij kijkt: "Wat kan ik hiervan meepikken, en hoe kan ik toch mezelf blijven? Wat wil
ik schilderen?" Een schilder als Kokoschka (een Oostenrijkse, later Britse expressionist) bijvoorbeeld fascineert hem. Hij
durft dingen in het schilderij te laten staan - de 'toetsen', verduidelijkt hij, die eigenlijk heel slordig geschilderd zijn of buiten
het kader van de compositie vallen. Kokoschka verbaast hem steeds weer: hij gaat naar zijn gevoel veel te ver, maar,
denkt hij, "kennelijk was Kokoschka er zo van overtuigd dat dit mocht, dat hij het gewoon deed".
Meilink vult dit commentaar op het werk van Kokoscha aan met zijn visie op de vraag waar de kunst en de inspiratie
eigenlijk vandaan komen: "De manier waarop wordt geschilderd, komt regelrecht voort uit de persoonlijkheid van de
schilder. Zijn gevoel voor harmonie is te zien in zijn werk, maar ook zijn twijfel en zijn dwangmatigheid."
Dat onthult hij ook als zijn eigen probleem; af en toe vervalt ook hij in dwangmatigheid. "Soms doe ik iets in een schilderij



waarvan ik denk dat het moet; dat is dwangmatig, het vrije, losse schilderen is dan weg." Even denkt hij ook nog na over
de compositie en de harmonie in een schilderij - die bij Kokoschka niet het belangrijkste lijken te zijn - en zegt dan: "Een
schilderij moet goed van toon zijn..., al is dat eigenlijk ook niet het allerdiepste, allernoodzakelijkste". In het verleden vond
hij compositie nogal eens belangrijk, maar nu hecht hij er minder waarde aan. De kracht van het schilderij verdwijnt, als de
compositie zich teveel gaat opdringen. "Eigenlijk", besluit hij, "is een schilderij ook niet in woorden te vangen, het beleven is
het belangrijkste, het zien."

Painter's block
Hij heeft nooit, zoals dat hedendaagse schilders kan overkomen, te maken gehad met een 'painter's block ', met het gevoel
dat er niets meer te schilderen valt. Evert Meilink kijkt niet alleen naar binnen, zoals sommige moderne schilders dat
misschien te veel doen. Hij vindt juist de buitenwereld zo mooi gemaakt en zo boeiend om naar te kijken. Naar zijn gevoel
is het leven eigenlijk zelfs te kort om alles te kunnen schilderen. Hij beschouwt het bovendien uit eigen ervaring als een
groot nadeel van het abstracte schilderen, dat je teveel in jezelf blijft ronddraaien. Voor hem was daarom indertijd de
overgang van de abstractie naar de zichtbare werkelijkheid moeilijk.
Op een andere manier raakt hij echter wel eens geblokkeerd tijdens het schilderen. Hij heeft gemerkt dat je als schilder
verkrampt kunt raken als je te veel denkt, als je te veel stilstaat bij welke kleur gebruikt zou moeten worden. Maar aan de
andere kant zegt hij dat hij nu zo thuis is geraakt in zijn palet, dat hij haast zonder erbij na te hoeven denken, naar de juiste
kleur grijpt. Hij voegt nog toe: "Als je iedere ingeving onmiddellijk kunt verwezenlijken, dan ben je echt goed aan het
schilderen!"

'Boodschap'
Voor Evert Meilink persoonlijk betekent het schilderen heel veel. Hij kan diep tevreden zijn als een schilderij gelukt is, en
omgekeerd is dit gevoel ook een indicator dat het schilderij echt goed is. "Een ochtend goed schilderen", zegt hij, "en alle
problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon." Het schilderen is heel sterk verweven met zijn leven en met het kijken naar
zijn omgeving en naar de wereld. Op mijn vraag of hij in zijn kunst ook iets aan andere mensen zou willen overbrengen,
geeft hij echter niet direct een bevestigend antwoord. Hij is ervan afgestapt om zich in te beelden dat andere mensen kunst
nodig hebben, zoals hij zelf het schilderen nodig heeft om verder te kunnen.
Aan de andere kant lijkt het echter ook vanzelfsprekend voor hem te zijn dat zijn kunst een boodschap heeft. Hij zegt,
overtuigd: "Een schilderij is één en al boodschap. Het licht dat op de muur spiegelt, is een boodschap." Het idee dat hij een
boodschap over zou moeten brengen, is nooit echt belangrijk voor hem geweest. Hij heeft daarom ook niet de neiging zich
te onderscheiden van niet-christelijke kunstenaars, die, verzekert hij mij, dezelfde uitgangspunten wat betreft schilderen
kunnen hebben als hij. Hij wil zich houden bij wat hij ziet, bij de geschapen werkelijkheid van de aarde, van het licht. Het is
voldoende wat je om je heen hebt. God heeft de schepping gemaakt, die is af en daar hoef je niets meer aan toe te voegen.


