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T E R   O P E N I N G 
 
 
In samenwerking met Galerie Magenta organiseert Stichting Victor Linford |Victor 
Linford Foundation de tweede tentoonstelling in successie als hommage aan de van 
oorsprong Engelse kunstenaar. Getoond worden schilderijen uit de Huug Jongeneel-
collectie alsook een kleine keur van memorabilia van Johfra als verwijzing naar hun 
artistieke vriendschap.  
Omdat de Stichting beoogt ook aandacht te schenken aan jonge kunstenaars die binnen 
het fantastisch realisme furore wensen te maken, zijn bovendien schilderijen te zien 
van Sonna Krom (Enschede, 1970) en fotografische verbeeldingen van Igor Kruter 
(Odessa, 1979). 
 

De stichting ziet het als haar plicht de artistieke 
nalatenschap van Victor Linford veilig te stellen en in 
de openbaarheid te brengen, onder meer door middel 
van het opzetten en onderhouden van een archief, 
wat ooit uitmondt in de uitgave van een 
standaardwerk en overige publicaties.  Graag wint de 
Stichting de sympathie van vele begunstigers om in 
staat te  zijn het een en ander ook daadwerkelijk te 
realiseren.  
 
Over Victor Linford is veel gezegd en geschreven. En 
het is allemaal waar, want de beschouwer is vrij om 
een kunstwerk te interpreteren, zoals dat op hem 
afkomt. Of de kunstenaar zelf altijd gelukkig is met de 
conclusies, is nog maar de vraag, want dikwijls ziet 

men heel wat meer dan de maker ooit heeft kunnen bevroeden. De kans hierop is des 
te groter naarmate de kunstenaar in zijn werk verder afstaat van een naturalistische 
verbeelding. Bij trompe-l'oeil-schilders kan wel terloops het oog worden bedrogen 
maar niet de feitelijke waarneming. Kersen op een schaal blijven kersen op een schaal. 
Schilders die de illusie suggestief vormgeven en daarbij de materie in een spirituele 
context plaatsen, geven volop voedsel aan het particuliere interpretatievermogen. Wat 
doet een vrouwelijk naakt in een landschap vol vlezige vegetatie en fluoriscerende 
schimmels? Het onderbewustzijn gaat kierend open en wat tot voorheen mogelijk 
verborgen was, komt als bij toverslag in het licht van de herkenning, geheel en al voor 
rekening van wie dit overkomt. Of toch niet? Ook bij de kunstenaar voltrekt zich 
tijdens het werken een soortgelijk proces. Hierom is het hem uiteindelijk begonnen. 
Het resultaat, in verf gerealiseerd, zal hem doorgaans niet minder verwonderen dan 
wat anderen erin zien. Zo'n kunstenaar is Victor Linford, vertrouwend op zijn intuïtie 
en in niet mindere mate op zijn voortschrijdend vakmanschap. Want meesterschap zet 
je naar je hand, wars van wat anderen ervan vinden en dwars tegen elke benauwende 
conventie in. 
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Victor Linford wordt op 21 mei 1940 in Londen onder een Duitse bommenregen 
geboren. Hij is van Joods-Russische-Engelse afkomst. Op de dag dat hij zijn diploma 
van de Camberwell School of Arts and Crafts in ontvangst neemt, vertrekt hij naar 
Zweden en vestigt zich drie maanden later definitief in Nederland, waar hij in 
Enkhuizen in 1962 zijn eerste expositie krijgt. 
 
Aanvankelijk werkt hij vanuit een sociaal 
engagement, maar al na enkele jaren 
vindt hij een uitdrukkingsvorm, waaraan 
hij zijn verdere leven trouw zal blijven, en 
waarbinnen hij tot grote ambachtelijke en 
artistieke ontplooiing is gekomen. Zijn 
uiteindelijke meesterschap lijkt in 
frivoliteit en met gemak tot stand te zijn 
gekomen, voor wie hem slechts van de 
buitenkant kent. Ja, hij is een volstrekt 
eigenzinnig natuurtalent met een 
rondborstige inslag. Niet te beroerd voor 
allerhande escapades. Maar in de 
geconcentreerde stilte van het atelier 
komen ook andere krachten in hem naar 
boven. Veelvuldig is in dit verband 
gewezen op de ervaringen in zijn jeugd en op de invloeden vanuit zijn multiculturele 
afkomst. Op enige religieuze affiniteit heb ik hem nooit kunnen betrappen. Wel op een 
intense beleving van zijn onderdompeling in de natuur. Hierin vindt hij de drijfveer 
om te bestaan en in de verbeelding ervan vindt hij de legitimatie om voort te bestaan, 
wat hem ook na zijn dood danig is gelukt. Welke kwalificaties men hem ook toedicht, 
hij vindt het best. Metarealist, fantastisch realist, magisch realist, surrealist, 
schilderende magiër, esoterisch schilder enzovoort. Dikwijls met de beste bedoelingen 
zet men hem in de etalage van de eigen pronkzucht. Natuurlijk heeft hij er vrede mee, 
want nooit oordeelt men negatief, en wie weet - zo redeneert hij ongetwijfeld - heeft hij 
onbewust dingen prijsgegeven, waarvan hij zichzelf niet bewust is. Al werkende 
verlaat hij zich immers op een intuïtie die gevoed wordt door een niet te onderdrukken 
hang naar schoonheid, ordening en harmonie en een niet te lessen dorst naar zowel 
aardse als bovenaardse genietingen, altijd in deze combinatie. 
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Wat men in elk geval van hem 
kan zeggen zonder de plank 
mis te slaan, is dat hij een 
natuurmysticus op heidense 
grondslag is, een 
aartskunstenaar die in inkt en 
verf een bezielde wereld 
tovert, waarin hij zich veilig 
weet voor gruwelijkheden en 
angsten die ook hem niet 
onbekend zijn en die hij slechts 
mondjesmaat in zijn werk 
toelaat. 
Een groot optimisme spreekt 

uit zijn werk, en zo wil hij het. In feite is zijn schilderen niets meer en  
 
niets minder dan een magische bezwering van onheil en als zodanig is zijn werk 
ontstaan uit een niet te miskennen innerlijke noodzaak. Hierdoor kent het een 
psychische geladenheid die in de voorstelling actief is. Het is niet de picturale pracht 
die hij met zijn gewaagde kleurencombinaties en fantastische vormenrijkdom etaleert. 
Het is juist de emotionele gelaagdheid die aan zijn oeuvre een superieure betekenis 
geeft en het onsterfelijk maakt, omdat deze emotie van alle tijden en universeel is. Het 
predicaat meesterschap verdient de schilder, doordat zijn aanpak niet alleen 
eigenzinnig en uniek is, maar ook en vooral omdat het daarenboven op een niet door 
het verstand gedirigeerde wijze toegankelijk blijkt te zijn voor velen. 
 
Hoewel zijn werk met dat van geen andere kunstenaar te vergelijken is, koestert hij zijn 
leven lang een intense en brede belangstelling voor het werk van anderen. In 1998, kort 
voor de dood van Johfra, met wie hij vele jaren bevriend is, verdiepen beiden zich met 
bewondering in reproducties van niet eerder door hen geziene schilderijen van de 
graficus Gustave Doré. Trouwens, het meesterschap van Johfra laat hem beslist niet 
onberoerd. Al op jonge leeftijd wordt zijn voorliefde gewekt voor het surrealisme en de 
Jugendstil. Naast de Londense academie exposeren in een grote galerie onder anderen 
Max Ernst, Salvador Dalí en Serge Diaghilev. Zijn belangstelling voor sierlijkheid en 
extravagantie is dan voor altijd gewekt. Ook raakt hij onder invloed van Aubrey 
Beardsley en William Blake. Als Victor aan de directeur van de academie zijn eerste 
surrealistische werkstukken toont, wordt hem dat niet in dank afgenomen. Robert 
Medley, een in die dagen bekend schilder van stillevens, muurschilderingen en 
theaterstukken, keurt dit ten zeerste af. Maar Victor laat zich niet van de wijs brengen, 
ondergaat - toch ook in zijn voordeel - de gestrenge  
academische scholing en vindt na enige omzwervingen zijn zeer eigen, specifieke 
uitdrukkingsvorm, mede onder inspiratie van het meesterwerk van J.J.R. Tolkien, The 
Lord of the Rings.  
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Alle invloeden van buitenaf zet hij consequent naar zijn hand, assimileert hij volledig 
naar eigen goeddunken. Iedere vorm van navolging is hem vreemd. De weg die hij 
gaat, is de weg van de meester die in het creëren van een eigen wereld zelf de wetten 
stelt. Dit aspect met name, het particuliere Linford-idioom, in combinatie met zijn 
artistieke vermogen, rechtvaardigt een plaats van Victor Linford op de eretribune van 
de kunstgeschiedenis. 
 
Het is gezegd. 
 
 
 
 
 
 
Gerrit Luidinga 
voorzitter SVL/VLF 
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V I C T O R   L I N F O R D   Z E L F 
 
Hoe luidruchtig in gezelschap dikwijls ook, Victor Linford die voor de buitenwereld 
ogenschijnlijk geen geheimen kende, gaf al wat hij te verbergen had alleen prijs in zijn 
tekeningen en schilderijen. Maar van tijd tot tijd liet hij zich ook tot ontboezemingen verleiden. 
Hieronder een selectie. 
 
Mijn tekeningen zijn realistisch, beantwoordend aan het leven, bijna beangstigend. Ik 
schilder wat ik zie en denk te zien. Mijn tekeningen ontwikkelen zich spontaan vanuit 
mezelf. Ze zijn, ook al zijn ze realistisch, een belangrijk deel van mezelf, en dat is 
essentieel (-). 
Mijn tekeningen worden enigszins luguber en somber ... dat kan ik niet helpen. (1961) 
                                                          
Ik vind de tekeningen even belangrijk als mijn schilderijen. (1969) 
 

Het leven staat centraal. Ik probeer de enorme 
bewogenheid, de ingewikkeldheid van het leven, het 
schone en het onbegrijpelijke te projecteren in een 
vorm. In vroeger werk kwam ik daar nog niet 
helemaal uit. Het werd allemaal wat te 
gecompliceerd. Nu wordt alles wat bewuster. Met 
grote vlakgekleurde achtergronden suggereer ik de 
eindeloosheid en het niets en in die verlatenheid 

plaats ik mijn vormen. (1969) 
 
Er is een enorme pseudo-belangstelling voor Jugendstil en het laatste wat ik wil, is een 
modeschilder te zijn. De bijzonder aangename, vloeiende lijn als kenmerk van de 
Jugendstil is voor mij meer dan een decoratief element. Je kunt er alles mee uitdrukken. 
Je zou het een levenslijn kunnen noemen. Het Gemeentemuseum in Arnhem heeft een 
prachtige verzameling tekeningen van Karel de Nerée tot Babberich. Hierin komen 
dezelfde tendenzen tot uitdrukking en ik voel me met deze figuur dan ook sterk 
verwant. (1969) 
 
Een knop die op openbreken staat, is het prachtigste om te schilderen. Je mag het eind 
van het groeiproces niet zien, want alles wat gaat komen, houdt een belofte in. (1970) 
 
Het liefste wat ik doe, is priegelen. (1971) 
 
Mijn werk is een vorm van natuurmystiek. Ik schilder geen huizen of mensen met 
kleertjes aan. Eigenlijk ben ik zeer Victoriaans wat betreft de erotiek. Die is verborgen, 
hoewel zij wel degelijk aanwezig is. Ik heb geen zin om te kwetsen. (1972) 
 
Als jongetje was ik dol op de geur van kelders. Ik vond mosgeur fijn. Ik hield van oude 
graven. Ik ben mij zeer bewust van het verleden, van honderden mensen die voor mij 
hebben geleefd. Ik voel een verbondenheid met mijn voorvaderen, ook verre 
voorvaderen. Ze zijn in mij aanwezig. Dat voel ik in een woud of in een grot of als ik 
een fossiel betast.  
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Er ontstaat dan intuïtief een contact met die mensen van toen. Ik krijg beelden. Zo heb 
ik intuïtief planten geschilderd, waarvan ik het bestaan niet kende. Totdat ik in Spanje 
ontdekte dat ze inderdaad bestaan. (1972) 
 
Ik ben altijd bang de grote magiër te zijn. Alleen ondervind ik door die benaming een 
zekere bevestiging van wat ik maak. Want ik projecteer mijn subjectieve wereld naar 
buiten. En die wordt steeds reëler. En hij evolueert. (1972) 
 
Iemand in een museum in Jeruzalem zei van een van mijn schilderijen: 'Ik heb het 
gevoel dat jij planten veel belangrijker vindt dan mensen.' Dat is niet zo. Ik vind 
planten de gelijke van mensen. Ik streef naar een wereldbeeld waarin alle leven een 
eenheid is. Of het nu mineraal leven, plantaardig, dierlijk of menselijk leven is, het is 
een eenheid. Het versmelt tot een totaliteit. (1972) 
 
Ik droom erg goed. Ik kan erg goed onthouden wat ik droom. Ik kan me niet indenken 
dat mensen hun dromen vergeten. De geschilderde beelden noem ik daydreams, 
dagdromen. (1972) 
 
Een grote magiër ben ik echt niet. Ik heb gewoon een eigen symboliek, een synthese 
van menselijke lichamen en vegetatieve vormen. Er is naar mijn gevoel een sterke 
aardse gebondenheid in mijn werk, die bepaald niet kosmisch is. Het is dus wel 
gemakkelijk om mij magisch of surrealistisch te noemen, ik zelf ben het daar niet mee 
eens. (1973) 
 
Eigenlijk ben ik niets anders dan een kleine zelfstandige, een beetje ijdel ook, maar wel 
een die de betrekkelijkheid der dingen ziet. (1973) 
 

De dood is de ontstoffelijking van 
het wezen. De geest blijft. Dat 
bezweer ik in mijn schilderijen. Ik 
wil dat zo puur mogelijk houden, 
die band tussen mens en kosmos. 
Daarom wil ik geen bestaande 
symbolen schilderen. Daar zou ik 
me voor mijn gevoel achter 
verbergen. Een eigen wereld moet 
ik schilderen, geen gewone aarde, 
geen paradijs, maar iets ertussenin. 
Mijn schilderijen zijn voor mij - en 
daar geloof ik vurig in - 
tegelijkertijd mijn leven en mijn 
dood.  
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Je kunt leven vanuit zo'n beeld, maar je kunt er ook aan sterven, zoals iemand kan 
sterven       aan een droom, hoewel wij danachteraf een hartinfarct constateren. Wat een 
heerlijke dood is dat geweest, zeggen we dan, zo in slaap. Quatsch, niemand van ons 
weet hoe de droom was waaraan hij stierf. Het kan erger zijn dan een gewelddadige 
dood. Het leven na de dood is eigenlijk de eerste werkelijkheid en mijn schilderijen 
stellen me in staat daarover iets te zeggen. De dood is ontstijgen. Dan ben ik pas vrij en 
het schilderen is een voorschot op die vrijheid. Ik weet niet wat de dood is, maar zo 
voel ik het. (1974) 
 
Ik ben gek op de natuur. Die rotsen in Frankrijk, de nabijheid van het prehistorisch 
gebeuren. Er zijn grotten, waarin je vierkantjes in de wanden vindt; daarin zaten palen 
die huizen droegen. De sfeer van het verleden in de natuur spreekt mij enorm aan, 
maar dan niet op de romantische manier. (-) 
Ik ben een intuïtieve schilder. Ik weet meestal van tevoren niet wat ik ga maken. Ik 
werk vanuit een gevoel ten opzichte van natuur en mens en verder is het 't proces van 
het maken, het bezig zijn. Schilderen is een egocentrisch gebeuren. Daarna is het 
natuurlijk bijzonder prettig als mensen naar je werk kijken. (-) 
Schilderen is een taal, net zoals muziek een taal is. Het aspect van zelfinterpretatie vind 
ik ook heel belangrijk. Als andere mensen zeggen dat ze dit of dat gevoel hebben bij 
mijn werk, dan vind ik dat goed, ook al heb ik het heel anders bedoeld. De mensen zijn 
te veel bezig met verklaren. Er zijn ook mensen die mijn werk verschrikkelijk vinden, 
er niet tegen kunnen. Ik vind het ook goed als ze dat zeggen. Het is wel vreemd: ze 
vinden het prachtig, of ze kunnen er niet tegen. Een tussenweg is er niet. (1980) 
 

Tekenen en schilderen deed ik als kind al 
heel graag. Ik creëerde een wereld die er 
alleen voor mij was. Mijn hele verdere leven 
is dat zo gebleven. Als ik schilder, ben ik 
daar intens bij betrokken. Ik vind dat 
heerlijk. Te heerlijk geloof ik. Soms wilde ik 
wel dat ik niet zo behept was met 
schilderen. Het houdt je van allerlei andere 
zaken af. Misschien had ik wel een prima 
econoom of politicus kunnen worden. Maar 
loskomen van schilderen kan ik niet. Het is 
geen keuze, het is een levenswijze. 
Vakmanschap is een eerste vereiste. Ik hecht 
bijzonder aan een goede ambachtelijke 
ondergrond. Iemand die niet de finesses van 
het schildersvak in zijn vingers heeft, loopt 
uiteindelijk vast. Je moet het schildersambt 
zo beheersen dat het op den duur een 
verlengde van jezelf wordt. Vanuit die 
positie kun je dan gaan schilderen. Je kunt je 

gedachten dan over andere dingen laten gaan dan over de beginselen van je vak. (1991) 
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O V E R   V I C T O R   L I N F O R D 
 
 
Hoewel de start van zijn leven verre van rooskleurig was, kan men stellen dat Victor onder een 
tamelijk gelukkig gesternte geboren is. Of anders gezegd, met zijn aimabele, optimistische en 
bruisende levenswandel wist hij het geluk royaal naar zijn hand te zetten. Hij had vele vrienden 
met wie hij zijn hang naar het bourgondische kon delen, als hij de stilte van het atelier achter 
zich liet en als natuurmysticus niet opging in de zegeningen van de natuur. Bovendien 
ondervond hij met zijn werk in ruime mate begrip en waardering. Vanaf zijn eerste expositie in 
Nederland (1962), op 21-jarige leeftijd in het Internationaal Studentencentrum De 
Drommedaris te Enkhuizen, tot aan het einde van zijn leven is het commentaar vrijwel zonder 
uitzondering positief. 
De volgende (beknopte) bloemlezing - uit een overigens incomplete verzameling - getuigt 
hiervan. 
 

Linford werkt niet volgens een 
bepaald procédé. Zijn tekeningen zijn 
een combinatie van vele systemen, 
een lithografisch spel, waarbij Oost-
Indische inkt, plakkaatverf en 
zinkwit door elkaar worden gebruikt. 
Vaak met een verrassend resultaat. 
De jonge kunstennar weet zelf dat hij 
nog veel leren moet en dat zijn 
leeftijd tegelijk een vreugde maar ook 
een grens betekent. Hij is geen 
hemelbestormer maar een beschaafd, 
bescheiden mens die meent dat hij 
ook anderen deelgenoot mag maken 

van zijn indrukken. Met zo'n geestesgesteldheid moet er voor deze sympathieke 
jongeman 'n grote kans bestaan zich verder te ontwikkelen tot een kunstenaar van 
formaat. (K.V., Noordhollands Dagblad, 1962) 
 
Treffend is dat zijn voorstellingen meestal zeer somber zijn. Mensen met trieste 
gezichten en levenloze handen. Hij verbaast zich daar zelf blijkbaar ook over, want hij 
zei: 'Het vreemde is dat ik zelf altijd vrolijk ben, maar als ik ga tekenen, wordt alles 
somber.' Nergens vindt men vreugde in zijn werk. Hij verbeeldt meedogenloos de 
teleurstellingen van de verhouding tussen man en vrouw, zijn ergernis over de 
verdeeldheid van de kerken. Zelfs een baby is triest en angstig wijs. Alleen een dode 
glimlacht binnen een kring van dodelijk ernstige omstanders. 
(Bob Nahuisen, Het Vrije Volk, 05.05.62) 
 
Hij is de positieve idealist die tegenover de wereld zoals die zich voordoet zijn eigen 
gezichtspunt probeert waar te maken en zo een wereld creëert, die haar eigen wetten 
volgt in het vlak van het schilderij of de tekening.  
(Adri Laan, Het Vrije Volk, 1964) 
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De vormen waarin Linford zich uitspreekt zijn bijzonder verfijnd en precieus. Zijn 
donkere halftinten zijn geraffineerd en van een charme, die mede het karakter van het 
werk bepalen. (-) 
Het is een gebeurtenis voor dit werk te staan, dat aanvankelijk alleen-maar-decoratief 
schijnt, en dan meer en meer te ontdekken dat het de merkwaardige uitingen zijn van 
een kunstenaar die een zekere bezetenheid zo gereserveerd vorm weet te geven. Het is 
een geheel eigen surrealisme waarvan de een zal terugschrikken omdat de 
voorgestelde wereld voor hem onleefbaar is, maar waarin een ander zonder 
voorbehoud met de schilder uit wandelen zou gaan. Ik behoor tot die laatsten.  
(Hein Steehouwer, Haarlems Dagblad, 18.02.68) 
 

Men behoeft geen kunsthistoricus te 
zijn om bij eerste oogopslag te 
kunnen constateren dat Linfords 
werk erg dicht tegen de Jugendstil 
aanligt. De geur van arabesken en 
guirlandes, van slaolie en Jan 
Toorop kleeft eraan. Maar (-) alle 
versuikerde weekheid, alle 
overbodige lijntrekkerij is eruit 
verdwenen. Voor zijn schilderijen 
op hout geldt dat vooral omdat de 
hardheid van de kleur en het in het 
niet laten verdwijnen van elk 
decorstuk zijn imaginaire fantasieën 

zijn ontdaan van bijkomstigheden. Zo zijn wonderlijke verbeeldingen ontstaan van een 
Marsflora die altijd weer ergens in een zaadknop of bloemdeksel de vrouw verbergt 
die als ingekapseld in haar morbide natuurwereld steeds weer schijnt te roepen: 
cherchez moi.  
(Peter Sliepenbek, 1969) 
 
Al die grillige, plantaaardige vormen worden illustraties bij een groot verhaal. Dit is 
het verhaal van groei, het levensproces van sterven en geboren worden, een proces dat 
zich afspeelt tussen de twee polen man en vrouw. Elk werk is een eigen droomwereld, 
waarin hij dit zeer suggestief uitbeeldt.  
(De Gelderlander Pers, 22.04.69) 
 
Tussen de vreemdsoortige creaturen vinden wij op de schilderijen steeds menselijke 
wezens, mannen en vrouwen. Daarmee komen wij op het thema van Linford: mensen 
en hun zichtbaar geworden gedachten en instincten over bloei en leven, angst en dood. 
Dat er erotische aspecten aan het werk zitten, is te verwachten bij iemand die Leven en 
Dood als thema kiest. Maar 'het is allemaal bedekt erotisch', zegt Victor Linford, die 
overigens blijk geeft verre van preuts te zijn. (Willem Overmars, 1969) 
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Het is een wonderlijke en schone wereld, die van Linford, maar tevens op een bepaalde 
manier ook een gruwelijke of angstwekkende. In sommige gevallen zijn de doeken als 
fraaie deksels van bonbondozen met een prachtige maar op zijn minst verdovende, zo 
niet giftige inhoud: het gif van de angst in een duister bos, waarin schimmen levende 
realiteiten worden en waarin schimmels fluoriscerend oplichten. Het is een 
Midsummernightdream met de geur van doornappelsap en heksenzalf van 
bilzenkruid, verleidelijk, maar gevaarlijk. 
(Hein Steehouwer, Haarlems Dagblad, 11.02.70) 
 
Tekenaar in hart en nieren van veel vertellende zwart-wittekeningen, schilder van 
sublieme illusies. (-) Victor Linford schildert, omsloten in een cirkel, naakte vrouwen 
staande in planten met openbarstende knoppen. Schilderijen vol spanning met planten 
waarvan sommige bladeren uitlopen in een penis. Alles als symboliek voor de groei. 
(Koos Tuitjer, Het Vrije Volk, 1970) 
 
Victor Linford werkt zijn schilderijen tot in de kleinste details uit, waardoor zij een 
statisch karakter krijgen. Als je het in de termen van de fotografie zou moeten 
uitdrukken, dan zouden het geen actiefoto's zijn maar tijdopnames.. 
In de tekeningen ontstaat er door de grotere vrijheid van het materiaal een grotere 
beweeglijkheid. Stampers van bloemen wiegen door maagdelijk witte ruimtes en 
geven het geheel een spanning.  
(Jan van Krieken, 1971) 

 
Qua beeldvorming is Victor 
Linford surrealist met een 
vaak esoterische inslag, een 
soort heidens-religieuze 
adem, die over de dingen 
strijkt en zowel mensen, 
vegetatie als rotsen 
begeestert tot een nieuw 
wereldbeeld, waarin de 
natuur als een nieuwe 
eenheid versmolten 
overkomt. Stenen groeien als 
vruchtvlees, bloemen 
worden kristallijn, mensen 
zijn er nauw mee verbonden, 
soms er werkelijk mee 

vergroeid. Ze komen voor als de stille heersers over een rijk, dat veel van vroeger, veel 
later of van een andere planeet is. Eros en Thanatos. Het bepaalde punt, waar Linford 
nu zijn vorig werk overtreft, is een volgende 'versmelting'. Hij schildert nu ook leven 
en dood, maar eveneens erotiek en dood naar een nieuwe eenheid toe, gehoorzamend 
aan de wetten van zijn eigen reeds eerder ontworpen stoffelijke wereldbeeld.  
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In het stille groeien van rotsen, het even stille verstenen van bloemkelken, tot nu toe 
rondom het leven gerangschikt, zijn nu ook dood en wedergeboorte begrepen geraakt. 
Er hangt een serie van vijf schilderijtjes, waarmee Linford mijn opmerkingen staaft. Ze 
hebben leven, levitatie en dood tot onderwerp, met als centraal thema de eros, of liever: 
als vertrekpunt de eros, waarbinnen de drie genoemde begrippen zijn uitgebeeld op 
een zeldzaam verfijnde wijze, met een wonderlijk rijk palet, dat van aardedonker 
overgaat in stralend wit, maar dan via het complete spectrum. Het zijn juweeltjes, met 
het anima-thema van Jung als imaginaire achtergron die van Victor Linford nog meer 
doen verwachten dan wat hij de laatste jaren al beloofde.  
(Hein Steehouwer, Haarlems Dagblad, 03.06.71) 
 
 
Het werk van Linford is doortrokken van een huiver voor alles wat daarin op een 
noodzakelijk onversierlijke manier is bedwongen De Jugendstilachtige elementen (-) 
zijn een elegante bezwering van alle personificaties van het kwade, ordeloze. (-) 
Kunstmatigheid, elegantie, gestileerdheid hebben (-) in het werk van Victor Linford 
een bijzonder 'diepe' betekenis, want zij houden de oppervlakte vrij van de besmetting 
door diepten. Een gentleman is iemand die gelooft dat de waarheid aan de oppervlakte 
ligt. Waarheid is vorm is beheersing.  
(Maarten Beks) 
 
Bilder einer fliessenden Welt. (-) Hier wird in phantasievoller Weisse ein Symbol für 
den Erotismus unsere Epoche geboten, doch in einer verhaltenen, spirituellen Art. In 
dynamischen Kurvenschwüngen lebt und gedeiht die Erde. Hier waltet ein 
unverwüstlicher Optimismus. (Fr. Rohde, An Rhein und Lippe, 19.06.72) 
 
Voor hem is tekenen en schilderen een wereld van een fantasmagorie openen. Hij 
schenkt aan bloemen, gewas en mens een nieuwe geestelijke dimensie, en zo schept hij 
in feite een feeërieke wereld. Gelukkig beschikt deze exposant over een voldoend 
ontwikkelde techniek, want het genre dat hij beoefent, strandt onmiddellijk bij een 
tekort aan beeldend vermogen.  
(Het Volk, nov. 1972) 

 
Vroeger was hij een politiek geëngageerde kunstenaar en 
sympatizeerde hij met ban-de-bom-akties en dergelijke. Nu 
ligt zijn engagement meer in het louter esthetische-
schilderkunstige en 'mystieke' vlak. In zijn fantastische 
schilderijen en tekeningen staat de groeigedachte centraal. 
In de veelvuldig voorkomende vrouwelijke vormen ziet hij 
minder erotische signalen dan symbolen van eeuwige 
groei en levensvernieuwing. De vrouw is de waarborg 
voor de voortzetting van het leven en wordt daardoor het 
zinnebeeld van een eeuwigheidsgedachte. 
(De Standaard, 25/26.11.72) 
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Victor Linford schildert in een geheel eigen stijl. Dat deed hij al, maar nu is alles rijker 
geworden in een geraffineerd kleurenspel, sterk coloristisch in vaak gloeiende kleuren 
en dan soms bijeengehouden door veel wit als bindende factor. Hij overbrugt in dat 
kleurgebruik sterke tegenstellingen. Hij overbrugt nog meer. In het algemeen wordt 
van een typische schilder niet verwacht, dat hij in olieverf tekent. De brede kwast en 
het miniaturistisch gebruikte penseel schijnen tegenstellingen te zijn. Niet bij Victor 
Linford, die dun opgebrachte verf laat druipen of vloeien, er in 'smeert', maar evenzeer 
heel fijn detailleert met een grafisch gebruikte penseel. De juiste dosering van al die 
middelen brengt dan een zeer boeiende harmonie teweeg. Eigenlijk is het zo, dat vorm 
en inhoud bij Vctor Linford een onafscheidelijk geheel zijn geworden. Wat hij te 
vertellen heeft, is niet weg te denken van de manier, waarop het wordt overgebracht. Je 
kunt dus eigenlijk niet zeggen, dat hij een stijl hanteert om iets over te dragen. Linford 
is wat hij meedeelt via zijn stijl met zo min mogelijk scheidingsmuren tussen hem en de 
beschouwer, mits die laatste althans bereid is om een wereld binnen te treden waarin 
werkelijkheid, mythe en sprookje tot één beeld zijn versmolten.  
(Hein Steehouwer, Haarlems Dagblad, 10.04.73) 

Linford schildert die 
mengeling van 
grotinterieurs, in de 
buitenlucht gepoot, en 
naakten almaar in andere 
opstellingen. Het moet 
gezegd, hij weet er 
perspectief aan te geven, 
hij weet er een soort 
landschap van te maken, 
hij weet ook best te 
boeien. Hij kondigt van 
sommige van zijn ronde 
werken aan dat ze 
'olieverf op papier' zijn. 
Maar ze zien eruit als 
aquarel, gouache, 
kleurpotlood, met water 
verdund, en daarin met 
een hard potlood 
getekend. Die verlakkerij 
van de materie houdt wel 
verband met de 
verlakkerij van het thema. 
En toch kun je niet 
zeggen dat Linford een 
oneerlijk artiest is: hij is 

intens verslaafd aan de verlakkerij, en die presenteert hij serieus. (Fanny Kelk, Het 
Parool,               13.07.73) 
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In elk geval schuilen Victor Linfords grootste kwaliteiten in het onnadrukkelijke 
waarmee hij zijn composities symbolisch laadt, minder door een te ontraadselen 
voorstelling dan door heel de vormgeving, het coloriet incluis. 
(Hans Redeker, NRC-Handelsblad, 12.07.75) 
 
Victor detailleert zijn schilderijen tot het uiterste. (-) Maar soms is er sprake van een 
diep kosmisch verval in het landschap. Een groot sferisch panopticum doorklieft in elk 
geval de blik. Een aantal elementen in het werk zijn onderhand een typisch Linford 
waarmerk geworden. De koele a-seksuele schildersbeelden in de eerste plaats. 
Schrikgodinnen uit een beetje bange droom. Daarnaast de flora ook, die een erotische 
voortplantingsdrift blijft vertonen. 
(De Gelderlander, 30.10.75) 
 
Hij is niet veel gewijzigd, heeft wel meer gloed in zijn kleuren gebracht, zowel diepere 
als lichtere tonen, waardoor contrasten zijn toegenomen en sommige tinten lijken te 
irriteren. Hij heeft zich gehouden aan de fantastische landschappen, die met de natuur 
weinig op een directe wijze te maken schijnen te hebben, wel indirect. Wonderlijke 
formaties van steen, vegetatie, paddestoelachtige vormen, navelstrengen, 
vruchtbeginsels vormen een soort decors in glans, waartussen enkele doorzichtige 
figuren of gezichten verdwaald schijnen te zijn. De voorgrond is dan vaak sterk 
gestructureerd en gedetailleerd tegen vervloeiende achtergronden naar de diepte toe. 
Zijn fantastische en boeiende kleurgebruik onderstreept daarbij het perspectief, een 
winstpunt bij vroeger vergeleken, toen hij nogal eens vlak en decoratief werkte. 
(Hein Steehouwer, Haarlems Dagblad, 01.12.75) 
 
       Victor is volop aan het veranderen. Het 

is een gestage, consequente evolutie. 
In zijn beginperiode waren de vormen 
bijna abstract en stonden ze voor een 
effen fond. Daarna werden ze 
plastischer met veel meer licht- en 
schaduweffecten. Toen, een jaar of 
twee geleden, kwam er een horizon 
bij, waardoor de hemel van de aarde 
werd gescheiden. Nu, in de laatste 
schilderijen, is de ruimte volkomen 
geworden. De menselijke figuren die 
zich altijd al tussen de onherkenbare 
vormen en structuren bevonden, zijn 
nu sterk plastisch weergegeven. Ook 
de kleur houdt gelijke tred in deze 
ontwikkeling. In aanvang gebruikte 
Victor zuivere en stralende, primaire 

en secundaire kleuren. Dit ging heel goed, omdat hij  alles in het  vlak hield.  
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Later, toen de vormen ruimtelijker werden en ze in een perspectivisch landschap 
werden gezet, kwamen ze met deze ruimte in conflict. Geheel consequent (mijns 
inziens volkomen intuïtief) introduceerde Victor bruinen en grijzen in zijn schilderijen, 
waardoor de vormen harmonisch werden afgestemd. In de hemelpartij daarentegen 
handhaaft hij zijn open kleuren, zoals rood, oranje, blauw, groen en paars. Tegen de 
stompe kleuren, waarin de vormen zijn geschilderd, werken ze hard en gemeen, terwijl 
de grijzen en bruinen ertegen vies worden. Hij voelt wel dat het niet kan. Daarom is hij 
de laatste tijd ertoe overgegaan om zijn schilderijen met totaal transparante glacis af te 
tonen. Maar of hij beseft dat hij op een tweesprong staat en moet kiezen tussen kleur en 
toon, weet ik niet. Ik geloof dat hij zich niet van dit conflict bewust is. Hij is heel 
tevreden met zijn werk en elk schilderij dat klaar is, is voor hem weer een openbaring. 
Hij heeft hoegenaamd geen zelfkritiek. De vlotheid waarmee hij schildert en de 
hoeveelheid schilderijen die uit zijn handen komen, zijn voor hem de belangrijkste 
maatstaf en een bron van vreugde en voldoening. Victor is een argeloos en gelukkig 
mens. Ik wacht me er wel voor om dit geluk te verstoren. Het is zijn weg van ervaring 
die hij gaat. Trouwens, wie ben ik dat ik kritiek op het werk van anderen zou kunnen 
uitoefenen? Ik weet niet waar het bij Victor uiteindelijk naartoe zal gaan. Het is heel 
goed mogelijk dat het vlak en de open kleuren het beste bij zijn extraverte karakter 
passen en dat zijn vormexperimenten alleen maar zijn voortgekomen uit het zien van 
mijn werk. Ik ben een vormmens en dat weet ik. Hij zal zelf moeten ontdekken wat hij 
in wezen is en hoe hij dit het beste tot uitdrukking kan brengen. Door allerhande 
avonturen en het ons begeven op doodlopende zijwegen leren we ten slotte wie we 
zijn.  
(Johfra, Dagboek, 16.11.79) 
 
Victor Linford (-) wordt beschouwd als een der magisch-realistische fijnschilders. 
Vriend en collega van Johfra heeft hij zich toch zeer individualistisch ontwikkeld. Zijn 
kleurstelling, zijn toon en interpretatie zijn zo persoonlijk, dat hij zich in elk opzicht 
onderscheidt van de rest van de groep der natuurmystici, natuursymbolisten van de 
laatste vijftien jaar. 
(Arnhemse Koerier, 14.05.80) 
 
Het thema is klassiek. Het karakter van geschilderde dromen eveneens. Elk schilderij 
bevat flarden van gewaarwordingen. Bepalend voor het werk van Victor Linford is zijn 
vermogen om deze flarden tot principe van zijn compositie te maken. Uiteenlopende, 
waanzinnig tot in detail uitgevoerde elementen smeedt hij als een duivelsschilder 
ineen. 
(Koos Tuitjer, De Gelderlander, 16.05.80) 
 
De tentoonstelling bij Galerie Magenta bevat niet alleen werk uit de laatste paar jaar. Er 
is eveneens een korte terugblik op wat eraan voorafging, gerekend vanaf het moment 
dat de jonge schilder - zo'n dertig jaar geleden - vaste voet op Nederlandse bodem 
zette. Het aardige van die terugblik is dat de ontwikkelingen in het werk zichtbaar 
worden gemaakt. In het nieuwe werk wordt de vroegere neiging om alles tot in 
finesses uit te schilderen, onderdrukt. De schilder die bij het opwerpen van zijn 
beelden altijd al op zijn intuïtie vertrouwde, durft deze nu ook los te late op zijn 
perfectionisme. Rondom fijn uitgeschilderde motieven doemen nu geschilderde illusies 
op: er staat lang niet wat op het eerste oog geschilderd leek.  
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Een heel belangrijk en spannend nieuw element is ook de creatie van ruimtelijke 
illusies. In de schilderijen worden strak afgemeten vlakken in een oplichtende waas 
gepresenteerd. Deze werken als een soepele springplank om de dieptes in te duiken, 
die deze aparte kunstenaar in zijn werk oproept.  
(Koos Tuitjer, De Gelderlander, 21.12.91) 
 
De ambachtelijke fascinatie voor het schilderen heeft hij (-) nooit willen opgeven. 
Doorwerken en jezelf willen overtreffen is de leidraad in Linfords kunstenaarschap. (-) 
Victor Linford zwierf uit over kleurrijke Elysische velden, waar zich tegen oneindige 
horizonnen onderbaarlijke landschappen als de eerste dag van de schepping 
ontwikkelden. De bewoners van die planeten bleken hermafrodiete figuren, die zich 
oprichtten temidden van een bont voortwoekerende vegetatie. Deze wortelde in 
grillige rotsformaties. Dit type landschap is een eindeloze inspiratiebron gebleven.  
(Koos Tuitjer, De Gelderlander, 19.05.94) 
 
Zijn werk heeft ook al een metamorfose ondergaan. De soms wat gekunstelde 
landschapjes uit de jaren zeventig zijn verdwenen. Kenners hebben maar één blik 
nodig, want het is duidelijk dat Linford nu op het toppunt van zijn artistieke kunnen is 
aanbeland. Als schilder in hart en nieren zou hij ook zijn doorgegaan zonder succes. 
Zijn meest recente werken hebben zeer genieuze en geraffineerde composities. Hij 
gebruikt mysterieuze doorkijkjes, heeft een schitterend kleurenpalet en ook de 
vrouwelijke naakten die soms in zijn landschappen opduiken, getuigen van goede 
kennis van de anatomie; ze ogen soms wellustig en verleidelijk en de manier waarop 
hij deze vrouwen presenteert, verraadt liefde voor het vrouwelijk naakt en erotiek in 
het algemeen. De formaten van zijn doeken zijn groter geworden en we kunnen 
vaststellen dat hij ook artistiek is gegroeid. (-) 
Linfords werk oogt internationaal en het heeft een ontwikkeling doorgemaakt ondanks 
dat hij trouw bleef aan zijn fantastische landschappen. 
(Jean Thomassen, Oude meesters van morgen. De Daan Enneking Collectie. Van Soeren & Co. 
Amsterdam. 2000.) 
 
Victor Linford brengt de geobserveerde binnenwereld naar buiten, schilderend 
geschreven. Hij is blijvend aanwezig in zijn werken. Zijn flora en fauna zijn als na een 
explosie ontstaan, op het doek neergelegd als een werkelijkheid die onvergankelijk is. 
(Ko van Duuren. 2005.) 
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