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De olie en het acryl 
Over het werk van Michel van Nieuwstadt 
 
Ger Groot 
 
Eerst is er het acryl, dan komt de olieverf. Zo werkt Michel van Nieuwstadt. Om te 
beginnen een onderlaag van gemakkelijk op te brengen en óver te schilderen acrylverf: 
in grote streken en bepalende vlakken. Dan de retouches in olieverf, die meer brille 
vertoont, helderder opglanst en zich in dikkere lagen laat aanbrengen. Zo krijgt het doek 
reliëf: in toon en in wat je de geaccidenteerdheid van het schilderij zoudt kunnen 
noemen. Wie goed kijkt, ziet op het oppervlakte verheffingen ontstaan, waaraan het 
stuwende werk van het penseel, als in een soort schilderkunstige tektoniek, nog af te 
lezen valt. 
 Dat is één tijdsvolgorde, die je die van de courte durée zoudt kunnen noemen en 
die zich uitstrekt over het scheppingsproces van het ene schilderij. Maar eenzelfde 
tijdsvolgorde tekent zich af over een plus longue durée, van schilderij tot schilderij, 
over de periode van de acht jaar waarin de hier opgehangen doeken tot stand zijn 
gekomen.  

Want er komt aan de schilderijen van Michel van Nieuwstadt steeds méér 
olieverf te pas. Wie de tijdsvolgorde van de doeken navolgt, ziet daardoor ook steeds 
meer glans ontstaan, en steeds meer uitbundigheid. Het werk laat zich kennen als een 
langzame ontluiking van wat aanvankelijk nog in het ingehouden, soms zelfs sombere 
palet van de kleuren verborgen leek te liggen. 
 Vergelijk de Atelier-scène, het op een na oudste schilderij op deze expositie (uit 
2001), met het schilderij Idyllisch (Dubbelportret I) uit 2008, en niet alleen de titel van 
dat laatste doek wordt onverwacht veelzeggend. Ook de uitbundigheid van de kleur, die 
bijna van het tafereel af wil spatten, doet dat. Het blauw, dat op het merendeel van de 
schilderijen een bepalende plaats heeft, is hier bijna turquoise geworden en tovert van 
de weeromstuit een mediterraan welbehagen op de huid tevoorschijn. Wát zich daar in 
de omlijsting van dat raam ook mag afspelen, het gloeit ons tegemoet tot in de 
binnenruimte waarin we ons kennelijk bevinden. Het raamwerk dat ons ervan afsnijdt 
lijkt, ondanks zijn donkerte, zelf te worden aangestoken door die onoverdekte 
uitbundigheid. Het gloeit van binnenuit op: ook hier is dat het werk van verf op verf, zij 
het nu in elke laag met de transparantie van het acryl. 

Dat laatste is veel bepalender voor de sfeer van de atelier-scène van zeven jaar 
eerder. De kleuren zijn daardoor ingehoudener, maar niet minder intrigerend. Ook zij 
gaan op het doek met elkaar een wisselwerking aan: het bruine, enigszins sombere 
interieur op de linkerkant tegenover het lichte, al door de glans van de olieverf was 
sprekender maar toch altijd nog vale blauw van de hemel aan de rechterkant. Ook dat 
wordt zichtbaar vanachter een raam, en onverwacht bedreigd door het Fremdkörper van 
een afgeknotte kegel, die een koeltoren zou kunnen zijn. En tussen die twee in, langs de 
dunne kant gezien, staat het doek op de ezel dat de buitenlucht het atelier binnenhaalt.  
 Het is verleidelijk in dit schilderij de sleutel te zoeken voor het hele werk dat 
hier hangt. Het doek bemiddelt tussen binnen en buiten - en houdt beide tegelijk van 
elkaar gescheiden. Is dit het scherm dat ook het innerlijk van de schilder tegelijkertijd 
toont en verborgen houdt? In dat geval vormen deze doeken zowel de afspiegelingen 
van de innerlijke demonen van de schilder als hun bezwering. Vrolijk én monsterlijk 
tegelijk - zoals op het wervelende doek met de titel Circusact, waarop een fabeldier 
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zichtbaar wordt dat ook een Chinees masker zou kunnen zijn: een ongewisheid die juist 
in de vrolijkheid van de kleuren een zekere Unheimlichkeit in zich draagt.  
 Chinees lijkt ook de bovenste rij vormen te zijn op het schilderij dat in zijn titel 
is opgedragen aan Antonio Saura: de Spaanse schilder die lang voornamelijk werkte in 
zwart, grijs en oker en hier geëerd wordt met een bijna brutale invitatie tot kleur-
exuberantie. In 2008 zitten we dan; natuurlijk: dan heeft het palet van deze schilderijen 
zich al uitgeleverd aan de roes, soms tot in het groteke van karakters die doen denken 
aan die van een Chinees restaurant.  

Is dat kalligrafie? - misschien, maar dan wel van een heel andere soort dan die 
welke zichtbaar wordt op sommige van de tekeningen. Het zijn virtuoze figuurtjes die in 
één ronddwalende trek lijken te zijn getekend: eerder de kalligrafie van de Europese 
‘schrijf-konst’ uit de zeventiende eeuw dan die uit het Verre Oosten. Erik Satie lijkt zich 
op één ervan af te tekenen, op een ander een treurende ooievaar, en op weer een ander 
een krullerig-barok hoofd met het baardje van Tromp, de Ruyter, Hals of Rembrandt: 
inderdaad mannen van de Gouden Eeuw. 
 Niets kalligrafisch heeft het tweede dubbelportret op het formaat van het grote 
doek, dat van de schilder niet ‘idyllisch’ mag heten en dat ook niet is. Er spreekt eerder 
een wat ongemakkelijke dualiteit uit, een tegenstelling die benadrukt wordt door de 
raamstijl die (niet helemaal recht) het vlak ongelijk verdeelt. Links een vogelachtige 
vrouwenfiguur (of vrouwelijke vogelfiguur), kennelijk klaar voor een vliegende start. 
Rechts een mannelijke gestalte, eerder wat ouder, lijkt het, en enigszins in de 
verdrukking, alsof het hem naast de ander aan Wille zum Leben ontbrak. De sfeer is 
noordelijker dan in het andere dubbelportret, pijnlijker misschien ook, maar juist 
daarom zo dynamisch, met de ondertoon van de frictie, misschien zelfs het drama. Nee, 
dit is duidelijk géén idylle. 
 Zo spreekt, op het acryl, de olieverf - maar ze doet dat niet met een eenduidige 
stem. Als het schilderij het scherm is tussen de wereld en de schilder, dan maakt het een 
tweeslachtigheid zichtbaar tussen verlangen en vrees - die zich misschien wel verdeelt 
tussen de twee substanties op het doek. Het wil naar buiten èn houdt zich terug. Het 
droomt, zoals van de vrouwenfiguur op het raak getitelde schilderij Liefde in stripvorm, 
maar het kent ook de gevaren van de droom, die zo gemakkelijk in een nachtmerrie 
omslaat. Het woelt, wringt en woekert op deze schilderijen, en tegelijk verleidt het, 
soms bijna behaagziek (maar daarom riskant). En wat daarin precies worstelt met wát? - 
wie zal het zeggen. 
 Zo hangen deze schilderijen hier als even zovele raadsels die om aandacht 
vragen maar terugschrikken voor hun oplossing. Er is geen sleutel - er is alleen maar 
verf: acryl, olieverf: het geheim van wat zich wel combineren laat maar de onderlinge 
raadselspraak hoogstens mondjesmaat loslaat. Want wie kijkt, ziet steeds méér - maar 
ziet ook steeds meer vragen. Dat doet verf, niet niet oplost, die niets oplost. Want 
oplossingen heeft niemand: het minst van ieder - vermoedelijk - de schilder. 
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