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*Brondocument: uitgave boek Leo Gestel naar aanleiding van expositie in Singer Laren 

Leo Gestel 1881-1941; Woerden-Hilversum 

Een korte samenvatting over Leo Gestel, tijdgenoot en collega van onder andere 
Jan Sluyters 
De stijl van Leo Gestel ontwikkelde zich van het impressionisme, via pointillisme 
en luminisme naar het kubisme en het expressionisme.Jan Sluyters was een 
inspiratiebrom voor Leo Gestel voor de stijl van het fauvisme een de stijl van het 
zogenaamde luminisme. Gestel daarentegen inspireerde Sluyters op het gebied 
van kubisme en futurisme. Na de intensieve samenwerking besluit Jan Sluyters 
in 1920 om alleen verder te gaan in de expressief-realistische schilderstijl. 

Gestel is een van de aanvoerders van de Bergense school en zoekt steeds weer 
naar vernieuwing en verdieping in de schilderkunst. 

In 1929 wordt zij atelier door brand verwoest en hij verliest hierbij 300 à 400 
schilderijen en tekeningen en ook zijn gehele archief. 

Als kind al kon Gestel goed tekenen, later werd hij door zijn medestudenten aan 
de academie ‘Leonardo’ genoemd in plaats van zijn eigen naam Leendert. 
Vanaf  1904 noemt hij zich daarom Leo. De vader van Leo was leraar en Leo 
kreeg eerst een opleiding als tekenleraar. Als hij zijn akte behaalt, vestigt hij zich 
als vrij kunstenaar, tegen de wil van zijn vader in.  

In 1904 maakt Gestel een reis via enkele Vlaamse steden naar Parijs, vervolgens 
naar Laren waar hij een atelier betrekt en ook lid wordt van het Lucas college 
en Arti et Amicitia. Later maakt Gestel meerder reizen naar Parijs, Mallorca, en 
Vlaanderen waar hij met de Vlaamse schilder Permeke werkte. 
Tot zover een klein stukje historie. 

Voor dit schilderij met de titel Herfst wil ik iets over het luminisme toelichten. 
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2.4* In 1909 schrijft Gestel: bij voorkeur schilder ik daglicht, zonlicht en 
lamplicht en bestudeer ik mijn onderwerp bij verschillende belichtingen. 
Het bestuderen van het licht en het vrijmaken van kleur zou zijn werk gaan 
beheersten. De speling van het licht wordt in grote streken verf  neergezet. 

3.0 In navolging van Van Gogh begint Gestel te schilderen in felle heldere  
kleuren in een losse toets. De kleuren mengen zich in het brein van de kijker. 
Het gaat hierbij om een levendige vibratie door naast elkaar geplaatste kleuren. 
“ Om tot grotere brillereing te komen, kom ik ertoe de kleuren gedivisioneerd 
op te zetten, soms een heel werk te stippelen, zij het dan niet systematisch”, 
lichtte Gestel toe. Hij varieerde de weergave altijd. De meeste pointillés worden 
als verticale streepjes neergezet, de vibrerende ritmiek van het daglicht. 

4.0 Het luminisme is een verhevigde vorm van het pointillisme, de toets is 
grover. Strepen en stippen wisselen elkaar af. 
Ritmisch geplaatste gele, blauwe en lila kleurstrepen die niet alleen de sfeer van 
het zonlicht goed treden maar voor een verhoogde expressieve kleursensatie 
zorgen. 

De hoge expressieve lucht in het schilderij staat icoon voor het luminisme. In het 
schilderij zie je:  
• een lage horizon  
• dat het met durf  geschilderd is 
• afwisselende gedivisioneerde partijen vol met grillige lijnen en kleurvlakken 
• een overtuigende vlakke compositie 
• contouren in fel oplichtend oranje om sensaties van het zonlicht te versterken 

en te vergeestelijken.  

Doelstelling van het luminisme: 
Niet alleen de waargenomen situatie weergeven maar vooral de (geabstraheerde) 
sensatie van die waarneming (vergeestelijking) 
4.9 Een voorbeeld van luminisme bij Mondriaan is de molen bij Ondergaande 
zon.
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