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God. De zee. De zee. God. De nacht. Het niets. De tijd wordt geledigd in een stortvloed van 

blauw op papier. Een fluisterende, behoedzame stortvloed die uitmondt in een geschrift. 

Een stortvloed die voelbaar wordt in de beweging van de kleur. Een oceanisch gevoel. Indigo 

en koningsblauw vermengd met zwart. Pruisisch blauw dat zich naargelang het merk verzet 

tegen deze benaming. Stromen die op papier opdrogen tot een inktzwarte nacht. 

 

Van waar komt toch het woord iconotexture? Welke betekenis kunnen we geven aan deze 

term die wel iets zegt over zichzelf, maar niet over zijn afkomst. Icoon, textuur. Beeld, 

arrangement. Gelijkenis, materie. Alles in de traditie van het religieuze beeld, in de 

geschiedenis van het icoon ontkent het principe zelf van de textuur. Het icoon wil het 

onzichtbare tot materie verheffen, maar met welke textuur? Kan een icoon wel een textuur 

hebben? 

 

Het onzichtbare moet hier begrepen worden als de overgang van het leesbare naar het 

onleesbare. Een geestelijke plek waar de echo van de kaligrafie weerklinkt. Niet om te 

antwoorden op de nood om te spreken, te verklaren of zich uit te drukken in een verwijzing 

naar het ‘schoonschrift’, maar om het discours – misschien wel het discours voor de wereld 

(Try-Out) dat in 1988 in Lyon vanaf het dak van het Centre d’échanges werd uitgesproken – 

de kans te bieden andere wegen te verkennen teneinde dit ‘literaire borduurwerk’ te 

vormen waarin sommigen een psychotische afwijking ontwaren. Een afwijking ontstaan uit 

de wil om God te vatten in een mogelijke definitie. 

 

God is permanent aanwezig in het werk van TdC. Niet als religieuze verwijzing, maar als 

uiting van het aan de wereld overgeleverde wezen. Draagt hij een begrijpelijke betekenis in 

zich? Kan er over het wezen worden nagedacht – in filosofische zin – door abstractie te 

maken van God? 

De vraag heeft betrekking op de impact van de kindertijd en de familietradities op de 

kunstenaar. Na zijn studies aan de Academie maakte hij een identiteitscrisis door, waarbij hij 

moest afrekenen met zijn jeugdjaren in het katholieke Vlaanderen, waar god op 

dogmatische en onverdraagzame wijze werd opgelegd als een onbetwistbare waarheid: een 

realiteit waarin geen vragen werden gesteld. Het atheïsme dat TdC ging aanhangen baadt 

nog in deze obsessieve traumatiserende aanwezigheid van een met dwang opgelegde god. 

Hij ging gebukt onder het internaat, de moraal, het gewicht van de religie. God schilderen 

houdt een morele eis in: zijn absurditeit aan de kaak stellen teneinde zijn weergave beter te 

kunnen vernietigen. 

Aan zijn jeugd hield TdC ook zijn nihilistische opvatting over dat het leven geen zin heeft. Dit 

niets kenmerkte zowel zijn artistieke als persoonlijke zoektocht, die leidde langs de lectuur 

van niet alleen atheïstische filosofen, maar ook van mystici die door hun ervaring tot een 

andere perceptie van het absolute kwamen.  
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TdC onthoudt zich van elke vorm van sociologie eigen aan de hedendaagse kunst om zich 

helemaal te wijden aan zijn metafysische obsessie. Het is een manier om uiting te geven aan 

een mystieke aspiratie zonder er zich aan te onderwerpen, zonder te moeten toegeven aan 

een lineaire, doelmatige gemoedsgesteldheid. Vandaar zijn fragmentarische gedachtegang 

samengesteld uit aforismen, losse, soms contradictorische denkbeelden die samenkoeken in 

een steeds veranderende gevoelstoon. 

 

Met welk doel? Laten zien dat God, die persoonlijke God die de Kerk in het leven roept en 

die onophoudelijk evolueert naargelang de menselijke behoeften, een absurditeit is. 

Aanvankelijk is er dus een moeilijk te vatten afstand tussen het goddelijke principe en wat de 

mens ervan maakt. Eerst vat hij het idee op om in een werk alle mogelijke definities van God 

samen te brengen. Want God heeft te maken met taal. En met individuen die doordrenkt 

zijn van deze taal en aldus van God hun eigen creatie maken. Voor TdC , “moet iedereen die 

de term God bezigt, in de eerste plaats definiëren wat hij hieronder verstaat.” In zijn ogen is 

het een noodzaak om aan de ambiguïteit van de taal te ontsnappen. Er zijn ontelbare echo’s 

die God bevestigen, en evenveel die hem ontkennen. De kunstenaar vertrekt van de 

behoefte om deze uiteenlopende definities samen te brengen in een werk zonder 

commentaar of kanttekeningen. Waarom? Om een absurditeit aan te klagen die eigen is aan 

ons – menselijke, te menselijke? – perspectief en die substantie geeft aan zowel de liefde als 

de afkeer voor God. Ofwel… Ofwel… Voor TdC moest deze dualiteit overwonnen worden. 

Niet door een positie in te nemen, maar via een permanent over-en-weer-gaan van de ene 

naar de andere opvatting, waaruit een principe van absurditeit ontstaat. 

 

Deze absurde mechaniek staat centraal in zijn werk. Ze bepaalt de overgang van het lege 

naar het volle, van het aanwezige naar het afwezige, van het leven naar het niets. Zoals het 

leven absurd is, is ook de dood een en al absurditeit. In de ruime betekenis ontstaat God uit 

dezelfde categorie. Alle verzamelde citaten getuigen van deze menselijke behoefte om een 

definitie te creëren waaraan de volheid van het wezen zich kan meten. Het definiëren – 

zonder een antwoord te vinden – van het ondefinieerbare. Dit is de uitdaging van de 

Iconotextures. Voor TdC is deze zoektocht naar een definitie een bedrog. Het verzamelen 

van definities leidde tot een impasse. Toen hij op een gegeven moment geen citaten meer 

vond om het grote volume waarvan hij droomde te voeden, begon hij kant-en-klare zinnen 

te ontlenen die niet per se naar God verwezen, maar die hij willekeurig koos vanwege hun 

literaire kwaliteit. Hij transformeerde ze naar eigen goeddunken om definities te bekomen 

die, ondanks hun onbruikbare, onwerkzame, zelfs absurde aard, een mogelijke definitie 

opleverden van God, die zelfs veeleer waarschijnlijk dan aberrant was. Elke gemanipuleerde 

zegswijze, elke verzonnen zin zegt op die manier iets over God: “Il faut battre le fer tant qu’il 

est chaud” wordt zo “Il faut battre Dieu tant qu’il est chaud.” 

 

Het is een methodologische aberratie die aantoont hoe absurd het is om God te willen 

vatten in een definitie. Het is een ironische aanpak, niet gespeend van surrealisme. Als het 

woord ‘God’ functioneert in om het even welke zegswijze, dan toont dit aan dat het concept 

fundamenteel ontdaan is van betekenis. God zou slechts een beeld zijn en zijn definities 

bedrog. God heeft overvloed nodig. Zijn substantie heeft overvloed nodig. De onuitputtelijke 

terminologie koppelt het absurde aan de wildgroei. Vandaar de dichtheid van het niets dat 

verkend wordt door een reeks inkttekeningen (nocturnes). 
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Deze mechanica is echter een valstrik, want het niet-bestaan van God aantonen zou 

ongetwijfeld het vanzelfsprekende bewijs van zijn bestaan versterken, waarbij het niets zijn 

aanwezigheid zou afdwingen. Een aanwezigheid die eenzelfde doel nastreeft als het 

geschrift. TdC schrijft voortdurend. In een schrift, op kleine stukken papier. Zonder dat hij 

een atelier of werkruimte nodig heeft. Impressies, losse metafysische reflecties, 

gewaarwordingen die hij in woorden wil vertalen, van alles en nog wat dat spontaan in hem 

opkomt. Papier vullen met teksten werd zodoende een obsessieve aanvulling van zijn 

schilderwerk. De afmetingen van de aantekeningen werden ook automatisch groter, 

geconditioneerd als hij ongetwijfeld was door zijn kunstenaarsblik. De proliferatie van 

geschrift, de multiplicatie van tekst veruitwendigt zich in een waterval. De zichtbare tekst 

droeg een vloed in zich, een effectieve aanwezigheid. Het gaat om de aanwezigheid die 

volgens TdC iets heeft van de oosterse kaligrafie-ervaring waarbij men “ziet met de mond en 

spreekt met de ogen.” Aan de noodzaak om te lezen – met andere woorden de drang om te 

begrijpen – wordt beantwoord door het boek, wat een ander avontuur inhoudt, maar met 

dezelfde elementen: het blauw van de kaft, het formaat, waarin de sensatie van een 

waterval en het schrijfritme bewaard blijven. 

 

Terwijl de tekst op het schilderij zich onthult in een ogenblikkelijkheid die geen rekening 

houdt met de stratificatie van de gewaarwordingen, lenen de bladen van een boek zich tot 

het lezen, tot een vooruitschrijdende blik die het zichtbare omzet in de mogelijkheid – niet 

de verplichting – om gelezen te worden. Het leidt tot een ‘waanzinnig’ geschrift, een 

woekering van een obsessief geworden taal. Het is een borduursel van een tekst die waanzin 

is geworden, een soep, een brij op de rand van het pathologische: de aanvankelijk 

intelligente tekst die zich netjes aan de interlinie houdt, richt zich nu op zichzelf, overschrijft 

zichzelf en wordt zo compact dat hij zichzelf gaat verbergen. Het is een hysterische 

verzadiging die het idee van de tekst zelf vernietigt. Het tekstuele wordt herleid tot textuur… 

 

Het mystieke verandert in hysterie. De hysterie is de voortzetting van het mysticisme. Het 

gaat niet zozeer om territorium, maar om de rand. Een rand die verwijst naar een 

marginaliteit die bepalend was voor een familie die TdC steeds als een wezenlijk deel van 

zichzelf heeft gezien. Om te vluchten uit een verontrustende eenzaamheid? Om een traditie 

te scheppen waaraan hij kan deelhebben? Dit is wat de kluizenaar gemeen heeft met de 

mysticus. Het blauw benadrukt deze band. Het donkerblauw van de eenzame nachten, het 

nachtelijke blauw van het aan de leegte gewijde absolute. Dezelfde inkt zal het schrijfplezier 

drijven tot het delirium van de opgewekte lijn die op het papier cirkelt. Ze bakent ook het 

territorium af van deze verticale nachten waar het niets verandert in een even diepe als 

serene aanwezigheid. 

 

Ook het materiaal is niet zonder betekenis. De inkt die werd gebruikt is schrijfinkt. Het is 

zowel de bron van een tekst die nog moet komen, als een harde en abstracte aanwezigheid… 

zoals die van een absolute God. 

De drager wordt een open venster op de zee of op een berg waarvan het landschap 

versteend is in een dichte nacht. Als de bodem van een uitgedroogde inktpot waarin de 

intense glans nog aanwezig is van de monochrome werken waarnaar de kunstenaar vandaag 

terugkeert. 
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In de evolutie van de twaalf monumentale bladen die de Iconotextures vormen schuilt een 

fascinatie voor het hermetisme. De tekst wil niet langer iets vertellen, maar door zich enkel 

op de vorm te concentreren zegt het meer dan de opeenstapeling van betekenissen bij elk 

woord. Niet meer begrijpen wat gezegd wordt. Alleen nog een weefsel van abstracte trekken 

zien, een soep van in elkaar overvloeiende geluiden. En uit deze dichte textuur de 

mogelijkheid doen ontstaan van een steeds veranderende betekenis. 

Dit ideaal vormt het verdwijnpunt van een reeks werken (marges van 3,5 centimeter, exacte 

interlinie, het gebruik van steeds dezelfde, vakkundig gedoseerde inkt) die volgeschreven 

zijn met een tekst die gaandeweg verbrokkelt, de marges aanvreet en abstract wordt in een 

vlaag van waanzin en buitensporigheid. Tot een mystieke nacht invalt waarin het reële 

verdwijnt in een opdoemen. Een opdoemen dat zich niet laat lezen. Het opdoemen van een 

materie die tot stilstand komt, versteent en uitdroogt. De onmogelijkheid om te spreken 

over een werk dat niet voltooid is en het misschien nooit zal worden, een werk dat niemand 

kan zien. Het verdwijnpunt van een werk dat nog aan de gang is en dat, na afloop van de 

Iconotextures de weg zou moeten vrijmaken naar andere horizonten… onvatbaar als God. 

 

Michel Draguet 


