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Herman van Tongeren heb ik vanaf 1977 goed leren 
kennen toen ik als student Filosofie boven zijn atelier 
in Haarlem een kamer huurde.
Ik was toen al onder de indruk van zijn manier van 
werken: geconcentreerd, ongekunsteld, nooit 
decoratief en nimmer sentimenteel. Hij schildert 
geïnspireerd, soms bijna als een medium en drukt uit 
in kleur en vorm wat hij beleeft, direct en niet gekuist 
door enige conventie of vormvoorschrift. Zijn werk 
drukt zonder sentiment het Zijn uit zoals het is, in al 
zijn extremen, contrasten, polariteiten, dynamiek, 
botsingen, dramatiek en tragiek.   

De Waterscenes zijn kleine schetsen (max. 30 bij 20 
cm) die mij aan haiku’s doen denken: kleine 
gedichten met een geweldige zeggingskracht.

Menno Aardewijn 
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Abstract-expressionisme 

         Abstract expressionisme  is voor mij de meest directe, bevrijdende, soms wilde, emotionele uiting 
van een gemoedstoestand door middel van een reeks instinctieve handelingen waarbij sporen van 
vergissingen, verbeteringen, een totaal overhoop halen van alles wat je al gedaan hebt sporen achterlaat 
in het eindresultaat. 

         Het is de meest avontuurlijke schilderwijze waarbij de sporen van het gevecht met de verf, de 
kleuren en de vormen en met de eigen ideeën over wat haalbaar is aan zeggingskracht in het uiteindelijk 
resultaat zichtbaar blijft. Ik uit mij hier spontaner, directer, avontuurlijker, wat meer onvoorspelbaar dan in 
al de andere richtingen, maak gebruik van het toeval, van splash and spletter, geniet van rijke materie, 
overschilderingen, structuren.

         Je kunt met deze schilderwijze sterke dynamiek en drama uitdrukken maar ook monumentale rust. 
Natuurgebeuren zoals watervallen, woeste brandingen, stormen en vulkaanuitbarstingen die weer 
symbolen zijn voor menselijke gevoelens, kunnen het beste met deze techniek weergegeven worden. 

         De Waterscenes die in dit boek zijn opgenomen vormen een onderdeel van mijn abstract-
expressionistische werk. Ik wil de woestheid en de enorme energie uitdrukken die in de natuur leeft, de 
kosmische krachten die in alles en iedereen werken. De krachten die Turner, Van Gogh, Soutine en De 
Kooning uitdrukten en die zij door zich heen voelden gaan. Ik uit deze krachten op mijn wijze in grote 
bewegingen die over het hele vlak gaan, alles voortstuwend, wegvagend, aanvallend, overwinnend. >>
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Het zijn vernietigende maar ook bevrijdende krachten die in hun baan vele prachtige brokstukken en brokjes 
met mooie kleuren en structuren passeren en achter zich laten, wegslingeren of overspoelen. 

       Het is als het leven zelf met zovele gebeurtenissen die verwoestend kunnen zijn en een mens gevoeliger 
en soms wijzer kunnen maken. Dit ontroerende gebeuren wil ik weergeven, steeds weer anders, met andere 
gevoelens,  met kleuren en sferen die dat gevoel vertalen.

       Ik wil zo het meest elementaire in het leven uitdrukken, de maalstroom die ons kan meesleuren, ons kan 
vermalen, rijper moet doen worden”. 

Herman van Tongeren

september 2011
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