
Een teken van leven  

Dit is de tweede wisselexpositie van 2019 die te zien is in de expositieruimte aan het einde van de boulevard van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis. De expositie heeft als titel ‘Een teken van leven’. Deze titel verwijst naar de natuurwerken 
van beeldend kunstenaar Paul van Dongen. Deze expositie is te zien vanaf vrijdag 5 april 2019 tot en met vrijdag 5 juli 
2019. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 24 mei 2019 om 16.00 uur en wordt verricht door Rob Smolders, 
auteur van het nieuwe boek ‘Voorgoed voorbij bestaat niet’. Paul van Dongen is dan aanwezig om zijn werk toe te 
lichten. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn (aanmelden kan via kunstcommissie@jbz.nl)

Paul van Dongen is beeldend kunstenaar uit Tilburg. Hij kent de expositieruimte van het ziekenhuis goed omdat hij de 
laatste jaren vaak in het ziekenhuis kwam in verband met familiebezoeken. Hij wil graag iets terug doen voor alle hulp en 
aandacht die hij heeft gekregen tijdens zijn familiebezoeken. Exposities op de boulevard hebben hem tijdens de bezoeken 
aan het ziekenhuis goede afleiding gegeven. 

De natuur inspireert hem en daagt hem uit. De zichtbare wereld bezielt zijn werk. Hoewel de mens doorgaans het 
hoofdmotief is in het werk van Van Dongen hebben we voor het JBZ een keuze gemaakt uit, wat hij noemt zijn 
natuurwerken. Bijna alles wat Paul van Dongen tekent, haalt hij uit wat de aarde laat leven en sterven: bloemen, planten, 
wieren, boomstronken, bomen, vogels, insecten, uilen en poezen. In zijn museale etsen zijn het groeien, bloeien en het 
verval een metafoor voor het leven.

“Ik teken naar de waarneming”, vertelt Paul van Dongen. Hij maakt elke dag een tekening. ”Het is voor mij een vereiste 
om mijn tekenvaardigheid elke dag tot leven te brengen”, vertelt hij. Voor Paul Van Dongen werkt het tekenen helend. Zijn 
tekeningen vertaalt hij met veel vakmanschap en precisie op de etsplaten waar hij later zwart/wit of kleurenafdrukken 
van maakt op papier. Dit resulteert in etsen die groots zijn in vakmanschap. Etsen met veel oog voor detail, waarin de 
toeschouwer zich kan verliezen. Er is in deze expositie veel te zien dus van dichtbij. 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis brengt u door deze expositie graag in contact met de grafische kunstwerken en tekeningen van 
Paul van Dongen. 

Kunst als troost en afleiding voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. Neem de tijd om de 
kunstwerken van Paul van Dongen van dichtbij te bekijken.

V I S I E  O P  K U N S T 
Kunst maakt deel uit van de healing environment die het ziekenhuis zijn patiënten wil bieden. Het ervaren van kunst 
heeft een genezende werking. Een prettige omgeving draagt bij aan het genezingsproces. Regelmatig zijn er concerten en 
exposities, waarbij samengewerkt wordt met lokale culturele instellingen. Ook onderhoudt de kunstcommissie contact met 
lokale kunstenaarsgroepen en kunstopleidingen. Het ziekenhuis wil ook een platform zijn om nieuw talent aan het Bossche 
publiek te tonen. De exposities worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Zij die kunst een warm hart toedragen kunnen lid worden van de kunstkring (aanmelden via www.jbz.nl/kunst - zie 
kunstkring)
De kunstcommissie heeft ook een kunstfolder ontwikkeld ‘Een wandeling langs de kunstwerken in het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis’. De kunstcommissie heeft een kunstfolder ontwikkeld ‘Een wandeling langs de kunstwerken in het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis’. Dankzij o.a. de Stichting Vrienden van het JBZ is er ook een app ontwikkeld ‘De Opname | JBZ Luisterroutes’ 
die u gratis kunt downloaden via de App store. U kunt dan met uw eigen smartphone en oordopjes zes verschillende 
luisterroutes lopen in het JBZ.



Paul van Dongen   
Inspiratiebron
Voor Paul van Dongen geldt het natura artis magistra nog precies zoals het voor kunstenaars van eeuwen 
her gold. Voor hem is de natuur de leermeesteres van de kunst. De natuur heeft hem veel gegeven en het is 
waarschijnlijk dat zij hem, de onvermoeibare tekenaar, nooit teleur zal stellen. De natuur inspireert hem en daagt 
hem uit. Zij bezielt zijn werk. Bijna alles wat Paul van Dongen tekent, haalt hij uit wat de aarde laat leven en 
sterven: vogels, insecten, bomen, bloemen en bladeren. Met een ongelooflijk gevoel voor detail legt hij vast wat 
zijn oog ziet. De natuur is, ook als inspiratiebron van de kunst, onuitputtelijk.

(citaten uit het boek ‘etsen, aquarellen en tekeningen, Paul van Dongen’ van auteur Rob Smolders)

De kunstenaar aan het woord
Paul van Dongen geeft ook tekenlessen. Zijn leerlingen krijgen de opdracht om te tekenen naar de waarneming. 
“Ik raad hen aan om elke dag een tekening te maken”, zegt Paul van Dongen. “Lang en aandachtig kijken naar de 
natuur om je heen”. Probeer door aandachtig te kijken iets goed te zien. Een stronk in zijn atelier is precies even 
groot als op een ets. Hij heeft al etsend niets veranderd aan de stronk.

Curriculum Vitae
Paul van Dongen woont en werkt in Tilburg. Hij heeft gestudeerd aan de kunstacademie voor beeldende kunsten 
St. Joost in Breda (1978-1984). Hij heeft diverse grote exposities gehad in Nederland. ‘Zelfportretten’ bij de 
Caldic Collectie (1998, Rotterdam), ‘plafondetsen’ bij Museum de Wieger in Deurne (1999), ‘zelfportretten uit de 
Nederlandse moderne kunst’ in het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch (1999 en 2009), ‘De Tilburgse 
School’ bij het Cobra Museum Amstelveen (2003), ‘De menselijke figuur in de tekenkunst’ in 2015 bij Teylers 
Museum (Haarlem), ‘De grote etsen’ (2007) in De Praktijk (Amsterdam), ‘In den beginne was het streepje’ bij 
Witteveen Art Centre (2012 Amsterdam), ‘Zie de mens’ in zeven dorpen in Friesland (2016), en expositie ‘De man’ 
in Kunsthal Kunst aan Z in Deventer (2018).

Zijn kunstwerken bevinden zich in de collecties van o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam, Noordbrabants 
Museum ’s-Hertogenbosch, Teylers Museum Haarlem, Museum Jan Cunen Oss, Achmea Kunstcollectie 
Zeist, Kunstcollectie Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag en Kunstcollectie Van Lanschot Bankiers 
’s-Hertogenbosch. 
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Paul van Dongen aan het werk in zijn atelier

Wat is etsen?
Etsen is een diepdruktechniek waarbij er getekend wordt op een met vernis afgedekte koperen of zinken plaat. De 
tekening wordt vervolgens ingebeten in zuur, geïnkt, en op vochtig papier afgedrukt door de zeer hoge druk van 
een etspers. Dezelfde tekening kan vervolgens vele malen op deze manier worden afgedrukt (dit is een oplage).

Tekenen op een metalen plaat
De voorkant van een metalen plaat wordt afgedekt met etsgrond. Etsgrond is een vloeibaar opgebrachte laag 
waarin voornamelijk bijenwas en terpentine zitten. De achterkant van de plaat wordt afgedekt met spirituslak 
(schellak opgelost in spiritus). Vervolgens tekent de etser met een etsnaald een tekening in de afdeklaag. Daarbij 
moet er rekening mee worden gehouden dat de afdruk in spiegelbeeld op het papier komt te staan. Daarna wordt 
de zinken plaat in salpeterzuur gebeten (geëtst). Na het inbijten wordt de etsgrond verwijderd met terpentine. 

Inkt afslaan
Als een plaat klaar is, wrijft de kunstenaar de inkt in de lijnen. Daarna wordt de plaat afgeslagen. De inkt wordt 
eerst met een stukje kaasdoek van de plaat afgewreven. Vervolgens wordt door een beweging met de muis van 
de hand het oppervlakte van de etsplaat volledig schoongeveegd. Deze handeling heet ‘afslaan’, zodat alleen de 
inkt in de geëtste partijen blijft staan. 

Etspers
Daarna drukt men de ingeïnkte plaat onder een etspers af op vochtig papier. Daarbij wordt er een aantal lagen 
vilt gelegd over het bewerkte etspapier. Door de zeer hoge druk van de etspers (tussen de 900 en 2000 kg) 
duwen de lagen vilt het papier in alle met inkt gevulde lagen van de etsplaat. Het vochtige papier gaat een 
synthese aan met de etsinkt op oliebasis. 

“Het is werk dat je ‘op de hand moet zien’. Dit is een favoriete uitdrukking van 
Paul van Dongen. Dat zegt iets over wat voor hem de ideale verhouding tussen 

het (kleinere) werk en toeschouwer is: een ets van zijn hand is [………] net als een 
gedicht, een poëziealbumblad. Je kunt het naar je ogen brengen. Door je erover te 

buigen zul je je verliezen in de details”

(citaat van Willem Jan Otten ‘In den beginne was het streepje’, over het werk van Paul van Dongen)
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Voorgoed voorbij bestaat niet
In een van de vitrines is het nieuwe boek ‘Voorgoed voorbij 
bestaat niet’ te zien. Het boek is geschreven door auteur 
Rob Smolders. Het bevat de uitgebreide en volledige 
briefwisseling tussen Sierk Schröder en de jonge schilder 
Paul van Dongen 1994 – 2000. Aarzelend, zoekend en diep 
onder de indruk van Schröders expositie in de zalen van 
Het Slot Zeist (1992/1993) schrijft Paul van Dongen: 

‘Als er één kunstenaar is van wie ik les 
zou willen hebben gehad, dan bent u het’. 

Auteur Rob Smolders heeft de briefwisseling 
geannoteerd en voegt er een drietal essays aan toe 
over thema’s die Schröder en Van Dongen aansnijden 
zoals het verzamelbeleid van de Nederlandse musea 
en het tekenonderwijs. Daarnaast worden de 
onstuimige ontwikkelingen in de beeldende kunst 
van na de Tweede Wereldoorlog beschreven, waarin 
afstand werd genomen van het tekenen naar de 
waarneming. In plaats daarvan kwam het begrip 
vrije expressie waarvoor geen scholing nodig zou 
zijn. 
Vandaag de dag komt de belangstelling voor 
de tekenkunst geleidelijk terug. Op steeds 
meer scholen worden weer tekenlessen 
gegeven. En met ‘Door tekenen zie je meer’ 
voert het Rijksmuseum zelfs campagne voor 
tekenlessen. Voorgoed voorbij bestaat niet.
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