
Zij kunnen de lente niet annuleren
In 2002 
verschijnt een opmerkelijk kunstboek: 'SECRET KNOWLEDGE, rediscovering the lost technics of 
old masters'. ('GEHEIME KENNIS, de herontdekking van de verloren gegane technieken van de 
oude meesters').
De auteur is geen kunsthistoricus, maar een bekende kunstenaar: David Hockney, geboren in 1937 
in Bradford (U.K.)
Hockney is een kunstenaar die hunkert naar kennis over kunst. Hij duikt in de geschiedenis en 
onderzoekt. Niet aan de hand van feiten of geschreven bronnen maar hij vertrouwt op zijn ogen: dat 
zijn zijn belangrijkste bronnen.
In zijn enorme atelier maakt hij een tijdlijn van afbeeldingen van kunstwerken door de eeuwen 
heen. Dan ziet hij in de 15e eeuw en met name in de Vlaamse kunst een enorme sprong in kwaliteit,
vooral wat betreft het realisme in de portretkunst en de stofuitdrukking. 
Zijn conclusie: de Vlaamse schilders, met Jan van Eyck voorop, gebruikten al optische 
hulpmiddelen: spiegels, speciaal geslepen lenzen en zelfs denkt hij aan het gebruik van een Camera 
Obscura.
De reactie van de kunstwetenschappers was niet mals: “onmogelijk dat ze toen al over die kennis 
beschikten, verzinsels van een fantast, laat Hockney lekker schilderen, dan doen wij ons werk...”
De titel van de huidige gesloten tentoonstelling in Gent geeft Hockney zijn gelijk: 
'VAN EIJCK: een optische revolutie'

In November 2018 
is David Hockney in Wenen. Hij staat op het punt het Kunsthistorisch Museum binnen te gaan om 
de grote overzichtstentoonstelling van zijn geliefde Pieter Brueugel de Oude te bezoeken wanneer 
zijn telefoon afgaat: op de veiling van Christie's in New York is zijn schilderij 'zwembad met twee 
figuren' uit 1972 geveild voor 79 miljoen euro.



Hockney is daarmee in een klap de 'duurste levende schilder' van het universum. Financieel 
voordeel heeft hij niet van de transactie: tot op heden weet hij niet wie de koper is. Het gevolg is 
wel dat zijn naam in de kunstwereld voorgoed gevestigd is.

Voor het gemak wordt Hockney ingedeeld bij de grote kunststroming van de jaren 60 van de vorige 
eeuw: de popart. Enerzijds is dit begrijpelijk: Hockney begon zijn kunstenaarsloopbaan in die 
periode, hij zette zich af tegen de abstracte kunst en zijn kunst is altijd toegankelijk, herkenbaar en 
ongecompliceerd geweest. Maar zijn schilderijen hebben niet de oppervlakkigheid en consumptieve
uitstraling van de pop-art. En goed kijkend zien we ook de invloed van de kleurenrijkdom van 
Matisse en de abstraherende vormgeving van Picasso.
Maar bovenal kenmerkend is het plezier van het ambachtelijke schilderen dat de doeken zo 
aantrekkelijk maakt en waardoor je er zo blij van wordt.
Hockney vernieuwt zichzelf door steeds nieuwe series te maken die hij thematisch uitwerkt:
de intussen beroemde zwembadschilderijen, portretten van zijn vrienden en kennissen, zijn geliefde 
teckels Stanley en Boodgie, Engelse landschappen..…

In het voorjaar van 2019 
is de grote confrontatie van de soms meer dan levensgrote en samengestelde schilderijen van 
Hockney met de geemotioneerde landschappen van Vincent van Gogh, te zien in het van 
Goghmuseum: ‘The Joy of Nature’.
Hockney maakte de schilderijen in zijn geboortestreek in Yorkshire. Hij is dan al over de 80.

Van Gogh: “ik kan soms zo verlangen naar landschap te maken, …...en ik zie in de hele natuur, b.v. 
boomen, expressie en als ‘t ware een ziel.
Hockney: “veel mensen kijken naar de grond om te zien hoe ze kunnen lopen, maar echt kijken 
doen ze niet. Van Gogh kijkt echt!”
Echt kijken, de wisseling van de seizoenen, het veranderende licht, de verschillende 
weersomstandigheden. Dat is de band tussen van Gogh en Hockney.



Begin 2020 
trekt David Hockney zich terug op het platteland van Normandie. In enkele maanden wil hij een 
gigantisch langgerekt kunstwerk maken over de komst van de lente.
Het idee voor de opzet is ontleend aan het tapijt van Bayeux.
Ondertussen zit hij, weliswaar samen met zijn ‘hofhouding’, in isolatie. 
Hij stuurt een ipadschilderij de wereld rond, voorzien van een pakkende boodschap:

“they can’t cancel spring”

De narcisjes zijn teer en kwetsbaar. Ze laten vooralsnog hun kopjes hangen, maar je ziet het: 
ze zijn fier, moedig en gaan het halen! 
Een mooi voorbeeld voor ons……




