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Voorwoord door frank hoenjet  
Hoofd conservator Gemeentemuseum Helmond

In  1989 stond ik  voor  het  eerst  oog in oog met het 

werk van F.  Franc iscus.  Het  was t i jdens de in t roduct ie 

van enke le kunstenaars b i j  Galer ie F la t land in Ut recht . 

Omdat ik  het  ge luk had er  ie ts over  te mogen schr i jven 

voor het  Ut rechts Univers i te i tsb lad,  weet ik  waarom 

die eerste kennismaking zo b i jzonder was.  Ik  zag een 

voorste l l ing van de ‘Dr ie Grat iën ’ ,  d ie nogal  le l i j k  waren 

en d ie moei te deden om hun ranke l ichamen te voegen 

in een beva l l ige pose. Zo had ik  een k lass iek thema 

nog nooi t  verbeeld gez ien.

Typerend voor Franc iscus was toen a l  de vr i jhe id in 

de keuze van een st i j l ,  het  p lez ier  om per def in i t ie 

mooie vrouwen le l i j k  te maken en het  gemak waarmee 

h i j  het  mensel i jk  tekor t  verbeeldt .  Franc iscus 

kopieer t  wel iswaar de gebaren en houdingen van 

grote I ta l iaanse of  Noord Europese meesters u i t  de 

Renaissance, maar h i j  p laatst  z i jn  herschapen person-

ages in een hedendaagse maatschappel i jke set t ing.  

Wanneer ik  d i t  schr i j f ,  bere id ik  z i jn  tweede so loten-

toonste l l ing in het  Gemeentemuseum Helmond voor. 

Ik  zou zoveel  meer over  z i jn  werk kunnen ver te l len, 

maar de ru imte is  h ier  beperkt .  Franc iscus  brengt 

in  de onderhav ige exposi t ie  de ‘Zeven Werken van 

Barmhar t ighe id ’ ,  zoa ls beschreven in het  Evangel ie  van 

Matteüs ,  voor  het  voet l icht .  Ieder  werk van barmhar-

t ighe id kr i jg t  b i j  F ranc iscus een groot  sch i ldersdoek 

toebedeeld:  ‘de honger igen voeden’ ,  ‘de dorst igen 

laven’ ,  ‘de vreemdel ingen herbergen’ ,  ‘de naakten 

k leden’ ,  ‘de z ieken verzorgen’ ,  ‘de gevangenen 

bezoeken’  en ‘de doden begraven’ . 

Is  het  toeva l  dat  net  in  deze dagen in een aanta l 

Europese steden, waaronder Amsterdam, het  zogeheten 

‘Handvest  van Compass ie ’  (Char ter  o f  Compassion) 

is  gepresenteerd? De Br i tse publ ic is te (en ex-non) 

Karen Armstrong  gaf  de aanzet  tot  d i t  in ter re l ig ieus 

mani fest ,  dat  onderschreven wordt  door be langr i jke 

ver tegenwoord igers van de dr ie were ldgodsdiensten: 

chr is tendom, jodendom en is lam .  Vo lgens Armstrong 

delen deze re l ig ies de gu lden regel  “Wat g i j  n ie t  wi l t  wat 

u geschiedt ,  doe dat  ook een ander n iet ” .

In  Armstrongs  opt iek betekent  re l ig ie:  in  act ie komen, 

het  egoïsme ontst i jgen en mededogen betonen met 

anderen.  Kunst  kan d ie daden van barmhar t ighe id tot 

u i tdrukk ing brengen, omdat ze net  a ls  re l ig ie gevoed 

wordt  door verbeeld ing en in tu ï t ie .  Compassie moet 

vo lgens Armstrong  geoefend worden. 

En Franc iscus brengt  d ie oefen ing meester l i j k  in  beeld. 

Net  nu hebzucht  ons in een were ldwi jde economische 

cr is is  heef t  gestor t ,  w i js t  de kunstenaar  ons de weg 

naar  barmhar t ighe id en mededogen. De Zeven Werken 

z i jn  een waar magnum opus van deze oer-Hol landse 

sch i lder  d ie een vo ls t rekt  e igen beeldtaa l  heef t 

geschapen. 

Anderen veroorde len of  minachten creëer t  u i teraard 

geen leefbare were ld.  Franc iscus’  sch i lder t  onder tussen 

werken van barmhar t ighe id en andere doeken waar in 

wordt  opgeroepen tot  waarder ing van de ander.  In 

sommige sch i lder i jen verbeeldt  h i j  het  onbegr ip voor 

minderhe idsgroeper ingen. Maar h i j  sch i lder t  ook 

voorste l l ingen van mensen d ie hen te hu lp sch ieten. 

Daarmee b iedt  Franc iscus ons z icht  op een were ldge-

meenschap d ie mededogen voorop ste l t . 

Ooi t  schreef  ik  dat  Franc iscus grote re l ig ieuze en 

kunsth is tor ische thema’s op meester l i j ke wi jze op 

kamertemperatuur  bracht .  De laatste ja ren sch i lder t 

Franc iscus be langr i jke mensel i jke waardes zo subt ie l , 

zo vo l  mededogen, dat  wi j  met hem de wi jde were ld in 

kunnen t rekken om de goede daden in de prakt i jk  te 

brengen. 
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 De Reviaan F. Franciscus

Het verbaast me niet dat F. Franciscus geïnspireerd is 

door I ta l iaanse Maniër isten als  Pontormo, Bronzino  en 

Beccafumi .  Het is evenmin vreemd dat Caravaggio en de 

Nederlandse caravaggist Ter Brugghen  tot z i jn inspirat ie-

bronnen behoren. Dat hi j  refereert aan de modewereld 

en dat een aantal mooie mannen het inspirat ietableau op 

zi jn si te siert, v ind ik evenzeer logisch. Wat me echter 

wél verbaast is, dat er geen l i teratoren op zi jn l i jst je 

staan en, nog preciezer, dat iemand als Gerard Reve 

ontbreekt. Iedere keer als ik een werk van Franciscus 

zie, komen associat ies met die auteur bi j  mi j  naar boven. 

F. Franciscus is een vertel ler. Vaak beperkt hi j  z ich 

tot scènes uit  een verhaal en word ik ui tgenodigd 

er mi jn eigen geheel van te maken, aangespoord 

door z i jn suggest ieve beeldtaal of z i jn hal fverborgen 

vooruitwi jz ingen. Soms zet hi j  z i jn verhaal letter l i jk in 

de t i jd ui t  door ser iematig te schi lderen of te tekenen. 

Zi jn ‘Seven Works of Mercy’  (2007- 2009) z i jn daar een 

goed voorbeeld van. Dan zi jn de afzonderl i jke werken 

hoofdstukken uit  een thematisch samenhangend boek.

Zi jn tekeningen en schi lder i jen l i jken real ist isch, maar 

daar in toont hi j  z ich een reviaanse duivelskunstenaar. 

Dat real isme is een geraff ineerde vorm van schi jn-

real isme. Hi j  speelt met de ki jker, zoals Gerard Reve 

voortdurend zi jn lezer op het verkeerde been zette. 

Anachronismen en eigent i jdsheden wisselen elkaar 

af. De eettafel ui t  ‘Feed the Hungry’  her innert aan 

die van Pontormo ,  maar Christus  en z i jn bebaarde 

discipelen hebben plaatsgemaakt voor dr ie modieuze 

mannen met baard. De zich voor al les en iedereen 

ontfermende Mariaf iguur, zoals veel voorgangers die 

verbeeldden, wordt in ‘Shelter the Homeless’  van 

Franciscus een soort Jomanda  die haar gastvr i je 

mantel zowel openstelt  voor een hoogblonde vrouw 

die met een get inte man danst als voor twee dansende 

mannen in rokkostuum. Zoals Reve  in z i jn st i j l  p latte 

woorden afwisselde met verouderde plechtstat igheid of 

stadhuistaal, zo mengelmoest Franciscus beeldtalen. 

Kunstenaar en schr i jver hanteren een dunne scheidsl i jn 

tussen ernst en i ronie. Beiden nemen hun thema’s op 

zich ser ieus en putten ui t  ser ieuze, vaak rel ig ieuze 

bronnen, maar in de uitwerking ervan kunnen ze het 

niet laten humor te laten doorschemeren of de ki jker/

lezer ronduit op de hak te nemen. F. Franciscus laat 

bi jvoorbeeld de dorst igen laven door een onschuldige 

jongedame met een ernst ige bl ik. Uit haar mand steken 

echter twee champagnef lessen. Zi jn ‘gevangene’ in 

‘V is i t  the Pr isoners’  is een koni jn, met een roze str ik, 

dat ui t  de hoge hoed van een zwarte goochelaar komt. 

Reve  maakt in z i jn ‘Tien Vrol i jke Verhalen ’  van 

de Kerstman  een vermomde lustmoordenaar 

en in het verhaal ‘Br ief aan mi jn Bank’ laat 

hi j  God  a ls een ezel terugkeren op aarde om 

vervolgens met hem naar bed te gaan.             

Verschi l len z i jn er ook.

Gerard Reve  werd in z i jn romans en in z i jn publ ieke 

optredens steeds nadrukkel i jker de homoseksuele 

schr i jver. Franciscus strooit z i jn geaardheid veel subt ie ler 

door z i jn werk. Bovendien hanteert hi j  ook daarbi j  een 

l icht spottende toon. De hang naar kerstkaartenschoon-

heid, goedkoop vermaak, ui tgesproken l ichaamstaal 

en andere campacht ige eigenschappen van de cl iché 

homoseksueel weet hi j  te verwerken in en te verbergen 

onder een vorm van maniër isme die gebruikel i jk was 

in de kunst van de zest iende eeuw. Reve  is in al z i jn 

boeken nadrukkel i jk zel f  aanwezig. Franciscus maakt 

z ichzel f  ondergeschikt aan het thema dat hi j  wi l 

u i tdragen of het verhaal dat hi j  wi l  vertel len. In die z in 

is hi j  eerder trouw aan het ideeën- en gedachtegoed 

van zi jn vroege voorgangers, die z ich wegci j ferden voor 

hun Schepper of hun opdrachtgevers, dan aan veel 

eigent i jdse col lega’s – kunstenaars én schr i jvers - die 

vr i je l i jk hun persoonl i jke problematiek etaleren.

F. Franciscus is een eigent i jdse kunstenaar 

met een hang naar het ver leden zoals Gerard 

Reve  een eigent i jdse schr i jver was die er niet 

voor terugschrok conservat ief te kl inken.      

  

.

(kuns th i s to r icus )

rob perree
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 Schi lderen is schrappen

Voor iemand die z ich aff icheert als rabiaat voorstander 

van hernieuwde aandacht  voor  ‘Concrete Kunst’  l igt 

het niet voor de hand dat hi j  mee schi ldert aan een 

ser ie ‘bi jbelse taferelen’ van F.Franciscus. Toch is het 

niet heel raar. Tot mi jn ‘beker ing’ tot de abstract ie, 

eind jaren negent ig, heb ik me namel i jk vol overgave 

aan de f igurat ieve en real ist ische schi lderkunst 

gewi jd. Het werk van F. Franciscus bewonderde ik al 

in die dagen door de combinat ie van een zorgvuldige 

ambachtel i jke, bedachtzame werkwi jze en een schi jnbaar 

ongebreidelde fantasie. Een i ronisch schi lder i j  a ls 

After Nature  zou ik graag zel f  gemaakt hebben. 

We kwamen elkaar jaren later tegen als l id van een 

tentoonstel l ingcommissie en Franciscus vertelde me dat 

hi j  bezig was aan een grote opdracht. Hi j  ging zeven 

monumentale schi lder i jen maken voor een bedri j f  dat z ich 

op internat ionale schaal bezighield met fondsenwerving 

en sponsor ing. De ‘Zeven Werken van Barmhart igheid’ 

had Franciscus bedacht als een toepassel i jke reeks voor 

een moderne mecenas. De werken zouden verspreid 

worden over evenzoveel kantoren van het bedr i j f .

Hi j  maakte z ich zorgen dat hi j  het niet op t i jd zou kunnen 

voltooien vanwege zi jn t i jdrovende manier van werken 

en beklaagde zich dat het met kr i jgen van assistent ie 

niet wi lde lukken. Wel had hi j  enkele malen geprobeerd 

samen te werken, maar de één had een te sterk eigen 

handschr i f t ,  de ander een te sterke eigen wi l .  Hi j  wist 

hoe ik ooit schi lderde en dacht dat hier in wel l icht een 

oplossing school. Op zi jn verzoek wi lde ik het wel 

eens proberen. Het was een heimel i jk genoegen om na 

jaren, met een speciaal voor mi j  aangeschaft palet op 

de arm, weer de geur van ol ieverf op te snuiven. De 

samenwerking bleek een succes en een jaar lang stond 

ik geregeld een ochtend op Franciscus’ sfeervol le atel ier.

Er ontstond een soort taakverdel ing. Ik schi lderde 

vooral de eerste lagen, gr isai l les, grote vlakken en 

achtergronden. Meters maken noemde Franciscus dat. 

Ik schi lderde iets gladder dan hi j  zel f  zou doen. De 

laatste lagen en detai ls bracht Franciscus aan waardoor 

het werk al t i jd de hand van de meester kreeg. Eigenl i jk 

kwam deze werkwi jze verrassend dicht bi j  mi jn ideeën 

over concrete kunst. Ook nu vermeed ik een zichtbaar 

ego en handschr i f t .  Ik voerde ‘s lechts’ een idee uit 

en het hielp dat ik geen last ondervond van mi jn ego. 

Zeker twee schi lder i jen moesten vr i jwel geheel opnieuw 

geschi lderd. Ik her inner me vele dagen werk aan een 

trompe l ’oei l  van een gouden l i jst,  totdat Franciscus 

tot de conclusie kwam dat de l i jst moest verdwi jnen. 

Op een ander doek moest een berglandschap gewist. 

Slechts een kleine centrale f iguur mocht bl i jven staan. 

Dat ik er weinig moeite mee had de gedane arbeid 

te verniet igen kwam ook doordat Franciscus al t i jd 

gel i jk had; het werk werd er beter door. Het tekent 

het perfect ionisme van Franciscus dat hi j  over ieder 

detai l  een uitgesproken verwacht ing heeft. Bloemen, 

blaadjes, grasspr ieten, van al les maakt hi j  eerst een 

schets of heeft hi j  voorbeeld en al les staat evenzeer ter 

discussie. Niet al leen schr i jven, maar ook schi lderen 

is schrappen, al zou je dat niet zeggen bi j  de eerste 

aanbl ik van Franciscus’ voluptueuze schi lder i jen. 

Aan onze samenwerking kwam een abrupt einde toen 

de opdrachtgever in f inanciële nood belandde. Dit geeft 

eens te meer aan  hoe onzeker de pr ivate f inancier ing 

van kunst is.  De opkomst van het nieuwe mecenaat, 

van vermogende banken en op de beurs verz i lverde 

aandelen, is even snel vertrokken als dat het is gekomen. 

F. Franciscus heeft de ser ie gelukkig als autonoom 

werk voltooid. Het is niet al leen een hoogtepunt in z i jn 

oeuvre, de ser ie geeft op onvermoede wi jze getuigenis 

van de actuele si tuat ie in de kunst. Het is een troostr i jke 

gedachte dat deze publ icat ie alsnog verschi jnt, want 

ook de kunst zel f  kan niet zonder barmhart igheid.

     

  

(bee ldend kuns tenaar )

jan maarten voskui l
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Excel leren of met troep gooien? 

f .  f ranciscus en  erwin o laf in gesprek 

Ze ontmoetten elkaar in 1978 in een COC bar in Utrecht. 

Vanaf dat moment ontstond tussen Frans Franciscus 

en fotograaf Erwin Olaf een bi jzondere re lat ie. Een die 

is gebaseerd op het recept van de geslaagde, lange 

vr iendschap: hard met e lkaar lachen, gemeenschappel i-

jke interesses delen en, het a l lerbelangr i jkste,  dezel fde 

mate van gevoel igheid kennen. Ze houden elkaar graag 

een heldere spiegel voor. Over techniek, vers lapping, 

i jdelheid, roem, eer l i jkheid, lef ,  inhoud van het werk, 

de gol fbewegingen in de kunst, wat is nu en wat 

n iet.  Als Frans midden jaren tacht ig van de academie 

afkomt, heeft  h i j  het t i j  mee als schi lderen het hotste 

is wat je kan doen. Hi j  zwaai t  de scepter in Ber l i jn en 

pr ikt  het vr i je werk van Erwin met punaises in de muur. 

Erwin is a ls autodidact dan nog onder de inv loed van 

Mapplethorpe  en consorten, maar raakt gele idel i jk in de 

ban van de knal lende fantasie wereld die z i jn vr iend in 

het Dui tse met verfstroken op het doek zet.  Zo’n t ien 

jaar later komt de geënsceneerde fotograf ie op waar in 

Erwin met z i jn e igen st i j l  gaat schi t teren. Nu is Frans 

ja loers op di t  gei le medium. Gei l  gaat last ig samen met 

schi lderkunst. Beiden leren elkaar de gr i l len van de art 

scene voor l ief  te nemen. Beiden staan achter het idee 

dat kunst betekenis moet hebben. En dat een kunste-

naar het beste ui t  z ichzel f  moet halen en hier in moet 

excel leren. Of is di t  ingegeven door hun wederz i jdse 

‘James Last op k lompen ’  achtergrond? De vragen bl i jven 

komen, ongeacht waar ze in hun carr ière staan, zoals 

ook bl i jk t  u i t  d i t  wi l lekeur ig gesprek, h ieronder, tussen 

Frans, de observator en Erwin, de teaser. 

 

 erwin o laf

 ‘ Ik heb nog een pornoot je gemaakt. Twee dikke kerels 

die een man verkrachten en dr ie vrouwen die.. . ’

 ‘Ja, een stevig dik en een blubber dik. Die stevig 

dikke man had best een leuke lu l  en een permanente 

erect ie. Porno gaat erom dat je erect ie z iet. ’ 

 

 f .  f ranciscus

 ‘Bedoel je echt dikke mannen?’

 ‘Sure...Zeg, waar heb je je eten nou mee  

opgeschept? Toch niet met die kleine lepel?’ 

19.58 uur, 10 november  2010 – Amsterdam: b i j  Frans thu is. 



6

f. f ranc iscus 

works  o f  mercy

neder landse teks t

 erwin o laf

 ‘Ja, nou en? Wat is die pi t t igheid?’

 ‘A ls je in het Prado  z iet wat die kathol ieken hebben 

geschi lderd, is dat toch heel open hoor. ’

 ‘Nee, je bent gefascineerd door de chr iste l i jke cul tuur. ’

 ‘J i j  doet a lsof je gevangen z i t  in die chr iste l i jke 

cul tuur; dat voel ik n iet b i j  jou. Je bent gevormd 

door de Neder landse cul tuur, goed, misschien zel fs 

meer ingebed in de protestantse dan de kathol ieke 

cul tuur, maar je gelooft  n iet en je bent ook niet gelovig 

opgevoed.’

 ‘ Inderdaad. Je k i jkt  a ls bui tenstaander naar de chr is-

te l i jke themat iek in de schi lderkunst. Je bent op een 

Caravaggio-acht ige manier bezig. Daarom moest ik 

in het Prado  ook veel aan je denken. Ook Velásquez 

en El Greco  maakten een kr i t ische benader ing van de 

werkel i jkheid. ’

 ‘Je doet jezel f  h ier vresel i jk tekort .  

Je bent n iet a l leen met vorm bezig’ . 

 ‘Die poes van jou st inkt t rouwens ui t  z i jn bek’.

 ‘Nee, dat is n iet waar. Je bent a l t i jd een dromer geweest. 

Je hebt ooi t  een schi lder i j  gemaakt waarop j i j  te lev is ie 

k i jkt  en Robert De Niro  jou aan het f ist- fucken is. Maar 

je gaf hem een draai ;  je wist n iet of het gebeurde of 

n iet;  het had een surreal ist isch element, iets.. .

 f .  f ranciscus

 ‘ Ik heb acht minuten aan de pepermolen gedraaid. Wist 

je dat de Paus  250 kunstenaars heeft  u i tgenodigd 

om met hem over moderne kunst in de Sixt i jnse kapel 

gedachten ui t  te wisselen? Die rare man trekt natuur l i jk 

mi jn Jezus  in t ravest ie nooi t . ’

 ‘ In ieder geval tonen ze meer kr i t iek en zel fspot dan die 

hervormde gelovigen; die v inden het lekker om keihard 

tegen hun reet geschopt te worden. Over mi jn werk 

hoor ik vaak dat ik re l ig ieuze kunst maak, maar daar ben 

ik het n iet mee eens. Mi jn werk gaat over chr iste l i jke 

cul tuur, dat is anders. Ik ben een product van de 

chr iste l i jk cul tuur. ’

 ‘Niet waar, Erwin, ik ben een product van chr iste l i jke 

cul tuur!  Wat heb ik nou van doen met de is lam  of het 

Tibetaans boeddisme?’

 ‘Nee, ik ben inderdaad absoluut n iet gelovig. Mi jn enige 

grote l iefde is de schi lderkunst, de Renaissance, vanaf 

Giotto  tot vandaag.’

 ‘Die dramat iek heb ik nodig. Als ik Georges de la Tour 

z ie, let  ik n iet op de voorstel l ing. Ik z ie a l leen maar l icht 

en vorm, niet wat er achter het schi lder i j  schui l  gaat. Ik 

laat mi jn fantasie de vr i je loop. ’

 ‘Nou, a ls ik z ie hoe Jan van Eyck  schi lderde, met één 

snorhaar van een kat. . . ’ 

 ‘Hi j  heeft  een versnelde schi ldkl ier funct ie. Nee, voor mi j 

te l t  eerst de schi lderkunst, dan pas het drama van het 

bi jbelse verhaal dat ik naar het nu vertaal . ’ 

 ‘Dal i-acht ig. Ja, a ls je je fantasie niet gebruikt,  kom je 

helemaal nergens. ’   
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 erwin o laf

 ‘Je bent een God in je eigen wereld. Je hebt het canvas...’

 ‘ Inderdaad.Ji j  bepaal t  wat op het canvas komt. Je laat je 

oren niet hangen. Het is dan ook niet waar mensen op 

z i t ten te wachten. ’

 ‘Maar dat port ret heb ik van jou; dat is wat j i j  schi ldert .  

Ook de ser ie Chessmen  is volkomen beïnvloed door jou. ’

 ‘Rel ig ieuze afbeeldingen heb ik e igenl i jk nooi t  

gefotografeerd. Dat is moei l i jk te verta len in fotograf ie. ’

 ‘Jawel,  jawel. . . ’

 ‘Mi jn ser ie Grief  gaat over a l leen z i jn; over thuis op de  

bank z i t ten en naar huis wi l len. ’

 ‘Maar ik zou nooit  een blote vrouw van Rubens  of een 

b - of c - vers ie ervan kunnen fotograferen. Dan heb 

ik na dr ie dagen nog steeds kut met peren. Ki tsch. 

Terwi j l  j i j  een mooie Rubens  zo kan draaien dat er een 

maatschappel i jke v is ie in z i t .  En dat z iet er wel interes-

sant u i t . ’  

 ‘K lopt. J i j  wist a l  heel gauw waar de valkui l  van real isme 

zit, nameli jk in de anatomie. Als een schi lderi j  anatomisch 

k lopt, is het n iets. ’

 ‘A ls je Rineke Di jkstra ’s natte badpakje zou schi lderen, 

hui lebalker i j !  Rel ig ie is moei l i jk te fotograferen, erot iek 

moei l i jk te schi lderen. ’

 f .  f ranciscus

 ‘ Ik moet mezel f  wel een god in mi jn e igen wereld v inden, 

anders kan je beter van de wereld afspr ingen. ’

 ‘Weet je nog dat je tegen me zei :  “Frans, je schi ldert  een 

vrouw met een plooirok! dat wi l  toch niemand z ien?” 

Dat v ind ik een pracht ige ui tspraak. Wist je dat het mi jn 

meest gereproduceerde schi lder i j  is? Kinderboeken, 

ansichtkaarten, you name i t .  Ik heb trouwens laatst d ie 

zwarte man van je gepikt u i t  je ser ie Dusk . ’

 ‘Dat v ind ik l ief .  Ik weet zeker dat die inv loed er is, 

maar.. . ik her inner me dat je mi j  je Squares  opstuurde 

begin jaren tacht ig. Die vond ik n iet or ig ineel genoeg. 

Ik pr ikte ze met punaises in de muur. J i j  moest het 

natuur l i jk helemaal in je eent je u i tv inden, terwi j l  wi j  op de 

academie leerden al les los te laten. Maar toen je met die 

Blacks  ser ie kwam, dacht ik:  “wauw...wat is ie goed.’ 

 ‘ Ik heb de re l ig ie in de schi lderkunst in het begin ook wel 

vanui t  weerz in benaderd. Eén reden daarvoor is omdat 

ik homoseksueel ben. Pas heel gele idel i jk kon ik meer 

open staan voor deze kunst. Zel fs in jouw werk kun je, 

a ls je goed ki jkt ,  de chr iste l i jke themat iek erui t  halen, 

maar dat geloof je waarschi jn l i jk n iet. ’

 ‘Je bent namel i jk helemaal n iet bezig om te shockeren. ’

 ‘Nou, ik herken dat meteen. Rienus (de echtgenoot van 

Frans, red.)  zegt dan gewoon ‘ rot dan op naar je ate l ier ! ’

 ‘ In dat opzicht heeft  fotograf ie meer met real i te i t  te 

maken dan de schi lderkunst.

 ‘Omdat je a l t i jd met schi lderkunst een soort abstract ie 

kr i jgt ,  kan dat heel goed ui tpakken met Maria en k ind ; 

seksueel wordt bi j  mi j  weer koddig. ’

 ‘Toch zou het moeten kunnen’.
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works  o f  mercy

neder landse teks t

 erwin o laf

 ‘Nou, wat let  je!  Wat zou er nou gebeuren als je met a l  je 

verkregen kennis bl ind op je fantasie zou afgaan; gooien 

met die t roep. ’

 ‘Het is toch belangr i jk!  Dat late meesterwerken van de 

Velasquez  en Rembrandt  z i jn s lordig geschi lderd en met 

hun ogen dicht! .  Dat is wat je bi j  b l i j f t  a ls je in het  Prado 

bent geweest. ’

	

 ‘J i j  en ik weten exact wat a ls ‘h igh art ’  wordt gezien.  

De vraag is of we dat wi l len maken, n iet of we het 

kunnen. Dat wi l len we toch niet meer?’

 ‘Het bindende element in ons werk is dat we al lebei aan 

verhalende, of f igurat ieve schi lderkunst en fotograf ie 

doen. We spi jkeren geen drol  op een plank... ’

 ‘We z i jn en bl i jven beiden middenstandsjongens. ’

 ‘Dat bl i j f t  b i j  je. ’

 ‘Het is:  k i jk is wat ik kan. ’

 ‘Het is een to l . ’

	

 f .  f ranciscus

 ‘Di t  zou niemand tegen me durven zeggen, weet je dat?’

 ‘We doen veel te veel moeite. J i j  ook. Op Fr ieze Art  is 

a l les a ls het ware in e lkaar geknipt en get immerd. ’

 ‘A ls ik dat ga doen merk ik dat de kwal i te i t  achterui t 

gaat. Dan maar minder geld. Ik bl i j f  voor kwal i te i t  k iezen. 

Het schi lderen voel ik a ls een roeping, ook al  moet ik 

ervoor ploeteren. ’

 ‘of  leggen dr ie draadjes in een hoek. We wi l len graag 

laten z ien wat we kunnen.’

 ‘Calv in isme . ’ 

 ‘We z i jn geen van beide opgevoed in een f i losof isch 

mi l ieu waar in over grenzeloze dingen gesproken wordt, 

maar met James Last op k lompen .

 ‘Het is n iet zo last ig om het van je af te gooien; je moet 

er gewoon gebruik van maken. De meeste mensen z i jn 

met James Last  opgegroeid. ’

 ‘Ja, het is een gevecht. ’ . ’
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Voor u l igt een state of the art publicatie waarin mijn ‘Zeven 

Werken van Barmhartigheid’ tot in het einde der dagen tezamen 

bezichtigd kunnen worden. De Flatlandgallery, het Fonds BKVB, 

het Materiaalfonds voor beeldende kunst en vormgeving, Dhr. 

en Mevr. van de Vooren en het Gemeentemuseum Helmond 

zi jn de barmhartige sponsoren van dit kostbare drukwerk. Rob 

Perrée, befaamd kunstcrit icus, Jan Maarten Voskuil, kortstondig 

assistent maar bovenal de snelst sti jgende ster in de wereld 

van de schone kunsten op dit moment en Frank Hoenjet, 

conservator van één van de mooiste collecties moderne kunst 

in Nederland, zi jn de barmhartige schri jvers die van dit boek 

een diamant maakten. Fiona van Schendel, columniste extra-

ordinaire is de barmhartige editor van het gesprek dat speciaal 

voor dit boek heeft plaatsgevonden tussen Erwin Olaf en mijzelf.

Rienus Gündel, grafische duivelskunstenaar, is de barmhartige 

vormgever van deze uitgave. Barmhartige medewerking 

verleende Museum Cathari jneconvent Utrecht door het terug-

lenen van een van mijn werken uit hun collectie om ook van  

dit werk een supersonische scusescan te kunnen laten maken. 

Barmhartigheid pur sang kwam zomaar uit het niets van  

Erwin Olaf en van Hester Carvalho. Barmhartigheid avant  

la lettre was er van Henk Smit.

Dit boek draag ik op aan mijn ouders, barmhartiger vindt  

men ze niet op dees’ aard.

Merci  beaucoup!

f .  f ranciscus


