


Hypocrite reader
My double, my brother,

Come out of your head
And into my world now
Come out of your head
And into my world, my world, my world now

Arcade Fire – Speaking In Tongues
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Hoe laat ik met mijn beeld de toeschouwer 

even uit de realiteit stappen? 

Waarom wil ik dat 

en wil ik ze daarbij ook iets meegeven?
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Uiting geven aan de drang om te willen ontsnappen aan het dagelijkse leven, bijvoorbeeld door een boek 

te lezen of gewoon je ogen te sluiten en te fantaseren, vind ik iets fijns. Vooral als ik me hieraan ten volste 

kan overgeven. Ik wil jullie in deze scriptie iets gaan vertellen over het ontsnappen aan de realiteit, ook wel 

escapisme genaamd. Ik ben daar naar op zoek: door weg te dromen op mijn kamer, door een specifieke 

cd te luisteren die op dat moment (soms per toeval) precies aansluit bij hoe ik me voel, door in het bos 

te wandelen, maar inmiddels ook door beeldend werk te maken. Deze gebeurtenissen zijn voor mij heel 

belangrijk. Ik kan het opzoeken, ze kunnen me echter ook overkomen. Soms gebeurt het heel klein, maar 

voelt het bijzonder of groot. Deze uitstapjes uit de realiteit kunnen ervoor zorgen dat ik weer even dichter 

bij mezelf kom of laten me juist alle realiteit en gevoel van tijd vergeten. Tegelijkertijd is het wegdromen en 

ontsnappen aan de dagelijkse realiteit een belangrijk aspect of misschien zelfs de kern van mijn beeldende 

werk. Er zit iets in deze niet-realistische kijk op de dingen wat ik naar de wereld wil communiceren en wat 

me drijft om aan het werk te gaan,  ook zoadat ik zelf vervolgens met de realiteit om kan gaan. Ik weet 

dat dit ‘ontsnappen’ tot nu toe heel breed klinkt en dat men alles als escapisme zou kunnen zien, maar 

ik ga mijn best doen om mijn persoonlijke variant van het gegeven uit te zoeken en weer te geven. Mijn 

persoonlijke variant van escapisme bestaat onder andere uit gevoelens en ervaringen waar ik niet zo goed 

over kan praten, omdat het dan waarschijnlijk niet overkomt zoals ik het ervaren, gezien of gevoeld heb; dit 

ben ik ook vaak tegengekomen als ik mijn beeldende werk uit ging leggen. Mede daarom vind ik het extra 

interessant om het gegeven escapisme te gaan onderzoeken en om een poging te doen erover te schrijven. 

Sommige teksten kunnen me op de juiste manier raken en ik hoop dat ik heel misschien ook zo’n moment bij 

iemand creëer met het schrijven van deze scriptie. 

Ik wil het begrip escapisme op verschillende gebieden gaan onderzoeken: filosofisch, sociologisch, 

psychologisch en kunst gerelateerd. Ik ben benieuwd naar welke rol onze kindertijd en onze ontwikkeling 

speelt met betrekking tot dit onderwerp. Hoe kijk ik zelf terug op mijn jeugdherinneringen? Ook wil ik 

helderder krijgen waarom ik denk dat de huidige maatschappij een grote rol speelt in het willen ontsnappen 

aan de realiteit. En wat de elementen zijn waarvan ik vandaag de dag nog steeds wil wegvluchten. Hoe geef ik 

Voorwoord

3

Home, looking for the great escape
Gets in his car and drives away
far from all the things that we are
Puts on a smile and breathes it in 
and breathes it out 
he says bye bye bye to all of the noise 
Oh, he says bye bye bye to all of the noise

Patrick Watson - The Great Escape



hier vervolgens vorm aan, persoonlijk maar ook in mijn beeldende werk?  Verder speelt de mentale beleving 

of de gevoelsbeleving - of juist het ontvluchten van deze begrippen – bij het ontsnappen aan de realiteit een 

grote rol. Aangezien men in de Romantiek voor het eerst echt aan gevoelens ging toegeven en het begrip 

escapisme in deze periode een belangrijke rol heeft gespeeld, wil ik jullie meenemen naar deze tijd. Ik wil 

laten zien hoe men in de kunsten uiting gaf aan gevoelens, twijfels en mijmeringen en ik zal laten zien hoe 

ook de filosofie zich met een persoonlijke benadering bezighield. Ik wil ook inzicht verschaffen in wat deze 

periode met mijzelf te maken heeft. Waarom intrigeert deze mij? Tegelijkertijd wil ik een link leggen tussen 

het postmoderne tijdperk en de Romantiek: wat kunnen wij misschien nog wel van de Romantiek leren? 

Als we willen ontsnappen of toegeven aan onze gedachten of gevoelens, gaan we vervolgens ook ergens 

naar toe: misschien gaan we op zoek naar de mogelijkheden binnen ons onbewustzijn, bijvoorbeeld als 

we dromen. Dit is een van de weinige voorbeelden die er te noemen zijn waarover we zelf geen controle 

hebben. Ik ben iemand die zijn dromen vaak onthoudt en op de raarste momenten komen ze weer terug. 

Soms doen ze me beseffen dat bepaalde dingen me meer bezighouden dan ik zelf dacht, soms geven ze me 

inspiratie. Misschien willen we juist afstand nemen van onze gedachten die ons al constant bezig houden 

en de ontsnappingsmogelijkheden buiten onszelf zoeken: we kunnen vluchten naar de natuur als zijnde 

een specifieke omgeving - zoals dat veelvuldig gebeurde in de Romantiek - of we kunnen bepaalde ruimtes 

opzoeken om ons in terug te trekken. Bijvoorbeeld kerken om een stukje rust en bezinning te vinden, de 

kroeg om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen of je eigen slaapkamer die uiteindelijk voor hetzelfde effect 

kan zorgen: namelijk dat je je even af kunt sluiten voor alles wat er om je heen gebeurt. Het is iets wat 

me fascineert: de combinatie van een fysieke, tastbare ruimte en het ontastbare, ongrijpbare gevoel van 

afzondering en escapisme. Hoe beïnvloedt dit elkaar? 

Natuurlijk zijn er tal van films, beeldende kunst, literatuur en muziek op te noemen die ingaan op het begrip 

escapisme. Daaruit ga ik een selectie maken met voorbeelden die voor mij een bijzondere waarde hebben, 

maar die soms ook iets uitleggen over het desbetreffende sub-onderwerp. Deze voorbeelden zullen door de 

scriptie heen verweven zitten, net als mijn persoonlijke, analytische beschouwingen en gedachten. Er zullen 

kunstvoorbeelden naar voren gebracht worden die linken aan periodes als de Romantiek, en voorbeelden 

die vorm proberen te geven aan het filosofische vraagstuk ‘het mysterie van het leven’. Via deze verschillende 

benaderingen wil ik steeds duidelijker laten zien hoe het brede onderwerp escapisme met mijn fascinaties, 

wereldvisie, eigen beeldende werk en mij als persoon te maken heeft. Geleidelijk aan zal er dan een beeld 

van mijn persoonlijke escapismegevoel en -ervaringen ontstaan. 
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Waar komt de drang om te ontsnappen 

aan de realiteit vandaan? 

 

De mensheid heeft altijd al uiting gegeven 

aan de drang om aan de dagelijkse realiteit 

te ontsnappen. Waarschijnlijk is het dus zo 

dat de realiteit zoals wij hem beleven ons 

niet genoeg bevredigt. Maar hoe komt dat 

eigenlijk? Waarom is de realiteit voor ons 

niet voldoende en moeten we op zoek gaan 

naar manieren om hier zo nu en dan aan 

te ontsnappen? Welk deel van het willen 

ontsnappen zit in de kern van ons mens-

zijn en welk deel heeft te maken met onze 

omgeving, leefwijze en maatschappij? Een 

antwoord op deze vragen heb ik niet, maar 

ik ga er wel naar op zoek.

1. 
De deur 
op een 
kier

De rol die onze ontwikkeling speelt in het ontstaan van de drang naar escapisme

Ik weet niet waarom we het doen, maar we willen zo nu en dan ontsnappen aan de realiteit. Dit begint 

allemaal al in de kindertijd. In deze periode van ons leven zijn we nog niet bewust bezig met het willen 

ontsnappen aan de werkelijkheid, we doen het gewoon, ongedwongen. We dompelen ons onder in een 

wereld die zo min mogelijk lijkt op de realiteit waarin we ons normaal gesproken begeven. In deze fase van 

ons leven hebben we om dit effect te bereiken maar weinig nodig. De meeste elementen halen we uit onze 

realistische omgeving en onze verbeeldingskracht doet de rest. Ik koester nog veel van die herinneringen 

uit mijn eigen jeugd en ik denk met mij veel anderen. Realiteit en fantasie bestonden vroeger naast elkaar 

en door elkaar heen, dat gaf een ongekende vrijheid! De wereld was een grote speeltuin en overal waren 

spannende dingen te ontdekken. Ik ben opgegroeid in een dorp en heb als kind in de zomers door maïsvelden 

gerend, met opgestroopte broekspijpen in beekjes gestaan om daar kikkervisjes te vangen en op heuvels 

gezeten die begroeid waren met een zee van kamillebloemen. Als ik aan tafel zat, stelde ik me wel eens 

voor dat de vloer het plafond was en vice versa. Alle meubels hingen dan op zijn kop en ineens was er een 

witte vloer (het plafond) die helemaal leeg was en waar ik dan overheen zou kunnen rennen. Bepaalde 

verhogingen in het plafond waren ineens trapjes en zo zag alles er totaal anders uit. Het meest spannende 

daaraan was natuurlijk dat dit niet mogelijk was in de realiteit, maar in mijn hoofd op dat moment wel. Ook 

had ik een hoog bed waar ik onder kon zitten en daar legde ik kussens en boeken neer om ’s avonds stiekem 

te lezen met een zaklamp. Het was mijn geheime plek, die eigenlijk helemaal niet zo geheim was, maar heel 

geheim voelde. 

Ik herinner me ook nog een tijd, zo rond mijn zevende jaar, waarbij ik me meer bewust begon te worden van 

de realiteit, waardoor er een duidelijkere scheidingslijn ontstond tussen verzinsels en realisme. Dat begon - 

wie kent het niet - op het moment dat duidelijk werd dat Sinterklaas niet bestond. Bij die ontdekking vond 

ik de realiteit maar hard en gemeen, blijkbaar was er hier dus geen plek voor een mysterieuze, fantastische 

persoon als Sinterklaas. Ik weet ook nog dat ik rond dezelfde tijd met regelmaat nachtmerries had. Als kind 6 7



heb ik een paar keer een aflevering van ‘Ik Mik Loreland’ gezien en de slechterik, Karbonkel genaamd, was 

een pop gemaakt van opgevulde panty’s. Hij zag er echter eng uit en keerde vaak terug in mijn dromen. 

Dit was dan weer de omgekeerde wereld: als ik wakker werd na zo’n droom was ik maar al te blij dat dit 

verzinsel niet bestond en voelde de realiteit als een veilige basis. Een paar jaar later was ik meer gewend 

aan de realiteit en wist ik wat er allemaal (on)mogelijk was. Op mijn tiende begon ik met het lezen van de 

Harry Potter-reeks en ik werd een enorme fan. De boeken en films groeiden precies met me mee; ze werden 

steeds serieuzer en volwassener, net als ikzelf. Er kwamen ook steeds meer enge en serieuze dingen in voor. 

Dat vond ik heel spannend. En hoewel ik echt wel wist dat het niet kon, was er toch een klein deel van mij 

dat op mijn elfde verjaardag zo ontzettend graag wou geloven dat er voor mij ook een brief via de uilenpost 

werd gebracht waarin ik uitgenodigd zou worden voor de tovenaarsschool. Die verjaardag ging voorbij en 

er gebeurde natuurlijk niks. Dat was weer een moment waarbij ik met mijn neus op de feiten werd gedrukt: 

fantasie was gewoon fantasie. 

Nog weer later zou ik erachter komen dat je je fantasiewereld voor jezelf wel tot een bepaalde werkelijkheid 

kan laten worden die helemaal niks afdoet aan ‘de realiteit’ waarin wij leven. 

‘of course it is 
happening inside 
your head, Harry, 
but why on earth 
should that mean 
that it is not real?’ 

Professor  Albus Perkamentus
 Harry Potter and the Deathly Hallows, J.K. Rowling
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Jean Piaget, een Zwitserse psycholoog, schrijft in ‘De psychologie van het kind’ zijn theorie over het 

ontwikkelen van de scheidingslijn tussen realiteit en verzinsels en de eigenschap van kinderen om hun eigen 

waarheid te creëren. Hij schrijft dat, als de kern van het denken ver genoeg ontwikkeld is dat deze geschikt 

is om te gebruiken, er veel activiteiten worden ontwikkeld. Hoe meer structuur er al in deze activiteiten is 

aangebracht, hoe duidelijker de werkelijkheid zich aan het kind kan presenteren. De realiteit, zoals deze 

bestaat voor kinderen rond hun derde levensjaar, wordt bepaald door het ontbreken van het onderscheid 

tussen het psychische en het fysische. Bijvoorbeeld: een gedachte is een soort stem, ‘een mondje in mijn 

hoofd dat ik kan horen’. Aan de andere kant is alles wat leeft en in beweging is, zich bewust van zichzelf. Een 

voorbeeld: de wind weet dat hij blaast (en blaast misschien wel uit zijn mond aangezien de grens tussen 

fysisch en psychisch ontbreekt). In de loop van de jaren worden kinderen zich steeds meer bewust van hoe 

de dingen werken, net zoals ik dat zelf ervoer bij de voorbeelden die ik hierboven beschreef. Ze ontwikkelen 

het ego (ze beseffen zich dat ze een eigen ‘ik’ zijn), vanaf hun zesde jaar ontwikkelen ze het vermogen om  

lengte en inhoud te kunnen vergelijken (als je melk in een laag, breed glas overgiet in een hoog, dun glas, 

begrijpen ze dus dat de inhoud daardoor evenveel blijft) en na hun elfde leren ze logisch te denken en 

conclusies te trekken. 

Als volwassene zijnde is de magie van het fantaseren er minder op geworden, omdat we bij voorbaat al 

weten dat bepaalde dingen niet realistisch zijn. We zijn de verscheidene stadia gepasseerd in onze kindertijd 

en kunnen ons moeilijker helemaal overgeven aan dingen of verzinsels die niet realistisch zijn. De drang om 

weg te dromen, te ontsnappen aan de realiteit is er echter niet minder op geworden en dus zoeken we naar 

allerlei manieren om dat gevoel van vroeger terug te halen. Een film die de onzekere overgangsperiode van 

kindertijd naar volwassenheid illustreert, is de Zweedse film ‘Farväl Falkenberg’. Ik heb deze film een tijd 

geleden midden in de nacht gekeken toen ik bij een vriend was. De setting in combinatie met het filmverhaal 

zorgde voor een vreemde, maar intrigerende ervaring: het verhaal was namelijk heel herkenbaar, maar het 

feit dat we de film om 3 uur ’s nachts keken (na wat wijn te hebben gedronken) zorgde voor een ander soort 

beleving. Het verhaal gaat over een groepje vrienden dat schommelt tussen kind zijn en volwassen worden 

en dat worstelt met bepaalde levensvragen. Ze zijn net klaar met hun opleiding en staan op een kantelpunt 

in hun leven: wat gaan ze doen en waar willen ze naar toe? Zullen ze in elkaars leven blijven? De film bevat 

weinig dialogen en bestaat vooral uit sferische, lege, ietwat treurige beelden. Het voelt als een eerlijke film: 

niks wordt mooier of spannender gemaakt dan het is. Het voelt vreemd maar ook veilig om zo’n puur verhaal 

te zien. Een van de jongens kan uiteindelijk de onzekere toekomst niet verdragen en besluit een einde aan 

zijn leven te maken. Bij ‘Farväl Falkenberg’ word je met je neus op de realiteit gedrukt. Niks geen escapisme 

in de film in dit geval, maar wel het verlangen om die onbevangenheid van je jeugd vast te houden. En het 

vervreemdende gevoel dat die jeugdige gevoelens ergens ook niet meer helemaal bij je passen. 

Zo ongedwongen als kinderen kunnen ontsnappen, lukt volwassenen vaak niet meer. Ook zijn de argumenten 

om te willen ontsnappen aan de realiteit veranderd en de vanzelfsprekendheid is veel minder aanwezig. 

We spelen niet meer het grootste deel van de dag, maar ons leven is gestructureerd, ingepland en vol 

met verplichtingen. Dat is de realiteit van de volwassenencultuur maar zeker ook van de westerse cultuur. 

Fantaseren, filosoferen, wegdromen zijn dingen die we weer onderdeel van ons leven moeten gaan maken 

door ze wat meer op te zoeken. Als we daar behoefte aan hebben. 
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Wishing you were anywhere but here
You watch the life you’re living disappear
And now I see
We’re still kids in buses
Longing to be free

Arcade Fire – Wasted Hours



Sigmund Freud en zijn visie op fantasie, droom en realiteit

De Weense arts en psychiater Sigmund Freud (1856-1939) is de grondlegger van de dieptepsychologie. Het 

uitgangspunt hiervan is dat de mens maar voor zo’n 10% bewust dingen meemaakt en uitvoert, terwijl de 

overige 90% allemaal onderbewust is. Hij vergelijkt dit met een ijsberg waarbij het topje boven het water 

uitkomt maar waarvan de rest van de berg zich helemaal onder water bevindt. Volgens Freud zijn we ons 

dus voor 90% niet bewust van wat er zich allemaal in ons afspeelt. Ik wil dit stuk over Freud beperken tot zijn 

droomanalyse, omdat dat naar mijn mening het nuttigst is voor het onderwerp escapisme.

Volgens Freud komt deze 90% van ons on(der)bewuste tot uiting in onze dromen, via symbolen. Terwijl we 

aan het dromen zijn verwerken we de gebeurtenissen van ons dagelijks leven. Het is dus een soort opruimen 

van onze geest. Dromen zijn volgens Freud altijd een afspiegeling van de realiteit; er kunnen weliswaar 

onrealistische combinaties van elementen in voorkomen, maar wat zich in het fantasie- en droomleven 

afspeelt is niet anders dan een aanpassing van de realiteit. De vraag is: wat is de verhouding tussen fantasie 

en werkelijkheid? En wat voor rol heeft ons bewuste ‘ik’ daarin? Een lezing die Freud over dit onderwerp 

hield, dateert uit 1907 en draagt de naam ‘Der Dichter und das Phantasieren’. In deze lezing maakt Freud de 

vergelijking tussen fantasie en het spelen van een kind, zoals ik die ook al beschreef bij de psychologie van 

Piaget. Kinderen imiteren in hun spel het leven van volwassenen, omdat dit voor hen iets is waar ze tegenop 

kijken en wat voor henzelf in het verschiet ligt. Volwassenen kunnen zich echter schamen voor het feit dat ze 

zitten te dagdromen en te fantaseren. De fantasie voelt misschien wel prettig, maar door het realiteitsverlies 

voelt de volwassene zich vaak toch niet helemaal op zijn gemak. Hij of zij kan zich er moeilijker helemaal in 

verliezen, omdat de realiteit al zo hard bij hen is binnengekomen. Ik vind dit een gekke en teleurstellende 

ontwikkeling. Waarom is het zo dat hoe ouder je wordt, des te meer de schaamte toeneemt? Kinderachtig 

gedrag is iets waar je je al snel voor kunt schamen, terwijl het onbevangen gevoel als dat van een kind vaak 

heel bevrijdend kan zijn, zeker voor volwassenen. Freud stelt vervolgens dat de gelukkige nooit fantaseert, 

alleen de onbevredigde, want de drijfkracht van de fantasie bestaat uit het gemis van bevrediging in de 

realiteit. Aangezien aan de realiteit niet volledig te ontsnappen valt, kan de mens wel fantaseren, maar zal hij 

uiteindelijk altijd weer in deze realiteit moeten functioneren en zijn verantwoordelijkheden nakomen. Een 

kind dat daarentegen nog nauwelijks verplichtingen heeft in de realistische wereld, kan zich helemaal laten 

gaan in de fantastische wereld. Als een volwassene deze verplichtingen los zou kunnen laten, zou voor hem 

hetzelfde gelden. Verder zegt Freud dat we onze fantasieën en verbeeldingskracht niet los van onszelf moeten 

zien; ze zijn wel degelijk belangrijk en hebben te maken met wie we zijn. Hij geeft een mooi voorbeeld: kritiek 

op een kunstwerk raakt ook de kunstenaar. Hoe vaak er aan ons studenten op de academie ook verteld werd 

dat we de kritiek niet persoonlijk moesten opvatten, dit gebeurt toch. Je beeldende werk ontstaat immers 

vanuit een persoonlijke drijfveer en vaak gebeurt er mentaal en gevoelsmatig van alles in zo’n werkproces. 

Maar in de loop der tijd leer je een onderscheid te maken tussen het feit dat je werk persoonlijk blijft maar 

dat het tegelijkertijd een soortement van ‘vertaling’ van persoonlijke gevoelens, visies en interesses is.

Ons overgeven aan de drang om te fantaseren kan geen kwaad en is mijns inziens juist heel belangrijk. 

Zolang we als mensen de realiteit en de fantasiewereld kunnen onderscheiden, is er niet veel aan de hand. 

Maar als de fantasieën de realiteit overstijgen kan dat leiden tot een pathologisch realiteitsverlies, zoals bij 

neurosen en psychosen. Door de kennis in onze huidige maatschappij worden deze psychische aandoeningen 

als afwijkend gezien, maar hoe kunnen we nou echt weten hoe het in elkaar zit? Misschien zijn deze mensen 

gewoon in de minderheid, maar hebben zij een andere, echte realiteit ontdekt en leven wij in een grote 

droom. Op vragen zoals deze zullen we echter nooit een antwoord krijgen.
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Op zoek naar argumenten om te willen 

ontsnappen

Er zijn meerdere redenen te noemen waarom mensen 

willen ontsnappen aan de realiteit, maar ik denk 

echter dat de verschillende argumenten hiervoor 

uiteindelijk bij een gelijke kern uitkomen. Een kern 

die Sigmund Freud ook al benoemde in zijn lezing: 

men is  niet tevreden met de realiteit en er is een 

verlangen naar iets anders. Wat dat ‘andere’ dan is, 

zal voor iedereen verschillend zijn. Ik ga een tweetal 

negatieve gevoelens uitgebreider behandelen - 

stress en nostalgie - omdat ik inzicht wil krijgen in 

verschillende drijfveren die kunnen leiden tot een 

drang naar escapisme. 

Into the light of a bridge that burns
As I drive from the city with the money that I earned

Into the black of a starless sky
I’m staring into nothing
And I’m asking you why

Arcade Fire – Antichrist Television Blues



Stress

Wellicht neigen mensen naar escapisme om spanning te ontvluchten en dus ontspanning op te zoeken. 

Gevoelens als stress, depressiviteit of frustratie kunnen ervoor zorgen dat je wil vluchten uit de realiteit 

om je zo hopelijk beter te gaan voelen. Stressgevoelens zijn aan de orde van de dag: 80% van de werkende 

volwassenen heeft deze gevoelens, maar ook 68% van de kinderen ervaart ze. 68% vind ik schrikbarend 

hoog. Het idee dat ik eerder al beschreef - dat kinderen automatisch aan de realiteit ontsnappen omdat 

ze nog heel speels zijn, is misschien niet eens helemaal waar. Het is mogelijk dat zij dit tegenwoordig ook 

inzetten om de spanning te ontduiken. Onderzoeken van Novum en NOS laten zien dat stress structureel 

veroorzaakt lijkt te worden door onze westerse manier van denken en leven en dat stress daarin een 

culturele  en maatschappelijke oorzaak vindt. Diverse onderzoeken met verschillende invalshoeken wijzen 

uit dat stressgevoelens bij het merendeel van de westerse bevolking aanwezig zijn. Een nieuwe ontwikkeling 

is ‘chronische stress’. Stressgevoelens zijn van oorsprong korte signaaltjes die je hersenen afgeven om alert 

te zijn en je te waarschuwen, maar langdurige stress is iets wat de laatste decennia pas veelvuldig voorkomt. 

Het UMC Utrecht wijdde in januari 2005 een symposium aan de volgende vraag: Kunnen chronische 

aandoeningen bij kinderen het gevolg zijn van te hoge verwachtingen en te hoge druk die op kinderen 

rust? En zou het zo kunnen zijn dat kinderen zoveel prikkels binnenkrijgen dat het teveel wordt om te 

verwerken? Het UMC heeft aanleiding te denken dat door deze overstimulering het verwerkingsproces in 

de hersenen ontspoort. Ook blijkt uit cijfers van Jeugdzorg dat kinderen steeds meer gedragsproblemen 

en gedragsafwijkingen vertonen zonder dat er een duidelijke oorzaak voor te vinden is. Dit indiceert dat 

stress veroorzaakt zou kunnen worden door onze manier van denken en leven. Er wordt van ons verwacht 

dat we mee kunnen draaien in de snelle, chaotische maatschappij van vandaag en ons daarop kunnen en 

willen aanpassen. Niet iedereen is echter gemaakt om in deze manier van leven mee te draaien en bepaalde 

mensen (en kinderen) kunnen hier lichamelijke of geestelijke klachten van krijgen. Steeds meer mensen 

worden bestempeld als hypersensitief of krijgen het ‘stickertje’ ADD/ADHD. Vervolgens zijn er allerlei 

therapievormen waardoor deze mensen geholpen kunnen worden, van creatieve therapie tot haptonomie 

tot psychologie. Bij deze therapieën wordt vaak gezocht naar het onderliggende probleem van de persoon, 

terwijl een deel van het probleem juist kan zijn dat het verweven zit in de maatschappij, en daar kun je niet 

zomaar wat aan veranderen. Het lijkt alsof we accepteren dat de maatschappij ‘nou eenmaal zo is’ en dat 

we vervolgens maar proberen om ons leven op een andere manier wat leefbaarder te maken. Iets waar ik 

me zelf trouwens ook schuldig aan maak. Ik ben me heel bewust van bepaalde dingen, maar eigenlijk vind 

ik mezelf ook te passief in het zoeken naar andere manieren. Het lijkt soms ook te groot om te bevatten. En 

dan is het makkelijker er een keer bij te zuchten en toch maar verder te gaan. Of nog prettiger: er voor weg 

te vluchten.

In een maatschappij die is ingericht op het behalen van zichtbare, meetbare resultaten - vaak is dat belangrijker 

dan het proces of het persoonlijke leerpunt – hebben de creatieve, alternatieve behandelwijzen veel minder 

aanzien. In een artikel uit het blad ‘ADHD wachtkamerspecial’ dat gaat over het nut van creatieve therapie, 

komt echter naar voren dat deze behandelwijze wel goed kan helpen bij bijvoorbeeld mensen en kinderen 
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met ADHD en ADD. Mensen met deze diagnose zijn vaak creatief en aangezien creatieve therapie een middel 

is om praktisch bezig te zijn, kan dit deze doelgroep daardoor  helpen om spanning los te laten. Het kunnen 

reflecteren op iets tastbaars wat je hebt gemaakt tijdens de therapie geeft vaak een aanleiding om verder 

te kunnen praten. Iets wat ik eigenlijk ook herken uit mijn eigen opleiding aan de kunstacademie: vaak is je 

werk een weerspiegeling van wie jij bent of van bepaalde eigenschappen die je bezit. Maar er zijn nauwelijks 

wetenschappelijke onderzoeken die hebben aangetoond dat creatieve therapie echt werkt. Daarbij wordt 

door de aanhangers van creatieve therapie de reden aangevoerd dat de therapie voor iedereen anders werkt 

en dat daarom elk geval individueel bekeken wordt. Aan deze persoon wordt de therapie dan aangepast. Ik 

begrijp wel dat het lastig is om te bepalen of zoiets wel werkt als geen ‘algemene werking’ voor geldt, wie 

weet werkt het wel als een placebo-effect. Als de patiënt denkt dat hij hier iets aan heeft, gaat het misschien 

ook echt invloed hebben op zijn/haar leven. 

Laatst zag ik een zeer interessante documentaire die me inzicht verschafte en precies aansluit op dit 

vraagstuk, met als onderwerp ‘de falende macht van de vrije markt in de economische crisis’. Het was een 

documentaire van het programma ‘Tegenlicht’ en droeg heel toepasselijk de naam ‘Een gat in de markt’. 

Klinisch psycholoog Paul Verhaeghe besprak hierin onder andere het onderwerp meetbare resultaten. Hij 

zei dat we inmiddels de slogan ‘meten is weten’ gebruiken in onze maatschappij. Tegelijkertijd meten we 

volgens hem dingen die eigenlijk niet objectief meetbaar zijn, maar alleen subjectief ingeschat kunnen 

worden. Doordat we ze toch meten, krijgen we de illusie dat die cijfers objectief zijn. Maar dat kan niet, zei 

Verhaege, omdat we simpelweg geen maateenheid hebben om deze gegevens objectief te kunnen meten. 

Hij noemde een voorbeeld: als je lengte wil meten, heb je centimeters, meters enzovoort om objectief mee 

te meten. Als je echter de ernst van een depressie wil meten, kun je die niet objectief meten omdat er 

geen objectieve maat voor bestaat. Je hebt alleen een subjectieve inschatting. Je kunt namelijk nooit met 

zekerheid zeggen dat iemand pas zelfmoord pleegt als hij of zij bij wijze van spreken in ‘niveau 5’ van de ernst 

van de depressie zit. Elk geval is weer anders, net als de creatieve therapeuten dat al noemden. We hebben 

het hier namelijk over mensen. Er ontstaan er dus twee werelden: de digitale werkelijkheid waarin alles 

perfect loopt en waarbij men zich blindstaart op de gemeten ‘feiten’, met daarnaast de echte werkelijkheid 

waarin de formules en berekeningen niet altijd blijken te kloppen, omdat het subjectief wordt ingeschat. Ik 

ben het absoluut eens met het standpunt van Verhaege. Sommige elementen zijn niet objectief te meten, dat 

is het mooie aan ons mens-zijn en onze wereld. We moeten dat ook niet willen. Mensen blijven sensitieve, 

mysterieuze wezens met een bewustzijn. Het is nog nooit iemand gelukt om precies te voelen wat jij voelt 

of te zijn wie jij bent.

Escapisme in het ziekenhuis

In ziekenhuizen is men ook bezig met het onderzoeken van alternatieve manieren om patiënten extra te 

kunnen bijstaan in hun herstelproces, los van de standaard behandelmethodes om mensen weer gezond te 

krijgen. In een artikel uit de Volkskrant van 20 november 2012 lees ik over een project waarbij er onderzoek 

wordt gedaan naar het nut van creativiteit voor de gezondheid: in een Haags ziekenhuis onderzoeken 

wetenschappers en kunstenaars of kunst de gezondheid kan stimuleren. Kunst wordt in ziekenhuizen in 

toenemende mate gezien als onderdeel van een ‘healing environment’ dat veel moderne ziekenhuizen 

willen bieden. Dat wil zeggen: een kleurrijke omgeving met veel daglicht en veel groen. Beeldende kunst en 

muziek kunnen daar ook een onderdeel van zijn, daarmee geef je namelijk aan dat behalve aandacht voor 

het lichaam er ook aandacht voor de geest moet zijn. Het lijkt me heel goed dat er ruimte wordt gecreëerd 

voor patiënten om even te ontsnappen aan de realiteit van de dag. Al helemaal als je ziek bent kun je het wel 

gebruiken om zo nu en dan even wat anders aan je hoofd te hebben. Het is in ziekenhuizen zo dat patiënten 

vaak terloops de kunst in een ziekenhuis treffen, iets waardoor het effect des te krachtiger kan uitpakken 

door het verassingseffect. Amerikaans onderzoek heeft al uitgewezen dat patiënten eerder herstellen als 

ze uitzicht hebben op een groen park, dan wanneer ze uitkijken op een muur. Er wordt dus nu gekeken of 

beeldende kunst hetzelfde effect kan hebben en wel op de volgende manier: er worden echte kunstwerken 

en placebo-kunstwerken op de afdelingen EMG en radiotherapie tentoongesteld. Na hun behandeling 
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worden de waarderingen van de patiënten getoetst aan de hand van een vragenlijst. De moeilijkheid van 

dit toetsen wordt al meteen duidelijk door een voorbeeld: bij het zien van een foto van de Eiffeltoren is de 

ene patiënt blij met het feit even aan iets heel anders te kunnen denken dan haar ziekte en behandeling, de 

andere patiënt is echter bang dat hij nu elke keer aan kanker denkt als hij een afbeelding van de Eiffeltoren 

zal zien. Ook is het eigenlijk niet te benoemen wanneer iets placebo-kunst is of echte kunst. Kunst is nou juist 

niet zo zwart/wit in te delen. Tijdens deze onderzoeken in het ziekenhuis is het belangrijkste meetinstrument 

het gastenboek, waarin de patiënten hun ervaringen met de kunstwerken delen. In dit gastenboek komen 

de woorden rust, ontspanning en ontsnappen regelmatig terug. Iedereen begrijpt dat een muziekstuk of 

een kunstwerk afleiding of ontspanning kan bieden, het is alleen niet echt te meten omdat ook hier geen 

objectieve maateenheid voor bestaat. Weer een voorbeeld van effectiviteit die niet objectief te meten is.

Ik krijg zelf ook met regelmaat vragen of mijn studie ‘wel echt nut’ heeft. Wat het doel ervan is, of je er 

geld mee kan verdienen, of het maatschappelijk iets bijdraagt. Dit zijn heel relevante vragen.  Zo’n gesprek 

is ook heel interessant, het is echter lastig om je eigen visie hierop te verdedigen en uiteen te zetten als je 

weet dat veel mensen een grote waarde hechten aan feiten en meetbare resultaten. Iets wat, en dat laten 

bovenstaande voorbeelden wel zien, bij kunst moeilijk te bereiken is. Toch ben ik ervan overtuigd dat er altijd 

meerdere manieren zijn om dingen op te lossen en dat niet-feitelijk bewezen manieren in bepaalde situaties 

ook kunnen werken. Feiten zijn voor mij niet het enige wat telt, ervaring en/of gevoel kan ook een belangrijke 

rol spelen. Hier is de maatschappij alleen helaas nauwelijks meer op ingesteld. 

Escapisme heeft niet alleen te maken met willen wegdromen, het kan ook te maken hebben met willen 

ontsnappen aan negatieve factoren als ziekte of stress. Bij het ervaren van deze negatieve gevoelens denk ik 

dat mensen bewust afleiding gaan zoeken om zo de realiteit te ontvluchten, bijvoorbeeld door film, muziek, 

kunst en literatuur. Het feit dat ze door middel van deze media kunnen vluchten uit de realiteit maar ook uit 

het eigen bewustzijn, zou een bepaalde rust kunnen geven en wie weet dus zelfs zorgen voor een sneller 

herstel. Je zou je vervolgens kunnen afvragen: waarom zouden mensen die even uit de realiteit willen 

vluchten naar de beeldende kunst gaan? Er zijn zoveel voor de hand liggende, makkelijkere manieren om 

de realiteit en de daar bijkomende stress even te vergeten. Een logische vraag. Ik denk dat een groot deel 

van de mensen inderdaad naar makkelijke manieren zoekt en naar de bioscoop gaat, de kroeg induikt, een 

massage neemt of denkt in een weekje vakantie alle stress van het afgelopen jaar te laten verdwijnen. In 

principe is er natuurlijk niks mis met deze uitjes, ik maak er zelf ook met plezier gebruik van. Ik zou alleen 

de volgende vraag willen stellen: in hoeverre is dit een duurzame oplossing? Ik denk dat hier het verschil in 

zit met betrekking tot de kunsten. Kunstenaars dragen de verantwoordelijkheid om mensen ergens over na 

te laten denken of om ze iets te laten zien wat ze nog niet kennen waardoor ze aan het denken of voelen 

worden gezet. Dat is in ieder geval mijn definitie van maatschappelijk geëngageerde kunst en ik hoop dat ik 

daaraan kan bijdragen om de wereld een stukje prettiger en mooier te maken.
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Nostalgie

Een andere reden om de realiteit te willen ontvluchten is het gevoel nostalgie. De Zwitserse student Johannes 

Hofer bedacht het woord in 1688. Het is een samenstelling van de Griekse woorden nostos (terugkeer) en 

algos (pijn). Hofer werkte in die tijd met soldaten die jarenlang van huis waren en soms aan onduidelijke 

oorzaken stierven. Fysiek was er dan niet wat te vinden. Hij had het idee dat het in dit geval te maken had 

met het feit dat de soldaten naar huis verlangden, maar niet terug konden gaan. De ziekte werd, zeker na de 

opkomst van Freud en zijn ideeën, al snel als psychische aandoening gezien. Essentieel voor deze aandoening 

is de voorwaarde dat het onmogelijk is om terug te keren. Natuurlijk kun je ook nostalgische gevoelens 

hebben zonder dat het meteen als psychische aandoening bestempeld wordt. De Duitse filosoof Immanuel 

Kant zegt dat nostalgie niet zozeer een verlangen naar een plaats is (thuis), maar een verlangen naar een 

van ons verwijderde tijd. Volgens Kant is dat onze jeugd, het verleden. En het probleem hiermee is dat het 

onmogelijk is terug te keren. Desondanks blijft het verlangen en juist doordat het terugkeren onmogelijk is, 

wordt dat verlangen alleen maar groter. 

Nostalgie is, net als spanning en stress, een vorm van ontevredenheid over het hedendaags bestaan. 

Tegelijkertijd denk ik dat nostalgie te maken heeft met het wegdromen en romantiseren van dingen; ik denk 

niet dat de manier van het terugkijken naar die bepaalde tijd waar je naar verlangt altijd helemaal realistisch 

is.  Als je deze tijd namelijk niet hebt meegemaakt, kun je zelf gewoonweg niet weten hoe het precies was. 

Toen we in het derde studiejaar op studiereis naar Spanje gingen werden er ‘droomavonden’ georganiseerd. 

Dat hield in dat we onze toekomstdromen mochten vertellen aan de rest van de groep en de docenten. Alles 

was mogelijk, het hoefde dus niet realistisch te zijn. Een van de dingen die op mijn lijstje stonden was het 

terugkeren in de tijd naar de jaren’60 of ’70. Ik kan erg genieten van de (voor mij) puurheid van deze periode; 

er werden nog liefdesbrieven op de post gedaan waarna je wel weken moest wachten op een antwoord, in 

de danscafés werd er geswingd op livemuziek, er werd minder zwaar getild aan (uiterlijke) perfectie dan 

tegenwoordig en de knusheid en het kleurenpalet van de interieurs en kleding van deze decennia vind ik 

geweldig. Ik ervaar bij het zien van beelden uit deze tijd soms een soort van weemoedige gevoelens. Terwijl 

dat misschien meer komt door een bepaald gemis in deze tijd, want hoe het echt was om in de zestiger of 

zeventiger jaren te leven, weet ik niet. 

Een film die ik laatst heb gezien en die dit goed illustreert is ‘Midnight in Paris’. In deze film bevindt de 

hoofdpersoon zich in Parijs in de huidige tijd (2011) en wordt hij door zijn verloofde en schoonfamilie niet 

begrepen als hij vol nostalgische gevoelens en enthousiasme praat over de charme van Parijs in de jaren ’20. 

Hij is schrijver en wil zo graag ooit nog eens een fantastisch boek uitbrengen. Zonder enige steun voor zijn 

situatie, besluit hij dan maar in zijn eentje te mijmeren over hoe hij zijn writers block op kan heffen: hij gaat 

’s avonds alleen een wandeling door de stad maken. Om klokslag twaalf uur staat hij, nogal aangeschoten, 

weg te dromen op een hoek van een straat. Dan rijdt er een koets langs en het deurtje gaat open. Hij wordt 

uitgenodigd om in te stappen en zo belandt hij, na weer uit te zijn gestapt, in het uitgaansleven van de jaren 

’20. Hier beleeft hij de meest bijzondere avonturen als hij eenmaal gelooft dat hij zich echt in de twintigerjaren 

bevindt. Hij ontmoet grootheden als Hemingway en Picasso die hem helpen bepaalde inzichten te krijgen 

voor het schrijven van zijn boek maar ook over zijn leven. Ook ontmoet hij een dame waar hij een beetje 

verliefd op wordt en samen met haar belandt hij - via een ander rijtuig - in het prille begin van de 20e eeuw: 

1902. Daar ziet hij met eigen ogen hoe iemand meegezogen wordt in de charme van deze tijdsperiode. Op 

dat moment beseft hij zich dat het niet zozeer gaat om zijn verlangen naar het verleden, maar eerder om 

zijn ontevredenheid met de huidige tijd en dat die ontevredenheid van alle tijden kan zijn. Het gaat om de 

opwinding van het ontdekken van iets anders, wat ons even laat ontsnappen aan de eeuwig realistische 

werkelijkheid. De film eindigt met de gebeurtenis dat de man zijn relatie met zijn onbegripvolle partner 

verbreekt en iemand ontmoet die, net als hij, het nostalgische van de jaren ’20 kan waarderen. Het probleem 

is daarmee opgelost: je gevoelens van ontevredenheid of verlangen kunnen delen met iemand in de realiteit 

die dit begrijpt, zorgt ervoor dat het nostalgische gevoel dragelijk blijft.
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‘Van de late jaren ’80 tot begin 21e eeuw leefden wij in de ‘Age of Nostalgia’ ‘, lees ik in een lezing van Edwin 

Meerkerk, met als titel ‘Sterven als Kurt Cobain’. Een lezing die gaat over nostalgie. Een gevoel dat volgens 

Meerkerk vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw weer heel sterk in de maatschappij te voelen is. De titel die 

verwijst naar de Nirvana-zanger is natuurlijk heel bewust gekozen. Cobain was iemand die in zijn songteksten 

veel refereerde naar zijn jeugd. Misschien was dit verlangen wel een van de redenen waarom hij het heden – 

en dus de realiteit – uiteindelijk niet aan bleek te kunnen. Meerkerk geeft hier de verleden tijd aan: tot begin 

21 eeuw, alsof die Age of Nostalgia nu voorbij is, maar ik denk dat we er nog steeds in zitten. Waarom wij juist 

rond deze tijd (jaren ’80 tot begin 21e eeuw) in de ‘Age of Nostalgia’ leven, heeft waarschijnlijk te maken met 

het missen van een echte identiteit. Grenzen worden niet per se verschoven, ze vervagen. Onze generatie 

heeft ongekende keuzemogelijkheden, wat het kiezen des te moeilijker maakt. Want wanneer weet je of je 

het ‘goede’ kiest in het leven? Het is verwarrend. Vroeger leek alles duidelijker te zijn. 

Nostalgie is een verlangen naar simplisme, naar onschuld. We verlangen naar een tijd die stilstond en vast 

staat (er kan immers niks meer aan veranderd worden want deze tijd is geweest), terwijl we nu alleen maar in 

beweging zijn. Vernieuwing is constant aanwezig, het raast aan ons voorbij in sneltreinvaart. Hoe krijgen we 

daar grip op? Het gebrek aan deze vastigheid kan ervaren worden als een probleem. Richting het einde van 

de lezing van Edwin Meerkerk staat echter een hoopvolle opmerking: ‘We kunnen nostalgisch handelen door 

te proberen het verleden dat wij missen op zo’n manier dat het pijn doet, naderbij te brengen: de poging om 

van de tijd van vroeger de ruimte van nu te maken.’  
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If I could have it back
All the time that we wasted

I’d only waste it again
If I could have it back

You know I’d love to waste it again
Waste it again and again and again

Arcade Fire – The Suburbs (Continued)



Charles Avery: een nostalgisch escapisme-concept

Wat doe je als je als volwassene van binnen nog steeds een jongen bent met allemaal avonturenverhalen in 

je hoofd? Verhalen waarvan je het idee hebt dat ze in deze tijd helemaal niet meer terug te vinden zijn en die 

alleen nog bestaan in je jeugdherinneringen? Je bedenkt gewoon een compleet fictieve wereld in je hoofd en 

gaat deze daarna tot in detail uitwerken in tekeningen, teksten en objecten. Uiteindelijk geef je deze ideeën 

en verhalen vorm in encyclopedieën, zodat het net lijkt alsof het allemaal echt bestaan heeft.

De in 1973 geboren schotse kunstenaar Charles Avery heeft het gedaan. Hij lijkt een duizendpoot te zijn; 

zijn werk is heel divers en bestaat onder andere uit vele tekeningen, sculpturen, affiches en installaties. Hij 

heeft in 2009 een expositie in het Boijmans van Beuningen te Rotterdam gehad, getiteld: ‘The Islanders: An 

Introduction.’ Hierbij werd werk tentoongesteld omtrent zijn project ‘The Island’. Tekeningen en sculpturen 

van surrealistische wezens en mysterieuze landschappen nodigen ons uit om deze wereld binnen te stappen 

en vervolgens zelf te ervaren wat die met ons doet. Door het fantasierijke uitgangspunt is het toegankelijk, 

maar er blijft ook ruimte om diepere lagen te ontdekken. Het is een project waar Avery van 2005 tot 2009 

in woord en beeld aan werkte en waarvan deze tentoonstelling slechts een tussenfase was. Dit project is 

inmiddels samengebundeld tot een boek, maar of het ook al echt op zijn einde is, is de vraag. Het eiland van 

Avery is (nog) naamloos, maar de hoofdstad heeft wel een naam: Onomatopoeia. Deze stad wordt bewoond 

door onderzoekers, reizigers en pioniers. Op de markt zijn er als delicatessen bittere, met gin doordrenkte 

eieren te koop. Eieren die zeer verslavend zijn. In de café’s van het eiland wordt volop gediscussieerd en 

gefilosofeerd, onder andere over het wel of niet bestaan van het mythische wezen ‘Noumenon’. Het beest 

schijnt in de donkere bossen te leven, maar niemand heeft het ooit echt gezien. De naam van dit wezen komt 

uit de filosofie van Kant, die het woord gebruikte om ‘de onherkenbare, duistere wereld van het ding an sich’ 

aan te geven. De discussie over het wel of niet bestaan van dit wezen zorgt ervoor dat de bewoners van het 

eiland altijd verdeeld zullen blijven in twee kampen. Er zitten in dit verhaal dus meerdere lagen verstopt die 

je op het eerste gezicht misschien niet zullen opvallen.

‘The place of the 
Rout of the If’en’
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Avery maakt het verhaal heel geloofwaardig en nostalgisch. Het voelt alsof de gemeenschap van mensen en 

dieren bestaat in een andere dimensie of echt heeft bestaan in het verleden. Het is voor de bezoeker een mooie, 

avontuurlijke vlucht uit onze huidige, steeds ingewikkelder geworden samenleving. In deze ontdekkingsreis krijgt het 

persoonlijke verhaal van de kunstenaar een plek in zijn kunst. In een interview met de Franse curator Nicolas Bourriad 

noemt Avery zichzelf een onderzoeker die bezig is met het zoeken naar waarheden, hoe onzeker het bestaan van 

zo’n waarheid ook is. Zo’n waarheid die niet te meten is met een objectieve maatstaf, zoals Paul Verhaeghe eerder 

al uitlegde. Avery stelde dat hij als kunstenaar zijn idealen deelt met iedereen die op zoek is naar het verkrijgen van 

waarheden en  betekenis, zoals filosofen en wetenschappers. Het grote verschil is dat zijn werk nooit uitsluitsel biedt, 

zoals dat bij wetenschappelijke onderzoeken wel het geval is. Het gaat om zijn proces dat al een hele reis op zich is. 

Een reis die vervolgens aanzet tot reflectie. Het grotere verhaal blijft daarbij buiten beeld, hij maakt het persoonlijk 

en  herkenbaar. Helaas ben ik zelf niet bij de expositie geweest. Ik denk dat het heel interessant had kunnen zijn om 

zo’n soort concept te zien en te ervaren. Avery omschrijft zijn onderzoek mooi: het op zoek zijn naar waarheden voor 

jezelf en het delen van je ontdekkingen en ervaringen met andere mensen. Een nostalgische, avontuurlijke wereld 

ontdekken en uitwerken in kunst om de toeschouwers zo te laten zien dat die jongensdromen nooit helemaal hoeven 

te verdwijnen, als je ze zelf maar koestert. Ze kunnen een plek krijgen en kunstenaars kunnen ze een podium geven. 

Avery ziet zijn proces als reis, wat veel leerzamer is en dieper gaat dan alleen een mooi eindproduct creëren. Blijf op 

zoek, wees nieuwsgierig naar het onbekende en ongrijpbare. Hij gebruikt nostalgie en fantasie om te vluchten, maar 

doet er vervolgens iets mee in de realiteit waar immers niet aan te ontsnappen is.

Het nostalgisch verlangen naar een tijd die je eigenlijk niet eens echt hebt meegemaakt, is een gevoel dat kan ontstaan 

als het gevolg van het gemis van bepaalde dingen in je eigen tijd. Tegenwoordig is alles in beweging en alles verandert. 

We leven in een maakbare wereld, wat is precies nog die persoonlijke waarheid waar Charles Avery naar zoekt door 

middel van zijn werk? Steeds weer zoeken we naar vernieuwing en dat lijkt zich alleen maar sneller te ontwikkelen. 

Het gaat tegenwoordig ook over ‘nieuwer’ en niet over ‘beter’, althans zo ervaar ik het. Ik mis een bepaalde basis, 

‘Wi the 
swimmer’
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dingen die er altijd zullen zijn ondanks de veranderingen van de tijd. Hoe geef je jezelf een kader met 

daarbinnen de dingen die je echt belangrijk vindt? Waarop baseer je je keuzes, op de maatschappij van de 

21e eeuw? Of misschien op de manier zoals je ouders je hebben opgevoed? Wat doen we als we worden 

meegevoerd in een stroom terwijl we dat misschien niet eens willen? Het duizelt me bij al deze vragen. Het 

is geen lijstje waarvan je één voor één de punten afwerkt, dat is niet hoe het gaat. 

Het meest herkenbare, tastbare wat er op aarde is 

(al zijn we als mensheid goed op weg om dit stuk  te 

maken) is de natuur. Deze worstelt zich – letterlijk en 

figuurlijk – overal tussendoor. Natuur is voor mij niet 

alleen belangrijk om te overleven, maar ook om in te 

leven en om inspiratie uit te verkrijgen. Wat wij als 

mensheid ook aanpassen, hoe onze maatschappij of 

cultuur zich ook ontwikkelen zal: de natuur zal er altijd 

zijn en zijn seizoenen zullen elk jaar weer terugkeren. 

In het bos of tijdens een wandeling door Zwolle in de 

sneeuw krijg ik rust in mijn hoofd en geef ik mezelf 

de ruimte om al die moeilijke vragen te overdenken. 

De periode waarin het landschap, maar net zo goed 

nostalgie en escapisme in de kunst de kans kregen om 

op te bloeien, is de Romantiek.
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De Romantiek als startpunt van escapisme in 

de filosofie en de kunsten 

We gaan kijken naar het ontstaan van het uiten van de 

drang naar escapisme,  waarvoor we terug moeten 

gaan naar eind achttiende/begin negentiende 

eeuw. Voor het eerst in de geschiedenis wordt 

er in de kunsten namelijk in groten getale uiting 

gegeven aan nostalgische, dromerige gevoelens en 

verlangens. In de eerste helft van de negentiende 

eeuw kwam er een nieuwe stroming op in navolging 

van de Franse Revolutie en de Verlichting: de 

Romantiek. Kenmerkend voor deze periode was dat 

de subjectieve ervaring centraal kwam te staan. Men 

vond dat het verstand te overheersend aanwezig 

was en dat moest veranderen! In deze periode werd 

het tij gekeerd, binnen de romantische kringen 

draaide alles om het gevoel: intuïtie, emotie, 

verbeelding en spontaniteit. Doordat kunstenaars 

extra gevoelig werden geacht, werden ze op een 

voetstuk geplaatst. Pure en extreme ervaringen, 

zoals onbereikbare liefde of geniale gekte werden 

2. 
Het raam 
open, 
springen 
en... 
vliegen!

gewaardeerd om hun echtheid. Het vrijheidsgevoel 

was belangrijk en ook was er een terugverlangen 

naar paradijselijke ‘betere’ tijden - nostalgie 

komt hier ook weer om de hoek kijken - zoals de 

Middeleeuwen of de Gouden Eeuw voor Nederland. 

Er ontstond meer belangstelling voor de 

geschiedenis en bij  onderwerpen voor de kunst en 

literatuur kiest men vaker voor het onverdorvene 

van de natuur, het kind en exotisme. Daarmee 

wordt er gezocht naar nog pure, onaangetaste 

culturen en beschavingen, zoals in Griekenland 

en Italië. Deze onderwerpen hingen samen met 

de nieuwe denktrant en het anders kijken naar de 

werkelijkheid. 

Na het analyseren van de Romantiek gaan we 

kijken naar het heden: hoe zijn de invloeden van de 

Romantiek nog steeds zichtbaar in de maatschappij 

en kunstwereld waarin we vandaag de dag leven? 

Heeft de denktrant van deze periode zijn sporen 

eigenlijk ook nagelaten in de 21e eeuw? Maar 

ook: waar zie ik zelf het ‘romantisch escapisme’ 

terugkomen? at raakt mij persoonlijk? 
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Over Rousseau: emoties en escapisme

De Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712 -1778) is een van de grote romantische denkers. Hij leefde tijdens 

de Verlichting, maar moet eerder gezien worden als de voorloper van de Romantiek. In zijn ‘Bekentenissen’, 

een boek dat hij schreef over zichzelf maar ook over zijn visie en kritiek op de wereld en maatschappij van toen, 

schrijft hij over zijn waarheid. Dit boek kan gezien worden als de eerste echte autobiografie. Voor Rousseau zijn 

emoties het echte ware en hier schrijft hij dan ook volop over:

‘Ik kan feiten weglaten, zaken   
door elkaar halen of data onjuist 
vermelden, maar ik kan me niet 
vergissen in wat ik heb gevoeld 
noch in de daden die mijn 
gevoelens me hebben ingegeven. 
En daar gaat het toch vooral 
om. Het eigenlijke doel van mijn 
bekentenissen is mijn innerlijk 
in alle omstandigheden van mijn 
leven nauwkeurig te doen kennen. 

Ik heb de geschiedenis van mijn 
ziel beloofd en om die getrouw 
te beschrijven heb ik geen andere 
herinneringen nodig. Tot mezelf 
inkeren, zoals ik dat tot nu toe heb 
gedaan, is daarvoor voldoende.’ 
Bekentenissen (p. 310)

Rousseau heeft het hier naar mijn mening over een interne vorm van escapisme: Zich terugtrekken in zijn 

eigen bewustzijn en dan voornamelijk om te reflecteren op zijn gevoelens, zoals dat kenmerkend is voor de 

Romantiek. Tegelijkertijd is hij hier op zoek naar een dieper fundament van het mens-zijn, iets wat hij heel 

persoonlijk beschrijft. Naast dat hij in dit boek zijn gevoelens en gedachtes met de lezer deelt, bekritiseert 

hij ook de maatschappij waarin hij leeft. Hij schrijft dat de nadruk op de rede de mens onoprecht maakt, 

omdat het contact met het gevoel – de enige ware bron van kennis over goed en kwaad – erdoor vertroebeld 

wordt. Rousseau stelt tegenover deze schijn en onoprechtheid wel een ideaal, namelijk dat van authenticiteit 

en een terugkeer naar de natuur. Hij verlangt vaak terug naar de tijd voordat hij ging schrijven en hij veel 

buiten was, zich weinig aantrekkend van de maatschappij met zijn normen en waarden om hem heen. 

Rousseau verlangde terug naar deze simpliciteit, omdat hij zich met zijn vooruitstrevende, vernieuwende 

ideeën niet geliefd had gemaakt onder de mensen en zijn leven daardoor ingewikkelder werd dan hij had 

gewild. Rousseau voelde zich verraden door de maatschappij waarin hij leefde en verlangde mede daarom 

terug naar vroeger, maar dan wel naar een tijd die hij nog zelf had meegemaakt. Over de tijd an sich en het 
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nostalgisch verlangen zei hij eens het volgende: ‘Het is het verleden dat het heden dragelijk maakt’. Rousseau 

kon zich vasthouden aan bepaalde waardevolle herinneringen van vroeger waardoor hij ze – zoals hij zelf 

ook schrijft – opnieuw kon beleven. Hier haalde hij zoveel kracht uit dat het leven wat hij op latere leeftijd 

leefde ook nog waardevol voor hem bleef, ook al was zijn geest naar eigen zeggen lang niet zo scherp meer. 

Dit laatste schreef hij in zijn ‘overpeinzingen van een eenzame wandelaar’, een boek dat verderop in dit 

hoofdstuk nog terug zal keren. 

Rousseau heeft dus het gevoel dat de mens niet vrij is door de grote rol die de rede speelt. Die maakt de 

mens onoprecht en mensen zullen meer naar hun gevoelens en gedachten moeten gaan luisteren om hun 

authenticiteit terug te kunnen vinden. Hoe zit dat in deze tijd? Doen wij dat nu beter dan in de 19e eeuw? Ik 

denk dat in de huidige tijd gevoelens meer geuit worden dan dat in de tijd van Rousseau gebeurde, niettemin 

vind ik deze gevoelens veel oppervlakkiger. Kijk naar de vele digitale manieren om onze emoties over het 

web te kunnen strooien en hoeveel misverstanden dit met zich mee kan brengen. De impact kan veel groter 

zijn dan we ons soms beseffen. Het uiten van deze zogenaamde gevoelens zorgt er zeker niet voor dat we 

ons oprechter gedragen en oprechter zijn. Het zorgt zelfs meer voor een masker. Zijn we dan in ieder geval 

wel authentieker geworden en respecteren we de natuur weer meer, zoals Rousseau als ideaal in zijn boeken 

schreef? Nee, ook dat vind ik niet. We kunnen praten over gevoelens, maar tegelijkertijd rennen we aan de 

essentiële dingen voorbij, rennen we onszelf voorbij door onze drukke levens met verplichtingen voorop 

te stellen. Met alleen de openheid om te praten geeft dit geen vooruitgang. We vluchten alsnog op allerlei 

manieren en zijn meestal niet bezig om dat diepere fundament van het mens-zijn te onderzoeken, want 

wat we daar tegen kunnen komen kan ons onzeker maken. Bij steeds meer mensen is het zelfs zo dat ze pas 

gaan praten als ze verwikkeld zitten in (persoonlijke) problemen en bij de psycholoog op de bank terecht 

komen. Zoals Rousseau al zei: mensen moeten naar hun eigen gevoelens en gedachten gaan luisteren. 

Met de hectiek van de 21e eeuw - hectiek die wij overigens als als maatschappij en mensen zelf hebben 

ontwikkeld en gevoed - wordt daar echter veel te weinig ruimte voor gecreëerd.  Praten over gevoelens en 

reflecteren op gedachtegangen gebeurt, maar het moet functioneel zijn, nut hebben - studenten moeten 

door te reflecteren iets leren voor in de toekomst, werknemers moeten het toepassen in hun vakgebied. 

Deze mentaliteit draagt volgens mij bij aan het hoge stressgehalte in de samenleving, je mag niet falen.  

Er is ook nog de andere kant van het verhaal, waarbij emoties - in plaats van dat ze nut moeten hebben 

zoals ik eerder beschreef - zoveel rondgestrooid worden dat het leeg lijkt, niet meer geloofwaardig, niet 

waarheidsgetrouw. Wie zijn dat eigenlijk, al die mensen op je facebook-pagina die zeggen wat ze uitvoeren, 

wat voor vervelende of leuke ervaringen ze hebben opgedaan en met wie ze omgaan? Gevoelens analyseren, 

mijmerend en twijfelend zonder dat het per definitie een doel heeft of veroordeeld wordt, op onderzoek 

gaan naar jezelf als mens-zijnde zoals het in de Romantiek van Rousseau begon op te komen, fantaseren 

en romantiseren vanuit onze eigen dromen en behoeftes: wij kennen het anno 2012 nauwelijks meer. En 

uit deze vaak zo neppe, lege, stressvolle samenleving willen we dan weer ontsnappen, ontsnappen aan de 

prestatiedruk en ontsnappen aan wie we geacht worden te zijn. In ieder geval, ik wil dat wel.

Het romantische gedachtengoed van Maarten Doorman

Maarten Doorman, hedendaags filosoof, dichter en hoogleraar aan diverse universiteiten heeft hier iets 

anders aan toe te voegen: volgens hem leven we anno 2012 namelijk nog steeds in de Romantiek en lukt 

het ons niet ons daaraan te ontworstelen. Mensen verlangen ernaar om zichzelf te zijn en ze verlangen ook 

nog steeds naar roes en het exotische. Volgens hem zijn we gefascineerd door het verleden, wantrouwen 

we wetenschap en techniek en geloven we in de belofte van de kunst. Het schijnt dat zijn boek met kritiek 
38 39

Now we see everything that’s going wrong
With the world an those who lead it

We just feel like we don’t have the means
To rise above and beat it

So we keep waiting
Waiting on the world to change

We keep on waiting
Waiting on the world to change

John Mayer – Waiting On The World To Change



werd ontvangen, wat ik kan begrijpen; ik moet er namelijk meteen bij melden dat ik het met meerdere van 

zijn standpunten niet eens ben. Ik heb nauwelijks het idee dat we wetenschap en techniek vandaag de dag 

nog steeds wantrouwen en ook niet dat we nog geloven in de belofte van de kunst. Door de crisis is duidelijk 

geworden dat kunst deze belofte tegenwoordig niet meer in zich draagt, want het is het eerste waar op 

bezuinigd wordt. Ook is er nog maar een deel van de kunstenaars die kunst maakt vanuit een innerlijke 

overtuiging: een groot deel van de kunst is gecommercialiseerd. Dat lijkt me niet per se authentiek. En in 

deze tijd waarin vrijheid en individualisme de boventoon voeren en het christendom steeds meer naar de 

achtergrond verdwijnt, is er naar mijn mening juist ontzettend veel ruimte voor de wetenschap. Over tien 

jaar is het de bedoeling dat de mens zijn eerste stappen op Mars zal gaan zetten. Om dit te kunnen bereiken 

wordt er enorm veel geld in de wetenschap gepompt. Stamcelonderzoek en klonen zijn dingen waar men 

misschien nu nog sceptisch tegenover staat, maar er komt al steeds meer ruimte voor deze begrippen 

en tegelijkertijd worden we ruimdenkender over deze onderwerpen aangezien het christendom met zijn 

normen en waarden steeds minder draagvlak heeft in deze samenleving. 

Toch noemt Doorman ook dingen die me wel aan het denken zetten. In een artikel uit ‘Vrij Nederland’ 

(februari 2012), met als onderwerp ‘authenticiteit’, zegt hij een aantal rake dingen. Bijvoorbeeld de paradox 

die authenticiteit in zich heeft: als je authentiek wil zijn, dan ben je het al niet meer. Dan gaat het namelijk 

al niet meer vanzelf. Toch proberen jongeren het wel; er zijn in de afgelopen decennia allerlei subculturen 

ontstaan. Van gothics en gabbers tot hipsters anno 2012. Daar tegenover stelt Doorman dat we op facebook 

ons eigen authentieke ‘ik’ bouwen, door favoriete muziek, films, artikelen en foto’s te delen en te ‘liken’. Iets 

wat helemaal niet zo authentiek is naar mijn idee. Wat mij betreft een typisch voorbeeld van authentiek 

willen zijn en het dus al niet meer zijn, net als bij de subculturen. Maar het feit dat we het willen, geeft wel 

aan dat we op zoek zijn naar dat romantische gevoel. En in dat opzicht vind ik dat Maarten Doorman dan 

weer wel een beetje gelijk heeft.

In een ander boek van Rousseau, ‘overpeinzingen van een eenzame wandelaar’, ervaar ik veel 

herkenningspunten met de schrijver en dat voelt als een verlichting. Hoe lastig ik het zelf soms vind om 

bepaalde gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, Rousseau lijkt hier geen last van te hebben. In 

dit boek heeft hij gedachten van tien wandelingen opgeschreven, zonder het bewust te ordenen. Hij schrijft 

zijn gedachten op zoals ze op dat moment in hem opkwamen, ook als ze onsamenhangend waren. Deze 

manier van schrijven zorgt bij mij als lezer voor herkenning en begrip, omdat gedachten en overpeinzingen 

tijdens een wandeling precies op zo’n impulsieve, ongeordende manier in me opkomen zoals hij ze in het 

boek beschrijft. Rousseau noemt een aantal keren de natuur als zijnde een omgeving waarin hij echt zichzelf 

kan zijn en zich prettig voelt, maar ook een plek waar hij zich afzondert van de rest van de wereld. Er zitten 

veel mooie stukken in.  Ik citeer er een waarbij Rousseau het nut van deze wandelingen beschrijft:

‘Die geestvervoeringen, die    
verrukkingen waarin ik soms 
verkeerde als ik zo alleen 
wandelde, waren genoegens 
die ik aan mijn vervolgers te 
danken had. Zonder hen zou ik 
de schatten die ik in mij droeg 
nooit gevonden of gekend 
hebben. Hoe kon ik, te midden 
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van zoveel rijkdommen, daar 
getrouw aantekening van 
houden? Doordat ik mij zo 
veel zoete overpeinzingen 
wilde herinneren, kwam ik, in 
plaats van ze te beschrijven, 
er opnieuw in terecht. Het is 
een toestand die door de 
herinnering eraan terugkeert 
en die men al spoedig niet 
meer zou kennen als men er 
helemaal niets meer van zou 
ervaren.’   

   Overpeinzingen van een eenzame wandelaar (p. 18)

De Romantiek, Rousseau en ik

Het feit dat ik een deel van mijn scriptie aan de Romantiek en aan de ‘gevoelsfilosofie’ 

van Rousseau wijd, zegt iets over mijn interessegebied. Los van die constatering is 

het misschien interessant om te bekijken hoe ik dit verhaal op mezelf kan betrekken. 

Ik ben een gevoelig mens en ik ben iemand die ervan houdt om te analyseren, 

vaak zelfs teveel. Net als in de Romantiek kan ik kleine dingen enorm belangrijk 

en groots maken en me daar vervolgens ook heel druk om maken, maar kan ik er 

soms achteraf - als ik wat afstand heb genomen - ook wel een beetje om grinniken. 

Zelfrelativering is iets wat ik heb moeten leren, maar wat me nu beter lukt. Steeds 

meer kom ik erachter dat twijfelen een kracht kan zijn en dat het iets is wat ik moet 

gebruiken. Mensen mogen zien dat er getwijfeld wordt - dat is namelijk de realiteit 

- maar in de maatschappij zien we dat vandaag de dag helaas nauwelijks terug. Ook 

ben ik enorm nieuwsgierig en heb ik in de periode van mijn studietraject geleerd 

en ervaren hoe het is om je meer open te stellen en om je op zijn tijd over te geven 

aan het avontuur, of dit nou iets heel kleins of iets enorm groots is. Ik denk dat 

ik op een nieuwsgierige manier naar de wereld kijk, maar ook naar mijn directe 

omgeving en dat ik daardoor niet snel verveeld raak. Verder heb ook ik gesprekken 

met mezelf als ik wandel, net als Rousseau dat had en vertrouw ik op mijn intuïtie 

die vaak ook klopt. Ik ben romantisch in de zin dat ik terugverlang naar vroeger, 

‘de betere tijden’, terwijl ik helemaal niet weet of deze wel zoveel beter waren. Ik 

verlang ernaar, alleen al omdat de realiteit soms gewoon te realistisch is. Ik ben 

een dromer die ervan houdt zich op zijn tijd terug te trekken. Tegelijkertijd loop ook 

ik op z’n tijd aan mezelf voorbij doordat ik die tijd met mezelf en mijn gedachten 

soms te weinig opzoek. Als ik deze opsomming zo lees, ben ik misschien gedeeltelijk 

42 43

No-one can take it away from me
And no-one can tear it apart

‘Cause a heart that hurts
Is a hart that works

A heart that hurts
Is a heart that works

Placebo – Bright Lights



wel zo’n romanticus zoals Maarten Doorman het beschrijft: iemand die in de 21e eeuw nog steeds handelt 

vanuit het romantische gedachtegoed. Gedeeltelijk bewust - ik wil authentiek zijn, maar ik ben het daardoor 

eigenlijk meteen al niet meer - maar ik denk dat  ik hierboven voor de rest wel een  aardig ‘authentieke ik’ 

heb neergezet.

Toch is er ook een kernreden waarom ik mezelf soms als een romanticus bestempel. Die heeft het misschien 

nodig om wat meer uiteen gezet te worden. Ik ben me steeds meer bewust geworden van het feit dat taal 

een medium is dat niet allesomvattend is. Er zijn gevoelens of ervaringen die verbaal niet precies uit te 

leggen zijn en dat terwijl ik verbaal wel redelijk sterk sta. Het feit dat ik zulke gevoelens niet in de realiteit kan 

uitleggen of duiden, zorgt ervoor dat ik op zoek ga naar andere ‘werelden’, waar ze soms wel betekenis en/

of bevestiging kunnen krijgen: door beelden te creëren of te bekijken (in de breedste zin van het woord) of 

door naar muziek te luisteren, vinden ze soms hun weg. Belangrijk zijn ze namelijk wel, maar moeilijk blijft 

het om dit uit te leggen. Het gaat hier denk ik om een vorm van communicatie tussen jijzelf als nadenkend en 

analyserend wezen en daar tegenover je gevoelens in combinatie met specifieke momenten die je iets doen 

ervaren. Die vorm van communicatie - het analyseren van zulke onbeduidende gevoel/verstand-momenten 

zonder ze expliciet te willen uitleggen - ben ik bewust gaan toepassen op de academie en ben daardoor 

steeds meer over mezelf gaan leren, maar ik ben er ook achter gekomen dat sommige dingen niet helemaal 

uitgelegd hoeven te worden. Vooral omdat ik zelf de dingen het meest interessant vind als ik ze niet helemaal 

begrijp. Als ik zelf uiteindelijk maar ontdek hoe ik een deel van dit proces of gevoel kan overbrengen op de 

toeschouwer. 

Mijn werk wordt vaak bestempeld als intuïtief; ik laat me leiden door wat er gebeurt in het beeld en wat er 

‘goed voelt’, maar ik begin vanuit een onderwerp, tekst of verhaal dat iets bij me ‘triggert’. En datgene is nou 

juist niet uit te leggen in woorden, maar – als het goed is – soms wel in het beeld dat ik vervolgens maak. Het 

subjectieve, het gevoelsmatige in mijn werk is heel belangrijk. Soms besef ik me achteraf bepaalde dingen 
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die ik eerst nog niet zag. Daarnaast ben ik op zoek naar mijmeringen, onbeduidende dingen, abstracties. 

Mystieke sferen, donker en licht. De Romantiek, haar visie en landschappen staan voor mij symbool voor wat 

ik zelf doe, al zij het op een heel andere manier. Ik zoek net als de romantische kunstenaars het mystieke, 

onduidelijke op vanuit een fascinatie en een gevoel. Het vermogen van de Romantiek om je over te geven 

aan dromen, je voorstellingen te maken van iets wat niet tastbaar is, intrigeert me aan deze periode. De 

Romantiek was het startpunt voor het toevoegen van gevoel aan beeld, terwijl het beeld vervolgens nog wel 

heel netjes realistisch bleef. Ook in deze tijd zien we de dat romantische sausje nog regelmatig terugkeren. 

Wat is nou typisch romantische kunst en hoe zien we dat in de 21e eeuw op een moderne manier nog 

terugkomen? 

Over Caspar David Friedrich: fluisterend escapisme

In de beeldende kunst in de tijd van de Romantiek, en dan spreek ik voornamelijk over de schilderkunst, 

waren onbedorven, soms woeste landschappen en uitzichten een favoriet thema. Je zou Rousseau er bij wijze 

van spreken in gezet kunnen hebben, zodat hij hier zijn wandelingen kon vervolgen. Of hij dat daarentegen 

gewild zou hebben weet ik niet, aangezien ‘het landschap’ op zichzelf in Frankrijk een thema was wat met 

de nek aangekeken werd. Maar gelukkig is er dan nog Duitsland, waar de romantische schilderkunst zich het 

sterkst ontwikkelde en waar er wel veel landschappen geschilderd werden. Ik wil van onze oosterburen dan 

ook een voorbeeld nemen om te laten zien hoe de schilderkunst daar uiting gaf aan het ontsnappen aan de 

realiteit en zich inliet met de romantische, dramatische, pure emoties. Schilderkunst die bij vele mensen, 

waaronder ikzelf, vandaag de dag nog steeds voor een klein maar fijn stukje escapisme zorgt.

Caspar David Friedrich (1774 – 1840) is een van de grootste romantische schilders uit Duitsland, maar 

daardoor door mij zeker niet minder geliefd.  Hij had een voorliefde voor het mystieke en het raadsel van 

het leven, voor donker en licht. Dit probeerde hij dan ook tot uitdrukking te laten komen in zijn schilderijen. 

Hij combineerde dit regelmatig met fantasievolle symbolen die refereerden aan het christendom of die zijn 

afkeer van Napoleon en het Franse regime lieten zien. Hij zei ooit over de verantwoordelijkheid van de 

schilder het volgende: 

‘De schilder mag niet alleen 
schilderen wat hij voor zich ziet, 
maar ook wat hij in zichzelf ziet. 
Anders zullen zijn schilderijen 
op kamerschermen lijken, 
waarachter men zieken of zelfs 
doden verwacht.’
Dit geeft voor mij een duidelijk beeld van hoe ik als kunstenaar wil zijn: ik wil meer doen dan mensen alleen 

vermaken met mijn beeld. Tegenwoordig wordt veel toegepast werk ingezet om dingen te verfraaien, dat is 

ook logisch: het heet niet voor niks ‘toepassen’, het is werk met een functie, dienstbaar werk. Ik wil alleen 

meer dan vermaak, maar ik wil ook meer dan een sterk beeld neerzetten. Friedrich schilderde voornamelijk 

landschappen, maar zorgde ervoor dat het meer dan alleen een esthetische, realistische afbeelding werd. Hij 

wil je het schilderij intrekken, je een waarheidsgetrouwe maar toch ook andere wereld laten zien. Alleen de 

afbeelding van de werkelijkheid is voor hem niet genoeg. Hij zocht naar een verhaal en naar een specifieke 

sfeer waar een mysterieus, onheilspellend randje aan zit. De figuren in zijn werk zijn vaak klein en nietig 

tegenover de wilde of juist serene natuur. Eigenlijk speelt hij met de werkelijkheid, weliswaar is zijn werk 
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heel realistisch, maar door het mystieke randje krijgt zijn werk toch net wat meer lading. Het wekt bij mij 

het gevoel op dat er meer is dan het landschap. Alsof er iets ongrijpbaars aan het landschap is toegevoegd. 

Bij mij bereikt Friedrich wat ik het liefst bij mijn toeschouwers zou willen bereiken: ergens iets aanwakkeren 

waardoor de toeschouwer stil blijft staan (letterlijk en figuurlijk) en iets ervaart of zich iets afvraagt bij het 

kunstwerk wat hij/zij voor zich ziet. Alles eromheen mag heel even vergeten worden. Dit kan soms ook heel 

klein gebeuren, maar het is net dat ‘randje’ dat ik ook graag aan mijn werk wil toevoegen.

Op de linkerpagina is zijn werk ‘Nebelschwaden’ (1820) te zien. Friedrich schept hier een verstilde wereld 

die op de rand van ontwaken en slapen schommelt. We zien een mistig landschap waarvan de vlakte zich 

uitstrekt tot aan de horizon. In het midden staat een klein hutje waarin zich een mens bevindt, alleen en 

uitkijkend naar het opkomende morgenlicht (dit is moeilijk te zien,  het schilderij is nogal donker geworden). 

Doordat hij het landschap heel groot en wijds weergeeft, wordt het hutje met de mens als vanzelf iets heel 

kleins en nietigs. Als toeschouwer krijg ik bij dit schilderij het gevoel een kijkje te mogen nemen in de wereld 

die Friedrich hier schept.  Met weinig bezittingen bevindt de mens zich in de omgeving en dit lijkt genoeg 

te zijn om zich gelukkig te voelen. Toch kan ik me voorstellen dat iemand anders dit schilderij als eenzaam 

kan ervaren: de grens tussen eenzaamheid en gewenste rust is wellicht vaag. Maar juist dit mystieke, niet 

helemaal te duiden gevoel dat dit schilderij uitstraalt spreekt me aan; ik houd ervan om naar beelden te 

kijken waarbinnen ik als toeschouwer zelf de vrijheid heb om bepaalde dingen in te vullen. Er wordt hier 

een omgeving voor me geschetst met bepaalde figuratieve elementen erin, maar wat ik er precies bij voel of 

waar ik denk dat het over gaat, dat ligt niet vast. Zo kan je er op je eigen manier invulling aan geven en krijgt 

het werk voor iedereen een andere, persoonlijke waarde. Het standpunt dat Friedrich bij dit schilderij heeft 

gekozen, zorgt voor ruimte tussen toeschouwer en kunstwerk. Ik mag een kijkje nemen, maar ik word wel op 

afstand gehouden. In mijn optiek is het nog wat voorzichtig ontsnappen.‘Nebelschwaden’
                     1820 
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Romantische kunst anno 2012: ontsnappen in 

woeste landschappen

Als we de visie van Maarten Doorman mogen 

geloven, leven we vandaag de dag nog steeds in de 

Romantiek. De meningen zullen hierover verdeeld 

zijn, maar de Romantiek heeft zeker zijn sporen 

nagelaten, ook in de samenleving van de 21e eeuw. 

Als laatste wil ik jullie nog even meenemen naar 

een kunstenaar die landschap en natuur op een 

andere manier een podium geeft dan bijvoorbeeld 

Caspar David Friedrich dat een paar eeuwen 

geleden deed. 

Toen de bloeiperiode van de Romantiek aan zijn einde begon te komen, schijnt het dat Caspar David Friedrich 

zich steeds meer afzonderde van de maatschappij en werd hij door vrienden getypeerd als melancholisch 

en excentriek, een persoon die geen verbinding meer had met de hedendaagse tijd. De laatste jaren van zijn 

leven leefde hij in armoede en eenvoud en zonderde hij zich steeds meer af van mens en maatschappij door

lange wandelingen in de bossen en weilanden te maken, wandelingen die hij meestal al voor zonsopgang 

begon. Een typerend beeld, alle elementen die ik tot nu toe beschreven heb – wereldvreemdheid, nostalgie, 

dromen, vluchten uit de realiteit – lijken hierin terug te komen. Misschien dat je, als persoon die de drang 

heeft escapisme bewust op te zoeken, deze eigenschappen allemaal wel een beetje in je draagt. De hoop is 

dan dat het zich niet altijd zo extreem uit als dat bij Caspar David Friedrich het geval was en we uiteindelijk 

toch weer onze weg weten te vinden in de maatschappij.  Zodat we normaal kunnen functioneren in onze 

volwassenencultuur, zoals ook Freud het al beschreef.

Erik Odijk

Erik Odijk (geboren in 1959) maakt tekeningen van bossen en landschappen, die gebaseerd zijn op foto’s 

die hij zelf maakt. Regelmatig gaat hij op reis en maakt daar lange wandelingen. Vaak gaat hij tijdens deze 

wandelingen buiten de gebaande paden en probeert daar de wilde natuur vast te leggen met zijn camera. 

Naar aanleiding van een foto wordt daarna zijn tekening opgebouwd. Geen boom of rots wordt daarbij 

verzonnen; de foto is zijn uitgangspunt. Hij ziet zichzelf als dienstbaar, een kunstenaar die als uitgangspunt 

de natuur heeft genomen en het tot zijn doel heeft gesteld deze te dienen. Zelf noemt hij zijn werk niet 

romantisch, maar op mij komt het (gedeeltelijk) toch zo over. Odijk verbeeldt de levenskracht en ook de 

duisternis van de natuur. Zijn houtskooltekeningen van groot formaat hebben een overweldigend effect: 

ze imponeren je door hun formaat, eigenlijk kun je niks anders doen dan er letterlijk en figuurlijk tegenop 

kijken. Door de gedetailleerde werkwijze en gelaagdheid zitten er allerlei vormen in zijn werk verstopt, zodat 

je blijft kijken. 

Iets wat ik nergens in recensies lees, maar wat ik zelf echter wel zo ervaar, is dat een deel van zijn werk me 

surrealistisch overkomt. En dat terwijl Erik Odijk juist zo specifiek zijn foto’s natekent; je zou dan denken dat 

al zijn werk realistisch oogt. Ik heb het idee dat dat komt doordat Odijk met de diepte speelt, waardoor niet 

altijd meer duidelijk is wat er zich nou op de voorgrond of juist op de achtergrond afspeelt. Ook gebruikt 

Odijk bij sommige tekeningen een vrij abstracte foto, waarbij de vormen van de natuur soms de hoofdrol 

gaan spelen, in plaats van de figuratieve voorstelling. 

Een voorbeeld van één van die tekeningen is ‘1/60sec’, te zien op de volgende pagina. Dit werk heb ik 

zelf ook gezien, het werd tentoongesteld bij de expositie ‘Meer Licht’ in museum de Fundatie te Zwolle, 

waarbij een voor Nederland uniek, nieuw aangekocht schilderij van romantisch schilder William Turner 

het uitgangspunt vormde. Deze tekening heeft wat mij betreft een surrealistisch tintje doordat de vormen 

zo overduidelijk aanwezig zijn, desalniettemin blijft de aanwezigheid van het landschappelijke in zijn werk 
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overduidelijk aanwezig. Er is meteen te zien dat het om een natuurbeeld gaat. Het interessante aan deze 

tekening vind ik dat je oog naar het middelste deel wordt getrokken, dat verder weg lijkt te zijn dan de witte 

‘omranding’. Het heeft iets spannends, omdat je eerder zou verwachten dat het donkerst gekleurde deel 

naar voren zou komen, aangezien het donkere materiaal als laag op het witte papier is gebracht. Waar we 

naar kijken in deze tekening, kan ik niet helemaal duiden. Het zou water met rotsen kunnen zijn, maar net 

zo goed mossige begroeiing. Deze onduidelijkheid nodigt me wel uit om er langer naar te kijken en om er 

meer achter te zoeken dan ‘wat een groots, indrukwekkend en mooi landschap’ het is. Het is meer dan die 

romantische gedachte. De link met het thema van de expositie is ook iets wat voor mij niet meteen helemaal 

helder is. Des te spannender om je die vraag te stellen terwijl je naar de tekening kijkt: waar zien we precies 

‘Meer Licht’ in deze tekening? Licht is aanwezig, maar gek genoeg trekt mijn oog het eerst naar het donker 

toe. Het duidelijke contrast tussen beide gedeeltes zorgt echter voor een spannend geheel en het licht/

donkercontrast past daarbij ook goed in het romantische plaatje.

Als je te dicht bij een tekening van Odijk komt te staan is de magie weg, maar vanaf een paar meter afstand 

voel je je nietig tegenover de getekende natuur. Odijk zegt zelf over dit effect het volgende:

‘Ik ben op zoek naar bezieling 
in de vorm van toegankelijke 
en geëngageerde kunst waarin 
waarheid en de sociale functie 
van het werk centraal staan. 

‘1/60sec’
2010
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De indrukken van de wandelaar 
vinden een echo in de ervaring 
van de toeschouwer. Kijker en 
maker ontmoeten elkaar op een 
illusoir niveau. Het gaat me hierbij 
niet zozeer om het romantisch 
sentiment van het landschap 
als troostrijk decor maar om de 
ervaring van de natuur als een 
realiteit die op zichzelf staat en 
zich onafhankelijk van en ongeacht 
de mens manifesteert.’ 

Odijk zegt hier dat hij op zoek is naar iets anders dan ‘het landschap als troostrijk decor’. Iets wat we bij Caspar 

David Friedrich misschien juist meer zagen. Deze plaatste vaak kleine, nietige mensen in zijn schilderijen en 

als toeschouwer stond je buiten dat schouwspel: echt in het schilderij zat je als kijker niet. Een groot verschil 

met de kunst van Odijk, die geen mensen bevat. Als toeschouwer hebben wij eigenlijk de rol van de mens uit 

het schilderij van Caspar David Friedrich overgenomen. Iets wat ervoor zorgt dat we in die belevingswereld 

kunnen zitten. We hoeven het niet plaatsvervangend te ervaren, we kunnen het zelf ervaren.  Om dat verschil 
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‘Der Abend’
Caspar David Friedrich

1820/1821

‘Pacific rim “grande finale”’
Erik Odijk
1998
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Beide kunstenaars hebben hier een bos als uitgangspunt genomen. Bij het bos van Friedrich staan we vanaf 

de bosrand toe te kijken. Een tweetal schimmen zien we verderop in de avondschemering staan. Als ik naar 

dit schilderij kijk, ervaar ik kalmte en zie ik een mijmerend, sfeervol, esthetisch beeld. Friedrich geeft de 

natuur op één van de mooiste momenten van de dag weer en bij het kijken naar dit werk maakt mijn hart 

een klein sprongetje en krijg ik een glimlach op mijn gezicht. Dit is een beeld waarvoor ik - als het mogelijk 

zou zijn - op een bankje zou willen gaan zitten om mezelf het idee te geven dat ik ergens op een heuveltje 

naar de ondergaande zon zit te kijken…

Ik begrijp nu echter des te duidelijker dat Odijk de geschilderde natuur uit de Romantiek als een soort decor 

ziet, want zo zie ik het nu ook. Helemaal nu het werk van Caspar David Friedrich in contrast staat met een 

tekening van Erik Odijk. Ook in deze tekening is een bos afgebeeld, maar het laatste wat ik hier bij zou willen 

doen is op een bankje zitten. Deze tekening nodigt me uit er naar toe te lopen, er langs te lopen, er verder 

vanaf te gaan staan om er vervolgens toch weer dichter naar toe te worden getrokken. Ik zou er bij wijze 

van spreken doorheen willen lopen, met mijn armen de takken uit mijn gezicht slaande. Dit bos omringt me, 

ik sta niet aan de rand toe te kijken maar ik bevind me er midden in. Geen sprake van een decor, maar een 

omgeving, letterlijk. Ik voel me nietig. Niet zoals bij Friedrich, daar voel ik me buiten het schouwspel gezet. Ik 

voel me bij Odijk naar de grond gedrukt; ik ben niets in dit landschap. 

Erik Odijk zijn werk heeft een romantisch randje, absoluut. De natuur overweldigt ons, schreeuwt ons bijna 

toe en bij Friedrich fluistert ze. Beiden hebben hun kwaliteiten en passen bij de tijdsgeest. Het werk van Odijk 

is in het oproepen van emoties extremer, dat extreme past ook bij deze tijd. Romantiek anno 2012.

In de Romantiek begon het allemaal: verbeelding en emoties kregen een plek in de kunsten. Voor het eerst 

werd de kunstenaar niet alleen meer als ambachtsman gezien, maar werd aan zijn functie een extra waarde 

toegekend. Er mocht gedroomd worden; de persoonlijke fantasieën en wensen van de kunstenaar mochten 

vanaf nu gedeeld worden met de toeschouwer. Inmiddels is dit niet meer weg te denken uit de kunstwereld, 

het was veruit het belangrijkste aspect van mijn eigen studietraject. Maar er was een tijd waarin dit helemaal 

niet vanzelfsprekend was. Hoewel de voorstellingen en thema’s nog heel realistisch en in mijn optiek veilig 

bleven, was de visie aan het veranderen. Het raam ging open, er mocht gesprongen worden en ja, er werd 

gevlogen. De realiteit mocht af en toe helemaal vergeten worden. 

Mijn werkwijze lijkt in de verste verte niet op de kunst uit de Romantiek, behalve misschien als ik af en toe een 

bos schilder of een landschap teken. Het is de omslag die er in deze periode plaatsvond die ik zo spannend 

vind: de manier waarop men naar de wereld begon te kijken. Ik denk dat er in deze tijd voor de mensen in 

de romantische kringen iets heel belangrijks gebeurde, iets waarvan de invloed tot op heden merkbaar zou 

blijven. Er werd een deur opengegooid waardoor er allerlei nieuwe mogelijkheden werden gecreëerd. Ikzelf 

leef in een tijd waarbij alle deuren openstaan en alle muren van glas zijn; de kunstwereld heeft eigenlijk 

geen grenzen meer. De kaders moet je zelf opzoeken en vanuit je fascinaties leer je je eigen, persoonlijke 

waarde aan je werk te geven. Soms zou het wel fijn zijn om te kunnen ontsnappen naar de Romantiek, 

waar de kaders bestaan uit het schilderen van onverdorven culturen en woeste of verstilde landschappen. 

Waar je samen met Rousseau en Friedrich urenlange wandelingen maakt en filosofische gesprekken voert 

bij opkomende of ondergaande zon. Romantiek? Nee, geromantiseerde Romantiek, want dit brengt ook veel 

beperking met zich mee. Maar mijn belevingswereld mag soms geromantiseerd zijn.
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Los van figuurlijke kaders die je in de kunstwereld op moet gaan zoeken, zijn er ook letterlijke kaders te vinden 

waarbinnen we ons vervolgens op verschillende manieren kunnen afzonderen van de realistische wereld. 

Het romantische beeld van een afgekaderd landschap om in weg te dromen is één van die voorbeelden, 

maar er zijn meerdere vormen van ruimtes te bedenken. Ruimtes die een gebied inkaderen, bijvoorbeeld. 

Een tweetal vragen die ik in de inleiding al stelde, was de volgende: welke invloed hebben vier fysieke muren 

voor invloed op het afzonderen van de realiteit? En wat is precies de werking van de combinatie van een 

fysieke, tastbare ruimte op het ontastbare, ongrijpbare gevoel van escapisme? Wellicht dat ik hierop in het 

volgende hoofdstuk een antwoord ga vinden.
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Said your name, in an empty room
Said your name, in an empty room
Something I would never do
I’m alone again

Arcade Fire – Empty Room



3. 
Eenmaal 
binnen

Het belang van ruimtes en omgevingen om je in 

terug te trekken

Eerder noemde ik al het belang van plekken en ruimtes 

voor escapisme, als fysieke omgevingen om je in terug 

te trekken. We hebben gekeken naar het landschap in 

de Romantiek als zijnde een omgeving waarin je je kunt 

afzonderen om rust te vinden of om na te denken. Ik wil 

kijken naar wat voor invloed een omgeving of ruimte kan 

hebben op hoe je je voelt en wat er met je gebeurt. Het 

gevoel dat ruimtes kunnen geven en het feit dat er zich 

zoveel afspeelt (of heeft afgespeeld) vind ik een interessant 

gegeven.  Het idee van een ruimte, muren om je heen om 

je te beschermen, staat voor mij voor geborgenheid maar 

tegelijkertijd ook voor afzondering. Misschien wel het feit 

dat als je je alleen in een bepaalde ruimte terugtrekt, in 

deze ruimte alleen geldt wat erop dat moment gebeurt en 

niet wat je ervoor hebt gedaan of erna gaat doen. Het ‘hier 

en nu’ is het enige dat telt. Even zijn we los van alle haast, 

verplichtingen en druk.

De ruimtes van James Turrell: licht, sublimiteit en ervaring

Als er iemand is die omgeving, landschap, ruimtes en sfeergevoeligheid weet samen te brengen, is het James 

Turrell (1943). Turrell is een Amerikaanse kunstenaar die zich kenmerkt door het feit dat hij kunstmatig 

of natuurlijk licht in ruimtes op een bijzondere manier gebruikt. Hierbij betrekt hij soms ook de omgeving 

waarin hij een ruimte plaatst. Waarneming en beleving zijn het doel van zijn artistieke creaties. Zelf zegt hij 

hierover het volgende:

‘Mijn wens is om een situatie te 
creëren waarin ik je bij de hand 
kan nemen om je iets te laten 
zien. Ik ben geïnteresseerd in 
licht door mijn belangstelling 
voor onze spirituele achtergrond 
en de dingen die ons raken. Mijn 
artistieke drijfveer is het licht 
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zelf, niet als de veroorzaker van 
het inzicht, maar als het inzicht 
zelf.’
Het schijnt zo te zijn dat James vanaf zijn kinderjaren al gebiologeerd was door licht en de werking ervan. 

Echter, de ruimtes waar hij tegenwoordig veel mee werkt zijn pas later in zijn carrière naar voren gekomen. 

Tijdens zijn kunststudie kwam hij erachter dat hij de dia’s van bepaalde kunstwerken (van Barnett Newman 

en Mark Rothko) interessanter vond dan de originele kunstwerken van deze kunstenaars. Er zijn natuurlijk 

veel kunstenaars die met licht werken en erdoor worden aangetrokken: al sinds de Renaissance begon licht 

(in contrast met donker) een belangrijke rol in de kunst te spelen. Zelf vind ik licht en donker in de kunst en 

eigenlijk ook in andere omgevingen interessant, voornamelijk als deze twee aspecten op een bijzondere 

manier iets met elkaar aangaan. Het feit dat Turrell hierin stuurt, zorgt naar mijn mening voor intrigerende 

uitwerkingen. Hij verbindt gekleurd licht aan lege ruimtes en ook maakt hij kunstwerken midden in het 

landschap waarbij hij in deze praktisch lege ruimtes doorkijkjes creëert. Via deze openingen in de bouwwerken 

kun je dan het landschap bekijken, of de lucht. Ook valt het zonlicht op bepaalde momenten van de dag naar 

binnen; zijn kunstwerken in het landschap zijn dus voor een belangrijk deel afhankelijk van de natuur.

Een van die landschapskunstwerken is ‘Skyspace Piz Uter’, een cilindervorming bouwwerk dat prominent op 

de helling van een berg in Zuoz, Zwitserland is geplaatst (zie hiernaast en op de volgende pagina). Je passeert 

het overweldigende berglandschap wat om het gebouw heen ligt, voordat je via een opening de lege ruimte 

binnenstapt. Daar staat er een bankje waarop je kunt gaan zitten. Terwijl je daar zit, bevindt zich boven je 

een ronde opening waardoor je  de lucht kunt zien. Voor bergwandelaars is dit een perfecte plek om even bij 

te komen van de tocht, voor kunstliefhebbers is dit een ervaring waarbij je niet meer weet wat je precies ziet 

en of het klopt. Zintuigen en dieptegevoel lijken met elkaar in strijd te zijn. Het 

is deze extravagante ervaring die ervoor zorgt dat 

mensen van ver komen om dit kunstwerk te bekijken. 

Het gebouw doet mede door zijn ovale vorm denken 

aan een bergkapel zoals je die in Zwitserland veel 

tegenkomt. Tegelijkertijd doet de ronde opening in het 

dak van het gebouw je denken aan het universum; de 

planeten, de maan, de zon. Meteen kreeg ik ook de 

associatie met het Pantheon in Rome, deze heeft net 

zo’n ronde opening in het midden. Een indrukwekkend 

kunstwerk lijkt het me, al heb ik de ervaring zelf nog 

nooit ondergaan. Zonder er in te hebben gezeten 

lijkt het me moeilijk om de belevenis te vatten die 

Turrell bedoeld heeft om bij de toeschouwer te 

bewerkstelligen. Het fijne aan dit kunstwerk vind 

ik de letterlijke en figuurlijke openheid; het is open 

voor iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd 

is. Daarnaast is er ruimte om zelf in te vullen wat dit 

kunstwerk met je doet terwijl je op het bankje zit. 

Ook de link naar het landschap vind ik inspirerend, 

elk seizoen en elk moment van de dag heeft weer zijn 

eigen invloed op het kunstwerk waardoor het door de 

gekozen plaats een heel veelzijdig kunstwerk wordt.
‘Skyspace Piz Uter’

2005
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Zoals ik al zei heeft James Turrell ook kunstwerken gemaakt waarbij kunstmatig gekleurd licht de basis is. Hij 

begon hiermee te experimenteren in 2-dimensionaal beeld, later wilde hij dat mensen een ruimte in konden 

gaan om het licht helemaal om zich heen te kunnen voelen en ervaren. Ik heb zelf een keer een kunstwerk 

van Turrell ‘ervaren’, namelijk in museum de Pont in Tilburg. Het werk dat daar een vast onderdeel van de 

collectie is, heet ‘Wedgework III’ (op de volgende pagina te zien). Eerst loop je een donkere gang in, waarna 

je uitkomt in een ruimte waarvan je, voordat je de hoek om gaat, al een paarse gloed ziet. Eenmaal in de 

ruimte gekomen is het moeilijk om de dimensies in te schatten. Je zintuigen weten niet wat ze waarnemen: 

diepte? Of is het toch plat? Het lijkt alsof je een oneindige, verlichte, wazige ruimte ziet. Ik weet nog goed 

dat ik met mijn handen ging voelen waar nou precies de randen van de ruimte zaten, heel intrigerend was 

het. Toch geeft het serene, wazige licht ook een bepaalde rust. Het was het een ervaring waarbij je je echt 

even in een andere realiteit begeeft. 

In deze kunstwerken slaagt Turrell er naar mijn mening in om dat tastbare van de ruimte te verenigen met het 

ongrijpbare escapisme-gevoel. Zintuigen en verstand gaan de strijd met elkaar aan, maar worden daardoor 

tegelijkertijd ook met elkaar verbonden. In de beginperiode van deze manier van werken benoemde Turrell 

voornamelijk de neurologische en psychologische aspecten van het zien die hem bezighielden, later legde 

hij de nadruk steeds meer op de mystieke eenwording met het licht, zelfs met de kosmos. De toenemende 

religieuze interpretatie heeft ook gevolgen voor de opstelling van de werken: met de bankjes ervoor of er 

omheen doen ze vaak denken aan altaren in kerken, net als bij ‘Skyspace Piz Uter’. Ook verwijst hij naar 

de fascinerende associaties die men kan krijgen bij transparant licht: vuur, blauwe hemels, diepe oceanen, 

zonsondergangen. Deze begrippen trekken ons aan, omdat ze zo ongrijpbaar lijken: ze lijken zich te onttrekken 

aan de gewone, tastbare wereld waarin we omgeven zijn door stoffelijke en begrensde objecten die ons 

genadeloos opsluiten in het evenzeer begrensde, tastbare en stoffelijke lichaam. Onze laatste toevlucht is 

dan de constructie van een innerlijke wereld achter het oppervlak van onze huid, waarin we menen onze ‘Skyspace Piz Uter’
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‘The Beanery’
Edward Kienholz

1965

‘Wedgework III’
James Turrell
1969



ziel en/of geest te bewaren. Het effect dat Turrell wil creëren is dat we, als we ons in deze transparante 

lichtwerelden van hem bevinden, het gevoel kunnen krijgen dat ons stoffelijk omhulsel even wordt opgelost. 

Wat mij betreft is dat escapisme op het hoogste zintuiglijke niveau, als dit gevoel bereikt kan worden. Deze 

visie wordt bezegeld in een tentoonstelling in Berlijn 2001. Deze heeft namelijk als titel “On the Sublime: 

Mark Rothko, Yves Klein, James Turrell”. De definitie van ‘subliem’ is namelijk: het hoge, het verhevene, het 

fenomenale. Een gevoel dat James Turrell wat mij betreft met zijn ruimtes zeker op kan roepen.

Over Edward Kienholz en zijn kroeg: ‘The Beanery’

Per toeval stuitte ik eigenlijk op een heel ander passend voorbeeld van een kunstenaar die een ruimte maakte 

waarin je ontsnapt aan de realiteit. Dit kunstwerk deel ik  graag met jullie. Dit voorbeeld is zó anders dan de 

ruimtes van Turrell dat ik de link zonder dit kunstwerk in een museum te hebben gezien zelf waarschijnlijk 

niet gelegd zou hebben, maar dit maakt het des te spannender om dit kunstwerk er tegenover te zetten. Ook 

om te laten zien hoe breed het begrip escapisme is: iedereen kan het gegeven aan iets anders linken. Dit keer 

‘ontsnapt’ men niet zoals bij Turrell alleen door zintuiglijk een ervaring te ondergaan, maar de werking van 

dit kunstwerk wordt nog eens versterkt door de gedachte die erachter zit en door het symbolisme dat in het 

kunstwerk is verweven. Halverwege november ben ik naar het Stedelijk Museum in Amsterdam geweest met 

mijn scriptievragen ergens in mijn achterhoofd. Toen ik bovenin het museum was en het einde in zicht begon 

te komen, kwamen we in een ruimte waar ‘The Beanery’ van Edward Kienholz stond, een nagebouwde kroeg. 

Er stond een rij, maar mijn nieuwsgierigheid en enthousiasme wonnen het vrij snel van de gedachte om lang 

in de rij te moeten staan. Ik had dit kunstwerk nog nooit in het echt gezien, al kende ik het wel. Ik was er 

dus nog ook nog niet binnenin geweest, iets wat me toch nodig lijkt om de echte ervaring te ondergaan. Het 

verhaal van het kunstwerk kon ik me niet meer precies herinneren, maar ik stond al in de rij voordat ik het 

bordje met de beschrijving had kunnen lezen. Eerst dus maar de ervaring ondergaan! Er kon maar 1 persoon 

tegelijk naar binnen aangezien de ingang ook meteen de uitgang was. Op een gegeven moment stapte ik 

naar binnen en meteen gebeurde er iets wat ik niet had verwacht en wat ik en mijn metgezel achteraf allebei 

hetzelfde beschreven. Je kon als je in de rij stond al naar binnen gluren – er zat geen deur in de kroeg – maar 

het vreemde was dat, als je echt naar binnen ging, je meteen een soort benauwdheid ervoer. 

‘The Beanery’ is een kleine ruimte en deze is ook nog eens vol gezet met mensfiguren en vooral veel kroeg-

attributen, net zoals dat in een echte kroeg het geval is. Mensen op barkrukken, asbakken, bierglazen, 

fotolijstjes, decoraties aan de muur en ga zo nog maar even door. De ervaring werd compleet gemaakt 

doordat er een typisch retro-kroegmuziekje te horen was en er geluiden van pratende mensen te horen 

waren. Het kunstwerk, dat gemaakt is in 1965, geeft door de aankleding ook nog eens een jaren ’60 gevoel. 

In de tijd dat Kienholz dit kunstwerk maakte, was het helemaal niet bedoeld om nostalgie op te wekken. 

Iets wat het in deze tijd (in ieder geval bij mij) wel doet. Dat er zo’n klein, ander, nostalgisch wereldje als 

kunstwerk wordt gecreëerd dat zo overtuigend overkomt, is iets wat ik nog niet vaak heb ervaren. Zoals ik in 

het begin al heb uitgelegd, heb ik ook een voorliefde voor de 20e eeuw. Om zo dus even voor je gevoel in die 

periode te belanden, is altijd mooi meegenomen.

Wat ik me nog herinnerde van het verhaal achter het kunstwerk is dat alle gezichten - behalve die van 

de kroegbaas - vervangen zijn door klokken. Waarom dit zo was, wist ik op dat moment niet meer. The 

Beanery is gebaseerd op een echte kroeg uit Los Angeles, waar Kienholz zelf regelmatig kwam. Het lag in 

een wijk waar veel galeries waren en mede daardoor werd het een ontmoetingsplek voor kunstenaars. Veel 

van de objecten komen uit de originele ‘Beanery’ zodat het er zoveel mogelijk op zou lijken. Barney, de 

kroegbaas, zit in het kunstwerk van Kienholz de krant te lezen en heeft als enige van alle mensen een gewoon 

mensenhoofd. De rest van de mensen hebben dus klokken als hoofd, een verwijzing naar de tijd. Kienholz 

beschrijft tijd als ‘de ruimte die je hebt tot aan de dood’. Over de Beanery zei hij eens: 

70 71



‘Het hele ding symboliseert 
het verloop van de echte tijd 
(gesymboliseerd door een krant) 
naar de surrealistische tijd in 
de bar waar mensen hun tijd 
verspillen, de tijd doden, de tijd 
vergeten en de tijd negeren.’ 

Deze uitspraak laat zien hoe Kienholz met zijn werk een soort bewustzijn wil oproepen bij de toeschouwer. 

In dit geval heeft dat te maken met het begrip tijd en het willen ontsnappen daaraan. Naar mijn mening wil 

hij hierbij ook aangeven dat er buiten ‘The Beanery’ een wereld is waar tijd zo overheersend aanwezig is 

dat men de drang voelt zich daar af en toe uit terug te trekken. Maar dat is vooralsnog mijn interpretatie. 

Kienholz uit in dit kunstwerk niet op een heel directe manier kritiek, maar met zijn symbolisme in - en met zijn 

toelichtingen op - zijn kunstwerken laat hij zien dat er wel degelijk dingen zijn die hij aan wil kaarten. Hij wil 

mensen aan het denken zetten, maar ze geen hapklare brokken voorschotelen. Een manier van kunst maken 

die ik waardeer; zo zorg je ervoor dat de mensen die echt geïnteresseerd zijn, geprikkeld worden om zelf op 

zoek gaan naar bepaalde antwoorden. Een manier om gelaagde kunst te maken. Kunst die in eerste instantie 

mysterieus, vaag of vervreemdend kan ogen, maar die uiteindelijk misschien een heel heldere inhoud bevat. 

In vergelijking met Turrell heeft Kienholz een specifiekere manier van vertellen. Hij gebruikt figuratie en 

symbolisme in zijn ruimtes om een verhaal over te brengen, waarbij je mentaal meer wordt uitgedaagd om 

puzzelstukjes bij elkaar te zoeken en om maatschappijkritische informatie in zijn werk te ‘lezen’. Kienholz 

confronteert ons met gebreken in de maatschappij, waaruit we vervolgens willen ontsnappen of waarvan we 

ons willen distantiëren. Turrell daarentegen vertelt heel minimalistisch. Hij wil je niet aan het denken zetten 

over de betekenis van een element uit zijn werk, hij wil je laten ervaren, laten voelen. Hij geeft ons de ruimte 

om te ontsnappen nadat Kienholz ons wakker en bewust heeft gemaakt. Overheersend bij James Turrell zijn 

ruimtes is echter het gevoelsmatige wat zijn werk bij je oproept en wat je als zal intrigeren. Turrell geeft meer 

vrijheid in het ervaren, maar maakt daardoor tegelijkertijd zijn verhaal abstracter. Beide werkwijzen vind ik 

bijzondere kwaliteiten hebben.
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‘The Beanery’
1965

I’m playing my guitar while my sister bangs a jar
The glass sets up a sound like people laughing

It’s going to my brain and it’s easing all my pain
I must hear this sound again ’cause time is passing

The Who – Time Is Passing



Omgevingen buiten de kunst om: Festival Into the Woods 

Natuurlijk zijn er ook ruimtes buiten de beeldende kunst om die worden gecreëerd om je even helemaal uit 

de realiteit te laten stappen. Hieronder een voorbeeld waarbij er een combinatie werd gemaakt tussen de 

omgeving en het toepassen van creativiteit in die omgeving.

8 September 2012 vond in Amersfoort de derde editie van het festival ‘Into the Woods’ plaats. Ik had er 

verhalen over gehoord en die waren alleen maar zeer positief. Het festivalterrein is het openluchttheater 

in Amersfoort. Een plek die afgezonderd is van de stad Amersfoort zelf en op zichzelf weer een heel knusse 

plek vormt in het bos. In het begin van de zomer heb ik kaartjes kunnen bemachtigen en ik ontdekte later 

dat er op de site een ‘puntmutsformulier’ in te vullen was: alle creatieve uitingen werden op het festival 

erg gewaardeerd, dus als je goede ideeën had kon je een mail sturen en met wat geluk werd je uitgekozen 

om iets op het festival te doen of te maken. Een festival dat als naam ‘Into the Woods’ draagt en ook nog 

vraagt om creatieve mensen kon ik natuurlijk niet aan mijn neus voorbij laten gaan! Het thema was iets in 

de richting van sprookjesbos en kabouterland (vandaar het puntmutsformulier), een gegeven waarmee je 

alle kanten op kan. In ieder geval leent het zich goed voor het creëren van ontsnappingsmogelijkheden uit 

de realiteit.  Enthousiast over alles wat met ‘het bos’ te maken heeft, heb ik een mail gestuurd en ik werd 

uitgekozen om een kunstzinnig project op het terrein te realiseren dat als chill-plek voor de bezoekers zou 

moeten functioneren. Ik was enorm enthousiast. Sophie, een vriendin en mede ArtEZ-genoot bood aan mij te 

helpen dus als duo hebben we in de zomer wat plannen gesmeed, de organisatoren ontmoet en wat proefjes 

gemaakt in de vorm van paddenstoelen. We kregen heel veel vrijheid wat het ergens wel lastig maakte, maar 

dit was ook weer een uitdaging. Qua invalshoeken kwamen we uit bij het Surrealisme, Alice in wonderland 

en neonkleuren. Een week van tevoren begon de crew, bestaande uit een paar honderd vrijwilligers, op te 

bouwen. Je proefde bij iedereen het enthousiasme, de positieve instelling en de betrokkenheid bij elkaar 

waardoor de werksfeer enorm prettig was. 

Los van al de prettige werkomstandigheden is de hoofdreden dat ik deze ervaring en herinnering wil delen de 

volgende: het was heel interessant om in die week te zien hoe een openluchttheater omheind met hekken 

veranderde in een sprookjesbos. Ik zag met eigen ogen wat er gebeurt en wat er wordt opgebouwd, tot 

aan de dag voorafgaand aan het festival toe. En toch hing er op de dag van het festival een sfeer waar je je 

vinger niet op kunt leggen; het terrein oogt alsof het altijd al zo is geweest en altijd zo heeft moeten zijn. Het 

openluchttheater is opgebouwd uit allerlei losse elementen maar in het geheel werkte het toch zo dat het 

allemaal samenkwam. Het was heel interessant en leuk om dat van zo dichtbij mee te maken. 
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Wat onze eigen plek betreft: we hebben uiteindelijk vijf 

paddenstoelen gemaakt. De grootste was 2 meter, de kleinste 

70 centimeter. Er stonden banken en tafeltjes en met bamboe 

hadden we het heuveltje gedeeltelijk afgeschermd van de 

looproute. We creëerden zonder een fysieke ruimte te maken, 

toch een afgezonderd plekje. De paddenstoelen hadden een 

dubbele functie: overdag zag je hun eigen kleurenpalet, maar 

toen het langzaamaan wat donker begon te worden, werden 

de neon-geschilderde delen op de paddenstoelen verlicht door 

de UV-lampen. De plek kreeg ineens een heel ander karakter, 

dat gold overigens voor het hele festivalterrein. Het mooie aan 

dit verhaal vind ik dat je ook op zo’n toegankelijke plek – heel 

anders dan een kunstwerk in een museum – in mijn ogen ook 

een ontsnappingsgevoel creëert. Wie weet zelfs extremer, qua 

externe factoren werken er op een festival van allerlei factoren 

mee; geluid, licht, kleur, beweging, beeld, verdovende of 

oppeppende middelen.

De dag na het festival zijn we teruggegaan om de plek af te 

breken. De magie was weg.
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Ruimtes om in te vluchten, ruimtes die confronteren

De ruimtes die ik in dit hoofdstuk beschreven heb zijn maar een paar voorbeelden van de vele verschillende 

soorten ruimtes die er zijn. Ik heb kunstvoorbeelden genomen om te laten zien wat je bewust met een 

ruimte kunt doen om mensen een kant op te sturen waar jij als kunstenaar naar toe wil. Wat ik wel merk is 

dat er in het verloop van deze scriptie een kern is ontstaan die samenvat wat escapisme voor mij inhoudt. 

In het eerste hoofdstuk benoemde ik deze kern al: escapisme is het willen ontsnappen aan de realiteit, 

omdat er in de realiteit negatieve factoren bestaan vanwaar ik wil vluchten. Ik merk dat ik kunstenaars heb 

uitgekozen die beide elementen behartigen: kunst die je doet beseffen en kunst die je doet dromen. 

Er zijn kunstenaars die zich vooral bezighouden met de gevoelsmatige kant die ik uitgebreid in het hoofdstuk 

over de Romantiek heb beschreven, waarbij het gaat om het meer abstracte, dromerige ontsnappen en het 

mysterie van ons bestaan waar we zo verwonderd over kunnen zijn. Deze kunstenaars willen je laten voelen 

en je laten vluchten. Daarnaast is er ook het realiteitsbesef als onderdeel van escapisme, waarbij kunstenaars 

ons als toeschouwer willen confronteren met bepaalde elementen die plaatsvinden in de realiteit. Soms 

laten ze hun eigen mening hierover doorschemeren. Een kunstenaar die deze confronterende kant belicht 

is Edward Kienholz. Hij geeft ons redenen waarom we willen ontsnappen aan de realiteit en er worden 

vragen gesteld. Hij laat ons in ‘The Beanery’ zien hoe en waarom we als mensheid willen ontsnappen aan de 

(overmatige?) structuur die we onszelf hebben gegeven. We ontsnappen in zijn kroeg, maar pas echt als we 

weten waar het kunstwerk over gaat. 

Nu is er nog een manier van vertellen die ons evenzeer een gevoel van escapisme kan geven, zonder dat 

er in de kunstwerken an sich kritiek op de maatschappij wordt geuit. Deze manier gaat een stap terug: de 

kunstenaar laat ons zoeken naar de essentie van ons bestaan. Ik wil jullie laten zien hoe René Magritte ons als 

toeschouwer aan het werk zet door ons een puzzel voor te schotelen. Net als de ‘besef-je-in-welke-realiteit-

je-leeft-kunst’ van Edward Kienholz laat Magritte ons zelf op zoek gaan om bepaalde elementen uit zijn werk 

te halen. Hij laat ons echter niet zoeken naar maatschappijkritische noten maar hij  laat ons zoeken naar het 

mysterie in het leven. Net als de meer gevoelsmatige kunstenaars die ik al behandeld heb, laat hij ons in de 

realiteit ongrijpbare elementen zien om de essentie van het ‘zijn’ te vinden. Naast het bespreken van die 

grote mysteries en levensvragen, zal ik vertellen hoe mijn eigen minorproces hier op aansluit en wil ik jullie 

uiteindelijk meenemen in een laatste filmverhaal.
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4. 
Op zoek 
naar het 
mysterie

De rol van het mysterie van ons bestaan in het gegeven escapisme 

We hebben inmiddels gekeken naar de 21e eeuw, naar gevoelens als 

nostalgie en stress, we zijn uitgebreid in de Romantiek gedoken en we 

hebben omgevingen en ruimtes bekeken die zintuigen prikkelden of die 

ons confronteerden met het uitvergroten van bepaalde elementen uit onze 

maatschappij. Ik wil nu als laatste een aantal begrippen samenbrengen: 

het ongrijpbare, intuïtieve in combinatie met het mentale, filosofische. Ik 

wil kijken naar een laatste vorm van ontsnappen aan de realiteit door je af 

te vragen wat de essentie van ons bestaan eigenlijk is. Omdat dit zo groot, 

abstract en moeilijk te doorgronden is, voelt dit voor mij nauwelijks realistisch 

aan. Het is teveel om te bevatten. Toch ervaart een klein deel van mij ergens 

wel dat ik een onderdeel van ben van dat grotere geheel. Maar tegelijkertijd 

weet ik dat we nooit zullen weten wat dit grote geheim precies inhoudt. 

Hoe verbeeld je eigenlijk dat mysterie? Het kan een gecreëerde wereld zijn 

die misschien intuïtief oogt, maar waar soms een theoretische basis achter 

verscholen zit. Of het is een onderzoek, een reis naar iets wat niet precies te 

duiden is maar wat wel een specifieke sfeer oproept...
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Minor: fascinaties onderzoeken en vrijheid ervaren

In mijn derde studiejaar heb ik de minor ‘Het Andere Boek’ gevolgd. We kregen vrijheid om uit te zoeken 

wat ons persoonlijk interesseerde en om dat proces vervolgens in een vorm te gieten. De processen van 

alle studenten bij deze minor waren compleet verschillend, dat was op zichzelf al heel interessant. Deze 

minor heeft er bij mij voor gezorgd dat ik voor het eerst echt serieus in de richting van 3D ben gaan werken/

experimenteren. Iets wat nu niet meer mijn grootste ambitie is, maar het onderzoeken hiervan heeft er 

wel voor gezorgd dat het een periode werd die veel invloed heeft gehad op het helder krijgen van mijn 

fascinaties, sterke punten en werk(wijzes). Want waarom deed ik bepaalde dingen zoals ik ze deed?  En wat 

vond ik precies interessant en waarom? Mede door de minor ben ik erachter gekomen dat ik ruimtes heel 

fascinerend vind, zeker ook als toepassing in mijn 2D-werk. Daarbij was het een leerweg voor mezelf; het 

kernwoord voor mij was dat semester loslaten. Ga experimenteren, zet jezelf nog niet vast, probeer alles 

uit. Ga DOEN in plaats van denken. Vanuit een boekje met ‘doorkijkjes’ waarbij het bos toen als geliefd 

onderwerp naar voren kwam, ben ik in de richting van kijkdozen gaan werken. Daaruit kwam naar voren 

dat ik licht en donker en het spel dat daarmee gepaard gaat heel interessant vind. Dit in combinatie met 

diepte en gelaagdheid, zoals je dat ook in het bos tegenkomt. Van figuratieve geknipte en getekende bossen, 

werden de bossen steeds abstracter en ontstond er een vormenspel. Steeds meer ging wat ik maakte over het 

scheppen van een wereld, maar steeds minder ging ik een duidelijke, figuratieve kant op. Uiteindelijk kwam 

ik erachter dat het bos meer een metafoor was voor de fascinaties die ik had, waarvan ik er hierboven ook al 

een paar noemde; licht/donker-contrast, kleurgebruik, ritmes, structuren, gelaagdheid. Samen zorgden deze 

factoren  voor een mystieke sfeer, die bij mij een onbeduidend gevoel opriep en die me intrigeerde. 

Verdergaande op het licht/donkerg-contrast ben ik toen buiten schaduwen gaan filmen en deze filmpjes 

uiteindelijk weer in een oude kelder op school gaan beamen. De ervaring die ik toen in die ruimtelijke kelder 

kreeg – wat natuurlijk geen ruimte was die door mij was gemaakt – zorgde ervoor dat ik als laatste stap 

me bezig ging houden met hoe je beeld in een ruimte kan maken en wat daar allemaal bij komt kijken. Het 

eindproduct was eigenlijk nog in ontwikkeling, maar deze hele weg er naar toe was een belangrijk traject 

in mijn studie. Uiteindelijk heb ik in een donkere ruimte een soort coulissen gemaakt, drie stuks. Als je 

ze in het donker met een kleine lichtbron bekeek, leek het net een oerwoud, weliswaar abstracter. Het 

materiaal waarvan het gemaakt was, zag je dan niet meer. Achter deze ‘schermen’ was een lichtbron in de 

vorm van een laptop die een van mijn experiment-filmpjes afspeelde. Het leek een beetje op kaarslicht, het 

flakkerde en was niet precies te duiden. Aangezien het zo donker was, was het niet te fotograferen dus jij 

als lezer zult het met je eigen verbeelding moeten doen. Voor deze installatie hing een zwart kleed met een 

klein gat erin, waar mensen doorheen konden kijken. Zo zagen ze wel de niet-precies-te-duiden lichtbron 

en de gelaagdheid van de coulissen, maar konden ze er ook weer niet bij. Die onbevredigende werking had 

blijkbaar effect; bij de expositie kreeg ik nieuwsgierige reacties. De bezoekers konden zelf een deel invullen, 

iets wat ik een fijne eigenschap van een kunstwerk vind.
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Door dit proces heb ik geleerd te experimenteren 

zonder meteen teveel druk te leggen op wat het moet 

worden. Dat zorgt voor veel vrijheid waarbij je veel 

nieuwe dingen ontdekt. Ik heb geleerd dat vertellen 

op een minimalistische manier kan, waardoor er veel 

vrijheid voor interpretatie is. Ook heb ik gezien hoe 

mensen reageerden op een ruimtelijke installatie; ik 

proefde veel nieuwsgierigheid. Men wist niet precies 

hoe het in elkaar zat aangezien het zo donker was. 

Mensen begaven zich even op een andere plek dan 

de realiteit van de tentoonstelling en ik ben er toen 

achter gekomen dat dat is wat ik wil; mensen een 

moment zo’n niet-realistische ervaring laten beleven 

om te laten zien dat er meer is dan we om ons heen 

kunnen zien. 

Minorproces
2011/2012



Magritte

René Magritte (1898 – 1967) was een Belgisch kunstschilder. Hij is zijn carrière begonnen bij de surrealisten 

van Breton, maar is zich in de loop der tijd gaan distantiëren van deze stroming. Zijn kunst berustte 

namelijk meer op theoretische principes dan dat dat bij de rest van de surrealisten het geval was. Toch 

kunnen we hem hier (gedeeltelijk) toch wel indelen, omdat een deel van zijn visie overeenkomt met de 

visie van het Surrealisme: Magritte vond namelijk net als Breton dat een schilderij meer moest laten zien 

dan wat men op het eerste gezicht waarnam. De toeschouwer mocht aan het denken worden gezet en 

zich afvragen wat hij nou precies aan het bekijken was. Favoriete onderwerpen om weer te geven waren 

bijvoorbeeld: de drang om te shockeren, persoonlijke verlangens, het onmogelijke, het magische. Fantasie 

van de kunstenaar zelf speelde in deze aspecten een grote rol zodat hij de kunst persoonlijk kon maken. 

Net als bij de Romantiek was men in de jaren ’20 van de vorige eeuw teleurgesteld in het rationalisme, 

dit had onder andere te maken met de gruwelen van de eerste wereldoorlog. Kunstenaars en schrijvers 

stelden in deze periode de droom centraal, mede doordat ze geïnspireerd werden door Freud en zijn 

droomanalyse. De surrealistische kunst kenmerkte zich dan ook door het associatieve, intuïtieve te 

verbeelden. Magritte paste niet helemaal in dit plaatje, maar los daarvan was hij iemand die het 

bediscussiëren en analyseren van zijn kunstwerken nooit uit de weg ging. Magritte stond echter afwijzend 

tegenover een psychoanalytische interpretatie van zijn werk en dit is een van de redenen waarom hij later 

met het Surrealisme brak. (In deze periode was de analyse eigenlijk ook al weer aan het einde van zijn 

populariteit gekomen omdat de theorieën van Freud toch niet helemaal bleken te kloppen, of in ieder 

geval moeilijk te toetsen waren.) In ieder geval keek Magritte op een manier naar zijn kunst waarop hij 

vond dat deze niet te vatten was voor psychoanalyse:

‘Zij roept het mysterie op zonder 
hetwelk de wereld niet zou 
bestaan, het mysterie namelijk 
dat niet mag worden verward 
met een soort probleem, hoe 
moeilijk ook. Ik let erop dat ik 
alleen maar beelden schilder 
die het mysterie van de wereld 
oproepen. Om dat mogelijk te 
maken, moet ik goed wakker 
zijn, en dus ophouden mij 
geheel te identificeren met 
ideeën, gevoelens, indrukken. 
Geen  zinnig mens denkt dat 
de psychoanalyse het mysterie 
van de wereld zou kunnen 
verhelderen.’ 88 89



Het klinkt hier alsof Magritte wil zeggen dat het ‘mysterie van het leven’ geen probleem is, aangezien er 

voor een probleem een oplossing zou bestaan. Dit  mysterie is echter niet op te lossen, maar moet volgens 

Magritte wel benoemd worden.  Hij noemt hier ook dat hij zich niet geheel wil identificeren met ideeën, 

gevoelens en indrukken, waarin ik lees dat hij ook zonder na te denken aan het werk wil zijn. Misschien dat 

hij hiermee wil aangeven het intuïtieve, fantastische in zijn werk de ruimte te willen geven.

Magritte was iemand die zijn werk constant overwoog, analyseerde en bekritiseerde. Hij correspondeerde 

jarenlang op regelmatige basis met een aantal van zijn vrienden en vertelde ze daarbij over zijn nieuwe 

bevindingen tot in de kleinste details, zoals de titel van een werk of bepaalde elementen erin. Hij schreef 

dan ook teksten over zichzelf en zijn werk op verzoek van verschillende mensen over de hele wereld. Een 

bijzonder citaat lees ik in het boek ‘Magritte’ waarbij ik weer een gevoel van herkenning ervaar:

‘Ik ben geen schilder, denk ik, in 
de echte zin van het woord. Al 
genoot ik in mijn jeugd soms van 
de schilderkunst, toch was ik mij 
niet onbewust van een gevoel 
dat mij vanzelf overviel: namelijk 
het gevoel te bestaan zonder de 
reden te kennen van het leven en 

het sterven. (…) Het gebeurde 
bijvoorbeeld dat ik plotseling 
ophield met schilderen omdat 
ik verrast was dat ik bestond, 
een levend model voor mij had 
en besefte dat “leven”  te zien 
belangrijker was dan zich te wijden 
aan de genoegens van de avant-
gardekunst. In 1925 was ik die 
genoegens beu, ik vond het niet 
nodig om een nieuwe manier van 
schilderen te ontdekken: het ging 
er – voor mij – om, te weten wat 
je moet schilderen, het te weten 
opdat het mysterie aan de orde 
zou komen.’
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Magritte geeft hier heel duidelijk aan wat voor hem de motivatie om te schilderen was: omgaan met het 

bestaan van de mens, een vorm vinden voor het mysterie van de schepping en het vraagstuk behandelen 

van het nut van ons bestaan. Hij zag het misschien ook wel als een soort middel dat hij kon gebruiken om 

met deze vraagstukken om te gaan, zo zie ik dat zelf ook. Hij gebruikte in zijn werk hele herkenbare objecten 

die vaker terugkeerden in zijn oeuvre, maar door onverwachte combinaties te maken, riepen en roepen 

zijn beelden absurde associaties op. Het voelt vervreemdend en voert ons regelrecht in de richting van het 

mysterie: het mysterie dat, als het er niet was, er zónder geen enkele wereld en geen enkele gedachte 

mogelijk zou zijn. 

Magritte zocht naar de poëzie in zijn beeld: poëzie was voor hem de beschrijving van de geïnspireerde 

gedachte. Schilderkunst kon deze geïnspireerde gedachte beschrijven en haar aan het licht brengen, in 

combinatie met elementen uit de zichtbare wereld. Magritte had het dikwijls over het zichtbare, het verborgen 

zichtbare en het onzichtbare: het zichtbare is alles wat ons oog ziet en wat we opvangen, bijvoorbeeld een 

pijp of een appel. Het verborgen zichtbare is bijvoorbeeld een brief die is verborgen in een omslag: we zien 

aan de vorm dat er een brief in het pakje zit, maar letterlijk zien we die brief niet. Het onzichtbare zijn dingen 

als warmte, zwaarte, mysterie. Magritte zei hierover: 

‘Deze dingen zijn heel belangrijk, 
niet omdat ze onzichtbaar zijn maar 
omdat ze absoluut onmisbaar zijn.’ 

Om dit onzichtbare weer te kunnen geven, werkte hij een systeem uit dat steeds weer werd uitgebreid 

met nieuwe vondsten, ideeën en codes waardoor het schilderij het gewenste effect zou krijgen: het moest 

verrassend zijn en de toeschouwer moest ergens geraakt worden zodat deze er een wijsheid uit mee zou 

kunnen nemen. 

Ook was de combinatie tussen woord en beeld bij Magritte heel belangrijk. De titels van zijn werken wareb 

vaak raadselachtig maar zorgden er ook voor dat je op een andere manier naar het kunstwerk ging kijken. 

Ook maakte hij schilderijen waarbij de voorwerpen een naam kregen die niet ‘klopte’. Op deze manier zette 

hij de toeschouwer aan om verder na te denken en vragen te stellen. Verandert een andere naam iets aan 

hoe je naar het voorwerp kijkt? Wat heeft dit precies voor invloed op elkaar? Dit waren dingen die hij zich 

continu afvroeg. Een kunstenaar die nadacht over wat hij maakte zodat hij uit kon leggen hoe hij tot het werk 

gekomen was, maar die de interpretatie vervolgens vrij liet en zelf ook niet alle antwoorden kende, en die 

ook niet wou kennen. Dat is hoe je Magritte kunt omschrijven. Zoals hij het zelf zei: 

‘De betekenis van mijn schilderijen 
is deze die de toeschouwer er aan 
geeft.’ 

Magritte schetst voor ons een surrealistische wereld die voor een deel intuïtief is ontstaan, maar zeker ook 

voor een groot deel op theorie gebaseerd is. Hij zal hier vast zijn eigen gedachtes bij hebben gehad, maar hij 

laat ons vrij in hoe wij het zelf opvatten. Iets wat ik prettig vind, maar ik moet zeggen dat ik zijn werk wel nog 

interessanter vind nu ik een klein beetje van zijn theorie af weet. 92 93



Een van de vele schilderijen van Magritte is getiteld ‘De stem van het bloed’. Het schilderij is te zien op de 

linker pagina. Op dit schilderij zien we een boom met drie luiken erin; twee ervan zijn geopend en er staan 

objecten in, de derde bevindt zich bovenin de boom en staat op een kier. Voor het grootste gedeelte is 

de boom omgeven door gordijnen, waardoor ik meteen de associatie met een podium leg. De titel is ook 

meteen al iets waardoor ik het idee heb dat het me lastig wordt gemaakt. ‘De stem van het bloed’, op dit 

moment kan ik hier niks mee. Interessant is misschien wel om het schilderij te benaderen vanuit een stukje 

theorie van Magritte zelf zoals ik het hierboven beschreef, namelijk de drie elementen die de kunstenaar 

in zijn werk graag wil terugzien: het zichtbare, het verborgen zichtbare en het onzichtbare. De zichtbare 

elementen die ik denk te zien zijn de boom, de gordijnen, het landschap op de achtergrond en het huis in de 

boom. Ik zou de cirkel in de middelste coulisse ‘verborgen zichtbaar’ willen noemen, omdat ik er niet iets in 

herken, behalve een geometrische vorm, namelijk een bal. Ik zou het kunnen invullen als een maan, maar 

ergens voldoet dat niet. Het onzichtbare vind ik moeilijk te benoemen, het is voor mij duidelijk dat het nacht 

is, maar komt dat niet gewoon door het kleurenpalet? Misschien is het onzichtbare ook niet bedoeld om te 

benoemen; het is de ongebruikelijke combinatie die zorgt voor het vervreemdende effect. Ik vraag me alleen 

af of Magritte zou vinden of ik het ‘onzichtbare’ op deze manier goed genoeg begrijp.

Bij het kiezen van een werk om te gaan beschrijven was dit een van mijn favorieten, maar waarom eigenlijk? 

Misschien komt het doordat er een ruimte met een landschap in wordt verenigd; het lijkt alsof we naar 

een theaterdecor zitten te kijken, maar dan ineens is daar in de verte het landschapsbeeld. Dit zorgt ervoor 

dat er een gekke combinatie van ‘binnen’ en ‘buiten’ in het schilderij zit - landschappelijkheid en openheid 

tegenover een ruimte die intiem aanvoelt - welke overigens wel weer overtuigend overkomt. 

Dan de luiken: wat zou Magritte hiermee willen vertellen? Een huis en een bal allebei in een boom. Magritte 

zegt dat we als toeschouwer zelf een betekenis aan zijn werk mogen geven, dus ik zou het volgende zeggen: 

Magritte heeft in de boom de drie elementen van zijn eigen theorie gestopt: het huis staat voor het zichtbare, 

‘De stem van het bloed’
Magritte
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de bal voor het verborgen zichtbare en het bovenste luik voor het onzichtbare. Deze drie elementen worden 

bijeengebracht in een boom, die staat voor leven en groei. De gordijnen zouden dan als een soort verhulling 

van dit ‘mysterie’ dat zich afspeelt in de boom kunnen werken. 

Aantrekkelijk aan de werkwijze van Magritte vind ik wederom de openheid die hij de toeschouwer biedt. 

Dit gegeven noemde ik eerder ook al bij romantisch schilder Caspar David Friedrich. Ook al zijn het zijn 

twee totaal verschillende kunstenaars uit verschillende tijdsperiodes, ze hebben een overeenkomst: dat er 

in hun werk iets te raden valt waarvan ze zelf het antwoord ook niet per se weten, maar waarnaar je als 

toeschouwer zelf op zoek mag gaan bij het bekijken van hun kunst. Een vriend van Friedrich, mysticus Ludwig 

Tieck, zei eens het volgende over de natuur als goddelijk-geestelijke werkelijkheid: 

‘In iedere mosplant, in iedere steen 
gaat een geheim cijfer schuil, dat 
zich nooit laat opschrijven of 
volledig ontraadselen, maar dat 
we voortdurend denken te zien.’ 
Ik denk dat beide kunstenaars met dit gegeven bezig zijn geweest. Friedrich in het landschap, Magritte met 

het samenvoegen van meerdere elementen in zijn schilderijen die vaak ongebruikelijk zijn gecomponeerd. 

Beide proberen het mystieke, onbegrijpelijke van het leven weer te geven op hun eigen manier in hun eigen 

tijd. Bij Friedrich is dit grotendeels een intern proces van de kunstenaar zelf, maar toch ervaar je als je naar 

zijn schilderijen kijkt dat er meer is dan alleen het landschap. Het mystieke randje wat ik al eerder benoemde 

zit hem in een soort ‘gevoel’, iets wat niet zo goed uit te leggen is, maar wat wel aanwezig blijkt te zijn. 

Magritte zorgt naar mijn mening voor meer direct contact met de toeschouwer door je mentaal bezig te 

houden met zijn surrealistische composities. Bij een schilderij van Magritte denk je al snel: Waar kijk ik naar? 

Wat bedoelt de kunstenaar ermee? Hoe moet ik dit lezen? Het roept een soort opstandigheid op doordat je 

niet meteen begrijpt wat je ziet en je aan het werk wordt gezet. 

Ik vind het interessant om te zien hoe deze kunstenaars beide iets bij mij raken en ik besef me ook dat dit 

linkt aan de verstand/gevoelskwestie die ik al eerder benoemde, waar ik zo regelmatig mee worstel. Friedrich 

behartigt mijn gevoelsmatige, intuïtieve kant waarbij ik kan ontsnappen zonder dingen te willen verklaren 

of uit te leggen en waarbij ik soms dat herkenningsgevoel ervaar: het idee dat iets of iemand ‘het’ net zo 

begrijpt als ik. Daar tegenover staat Magritte, die meer aan het sturen is door middel van een beeldtaal die 

niet realistisch is. We dromen niet weg bij een concrete omgeving, we moeten de omgeving in elkaar zien 

te puzzelen zodat deze voor ons een betekenis kan krijgen. Dit sturen is iets wat naar mijn idee nodig is om 

de toeschouwer actief naar je werk te laten kijken en te laten nadenken over wat hij/zij ziet. Het proces van 

mezelf op de academie sluit hier goed bij aan. Twee jaar lang was ik aan het zoeken en vooral veel aan het 

nadenken, maar die mentale instelling zat me in de weg. In het derde jaar ben ik me gaan ontwikkelen op het  

intuïtieve en gevoelsmatige vlak, waaruit mijn beeldtaal zich is gaan ontwikkelen. Een beeldtaal die heel vrij 

interpretabel is. Toch was het uiteindelijk nodig om meer te gaan sturen zodat de toeschouwer gedeeltelijk 

wel ervaart wat ik wil dat hij of zij ervaart.  De ideeën van Friedrich en Magritte  zouden allebei zichtbaar moeten 

zijn in mijn werk.
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The Tree of Life

Ik wil aan dit hoofdstuk ook nog een film toevoegen. Sowieso moet deze film in mijn scriptie naar voren 

komen omdat het een van de meest bijzondere films is die ik tot nu toe heb gezien en hij sluit precies aan bij 

de grote levensvragen van dit hoofdstuk. Ook is dit een film die eigenlijk een externe vorm van escapisme 

is - je zoekt naar ontsnapping via prikkels van buitenaf - maar je kunt niet ontkennen dat hij er tegelijkertijd 

ook voor zorgt dat er zich intern iets afspeelt. Je gaat dat diepere fundament van het mens-zijn onderzoeken, 

waar Rousseau over schreef. Het kan haast niet anders, want er worden hele essentiële vragen in gesteld die 

ieder mens zal herkennen. 

Ik heb de film laatst als volgt aan een vriendin omschreven:  Als ik een film moet noemen - uit de categorie 

serieuze films dan wel - die het best beschrijft hoe ik de wereld zie, dan is het The Tree of Life. Het is moeilijk 

om een film uit te leggen, misschien kan het eigenlijk wel niet. Desalniettemin ga ik het toch proberen. 

Deze film legt een heel mooi verband tussen het filosoferen, analyseren, oproepen van onbeduidende 

gevoelens en het neerzetten van een sferische wereld. De thema’s die aangesneden worden zijn in principe 

heel realistisch, maar de ervaring was voor mij toch escapistisch, subliem misschien. Onze realiteit wordt 

hierin zo teruggebracht naar een essentie dat het eigenlijk niet meer te bevatten is, wat vervolgens bij mij 

zorgt voor het ervaren van die vreemde gevoelens. Dit alles doordat de film bijzondere dialogen bevat, 

prachtige beelden laat zien die dit alleen maar versterken en er acteurs aan de film meewerken die het 

verhaal overtuigend brengen op een vrije, improviserende manier. Ze lijken mee te gaan in de ‘stroom’ van 

het  verhaal en in alle elementen die ik hierboven noemde.

The Tree Of Life (2011) is gemaakt door regisseur Terrence Malick (1943) die deze film beschouwt als zijn 

levenswerk. Hij heeft er namelijk decennia lang aan geschaafd en het verhaal is voor een aanzienlijk deel 

autobiografisch. De regisseur heeft een diploma filosofie, summa cum laude. Hij haalde zijn doctoraat enkel 

niet omdat hij een meningsverschil had met zijn promotor. Malick is een man die met een diepzinnige blik 

naar de wereld kijkt en dat verklaart voor een deel de vragen die er in zijn films worden gesteld. De films 

van Malick zijn meestal psychologische drama’s waarin de hoofdpersonen filosoferen over hun eigen leven. 

In zijn films hoor je in voice-over de hoofdpersoon in poëtische, filosofische zinnen nadenken over de zin 

van zijn/haar leven. Er wordt langzaam gemonteerd en sowieso zijn zijn films traag te noemen. Meerdere 

mensen die ik sprak vonden dat ook bij The Tree Of Life het geval, ikzelf had daar echter geen last van. In 

combinatie met prachtige, esthetische beelden zorgt deze traagheid bij mij voor een soort sublieme ervaring; 

dat is iets waar de regisseur ook naar op zoek is. Er is weinig dialoog in de films; de muziek en de beelden 

vragen veruit de meeste aandacht. De natuur met zijn sereniteit speelt altijd een grote rol en er wordt dus 

ook veel ruimte gecreëerd om deze in al zijn rust en schoonheid weer te geven.

The Tree of Life begint met een scene waarin je via een voice-over de moeder (van het gezin dat later een rol 

gaat spelen in de film) de volgende uitspraak hoort doen, die bepalend is voor de hele film:

‘The nuns taught us there were two ways through life—the way of nature and the way of grace. You have to 

choose which one you’ll follow… Grace doesn’t try to please itself. Accepts being slighted, forgotten, disliked. 

Accepts insults and injuries… Nature only wants to please itself. Get others to please it too. Likes to lord it over 

them. To have its own way. It finds reasons to be unhappy when all the world is shining around it. And love is 

smiling through all things… ‘

Hierna zien we beide ouders in rouw, nadat ze het nieuws hebben ontvangen dat hun middelste zoon op 

19-jarige leeftijd is omgekomen. Vervolgens gaat de film over in een deel waarin het ontstaan van de aarde 

in beelden met daarbij prachtige muziek wordt weergegeven. Via voice-over horen we de moeder die vragen 

stelt aan God. Vragen over waarom haar onrecht is aangedaan, vragen over wie God eigenlijk is. Waarom 

is de wereld zoals zij is? We zien beelden van het heelal, die overgaan in beelden van vulkaanuitbarstingen, 

torenhoge golven, celdelingen en prachtige landschappen. Op dit moment van de film heb ik al twee keer 

tranen gelaten om twee totaal verschillende redenen: eerst om het verdriet en de onmacht van beide ouders, 
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en twintig minuten later om de schoonheid van de beelden die het ontstaan van de wereld weergeven. Na 

deze scène komen we terecht in het echte narratief: in een stadje ergens in de jaren ’50 woont een gelovig 

gezin met drie zonen. Dit gedeelte speelt zich af een aantal jaar voordat de middelste zoon is overleden. De 

moeder is een zachtaardige vrouw die gelooft in de kracht van liefde en vergeving. De vader is echter een 

strenge man die zijn kinderen met harde hand klaarstoomt voor de echte wereld. De oudste zoon ervaart het 

sterkst een worsteling in zichzelf; welke weg moet hij kiezen? Die van de gratie of die van de natuur? Vader 

of moeder? Toch is dit familieverhaal ondergeschikt aan wat Malick echt wil vertellen. Hij probeert hier een 

bepaalde waarheid over goed en kwaad te vinden of in ieder geval naar een weg te zoeken in een wereld 

waar deze begrippen maar relatief lijken te zijn. 

Een van de mooiste stukjes uit de film vind ik het deel waarin de vorming van het gezin wordt verteld. De 

geboorte van de oudste zoon, die opgroeit en na een paar jaar de wereld begint te ontdekken. Hij zet zijn 

eerste stapjes, leert woorden, wordt boos als hij iets moet delen, rent door de tuin. Als zijn eerste broertje 

wordt geboren, zie je zijn nieuwsgierigheid maar ook zijn jaloezie. Er wordt nog een derde zoon geboren en 

je ziet de jongens opgroeien. Ze halen kattenkwaad uit en rollen door het gras. Het zijn zulke normale dingen, 

maar Malick zet het zo mooi – maar toch realistisch – neer dat het me echt raakt. Het doet me weer denken 

aan mijn eigen kindertijd.

Er zit nog een derde verhaallijn in de film, namelijk die van het heden. De oudste zoon die inmiddels al in 

zijn vijftigerjaren is, denkt terug aan zijn jeugd en zijn verloren broer. Je zou het kaarsje wat hij aansteekt 

voordat hij naar zijn werk gaat misschien als nagedachtenis aan hem kunnen zien. We zien Sean Penn, die 

de rol van oudste broer speelt, als succesvol architect op de werkvloer. Menigmaal kijkt hij omhoog door 

de ramen. Naar de lucht, naar de bomen. Hij denkt aan zijn jeugd en aan zijn ouders. Aan zijn broer. De 

shots worden afgewisseld met beelden van vroeger. Je ziet hem gesprekken voeren met collega’s, maar 

mentaal is hij daar niet echt bij aanwezig. Je ziet dat zijn opvoeding bepaalde sporen bij hem heeft nagelaten. 

Aan het eind komen alle personages bij elkaar op een leeg, kaal strand. Het is niet duidelijk wat daarmee 

bedoeld wordt, maar het lijkt een soort verzoeningsmoment. Zoons, ouders, buren, familieleden; ze zijn er 

allemaal en iedereen heeft vrede (met elkaar) gevonden. De boodschap van de film? Het is niet zo concreet 

te benoemen. Maar bestaat het leven ook niet vooral uit het ondergaan van gevoelens, het ervaren van 

indrukken en het koesteren van herinneringen?

Toen ik deze film voor de eerste keer had gezien in het filmhuis had ik het gevoel – voor het eerst – dat ik 

een film had gezien die ik begreep en die mij begreep. Wat ik eerder al noemde: sommige gevoelens of 

ervaringen gebeuren, ze zijn er. Maar in woord is dat soms niet te vatten, in beeld en geluid is daar in mijn 

beleving meer ruimte voor te vinden. Die gedachte werd op dat moment weer eens bevestigd. Terwijl ik 

deze film keek, was ik me heel bewust van het feit dat ik leef en besta, maar tegelijkertijd begreep ik dat dat 

eigenlijk niet te vatten is. Het zijn die twee uitersten waardoor het zo moeilijk te begrijpen wordt en deze film 

had meer van die momenten, bijvoorbeeld momenten waarbij ik me tegelijk diepbedroefd en intens gelukkig 

voelde. Het is dus de herkenning die ik ervoer waardoor deze film zo speciaal voor me werd. Het is bijzonder 

om te ervaren dat er iets gecreëerd is dat op dat moment perfect aansluit bij wat jij voelt, iets waarvan je zelf 

dacht dat niet uit te kunnen leggen. Als mijn beeldende werk dat af en toe iemand zou kunnen meegeven, 

zou ik heel gelukkig zijn.
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Conclusie

Tijdens mijn onderzoek naar escapisme ben ik erachter gekomen dat dit onderwerp een medaille met twee 

kanten heeft. Ik verwachtte dat ik me zou gaan richten op het onderzoeken van niet-realistische werelden 

en die bevindingen zou betrekken op mijn eigen beeldende werk, maar ik heb me ook voor een aanzienlijk 

deel gericht op de huidige tijd en maatschappij en hoe ik deze persoonlijk ervaar. Daar kwam ik achter toen 

ik schreef over het onderwerp nostalgie en ik heb dat onderzoek voortgezet in de vergelijking tussen de 

Romantiek en de huidige tijd. Ik denk dat deze ontdekking, die ergens onbewust al leefde, me veel bewuster 

maakt in hoe met mijn beeld om te gaan. Ook zal het me kunnen helpen bij het kiezen van mijn onderwerpen 

of verhalen waar ik vervolgens mijn beeld bij zal gaan maken. Mijn intuïtief gemaakte beeld bevat soms 

misschien meer achtergrondverhaal dan ik zelf besef. Ik zou in de toekomst  het verhaal dat ik in deze scriptie 

verteld heb, vaker een rol kunnen laten spelen in mijn beeld, zij het op de voorgrond of op de achtergrond. 

Voor mijzelf weet ik nu dat escapisme inhoudt dat ik af en toe wil ontsnappen aan de realiteit om dingen te 

mogen voelen, denken en/of beleven waarvan ik het idee heb dat ze in de realiteit niet helemaal hun plaats 

kunnen vinden. In het hoofdstuk over de Romantiek kwam ik erachter dat onbeduidende gevoelens hier een 

grote rol in spelen. Gevoelens die ik niet altijd begrijp, net zoals bepaalde onderwerpen die de surrealisten 

kozen om vervolgens als uitgangspunt te nemen: persoonlijke verlangens, het onmogelijke, het magische. Het 

zijn ongrijpbare elementen, maar met je eigen vertaling als beeldmaker kan het vervolgens een plek krijgen. 

Ook door de filosofische gesprekken die ik met mezelf (of soms met anderen) over het ‘mysterie van het 

leven’ voer, voel ik me soms wereldvreemd of overbewust.  Het idee dat bepaalde gevoelens en gedachten 

niet in de realiteit geplaatst kunnen worden, gaat gepaard met een bepaald wereldbeeld en een ietwat 

sombere instelling over hoe de westerse wereld in de 21e eeuw in elkaar steekt. Ik voel me daar niet altijd 

thuis. Maar natuurlijk gaat dat ook gepaard met een hoop vragen en nieuwsgierigheid. Want in diezelfde 

wereld kan ik enorm genieten van natuur en specifieke, kleine momentjes. Alle mooie herinneringen neem 

ik mee en stop ik in een doosje in mijn hoofd. Soms verweven zulke gedachtes zich met het luisteren naar 

muziek, het bekijken van een film of vormen ze een niet-realistische droom. De grens tussen escapisme en 

de realiteit is daarbij eigenlijk heel vaag, want deze voorbeelden laten zien dat escapisme altijd ergens linkt 

aan de realiteit en aan de bevindingen die we daar opdoen. 

Wat de kunst betreft, mijn beeldende werk is bewust en onbewust mijn persoonlijke vertaling van de realiteit. 

Het is voor mezelf een manier om met de werkelijkheid om te gaan en om mijn verbeelding en fantasie vorm 

te geven en te kunnen uiten. Ik hoop dat mensen het prettig kunnen vinden in mijn gecreëerde omgevingen 

te vertoeven om weer even geprikkeld te worden door dingen die anders zijn dan de directe omgeving. 

En ik hoop dat ik met mijn beeld bepaalde andere elementen kan versterken, zoals bijvoorbeeld verhalen, 

teksten of muziek. De terugkerende elementen ‘ruimtes’ en ‘omgevingen’ en het meestal ontbrekende 

element ‘mensen’ kan ik nu beter plaatsen. In mijn werk ben ik of de toeschouwer vaak de persoon die 

zich in de gecreëerde omgeving bevindt of die er naar kijkt. Dat zal per beeld verschillen. Vaak gaat het over 

verhalen of mijmeringen die ik zelf zo heb ervaren, en dus alleen heb meegemaakt of gevoeld. Ruimtes 

en omgevingen zijn zo belangrijk in mijn beeld, omdat ze voor mijzelf ook heel belangrijk zijn. Ze zorgen 

voor afkadering, intimiteit of compositie. Het abstraheren van figuratieve elementen zorgt bij mij voor een 

essentiëler, gestructureerder beeld maar ook voor beeld waarbij er meer ruimte is voor eigen interpretatie. 

Dat is iets wat ik belangrijk vind.

Het is prettig om erachter te komen dat schrijven over dit onderwerp dus wel kan. Ik heb mijn persoonlijke 

versie van het begrip escapisme, waarom ik hier zelf zo naar verlang en hoe dit zich in mijn beeldende 

werk uit, in ieder geval helderder gekregen. Sommige onderwerpen zullen nooit uit te leggen zijn, maar dat 

moeten we ook niet precies willen. Het is spannend om nieuwsgierig te blijven en geprikkeld te raken. En 

om je bepaalde dingen altijd af te blijven vragen. Deze factoren zijn voor mij de drijfveer om beeld te maken 

en om na het afstuderen mijn weg te zoeken in wat ik wil in deze realiteit, hoe ik mensen in mijn beeld een 

alternatief kan laten zien en wat ik de wereld precies te bieden heb. 
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‘Van de duizenden ervaringen die wij opdoen, brengen 

we er hoogstens één ter sprake, en dan ook die ene alleen 

maar toevallig en zonder de zorgvuldigheid die de ervaring 

verdient. Tussen al die verzwegen ervaringen zitten diegene 

verborgen die ons leven ongemerkt zijn vorm, zijn kleur en 

zijn melodie geven. Wanneer we ons, als archeologen van de 

ziel, over die schatten buigen, ontdekken we hoe verwarrend 

ze zijn. Het onderwerp van onze beschouwing weigert stil 

te staan, de woorden glijden af op wat we beleefd hebben 

en uiteindelijk staan louter tegenstrijdigheden op papier. 

Lang heb ik geloofd dat dat een tekortkoming was, iets wat 

overwonnen moest worden. Tegenwoordig denk ik dat het 

anders in elkaar steekt: dat de erkenning van de verwarring 

de koninklijke weg is naar het begrijpen van die vertrouwde 

en toch raadselachtige ervaringen. Dat klinkt vreemd, ja 

eigenlijk absurd, dat weet ik. Maar sinds ik de zaak zo zie, heb 

ik het gevoel voor de eerste keer wakker en levend te zijn.’  

    

   Pascal Mercier - Nachttrein naar Lissabon

This is where you’re passionate of seasons and their strength
And this is where you breathe and walk and know they will end
Light is turning slowly to the hand upon your chest
So lay it on the plains where there is time, there is love, there is rest

The Tallest Man On Earth – Wind and Walls






