
 
 
Titus de Jong (1953): Beeld van de kunstenaar 
 
 
Stijl en technieken 
De schilderijen van Titus de Jong zijn stilistisch onder verschillende stromingen te 
plaatsen, ondanks hun onderlinge verwantschap. We herkennen een laat-impressionische, 
soms bijna expressionistische onderstroom in de werken uit de periode 1999 – 2003. In 
deze periode zijn vooral monumentale olieverfschilderijen op paneel ontstaan. De textuur 
is belangrijk. In de series Cultivar en Synthese valt de korte, krachtige, ritmische 
penseelstreek op, soms afgewisseld met het schildersmes, of met juist heel gladde 
passages. De kunstenaar spreekt over zijn werk in die periode als “boetseren in verf”om 
uit te drukken dat “schilderen emotie is”.  
 
Vanaf 2003 ontwikkelt Titus de Jong een meer beeldende stijl met 
een mystieke, surrealistische uitstraling. In de serie “Het licht” spreekt 
een stille verwondering, die in latere werken ook als een religieuze 
duiding kan worden gezien. Vanaf 2007 ontstaat de serie Reliëf, 
waarin (multi-)religieuze thema’s nog duidelijker op een 
surrealistische wijze worden neergezet. 
In zijn olieverfschilderijen gebruikt Titus de Jong a la prima technieken (nat in nat) en 
fijnere technieken (glaceren) door elkaar heen. Aan de afwerking wordt veel zorg besteed. 
 
De gebruikte kleurcombinaties zijn overwegend warm met een beperkt palet van oude 
pigmenten, zoals aardkleuren (siena, omber, oker) en oude blauwen (ultramarijn en 
cyanide). Moderne pigmenten (karmijn, magenta, cadmiumgeel en rood) worden 
spaarzaam toegepast.  
Naast genoemde series zijn er losse werken, waarvan een aantal in acryl en gemengde 
technieken. Met acryl werkt Titus de Jong bij voorkeur met een zekere transparantie, in 
heldere kleuren. Voorts maakte Titus de Jong bijna dromerige fantasieën met gemengde 
technieken op papier (aquarel, kleurpotlood, inkt, monoprint). 
 



 
Inspiratie 
Door versobering van vormen zet Titus de Jong krachtige intense beelden neer, zoals 
dromen kunnen zijn. Het is een zoektocht naar de essentie van indrukken en gevoelens. 
Door concentratie of beter condensatie ontstaat ruimte voor beleving. Die beleving is niet 

alleen visueel. In veel van zijn werken vinden we metafysische 
elementen terug, die de kijker aan het werk zetten, een appèl doen 
op zijn begrippenkader, maar ook op zijn vooringenomenheid. In dit 
spel schuwt de Jong de figuratieve herkenbaarheid niet: kunst mag 
van hem toegankelijk blijven voor de kijker 
Met zijn zoektocht naar condensatie en beperking, levert Titus de 
Jong commentaar op de wereld van nu, die hij ervaart als een 
overdaad aan impulsen en als een bedreiging voor de kunst van 

het waarnemen. Hij keert terug naar zijn jeugd, waarin hij zich als eenzaam kind in een 
oude stad heeft leren vermaken met niets, en waarin hij heeft leren waarnemen en 
beschouwen. Hij pareert zo de veelheid aan indrukken en informatie in de digitale 
maatschappij, die altijd op zoek is naar méér nieuws, méér indrukken en méér 
kijkervaringen. 
 
 
 
Beeldende kunst doet voor Titus de Jong een appèl op het onder-
bewuste: door confronteren of  shockeren, en daarmee de normen 
en waarden van de beschouwer blootleggend. Of door dromen of 
fantasieën op te roepen, of door ongegeneerd te behagen. Het 
geschilderde beeld is sinds de Pittura metafysica niet langer 
eindpunt of doel van het creatieve proces, maar ook het begin 
van een proces van waarnemen door de kijker. Tot dusverre 
onbekende beelden en gedachten worden bij hem opgeroepen en daarmee ontstaat een 
nieuwe werkelijkheid. De kijker neemt haast automatisch de opdracht aan, deze nieuwe 
indrukken te plaatsen in de context van eerdere beelden en gedachten. 
En zo sluit de schilderkunst aan bij Nietsches “Tatsache gibt es nicht, nur Interpretationen.” 

 



 
 

Biografie 
Titus de Jong (1953) beleeft zijn jeugd in een door “dé oorlog” gehavend deel van de 
Amsterdamse binnenstad. Zijn buurt getuigt van de vele joodse bewoners, die hier werden 
weggevoerd en raakt steeds verder ontvolkt; voor een kind een eenzame omgeving vol 
macabere herinneringen. 
 
Titus de Jong groeit op in een klein middenstandersgezin volgens de regels van het 
calvinistisch getinte katholicisme in het toenmalige Nederland ”boven de rivieren”. In 1965 
verlaat hij zijn ouderlijk huis en gaat ”op seminarie”. Zo ervaart hij al jong 
cultuurverschillen: de Brabantse leefstijl ofschoon ook katholiek is opmerkelijk veel losser 
dan in het noorden. Zo is zijn belangstelling voor cultuur(verschillen) gewekt en begint zijn 
zoektocht door een tijd en een wereld, die snel verandert. 
Als kind ontwikkelt Titus de Jong een grote belangstelling voor kunst. De druk vanuit het 
milieu ”om iets nuttigs te leren” en gebrek aan geld en zelfvertrouwen blokkeren 
aanvankelijk een artistieke loopbaan. Hij richt zijn ambitie geheel op een maatschappelijke 
loopbaan en combineert werk en studie om zo snel mogelijk onafhankelijk te zijn. 
Al na enkele jaren vervult hij een leidinggevende functie in het maatschappelijke veld en 
blijft daar vele jaren actief. Sinds 1994 maakt hij een deel van zijn 
tijd vrij voor het schilderen en enkele jaren later besluit hij alsnog de 
(vrije) Kunstacademie te gaan doen (afgerond 2002). Titus de 
Jong is getrouwd met de violiste Renée de Jong - Verwoerdt.  
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