
VOORBIJ DE HORIZON  
Verder kijken dan wat er is 
De horizon van Frans de Jong in h48 gallery in Nieuwpoort 
 
Interesse in de horizon betekent de wil bezitten niet met zichzelf samen te vallen, geen 
definitieve identiteit te willen bezitten, kortom: ervan getuigen dat het feitelijke niet met het 
mogelijke identiek is. (uit: Ton Lemaire, Filosofie van het landschap) 
 
De horizon speelt een prominente rol in het werk van Frans de Jong. Die horizon is 
symbolisch voor de ontwikkeling die hij doormaakte, en ook voor wie hij is. Vanaf deze 
week exposeert Frans de Jong in h48 gallery Nieuwpoort 
 
Frans de Jong uit Rijen voltooide begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn opleiding aan de 
Academie voor beeldende vorming in Tilburg. Sindsdien heeft hij naast zijn werk als docent 
met tussenpozen zijn werk geëxposeerd. Zijn werk is aangekocht door instellingen, bedrijven 
en particulieren. 
In het werk van Frans de Jong begrenst de wenkende horizon een landschappelijke ruimte 
waarin zich dan weer eens een mens zich ophoudt, dan weer een object deze scheidslijn van 
lucht en aarde onderbreekt.  
De mensen en objecten hebben altijd wel een persoonlijke binding met deze schilder. De 
thema’s komen voort uit zijn eigen ervaringen, reizen, (kunst)geschiedenis, mythen en 
filosofie. 
Frans schildert bij voorkeur op plaatmateriaal als MDF, multiplex of board.  
 
Surrealistisch 
Bijna altijd plaatst De Jong elementen in zijn landschappen die er niet thuis horen, waardoor 
ze iets surrealistisch krijgen. Vaak zijn het mensen of dingen die een persoonlijke betekenis 
voor hem hebben. 
 
Al schilderend gaat hij ook op zoek naar zijn eigen wezen. “Naar datgene wat je al bent. De 
interactie tussen het beeld dat je schept en jezelf brengt nieuwe dingen voort.” 
 
“Je hebt de horizon nodig om je te oriënteren. Wie ben ik? Wat zit er in het verschiet? Je kunt 
niet altijd met het mogelijke bezig zijn, maar het is ook heel beklemmend om alsmaar te 
denken: dit is het dan.”Voorbij de horizon, verder kijken dan wat er is geeft mij ruimte in 
denken, voelen, willen en handelen” 
 
Voor meer informatie: www.fransdejongart.nl en www.h48gallery.nl 
 

http://www.fransdejongart.nl/
http://www.h48gallery.nl/

