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Inleiding
In mijn scriptie onderzoek ik mijn fascinatie voor het verleden met de vraag: In hoeverre kan ik door middel 

van mijn verleden en huidige inzichten in dialoog treden met figuren uit het verleden en de ervaring hiervan 

visualiseren in mijn werk? Deze vraag voert als een rode draad door mijn scriptie en zal ik per hoofdstuk vanuit 

verschillende perspectieven belichten. Hierbij probeer ik steeds dichter bij de kern van de vraag te komen. 

Voordat de scriptie begint is er nog eerst een aanleiding, waarin ik mijn beweegredenden achter het onder-

werp van mijn scriptie onderbouw. Waarom wil ik graag in dialoog treden met figuren uit het verleden? Waar 

komt die fascinatie vandaan?

In het eerste hoofstuk begin ik met de filosofie en historische context en breng ik die in verband met mijn 

onderzoeksvraag. Ik beschrijf hoe een verhaal als dat van de twintig eeuwse Percy Fawcett mij inspireert en 

hoe ik mijzelf in dit soort obsessieve types herken wat betreft hun obsessieve gedrag iets na te jagen. Maar 

ook zal ik in dit hoofdstuk duidelijk maken dat de valse geschiedschrijving van een persoon als Facwett mij 

interesseert, die tot mythologisering van de desbetreffende persoon leidde en dat hij vervolgens later door 

een onderzoeker is ontmythologiseerd, waarmee de hoofdpersoon menselijker wordt en je als het ware met 

hem in dialoog treedt, voorbij de mythe, dat hij ondanks de tijdsafstand een stukje dichterbij komt. Ditzelfde 

deed ik namelijk met personen als Adolf Hitler en Joseph Goebbels. Ook met deze personen ging ik in dia-

loog en wilde iets menselijks van ze vinden. Vervolgens ga ik in op de filosofie van Hannah Arendt, die heel 

helder beschrijft dat het kwaad helemaal niet zo monsterlijk groot hoeft te zijn, opgeblazen tot mythologische 

proporties, maar dat het kan schuilen in het meest banale. In het alledaagse. Hier ook weer die ontmythologi-

sering die mij aanspreekt. Ook ga ik in dit hoofdstuk in op filosofen/onderzoekers onder andere Hans-Georg 

Gadamer en illustreer ik wat er volgens deze filosofen gebeurd als we in dialoog treden met de geschiedenis, 

vooral wat betreft de interpretatie van de geschiedenis.

In hoofdstuk twee kaart ik kunstenaars die ik interessant vind, waarvan de meeste ook in dialoog treden 

met het verleden. De kunstenaars zijn: Anselm Kiefer, Pavel pepperstein, Krin Rinsema, Gerhard Richter en 

Luc Tuymans. Bij elke kunstenaar ga ik ook in op de vraag hoe mijn werk en gedachten zich verhouden tot 

die van hen. Het laatste hoofdstuk heeft mijn eigen werk als onderwerp, waarbij ik inga op mijn materiaal en 

onderwerp; mijn onderzoek in relatie tot mijn werk, proces en stijl en het onderzoek in verband met mijn 

laatste werk.
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Foto uit het fotoalbum van mijn opa Folkert en zijn tijd in Indonesië.



Aanleiding
Onderzoeksvraag:
“In hoeverre kan ik door middel van mijn verleden en huidige 

inzichten in dialoog treden met figuren uit het verleden en de 

ervaring hiervan visualiseren in mijn werk?”

Al van jongs af aan voel ik mij aangetrokken tot verhalen uit het verleden. Met name verhalen over 

mensen die bijzondere acties ondernamen vanuit obsessie, emotie of passie. Ik voel dat met het 

terugblikken op onze geschiedenis we veel kunnen leren over waar we nu als mens staan. Elke tijd 

biedt weer nieuwe mogelijkheden en heeft zijn eigen geest. Nu terugkijkend zie ik dat heel helder. Tijd-

geest is een bijzonder iets, zo ook in de kunstwereld. Kunst maken over de Tweede Wereldoorlog 

was heel lang taboe, de eerste kunstenaars die dit deden, zoals Anselm Kiefer en Gerhard Richter 

hebben dit ongetwijfeld gemerkt. Ik hoop nog weer een stapje verder te gaan; wie was Adolf Hitler en 

hoe was hij als kind? De menselijke kant van dit monster wil ik belichten, de kant die misschien niet 

iedereen aanspreekt.

Ook mijn eigen familieverhalen fascineren mij om er werken van te maken. Zoals het verhaal van mijn opa 

Folkert, die op 27 jarige leeftijd naar Indonesië vertrok om te vechten in de oorlog. Ik heb mijn opa nooit 

gekend, maar ik weet via mijn familie dat hij liever niet sprak over die tijd. Ondanks zijn afwezigheid probeer 

ik het mysterie te ontrafelen. Een paar jaar geleden vond ik gedichten die hij tijdens zijn verblijf in Indonesië 

had geschreven. Onlangs heb ik van mijn oma een fotoalbum gekregen met foto’s uit die tijd, hierdoor heb ik 

een beter beeld van hem gekregen.

Wonder boven wonder had ik de eer om in de zomer van 2012 een reis naar Indonesië te mogen maken. 

Tijdens deze reis probeerde ik mij te verplaatsen in zijn schoenen. Hoe zou mijn opa zich gevoeld hebben 

toen hij voet aan wal zette na zo’n lange reis en niet wetende wat er op hem af zou komen. Tijdens mijn reis 

in Indonesië kreeg ik veel aandacht van de inwoners en velen wilden met mij op de foto. Hoe zou dat toen 

voor mijn opa zijn geweest? Werd hij ook overladen met aandacht en hoe zou hij dat ervaren hebben? Maar 

bovenal vraag ik mij af hoe deze ervaring hem voor de rest van zijn leven gevormd heeft. Mensen kregen 

namelijk in die tijd weinig psychologische hulp. Praten was niet van die tijd.

Bepaalde emoties en acties onstaan grotendeels uit dingen die al eens geweest zijn, zo ook de geërfde 

emotie. Ik zie dat terug in mijn familie. Ik weet dat aan mijn vaders kant van de familie onzekerheid een 
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grote rol speelt. Mijn overgrootopa Meine was een welgestelde boer uit Gaast. Toen door ziekte van het vee 

alles verloren ging en hij voelde dat hij niets meer had, besloot hij zelfmoord te plegen. Mijn opa Folkert heeft 

hem toen gevonden, hij was toen nog maar 10 jaar oud. Na het overlijden van mijn overgrootopa kwam het 

gezin in een opvanghuis terrecht. Omdat er geen geld was voor schoenen, moest mijn opa op sokken naar 

de melkfabriek in Balk om te werken. Een loopafstand van 26 kilometer. Jaren later kwam hij in het verzet 

en vetrok hij voor vier jaar naar Indonesië. Mijn opa wou niet over zijn verleden praten. Rond zijn zestigste 

werd er prostaatkanker bij hem geconstateerd. Hij had zich al een tijd ziek gevoeld maar wilde daar nie-

mand mee lastig vallen. Uiteindelijk betekende deze geslotenheid zijn dood, want de kanker kon hij niet 

meer overwinnen. 

Folkert was de vader van mijn vader. Ook in mijn vader 

zie ik deze geslotenheid terug, iets wat ik heb mee-

gekregen. Ik lijk op hem, ik word vaak een ‘echte’ de 

Witte genoemd. Humor is ons wapen om niet onze 

ware emoties te hoeven tonen. Ik ben mij er van be-

wust dat dit niet de remedie is voor mijn onzekerheid. 

Door deze onzekerheid waarmee ik opgroeide, werd ik 

het middelpunt van persterijen. Kinderen doorzien on-

zekerheid. Daardoor ervaarde ik opgroeien als zwaar 

en wilde ik niets liever dan snel volwassen worden. 

Praten over mijn onzekerheid deden we thuis niet zo 

snel, vooral mijn vader had hier moeite mee. Misschien 

is daar de basis gelegd waarom ik graag vlucht in ver-

halen. Het fantaseren over spannende avonturen ont-

trok mij even uit die realiteit. 

In onze familie staat hard werken voorop in het leven. 

Ik denk dat dit een typische Friese instelling is. Het 

is een harde en nuchtere manier van leven waarin ik 

mij nooit helemaal in thuis heb gevoeld. Gelukkig kan 

ik met de aandacht en ervaring die ik heb gekregen 

andere inzichten creëren. Helaas lag dit voor mijn 

beide opa’s anders, dit ook vanwege de tijdgeest. Via 

de kunstacademie en de mensen die ik daar heb leren 

kennen, weet ik nu dat het openstellen van emoties 

van belang is om mij beter te voelen. Ook heeft het een 

positieve invloed gehad op het maken van mijn kunst.

Vanuit mijn ervaringen kijk ik graag naar de ont-

wikkeling van andere mensen. De fascinatie van de 
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mens in zijn tijd en de keuzes die hij maakt is belangrijk in mijn onderzoek. Ook de mythologisering van de 

geschiedenis en hoe die maar een deel van het verleden vertelt. Onze blik op de geschiedenis kan steeds 

weer veranderen door ermee in dialoog te treden op grond van nieuwe vragen. Vragen die samenhangen met 

de tijd waarin de vragensteller leeft. Voor mij liggen er geen grenzen in het ontdekken van een fascinerend 

verhaal. Vorig jaar verdiepte ik mij in de 19e eeuwse danseres Mata Hari en dit jaar stortte ik mij op Adolf Hitler. 

Ook de mensen die dichtbij Hitler stonden fascineren mij, zoals Joseph en Magda Goebbels en Hitler’s min-

nares Eva Braun. Ik vind het interessant om te zien hoeveel volgers Hitler had en hoe sommigen hem zelfs tot 

in de dood volgden. Ik probeer mij in hun te verplaatsen en wil hun menselijke kant ontdekken. 

Over de Tweede Wereldoorlog is al veel werk gemaakt, voornamelijk door kunstenaars wiens persoonlijke 

verleden er mee verbonden is. Voor mij ligt dat anders, met de afstand en tijd waarin ik leef hoop ik juist een 

heel vernieuwend beeld te creëren. Voor mijn gevoel is er nog te weinig bekend over de mensen die midden 

in al deze ellende zaten; de mensen die de dupe waren van de oorlog. Ik zoek emoties en gevoelens, zelfs 

die van Hitler of Goebbels.

Mijn opa Folkert met zijn broers en zus.
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1. Filosofie en
historische context
Iedereen heeft wel eens een ouder persoon horen zeggen “Het leven was vroeger beter”. In mijn geval was 

het mijn oma die graag vertelde over de goede oude tijd. Ze hoefden zich niet druk te maken over mobiele 

telefoons of internet en niet iedereen had nog een televisie. Hierdoor was er meer fysiek contact. Zonder deze 

mediums wisten mensen weinig van de andere kant van de wereld. De mysterie van de wereld speelde toen 

nog een rol vooral wanneer je verder terug in de tijd gaat. Mensen gingen toen nog het avontuur aan door te 

reizen naar gebieden waarvan nog niemand iets gezien of gehoord had. De twintig eeuwse Percy Fawcett 

was zo’n man. Helaas kostte deze honger naar avontuur wel zijn leven. 

Velen kennen de verhalen over 

de grote ontdekkingsreiziger 

Percy Fawcett, de man die al-

les overwon en de ene na de 

andere ontdekking deed. Hij 

trotseerde diepe donkere oer-

wouden, honger, dorst en ver-

wondingen. Waar andere ont-

dekkingsreizigers door stierven 

of verwondingen door opliepen, 

kwam Fawcett altijd heelhuids 

thuis. Hierdoor werd hij zelfs 

in zijn tijd als mythisch be-

schouwd. In het boek De Ver-

loren Stad Z van David Grann, 

zoekt de schrijver naar de laatste tocht van Fawcett. Na veel onderzoek te hebben gedaan, vond ik een 

Fawcett die niet bekend was bij iedereen; niet de avontuurlijke sterke man, maar een man met emoties. 

Tijdens dit onderzoek vroeg ik mij af hoe deze man was als persoon en waarom hij zo ver ging in deze obses-

sie? Een obsessie die zelfs het leven van één van zijn zoons kostte. Tijdens deze laatste zoektocht ging name-

lijk zijn zoon Jack mee. Beiden zijn nooit meer terug gezien. Fawcett had rivalen, hetgeen wat hem alleen maar 

meer in de obsessie heeft gedreven. Grann beschrijft in zijn boek Fawcett’s laatste zoektocht. De zoektocht 

naar een verborgen stad, die hij “Z” noemde, in het Amazonegebied in Brazilië. Mensen verklaarden Fawcett 

voor gek. Al meerdere ontdekkingsreizigers hadden geprobeerd het te vinden, maar tevergeefs. Velen waren 

er van overtuigd dat er helemaal geen verloren beschaving was te vinden. Fawcett wist het zeker, 

Krantenartikel uit 1930 over de verdwijning van Fawcett.
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na een mislukte poging probeerde hij het weer, dit was zijn laatste. Dat Fawcett radicaal kon zijn was wel dui-

delijk. Ook was hij extreem op andere fronten, zoals in de spiritualiteit. Contact zoeken met de geestenwereld 

en advies zoeken bij waarzegsters, daar geloofde hij heilig in. Zo had hij ooit eens een voorspelling van een 

waarzegster bewaard die luidde: “De grootste gevaren die u bedreigen, komen van vrouwen die sterk tot u 

aangetrokken worden en tot wie u zich sterk aangetrokken voelt, maar ze brengen vooral smart en eindeloze 

problemen”. Deze voorspelling verbood hem dus om op zijn grote liefde Nina af te stappen. Hij voelde veel 

angst door deze verlangens. Uiteindelijk trouwde hij wel met haar. Deze grote avonturier, die van niets of nie-

mand bang was, liet zichzelf wel door waarzegsters bang maken. Die kleine details over deze bijzonder man 

zoek ik.

De meeste mensen waar ik werk over maak hebben een obsessie of voelen de drang om te presteren. 

Het gevoel om te willen bewijzen kan voortkomen uit gevoelens van onzekerheid. Dit was ook het geval bij 

mijn opa Folkert, die zichzelf keer op keer leek te moeten bewijzen. Enkele van deze mensen denken groots, 

misschien wel te groots en laten zich door niets en niemand tegen houden. In een zekere zin ligt daarin 

een overeenkomst als het om mij gaat. 

Mijn obsessie is de eeuwige honger naar 

verhalen. Soms lig ik er ‘s nachts wakker 

van. Vroeger schreef ik mijn eigen verha-

len en droomde ik van spannende avon-

turen, de avonturen zoals Percy Fawcett, 

maar ook die van Mata Hari of de dichter 

Charles Baudelaire. Personen waar ik mij 

vorig jaar in verdiept heb. Deze mensen 

fascineren mij vanwege hun kracht en ge-

ven mij inspiratie, niet alleen in mijn kunst 

maar ook in het dagelijks leven. David 

Grann verwoordt deze liefde voor verhalen 

wat mij betreft prachtig, omdat hij ook op 

zoek is naar het stillen van deze honger. 

Hij zegt het dan ook het volgende:

“Ik ging achter oplichters aan. Achter maf-

fialeden en spionnen. Er lijkt weinig ver-

band te zitten tussen mijn artikelen, maar 

ze hebben één ding gemeen: obsessie. Ze 

gaan over gewone mensen die een drang voelen om ongewone dingen te doen, dingen waar de meesten van 

ons niet over zouden piekeren. In hun hoofd vat een idee post dat zich uitzaait tot het hen verteert. Ik heb al-

tijd gedacht dat mijn belangstelling voor dit soort mensen alleen maar beroepsmatig is, omdat door hen mijn 

beste reportages zijn ontstaan. Maar soms denk ik dat ik meer van hen heb dan ik toe wil geven. Een journalist 

is eeuwig op zoek naar op zich onbelangrijke dingen, in de hoop dat daarachter een verborgen waarheid ligt.”

Percy Fawcett.
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David Grann
“Ik ging achter oplichters aan. Ach-
ter maffialeden en spionnen. Er lijkt 
weinig verband te zitten tussen mijn 
artikelen, maar ze hebben één ding 
gemeen: obsessie. Ze gaan over 
gewone mensen die een drang voe-
len om ongewone dingen te doen, 
dingen waar de meesten van ons 
niet over zouden piekeren.”

Mijn opa Folkert in Indonesië.
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Tijdgeest

“De tijdgeest (ook wel aangeduid met het Duitse Zeitgeist) is de 

kenmerkende manier van denken en handelen van het meren-

deel van de bevolking in een bepaalde tijd.”  - Wikipedia

Tijdens de expositie NINE, die ik in 2012 met klasgenoten heb georganiseerd, werden er voor het gebouw 

opgravingen gedaan door archeologen. Ik was ontzettend enthousiast toen ik het hoorde en ondervroeg een 

man die er bij stond. Hij bleek een archeoloog te zijn en de leider van het project. Vol enthousiasme vertelde 

hij over de opgravingen. Ik haakte daar op in en zei dat het onderwerp geschiedenis een leidraad is in mijn 

kunstwerken. Na een lang en interessant gesprek kwamen wij samen tot de conclusie dat we niet zo ver-

schillend zijn. Allebei vinden wij dingen uit het verleden; hij vindt de objecten en ik het verhaal, van daaruit 

proberen wij allebei een beeld te schetsen. Ook met het verhaal van David Grann voel ik een gelijke connectie. 

Hij als journalist doet eigenlijk hetzelfde en is, net zoals de archeoloog en ik, op zoek naar een verborgen 

waarheid. Als kunstenaar voel ik dat ik in een tijd leef waarin deze 

zoektocht uitermate geschikt is, want deze moderne tijd maakt 

mijn vragen verstaanbaar.

De verborgen waarheid, de waarheid die voor elke tijd weer 

anders is, brengt mij bij de filosoof Hans-Georg Gadamer. Hij noemt 

dit het waarheidsbegrip. Zodra wij iets bevragen, bijvoorbeeld een 

kunstwerk of een tekst van Shakespeare dat we lezen, treedt de 

geschiedenis in werking. Ik bevraag vanuit mijn achtergrond en 

mijn tijd een object dat op een ander moment in de tijd is gemaakt 

en binnen andere omstandigheden is gemaakt door iemand met 

een totaal andere culturele achtergrond. Daarmee heeft het werk 

een hele andere ervaringshorizon dan dat ik heb. Toch maak ik 

en de maker van het artefact beide deel uit van de ‘menselijke’ 

geschiedenis. Op het moment dat ik het werk bevraag probeer 

ik mijn ervaringshorizon te laten versmelten met de ervaringshorizon van het te onderzoeken object (zoals 

bijvoorbeeld het verhaal van Hitler). Maar omdat ik altijd verbonden ben aan mijn eigen tijd en culturele om-

standigheden, evenals het werk dat ik onderzoek, zal ik er nooit geheel mee kunnen samenvallen. Objectieve 

waarheid bestaat in dit geval niet. In de dialoog aangezwengeld door mijn vragen raken de ervaringhorizonten 

elkaar en ontstaan in dat gebeuren nieuwe betekenissen. In het gebeuren, in de werkingsgeschiedenis, door 

gericht vragen te stellen maar ook door de kennis die ik over het object heb verkregen, treed ik in contact 

met het waarheidsgebeuren ervan. En omdat iedereen zijn vraagstelling over een object samenhangt met zijn 

interesses en zijn specifieke achtergrond, kan dit steeds een ander waarheidsgebeuren zijn. Gadamer zegt 

Hans-Georg Gadamer.
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dat ons eigen leven deel uit maakt van een werkingsgeschiedenis. “De traditie waarvan ons eigen leven deel 

uitmaakt gaat vooraf aan de onderscheiding tussen ware en onware uitspraken”. Kennis is dus afhankelijk 

van de werkingsgeschiedenis. Het is niet beheersbaar door methodologische regels. Volgens hem maakt 

tijd het verstaan juist mogelijk. De tijdsafstand is productief omdat zij de beweging van de horizonversmel-

ting mogelijk maakt en daardoor ook het bestaan van nieuwe betekenissen, de werkingsgeschiedenis. 

We kennen dus eigenlijk wat ons is verteld en van daaruit borduren we verder en leren we ondertussen 

meer open te staan voor nieuwe mogelijkheden bijvoorbeeld ook in de kunst. Simpelweg gezien geeft het 

aanwezig zijn in een tijd en het vormgeven er van je een identiteit. Zoals elke tijd dat met een mens doet. 

John Tosh schrijft in zijn boek The Pursuit of History: 

“Geschiedenis geeft ons een identiteit. Historisch bewustzijn is ook wel een psychologisch attribuut omdat in 

een bepaalde manier we allemaal historici zijn. De mens hangt meer af van ervaring dan ons instinct, het leven 

kan niet geleefd worden vanuit het gewaar zijn van een persoonlijk verleden. Iemand die dat allemaal verloren 

heeft door middel van ziekte of ouderdom word gewoonlijk gediskwalificeerd van het leven. Als individu leren 

we op heel veel verschillende manieren uit onze ervaringen onder andere in het vormen van onze identiteit 

als een aanwijzing voor ons potentieel en met het helpen van 

het bepalen van iemands karakter en als indicatie op wat ons 

misschien te wachten staat in de toekomst. We weten wat we 

niet kunnen begrijpen zonder de perceptie van waar deze past 

in een herhalend proces of dat het al eens is gebeurd”.

Onbewust ga je mee in een tijd. Zo wist ik onbewust dat de 

tekeningen die ik maakte over Adolf Hitler nu wel getolereerd 

zouden worden, een aantal jaar geleden misschien niet. Om nu 

in 2013 met deze tekeningen te komen, zorgt het ervoor dat we 

weer even alert zijn over wat er gebeurd is, zonder te voelen 

dat het ‘not done’ is. Hopelijk zien mensen in mijn tekeningen 

een kant van het verhaal die ze nog niet kennen. Gevoelige 

verhalen aankaarten vind ik belangrijk. Niet zozeer om een dis-

cussie te ontlokken, maar meer omdat ik de interesse die ik in 

de ware mens heb wil tonen, en dit kan voor sommigen wellicht 

nog wel een taboe zijn. Ik zoek naar het menselijke, de angst, 

de onzekerheid; aspecten waar ik zelf in het dagelijks leven erg mee kamp. In mijn werk toon ik absoluut geen 

angst, deze zet ik volledig aan de kant. Ook de mensen die ik toon in mijn werk lijken hun angst aan de kant 

te zetten, want zelfs achter het grootste monster schuilt iets menselijks. Met mijn werken over Hitler deed 

ik uiteraard ook onderzoek naar de man zelf en gelukkig is er een berg over hem te vinden. Duitsland zat in 

het begin van de 20e eeuw in een diepe crisis, de mensen zochten naar iemand die hier iets aan kon doen; 

een held. Maar waarom Adolf Hitler? Ik begon met het boek Het charisma van Adolf Hitler van de schrijver

Laurence Rees. In zijn boek verteld hij over het feit waarom zoveel Duitsers deze man volgden en hoe dit alles

“Het Charisma van Adolf Hitler” van Laurence Rees.
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“Innocence” uit 2013.
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te maken had met zijn charismatische voorkomen. Hoe Hitler hoop bood tijdens de crisis en hier antwoord op 

gaf, iets waar de mensen al zo lang op hoopten. Blindelings volgden ze de man waarvan op het eerste gezicht 

niets erop wees dat deze zo groots zou worden en miljoenen mensen naar de dood zou leiden.

“Hij zag er beslist onaantrekkelijk uit, met zijn ingevallen wangen, gele tanden, warrige snorretje en zwarte haar 

dat futloos op zijn voorhoofd slierde. En ook zijn gevoelsleven wees er niet op: het was voor hem niet mogelijk 

blijvende vriendschappen aan te gaan en hij had nog nooit een meisje gehad”.  - Laurence Rees

Ook Hitler was ooit een kind. Nog niet zo lang geleden maakte ik hier een werk over, Innocence. Hierin kwam 

de werkingsgeschiedenis ook aan bod. In hoeverre kan je aan een kind zien dat het in staat is tot kwaad en 

hoe was opgroeien voor deze kinderen en heeft hun tijd en omgeving hun tot zoverre gevormd? Van Hitler 

weet ik dat zijn vader Alois hem wel eens mishandelde, maar zijn moeder verwende hem tot op het bot. 

Zouden deze twee grote contrasten zoveel invloed hebben gehad op zijn karakter? Ik stel dan ook graag de 

vraag: kunnen wij als mens geloven dat ook Hitler een onschuldig kind is geweest? Gadamer zou zeggen: 

“Elke tijd heeft zijn vragen, elke tijd heeft een andere historische afstand tot gebeurtenissen, daarmee ook 

andere vragen”. Hij of zij beleeft op deze manier een ander waarheidsgebeuren, de horizonversmelting is in 

geen enkele periode precies hetzelfde. Wij veranderen en de geschiedenis verandert met ons mee. Het ge-

schiedenisverhaal is deel van ons identiteit en vormt voor een deel onze perceptie op de werkelijkheid. Met dit 

geschiedenisverhaal treden we voortdurend in een dialoog, nieuwe betekenissen generend, wat de geschie-

denis zo weer in een nieuw perspectief plaatst en daarmee tegelijk ook de mens die we nu zijn. Geschiedenis 

is immers een deel van onze identiteit. Dit sluit aan bij mijn tekeningen die ik dit jaar heb gemaakt, zoals het 

werk met Goebels die de woorden “Ik hou van jou” aan Hitler schreef. Ik was hier geïnteresseerd in de men-

selijke kant van Goebels. De andere man dan de ‘brute’ Goebels die we kennen van geschiedenisboeken en 

films. Deze onderzoeksvraag had veertig jaar geleden niet gekund. In ieder geval niet in het openbaar.

Ook de Duitse auteur Timus Vermer wil de ware Hitler tonen in zijn gewaagde boek Er Ist Wieder Da. Het boek 

laat op een satirische manier zien hoe het zou zijn om Hitler in deze tijd te plaatsen en wat er dan zou kunnen 

gebeuren. Dit is dan ook bijna ongemakkelijk. Men vindt de Hitler in onze tijd wel een grappig mannetje en 

geven hem een podium waar hij zijn verschrikkelijke dingen kan uiten. Hij weet andere mensen te bewegen 

om ook eens dingen te zeggen die men normaal gesproken niet zou zeggen. Gaandeweg wordt hij populair-

der dan Angela Merkel. Sterker nog, Er ist wieder da doet ongeveer zelf wat het beschrijft; het laat Hitler aan 

het woord. Dit werkt grappig en satirisch en je begint ‘Hitlertje’ bijna sympathiek te vinden. Het brengt ineens 

wel heel dichtbij hoe gevaarlijk die figuur eigenlijk was, of juist niet?

Dit aspect wat Vermer aankaart hoop ik ook in mijn werk uit te spreken. Niet alleen in de kinderportretten van Hitler, 

Goebbels en Himmler, maar ook in de vrolijke tekeningen die ik van hem maakte waarop Hitler omringd wordt door 

kinderen. In het werk laat ik zien hoe gemakkelijk mensen hun kinderen toe lieten bij wat ze later als een monster aan 

zagen. Deze kinderen werden opgevoed met het levensideaal van Hitler. Hoe zou dat nu gaan als mensen in een 

crisis zoals toen zouden zitten? Zouden we weer een radicaal persoon kunnen volgen of hebben we hiervan geleerd?
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Hannah Arendt

Zoals ik eerder schreef ontdekte ik bij mijzelf dat ik benieuwd was naar de menselijke kant achter Adolf Hitler, 

Joseph Goebbels en Heinrich Himmler. Anders dan mensen zoals Percy Fawcett of Mata Hari die het avon-

tuur opzochten en daarbij ook wel egoïstisch waren, maar niet te vergelijken met oorlogsmisdadigers. Het 

probleem is dat niemand die echt wil zien. Adolf Hitler menselijk? Dat is voor de meeste mensen ongemak-

kelijk. Hierdoor kwam ik bij Hannah Arendt terecht, een Joods-Duits-Amerikaanse filosofe en politiek denker, 

die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen. Ook zij 

zocht naar de menselijke kant van monsters, waaronder die van Adolf Eichmann.

Arendt bereikte het grote publiek met haar boek Eichmann in Jeruzalem over het proces tegen Eichmann. Een 

oude SS-functionaris van het Derde Rijk. In Jeruzalem was tijdens dat proces niet één of ander gruwelijk mon-

ster te zien, maar een onbetekenend persoon, dat niettemin in staat bleek geweest te zijn om vele miljoenen 

Joden om te brengen. Het boek is een rechtbankverslag van het proces in 1961. Met de ‘banaliteit van het 

kwaad’ bedoelde Arendt dat Eichmann geen 

monster of slechterik was, maar een ontzettend 

normale man. Hij had geen motieven. Hij had 

geen idee wat hij aan het doen was. Dom was 

hij niet, maar hij weigerde na te denken. Het lijkt 

of wel het kwaad hier iets banaals en raadsel-

achtigs heeft. De Holocaust kon plaatsvinden 

omdat de nazi’s het hele proces in stukjes 

hadden gebureaucratiseerd, waarbij niemand, 

behalve Hitler, verantwoordelijk was voor het 

geheel en ieder slechts voor een enkel klein 

onderdeel. Het kwaad (de jodenmoord) krijgt 

dan een banaal karakter; duizenden ijverige 

ambtenaren die op hun deelterrein hun taak al 

dan niet gewillig uitvoeren.

Of Arendt’s observatie waar is of niet, haar studie is een indrukwekkende poging tot het begrijpen van 

de verbijsterende geschiedenis van Eichmann’s rol in de deportatie van miljoenen joden. Dat verlangen 

kenmerkt haar werk. Hannah Arendt kon zich door haar levenslot niet beperken tot het eenzame den-

ken van de wijsgeer. Evenmin wilde ze de geschiedenis reduceren tot een uiting van de wil. Bij haar ging 

het erom concrete situaties in de wereld te begrijpen en een aan de gang zijnde crisis te duiden. Arendt’s 

ideeën waren nooit populair, ze stonden steeds dwars op de tijdgeest. Vooruitgang betekende voor haar 

een historische illusie; de sociale kwestie plaatste ze buiten de politiek en de derde wereld vond ze geen 

realiteit maar een ideologie. Ze kritiseerde bevrijdingsbewegingen, het progressieve feminisme en andere 

vormen van ‘slachtofferisme’ en vreesde bij identificatie een beklemmende orthodoxie.

Hannah Arendt.
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Adolf Eichmann tijdens zijn proces in 1961. In 1962 werd hij als oorlogsmisdadiger veroordeeld en daarop geëxecuteerd.
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2. Kunsthistorische 
context
Anselm Kiefer 

Al vanaf het begin van de academie 

is Anselm Kiefer een groot voorbeeld 

voor mij. Zijn werk vind ik prachtig en 

kan mij doen duizelen van grootsheid 

en monumentaliteit. Zijn onderwerpen 

raken mij tot in de kern. Fascinerend is 

ook het gebruik van materialen in zijn 

werk, want hij gebruikt naast verf ook 

materialen als stro, zand, glas, as, be-

ton, roestig ijzer, klei en lood. 

In zijn hele oeuvre discussieert Kiefer 

met het verleden en richt hij zijn aan-

dacht op taboe en controversiële 

kwesties uit de recente geschiedenis. 

Thema’s uit het nazi-regime zijn voor-

al terug te vinden in zijn werk. Het is 

ook kenmerkend voor zijn werk hand-

tekeningen en of namen van mensen 

van historisch belang terug te bren-

gen, maar ook legendarische figuren of 

plekken met een grote geschiedenis. Kiefer zegt: “Ook al wil de kunst autonoom zijn, aan de zwaartekracht 

van de geschiedenis kan zij niet ontkomen”. Volgens mij bedoelt Kiefer daarmee, dat hoe je ook in de kunst 

staat, tijdgeest zal altijd van invloed zijn. Met deze uitspraak voel ik mij dan ook heel erg verbonden en doet 

mij denken aan de woorden van John Tosh in zijn boek The Pursuit of History, waarin hij stelt dat geschiedenis 

een identiteit creëert. Zowel ik als Kiefer gebruiken dit bewustzijn. 

Samen met collega’s als Baselitz, Immendorf, Penck, Polke en Richter verwierp Kiefer in de jaren zestig de 

heersende abstracte, puur formalistische moderne kunst. Zulke autonome kunst verwijst vooral naar zichzelf 

“Wege der Weltweisheit: Napoleon en Koningin Luise” uit 1978.
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en hield zodoende in Duitsland slechts het grote zwijgen in stand. Het taboe op het ter sprake brengen van 

het nazi-verleden. Dat werd pas 25 jaar na de oorlog doorbroken, toen de eerste generatie Nachgeborenen  

(eerste generatie kinderen na de Tweede Wereldoorlog) volwassen werd en historici, schrijvers, kunstenaars 

en cineasten vragen gingen stellen: “Wat deed je tijdens de oorlog, vader?” 

Voor Kiefer bestond er geen keuze, als één van de kinderen die de misdadige erfenis van de ouders had mee-

gekregen, was het voor hem onmogelijk om niet in de historie te duiken. Het was alsof hij instinctief begreep 

dat men slechts vrij kan zijn van het traumatische verleden door het te laten herleven. Hij ging zelfs helemaal 

terug naar de bloedige oerslag, de zogenaamde Hermannsschlacht in 9 na Christus, toen Hermann en zijn 

Germanen in het Teutoburgerwoud 

de Romeinen, onder leiding van 

Varus, versloegen. Geen nationaal 

thema liet hij onbehandeld. De hele 

Duitse mythologie en geschiedenis 

werden door hem in vele werken on-

dersteboven gehaald. Kiefer moest 

en zou uitvinden hoe het uiteinde-

lijk, ondanks alle grote Duitse spi-

rituele denkers, schrijvers, dichters 

en componisten, tot de grote ca-

tastrofe was gekomen. Iets waar ik 

ook zeker herkenning in kan vinden. 

Hoe kan het dat zelfs de verstandig 

lijkende mensen Hitler volgden? Dat 

is beangstigend en daarom vraag ik 

mij ook af of het weer kan gebeuren. 

In mijn werk Follow the Leader vraag ik mij hetzelfde af. Voor mij staat deze geschiedenis nog wel verder van 

mijn bed, maar ik denk dat ik in tegenstelling tot Kiefer het werk minder zwaar en daardoor luchtiger heb kun-

nen maken. Juist omdat het verder van me staat.

Wat ik bewonder aan Kiefer is dat weinig beeldende kunstenaars zich zo waagden aan de holocaust als 

hij. Daarbij stuitte hij niet alleen op de onmogelijkheid van weergave van de verschrikking, maar ook op 

de eis om toch te getuigen. Hij voelde met het zijn van een oorlogskind dat hij de taak had om werk hier-

over te maken. Het willen herleven en confronteren vind ik ook weer vergelijkbaar met mijn instelling. Kiefer 

doet dat misschien nog intenser door te kiezen voor zeer grote en monumentale werken. Zijn monumentale 

schilderijen van lege al of niet geruïneerde nazi-ruimten, bijvoorbeeld Speers Rijkskanselarij uit 1981 doen 

een onweerstaanbaar beroep op de verbeelding en het geheugen. Geleidelijk vullen die zich met onzegbare 

herinneringen en betekenissen, met zowel de fascinatie die het nazisme uitoefent als de rampzalige gevolgen 

daarvan. “Hoe kan men na Auschwitz nog van vooruitgang dromen” is een van de diepere vragen die Kiefer 

“Wege der Weltweisheit: Die Hermannsschlacht” uit 1980.
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zich meermaals stelt. Zo verteld hij het verhaal met een werk over de Roemeense dichter Paul Celan, die de 

concentratiekampen overleefde en bewees dat men door middel van poëzie in de buurt van het onzegbare 

kan komen. Im Geheimnis der Begegnung is de titel van Celan’s gedicht. Kiefer’s werk bestaat uit een instal-

latie van drie kleine bunkers en 44 geschilderde werken gemaakt van klei, varens en emulsie onder glas uit 

2006. Zowel de varen, één van de oudste planten op aarde, als de bunker lijken gecreëerd voor de eeuwig-

heid, maar qua elegantie legt de cultuur het hier volledig af tegen de natuur. 

Kiefer’s werk is monumentaal en groots, alleen al daardoor toont het een volledig ander beeld en sfeer dan 

wat ik laat zien in mijn werk waarin alles kleiner en verfijnder is. Minder zwaar, minder serieus, eerder licht en 

humorvol maar daardoor misschien nog snijdender, omdat de lichtheid en humor een zware geschiedenis 

torst. Kiefer gebruikt met regelmaat teksten in zijn werken, dit heeft een grote invloed op mijn werk gehad. 

De onderwerpen in Kiefer’s werk en hoe hij het aanpakt is eveneens een grote inspiratie voor mij en geeft mij 

tevens de kracht om door te zetten in wat ik doe. Ik voel toch dat je lef nodig hebt om deze onderwerpen aan 

te kaarten en Kiefer laat zien dat alles mogelijk is.

“Besetzung” uit 1969.
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Krin Rinsema

In 2012 ontdekte ik Krin Rinsema tijdens een bezoek 

aan het Belvédère museum te Heerenveen. Het beeld 

van een meisje met haar enkels in het water, Terschel-

ling, sprak mij onmiddellijk aan. Het vertederend 

beeld van het badende meisje is teken geworden 

van onschuld, verlies en het vervagen van herinnerin-

gen. Ik herkende mij in de wijze waarop zij het gevoel 

van een herinnering, het verstrijken van tijd hier visua-

liseerde. Later toen ik mij meer in haar ging verdiepen 

kwam ik er achter dat Rinsema nog veel meer werken 

heeft gemaakt die mij aanspreken. Ze gaan allemaal 

over de mens maar ook over de mens in de geschie-

denis. Zo ook een werk of Adolf Hitler.

Het werk van Rinsema gaat voornamelijk over emo-

ties. Niet over emoties van anderen maar over de tur-

bulentie in zichzelf, die voortkomt uit de stroom van 

het leven. Volgens haar heeft de mens op de een of 

andere manier geleerd om haar emoties te beheersen 

en te beteugelen. Wij tonen onze gemoedsbewegin-

gen niet graag in het openbaar. Het liefst verbergen 

we ze achter zonnebrillen of gesloten gordijnen. 

Niemand mag weten dat wij verliefd zijn, rouwen, 

trouw zijn of een ziekte hebben. Wij ‘gezonde’ mensen zijn als onrijpe kastanjes aan de boom, maar ook wij 

zullen vallen. Rinsema heeft geen tijd om daarop te wachten. Ze zoekt naar motieven, deels op die plaatsen 

waar mensen ongegeneerd en vrijelijk hun emoties tonen, juist omdat ze niet anders kunnen. Het zoeken 

naar de echte pure mens is voor mij ook van belang, voorbij het beteugelde gedrag kijken, bijvoorbeeld bij 

mijn opa. Hij was erg gesloten en daarom spreekt het mij juist zo aan om te achterhalen hoe hij echt was. Zo 

zegt Rinsema: “Het is daarom dat een ongetemde zee, zwakzinnige mensen, kinderen en zelfs een hond zo’n 

prominente plek in mijn werk innemen”.

In een interview zei ze eens: “Toch heb ik niet voor niets psychologie gestudeerd, ik hoop dat het in mijn werk 

is terug te vinden. Lichaamstaal is voor mij een fascinatie. Een man met een ‘zorgelijk’ loopje kan mij boeien 

en met kwetsbaren voel ik mij verwant. Zelfverzekerde mensen kunnen mij gestolen worden.”

Rinsema wil geen agressie met haar werk oproepen of mensen kwetsen, zoals in haar Hitler-collage. Zij heeft 

juist grote bewondering voor bijvoorbeeld mensen uit het verzet. Hoewel ze vindt dat kunst emoties moet 
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oproepen en tot reacties mag leiden, zegt ze zeker niet de intentie te hebben gehad om bezoekers met haar 

Hitler-collage te choqueren:

“Ik wil ook geen agressie oproepen of mensen kwetsen. Ik heb juist grote bewondering voor bijvoorbeeld 

mensen uit het verzet. Omdat de mens Hitler zo intrigerend is. Hoe de als een leuke baby ogende Hitler,

die opgroeide in een kleinburgerlijk milieu, kon uitgroeien tot zo’n duivelse dictator. Een man, die door zijn 

persoonlijkheid een heel volk op sleeptouw wist te nemen en tegen de Joden wist op te zetten.”

Zoals ik die menselijke en kwetsbare kant op zoek, doet Rinsema dat ook. Het werk dat mij daarom ook erg 

aanspreekt is het naamloze werk dat ze maakte over Adolf Hitler, puur omdat ze geïnteresseerd was in de 

persoon Hitler. De manier waarop het werk is gemaakt lijkt bijna kinderlijk, onschuldig en speels. In één van de 

gezichtjes is nog duidelijk de snor van Hitler te herkennen. Deze speelsheid herken ik terug in mijn werk. Het 

zorgt ervoor dat het onderwerp 

meer gaat wringen. Rinsema 

heeft het over het intrigerende 

van Hitler. Ze vroeg zich af hoe 

het mogelijk was dat hij zoveel 

mensen wist te beïnvloeden. 

Ditzelfde kaart ik aan in mijn 

kinderportretten van Hitler, Him-

mler en Göring, Innocence. Ook 

zij wil voorbij het monster kijken 

en de menselijke kant belichten. 

Dat deze interesse voor Hitler 

voor opschudding kan zorgen 

werd duidelijk tijdens haar expo-

sitie in het dorpje Aerdt. In een 

kerk aldaar werd dit werk over 

Hitler geëxposeerd, maar moest 

het na de stormvloed aan kritiek 

verwijderd worden. Rinsema die haar werk verwijderd uit de kerk in Aerdt.

Naamloos portrer over Adolf Hitler uit 2006 »
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Gerhard Richter

Als onderwerp kiest Gerhard Richter veelal portretten, groepsportretten, stillevens, landschappen, zeestuk-

ken en ook bekende bezienswaardigheden zoals de Niagarawatervallen. De werken zijn soms fotorealistisch 

en lijken in de traditie van Caspar David Friedrich te staan, ze zijn echter tegelijkertijd realistisch en expres-

sionistische, wat het beeld vervreemdend maakt.

Richter verhoudt zich in zijn werk ook tot het verleden. Door een artikel in de Berlijnse krant Der Tagesspiegel 

van 22 augustus 2004 werd er een tragische feit uit Richters familiegeschiedenis bekend. Richters tante Ma-

rianne werd in 1945 door doktoren van het nazi-regime vermoord. Eén van de medeverantwoordelijken was 

Prof. Dr. Heinrich Eufinger, die later Richter’s schoonvader werd. Beiden werden door Richter meerdere keren 

geportretteerd, zonder dat Richter zelf de hele geschiedenis kende.

Richters werk heb ik al voor een lange tijd enorm gewaardeerd, voornamelijk vanwege zijn durf. Zijn werk 

is een verkenning van de mogelijkheden die de schilderkunst nog heeft. Richter heeft veel in grijstinten ge-

schilderd. In een brief uit 

1975 associeert Richter de 

kleur grijs met Gestaltlosig-

keit, met vormloosheid. De 

vrijwel egale Graue Bilder 

zijn in zijn ogen evenzeer 

een voorbeeld van informele 

kunst als de pasteuze schil-

derkunst uit de jaren vijftig, 

waarvoor de term gemeen-

lijk wordt gebruikt, zij re-

flecteren de afwezigheid in 

onze tijd van een bindende 

voorstelling over de orde-

ning van de samenleving en, 

daarmee samenhangend, 

van kunst die algemeen geldig is. Niettemin getuigen de monochromen met hun fraaie verfbehandeling van 

Richters hardnekkige geloof in de waarde van de schilderkunst. Ook andere werken van Richter staan in het 

teken van de Gestaltlosigkeit, zoals de naar pers- en privéfoto’s geschilderde figuratieve schilderijen, aanvan-

kelijk vaak in zwart-wit, die door de kunstenaar met een zachte kwast enigszins zijn verwist toen de verf nog 

nat was, zo creeërt hij het gevoel van een verre herinnering. Toen ik op Minerva met portretschilderen begon, 

gebruikte ik ook veel zwart- en grijstinten. Richter inspireerde mij met zijn mysterieuze grijstintige werken. 

Ik ervoer zijn werken als bijzonder en fascinerend. Hoe een werk zonder kleur mysterieus kan worden, dat 

wilde ik zelf ook proberen. Later dook ik meer in de betekenis van zijn werk en ben ik zijn werk alleen maar 

“Tante Marianne” uit 1965.
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meer gaan waarderen. Zoals het feit dat hij voorbij het monster kijkt en naar de menselijke kant wil ontdekken. 

Ook dat hij werkt zonder de hele geschiedenis van bepaalde onderwerpen te kennen of door simpelweg in 

te spelen op foto’s die algemeen bekend zijn en daar een nieuwe betekenis aan geeft. Daar herkende ik mij 

wel in, een eigen interpretatie geven aan een verhaal. Ik vond dat eerst wel spannend en in het begin vroeg ik 

mij nog af of ik het wel moest doen. Richter liet mij zien dat juist die afstand goed kan werken. Het krijgt door 

mijn inzicht een nieuwe lading, een frisse blik op de soms zware geschiedenis. Mede dankzij Richter kreeg ik 

hier vertrouwen in.

Het is niet onlogisch dat er in het Duitsland van 

na de Tweede Wereldoorlog zware beelden voorbij 

kwamen in de tijdschriften en kranten die Richter 

als basis gebruikte. Wellicht is de keuze voor ‘don-

kere trauma’s’ eerder ingegeven door het gemid-

delde aan beschikbare informatie. Richter werd 

historieschilder door de foto’s die hij gebruikte 

en naschilderde. Niet omdat hij zelf getuige was 

geweest van de afgebeelde historische feiten en 

evenmin omdat hij ze opnieuw in scène had ge-

zet. Nee, enkel omdat hij over een foto beschikte 

die iedereen kende en daarmee tot het collectieve 

geheugen was gaan behoren. Hij voegde er wel 

een nieuwe interpretatie aan toe, namelijk dat deze 

misdadigers ook mensen waren geweest en zelfs 

slachtoffers van een maatschappelijk bestel. Hier-

mee kregen zijn schilderijen een politieke lading, 

zonder dat Richter er een bijzondere artistieke 

draai aan had gegeven.

De alledaagsheid van het kwaad is ook iets waar 

de Richter zich mee bezighoudt. Hij gebruikt hier 

foto’s van alledaagse taferelen zoals uit de massa-

media en familiealbums. Door foto’s te schilderen 

spoort Richter de beschouwer aan om nauwkeuri-

ger te kijken. Hij bemoeilijkt in zijn schilderijen de 

directe leesbaarheid van de afbeelding door het 

beeld te vervagen en te verpoetsen. Zo wordt de 

eerste oppervlakkige reactie uitgeschakeld en ont-

staat de mogelijkheid de informatie die in de foto 

besloten ligt op een andere manier te interpreteren. 
“Uncle Rudi” uit 1965.
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De vijftien werken Cyclus 18. Oktober 1977 uit 1988 is een poging om voorbij te gaan aan al te duidelijke 

interpretaties van daden en hun uitvoerders. De titel verwijst naar de datum waarop drie leden van de ter-

roristische Rote Armee Fraktion dood werden aangetroffen in hun cel na een mislukte gijzelingsactie met 

hun vrijlating als inzet. Wederom schildert Richter de op zwart-witfoto’s gebaseerde schilderijen alsof de 

camera bewogen is. Het schilderen van dit onderwerp was voor hem een manier om te ontkomen aan het 

zwart-witbeeld dat destijds in de media was ontstaan. De ongrijpbare terroristen, die moord en brand op 

hun geweten hadden, werden in de media als beesten neergezet. Maar de vraag naar wat hier was ge-

beurd, hoe mensen kunnen overgaan tot misdaden, bleef daarbij onbeantwoord. 

In twee schilderijen uit Richter’s Cyclus 

18. Oktober 1977, met de neutrale titel 

Tote zie je een vrouw op de grond met 

gesloten ogen en een striem in haar 

hals. Het is Ulrike Meinhof, een journa-

liste die radicaliseerde en samen met 

Andreas Baader die de leider werd 

van de Rote Armee Fraktion, ook wel 

Baader-Meinhof Gruppe genoemd. Zij 

pleegde in 1976 zelfmoord in haar cel 

door zich op te hangen. In een ander 

schilderij uit dezelfde cyclus, Jugend-

bildnis, zien we Meinhof nog een keer. 

Deze keer is zij geschilderd naar een 

braaf geposeerde jeugdfoto. 

De focus op haar maakt inzichtelijk wat 

Richter’s beweegredenen zijn: deze 

doodnormale vrouw koos de kant van 

de terroristen. In haar jeugdfoto is geen 

spoor te zien van haar latere overstap 

naar het kwaad. De foto van de dode 

Meinhof heeft in verschillende bladen 

gestaan, er werd verheugd gereageerd 

op de dood van de gehate terroriste. 

Maar in de schilderijen van Richter zie 

je een gewone vrouw, een dode vrouw. 

De dader is mens geworden, in tegen-

stelling tot het in de media gepresen-

teerde beeld.
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“Dood” uit 1988.
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Luc Tuymans

Met een filmische blik beeldt Luc Tuymans sterk politiek beladen onderwerpen af, bijvoorbeeld een lampen-

kap uit Buchenwald, een kapot poppenlijfje, een rokzoom en een been, een uitsnede van een lichaam of een 

gezicht (Der Diagnostische Blick uit 1992). Een aantal schilderijen refereert aan het onverwerkte verleden: de 

Holocaust (Gaskamer uit 1986).

Tuymans koestert een fun-

damenteel wantrouwen te-

gen de waarheidswaarde 

van beelden. Zijn schilde-

rijen noemt hij ‘authentieke 

vervalsingen’. Tegenover de 

gemakkelijke transparantie 

van de alomtegenwoordige, 

snel opgenomen beelden in 

media en reclame, plaatst hij 

zijn desoriënterende schilde-

rijen. Volgens Tuymans is een 

volwaardig psychologisch 

portret van een individu on-

mogelijk. Vandaar dat de kadering van zijn portretten vaak onvolledig is. Zijn onderkoelde spaarzaam geschil-

derde doeken vaak met sterk historisch beladen thema’s zoals concentratiekampen, Congo en het Vlaams-

nationalisme, brachten een nieuw geluid. Hij bewees dat een aloud medium zoals schilderkunst ook in het 

computertijdperk van belang blijft.

Het uitgangspunt van Tuymans is vervreemding. Het private wordt daarbij veralgemeend tot het banale, of het 

niet ter zake doende kortweg. De blik van de argeloze toeschouwer valt op schilderijen die er op het eerste 

gezicht onschuldig, soms poëtisch uitzien, juist omdat de eigenlijke gruwel er is uit weggelaten. De gruwel 

weglaten is wat ik ook probeer in mijn werk. Ook bij mij speelt de onschuld een rol, maar achter deze bedrie-

gende onschuld schuilt een akelig verhaal. Ook Tuymans speelt hiermee en dat laat hij goed zien in het werk 

De Wandeling uit 1993. Dit werk is gemaakt naar een foto waarop Adolf Hitler en Albert Speer te zien zijn op 

een alledaagse wandeling in Berchtesgaden. Ik krijg het gevoel dat er iets verschrikkelijks schuilgaat achter 

deze schijnbaar banale, alledaagse snapshot. In een artikel van schrijver Joost Zwagerman benadrukt hij 

dit akelige gevoel nog meer. Tuymans koos niet zonder reden voor dit beeld van Hitler en Speer, want in die 

wandeling en dat berglandschap trilt een meesterwerk uit de achttiende eeuw mee dat Tuymans bewondert: 

Der Wanderer van Caspar David Friedrich uit 1818. Bij Friedrich staat de eenzame wandelaar op een bergtop 

en beziet hij het sublieme berglandschap. Het berglandschap van Friedrich lijkt ontzettend veel op het werk 

“De Wandeling” uit 1993. 27



van Tuymans, met het verschil dat de wandelaars Speer en Hitler zijn. Je durft bijna niet te gissen naar het 

onderwerp van het gesprek. De rolverdeling van de twee mannen lijkt duidelijk in dit werk van Tuymans. Speer 

lijkt hierin de luisteraar en de tengere gebogen man, Hitler voert het woord.

Joost Zwagerman in zijn boek Kennis is Geluk:

“Het berglandschap van Tuymans “De wande-

ling” lijkt griezelig veel op dat van Friedrich, 

met het verschil dat de twee wandelaars Speer 

en Hitler onderweg zijn en de top nog moe-

ten bereiken. Zo komt het kwaad kennelijk tot 

ons: kuierend over een pittoresk bergpad. Over 

banaliteit van het kwaad gesproken! Om een 

huiveringwekkend beeld van Hitler te creëren 

hoeven we de Führer niet te laten knielen en 

de handen te vouwen, noch hoeft hij aan het 

bed te staan van een onschuldige slaper. Het 

volstaat om, zoals Tuymans deed, de wande-

laars te omhullen met een onpersoonlijk blauw 

licht, vergelijkbaar met het schijnsel van een te-

levisie die aanstaat in een verlaten en donkere 

huiskamer. Mijn vermoeden: niet de beelden 

van Ghenie en Cattelan maar dat van Tuymans 

houdt ons uit onze slaap.

In mijn tekeningen Follow the Leader hoop ik de kijker te verwarren, het beeld lijkt in de eerste instantie een 

ander verhaal te vertellen dan wat er achter schuil gaat. Ik denk daarom juist dat het onderwerp nog meer kan 

snijden omdat je het niet verwacht. Tuymans inspireert mij met zijn gezichtloze en anonieme portretten zoals 

bij Der Architect. Hij liet mij zien dat er daardoor meer spanning in het beeld ontstaat. Ik herken mij daarnaast 

ook in zijn woorden over een niet volwaardig psychologisch portret kunnen neerzetten. Omdat ik ervaar dat 

met het duiken in de geschiedenis een volledig portret van iemand willen neerzetten niet realistisch is.

Het monsterlijke als uitvloeisel van het alledaagse, zo kun je ook de reeks Der Architect van Tuymans

samenvatten. Sleutelwerk uit de reeks is het gelijknamige schilderij van een man-op-ski’s in een sneeuw-

landschap. Hierin zien we een man die zojuist is gevallen. Een klunzig mannetje dat met zijn eigen ski’s in de 

knoop raakt. Het zou een ontroerend tafereel kunnen zijn, totdat we leren dat het beeld is gebaseerd op een 

foto van Albert Speer, Hitlers naaste vriend, huisarchitect en ontwerper van nazi-architectuur. Mevrouw Speer 

maakte die foto toen het gezin op wintersport was. Het gezicht van de gestruikelde skiër is blanco, een witte 

vlek. Waardoor er bij mij een soort van akelig gevoel ontstaat. Dit zou iedereen kunnen zijn. Alleen gaat het 

om Albert Speer. 

“Der Architect” uit 1997.
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“Monument of the Yellow Colour, Kamchatka, 4307” uit 2009.

Pavel Pepperstein
Toen ik dit jaar begon te tekenen ontdekte ik ook 

nieuwe kunstenaars, onder andere de Russische 

kunstenaar Pavel Pepperstein. Zijn soms sur- 

realistische en dromerige beelden gecombineerd 

met tekst vind ik zeer inspirerend. De beelden 

ogen door de soms gekke verhoudingen van de 

personages grappig en de kleuren zijn warm en 

vrolijk. Samen met de titels zijn de werken wat 

mij betreft erg humorvol. Ik begrijp niet altijd waar 

zijn werken over gaan, met name door de soms 

vreemde of niet leesbare teksten maar op de een 

of andere manier vind ik dat ook niet belangrijk. 

Pavel inspireerde mij met name tijdens het maken van de serie Follow the leader, waarin ik ook vrolijke kleuren 

toepastte en tekst en titel een belangrijke rol werd.

Pepperstein woont en werkt wisselend in Moskou en in Tel Aviv. Hij is een van de meest vooraanstaande 

figuren van een jonge generatie conceptuele kunstenaars die in het spoor van Ilya Kabakov opereren. Na vol-

tooiing van zijn opleiding aan de kunstacademie van Praag stichtte hij samen met Yuri Leiderman en Sergei 

Anufriev de kunstenaarsgroep Inspection Medical Hermeneutics, die kritisch de ineenstorting van de Sovjet-

staat volgde. Zij probeerden zich los te maken van de buitenwereld met de bedoeling om een subculturele 

kunstvorm te bewaren en om zich te distantiëren van het nieuwe tijdperk waarin volgens hen gebrek was aan 

levensvatbare alternatieven. Pepperstein’s veelzijdige artistieke oeuvre is opgebouwd uit experimentele con-

ceptuele kunst, installaties, grafisch werk, schilderijen, objecten en literaire teksten. 

Pepperstein transformeert beelden en teksten die afkom-

stig zijn uit de massacultuur in tekeningen die sterk op 

graffiti lijken. Hier past hij figuren en motieven uit Russi-

sche sprookjes en mythen toe. Ooit, zo hoopt hij, zullen 

mensen gewoon vertegenwoordigers van het leven zijn, in 

plaats van mensen die ernaar streven van alles en nog wat 

te worden. In een open protestbrief aan Poetin roept hij op 

tot het bouwen van een nieuwe stad, Rusland genaamd, 

precies tussen Sint-Petersburg en Moskou in. Laat daar 

het nieuwe bouwen plaatsgrijpen dat nu het historische 

Moskou verwoest, stelt hij. 
“Dying Gangster” uit 1996.
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Marlene Dumas
“Aan Mohammed B. kun je zien dat 
iemand die iets monsterachtigs 
heeft gedaan, er niet persé mon-
sterachtig uit hoeft te zien. Vaak 
komt het kwaad in de verraderlijke 
weekheid als van Mohammad B. 
Voor de schilder die ik wil zijn, is die 
verraderlijkheid erg interessant”.
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“De Buurman” uit 2005.
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3. Eigen werk
Tijdens mijn studie op Academie Minerva is er veel veranderd in mijn manier van werken. Ik begon op de aca-

demie met schilderen en fotograferen. In het eerste en tweede jaar begon ik met het naschilderen van foto’s 

die ik interessant vond. De kunstenaars die mij toen inspireerden waren onder andere Kees van Dongen, 

Charley Toorop en Toulouse de Loutrec. Ook toen stond het portret van de mens bij mij centraal, alleen wist 

ik nog niet helemaal waarom. In het derde jaar moest mijn thematiek gerichter worden en besloot ik toen mijn 

liefde voor geschiedenis als belangrijkste uitgangspunt te nemen. Niet alleen het schilderen ontwikkelde zich 

doordat ik een eigen beeld met 

tekst en vorm begon te creëren, 

maar ook een installatie ont-

stond toen voor het eerst. Ik 

begon mij af te vragen wat mij 

fascineerde aan geschiedenis 

en ook dit hielp mee aan de 

ontwikkeling van mijn werk. De 

grootste stap kwam wat mij be-

treft in het vierde jaar toen ik 

mijn passie voor tekenen weer 

begon te omarmen. Helemaal 

overwachts ontdekte ik het ple-

zier hierin. De eerste tekeningen 

waar ik mee aan kwam zetten was Follow the Leader uit 2013. Ik tekende portretten van de mensen die 

Adolf Hitler volgenden. Ik verdiepte mij in Hitler maar ook vooral in de mensen om hem heen. Hoe kon het in 

hemelsnaam gebeuren dat zoveel mensen hem volgden? En kan iets soortgelijks weer gebeuren? Dit soort 

vragen stelde ik mijzelf tijdens het maken van dit werk. In combinatie met tekst en acryl vulde ik deze te-

keningen aan. Ik merkte dat wanneer ik er een mysterieuze of grappige tekst aan toevoegde het beeld ook 

ging meespelen. Hier was de eerste stap in mijn huidige beeldvorm gezet. In deze serie tekeningen zijn de 

personen op een bijna cartooneske manier getekend. Het brute beeld van deze geschiedenis hoop ik zo om 

te buigen. Zo tekende ik onder andere het portret van Joseph Goebbels met daarbij de woorden Ik hou van 

jou. Hij schreef deze woorden in zijn dagboek gericht aan Adolf Hitler. Door deze zin toe te voegen aan het 

beeld krijgt het een geheel andere lading. Het is een beeld wat we niet vanuit de geschiedenis kennen. De 

zinnen die ik toepas in dit werk komen rechtstreeks uit de boeken die ik lees. Het zijn niet zomaar bedenksels 

waardoor ineens de realiteit van de geschiedenis toch duidelijk door het werk heen sijpelt, ondanks de luch-

tigheid waarin het is gepresenteerd.

“Candyman” uit 2013.
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Enkele werken van de serie “Follow the Leader” uit 2013.
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Materiaal en onderwerp

Toen ik net begon op de academie werkte ik al gauw met acryl. Acryl is een medium wat precies doet wat ik 

wil, het werkt direct, ik kan het dun of dik aanbrengen en het droogt binnen enkele seconden. Dit gaat goed 

samen met mijn snelle manier van werken. Soms werk ik ook wel met inkt of met gouache. In het verleden 

heb ik ook wel eens olieverf gebruikt, maar dat vond ik minder prettig dan acryl. Wanneer ik teken gebruik ik 

altijd een pen. Het is elke keer weer spannend omdat ik niet weet of het werk wel goed zal werken, de pen en 

ik zijn één maar uiteindelijk is hij mij de baas. Ik kan niks uitgummen maar dat maakt het juist een uitdaging. 

Wanneer ik merk dat het mis gaat ontdek ik weer nieuwe dingen in het werk, het zorgt soms voor een nog 

spannender beeld. Het schilderen en tekenen begon op canvas en op papier. Dit jaar ben ik begonnen met 

het experimenten van andere ondergronden onder andere aluminium en hout, zoals bij het werk Innocence 

waar ik voor het eerst op aluminium schilderde. 

In het derde en vierde school jaar begon ik 

mij open te stellen voor de onderwerpen 

die mij als klein meisje al aanspraken. 

Mijn moeder mag ook graag vertellen 

over hoe ik als jong meisje kon weg-

dromen in een oud kasteel, maar ook in 

oude historische straatjes, plekken waar 

de meeste kinderen zich totaal niet voor 

interesseerden. Schoolreisjes en pret-

parken vond ik vreselijk. Museau, die-

rentuinen en oude steden, daar voelde 

ik mij thuis. Mijn boekenplanken stonden 

vol met informatie over het oude Egypte 

en archeologie. In 2004 heb ik nog met 

mijn ouders een hele bijzondere reis naar 

Egypte gemaakt. Het voelde bijna als thuiskomen. De passie voor geschiedenis zat er dus al jong in. Zo was 

het dan ook dat ik als klein meisje mij afvroeg wie nou die opa was die ik nooit had gekend. Ik begon vragen 

te stellen en wilde weten wie hij was geweest. Helaas kreeg ik niet heel veel antwoorden op mijn vragen, soms 

waren deze er simpelweg niet. Maar nu ik op de academie zit leer ik als beginnend kunstenares mij open te 

staan voor interpretaties. Ik weet nu dat ik juist als kunstenaar mijn creativiteit kan inzetten om het verhaal van 

mijn opa te vertellen. Het hoeft niet helemaal correct te zijn want het is mijn beeld van hem. Zo is het met al 

mijn werken. Mijn verbeelding, open interpreterend en artistiek historisch onderzoek zouden misschien zelfs 

nog wel dichter bij de (subjectieve) waarheid en gevoel van een tijd komen dan het pure reguliere historisch 

wetenschappelijk onderzoek waarin gestreefd wordt naar feitjes en objectiviteit. Zoals Gadamer stelt is een 

historie een waarheidsgebeuren, de geschiedenis treedt pas in werking als jij jouw persoonlijke vragen er aan 

stelt waar veel ruimte is voor openheid. 
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De mensen die ik volg zijn grotendeels namen die in de geschiedenisboeken worden vermeld. Maar ook 

mijn opa, een gewone Friese man, een man die ik nooit gekend heb. Hij is voor mij, met zijn avontuur in 

Indonesië en zijn treurige familiegeschiedenis, een soort mythisch persoon geworden. Tijdens het ontwikke-

len van deze scriptie kwam ik 

aan een prachtig fotoalbum 

van hem en zijn familie. Hierin 

staan ook foto’s van zijn tijd 

in Indonesië. Belangrijk is het 

in de informatie die ik vergaar 

om de alledaagse mens te vin-

den. Soms kan dit confronte-

rend zijn. In het geval van mijn 

oma, waarover ik een tekening 

maakte, weet ik niet zeker of 

ze het leuk zou vinden. Mijn 

vader vertelde vroeger over 

hoe mijn oma kon zeuren over 

kleine en onbenullige dingen, 

zo ook over haar pijnlijke voe-

ten. Dit soort verhalen vergeet 

ik niet zo snel en daar maak ik 

dan ook graag gebruik van in 

een werk. Ontdekken wie deze mensen zijn tot in de kern. Ook de humor in deze onderwerpen vinden is voor 

mij heel belangrijk. Via de manier waarop ik de personen teken maar ook via tekst zoek ik deze humor op. 

Omdat ik opgegroeid ben met veel humor, gebeurd dit vrijwel automatisch. Het moet een twist geven aan de 

soms zware verhalen die ik aankaart. Eigenlijk staat het symbool voor hoe ik in het leven sta, humor maakt 

voor mij het leven een stuk vrolijker en luchtiger, het is voor mij onmisbaar en zo ook in mijn kunst.

Onderzoek

De afbeeldingen en informatie die mij inspireren om een werk te maken komen grotendeels van het internet, 

films, documentaires of uit boeken. Doormiddel van internet kun je tegenwoordig ontzettend veel vinden. Veel 

beeldmateriaal heb ik daar gevonden over Adolf Hitler. Zo vond ik ook op internet de serie afleveringen van 

de Britse schrijver Redmond O’Hanlon, O’Hanlons Helden. Deze bijzondere man laat je via dit programma 

kennis maken met zijn helden uit de negentiende eeuw. Via dit programma maakte ik ook kennis met de 

ontdekkingsreiziger Percy Fawcett. Ik begreep O’Hanlon’s fascinatie voor deze man volkomen en wilde meer 

weten over Fawcett. Verdere informatie vond ik via boeken en internet en op die manier probeerde ik een 

beeld te schetsen van de persoon Percy Fawcett. Maar ook het lezen van een boek kan mij inspiratie geven.  

“En Wat Had Ik Altijd Een Last Van Mijn Voeten” uit 2013.
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Zo gebeurde het ook tijdens het lezen van het boek Madame Sabatier, Haar Vrienden, Haar Minnaars van 

Peter van Dijk. Dit boek gaat over de courtisane Appollonie Sabatier. Onder kunstenaars was ze een gevierde 

vrouw, vanwege haar charme, schoonheid en zondagse diners. De beroemdste schilders, beeldhouwers, 

schrijvers, dichters, acteurs en componisten uit de negentiende eeuw zaten aan haar tafel, inclusief de dichter 

Charles Baudelaire. Baudelaire was jarenlang enorm verliefd op haar. Was het niet dat ze al werd onderhou-

den door een rijke Parijse industrieel. Toch zorgde ze tweemaal voor een groot schandaal door te poseren 

voor beeldhouwer Auguste Clésinger en door het gedicht wat Baudelaire aan haar toewijdde in Les Fleurs du 

mal. Dit verhaal inspireerde mij om een werk te maken over de verliefdheid en obsessie van Baudelaire. Na 

het lezen van dit boek en een aantal van Charles Baudelaire’s gedichten, probeerde ik een beeld te schetsen 

van deze melancholische man die zo verliefd was op een vrouw die hij eigenlijk niet kon krijgen. 

Ik heb veel verschillende namen genoemd in de voorgaande hoofdstukken, namen zoals de auteur Laurence 

Rees of de kunstenaar Anselm Kiefer, maar ook de filosofe Hannah Arendt. Deze schrijvers en kunstenaars 

hebben mij een goed inzicht gegeven in de geschiedenis en hoe dit effect heeft op de mens door de tijd heen 

in de kunst maar ook in de politiek. Door deze inzichten kan ik ook mijn werk beter begrijpen en door het 

schrijven van deze scriptie kan ik mijn interesse voor geschiedenis beter plaatsen. Het onderwerp tijdgeest 

van Gadamer is ook zeer leerzaam voor mij geweest omdat ik besef dat leven in deze tijd een enorm voordeel 

heeft. Door alle ontwikkelingen die zich door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden niet alleen in de kunst 

maar ook in de ontwikkeling in de politiek en wetenschap kan ik juist nu de vraagstukken aankaarten die mij 

aanspreken. 

Was Hitler in staat tot liefhebben?
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Proces en stijl

Terugkijkend naar mijn tijd op Minerva kan ik met een gerust hart zeggen dat ik er veel geleerd heb. In het 

derde schooljaar maakte ik mijn eerste installatie, iets wat ik hoop nog wel weer eens te doen. Ik probeerde 

toen voor het eerst het verhaal te vertellen zonder de portret van de persoon uit te beelden in het werk 

Panelen Fawcett uit 2012. Percy Fawcett was als laatste gezien in het Amazonegebied van Brazilië. Het dicht 

begroeide, donkere woud wilde ik uitbeelden. Dat het niet alleen maar een mooie omgeving is maar vooral 

ook zeer gevaarlijk was wilde ik aantonen. De naïviteit van Percy hier tegenover dat fascineerde mij. Op deze 

manier zonder het portret van deze man te gebruiken wilde ik zijn verhaal vertellen. Ook in deze werken ver-

werkte ik tekst, iets wat ik toen al een tijdje deed. Dat jaar werkte ik nog steeds alleen maar met acryl maar 

probeerde ik al wel met de omkadering in het beeld en de tekst een iets meer grafisch beeld te creëren, dat doe 

ik nu nog steeds. Ik vertelde de verhalen zonder humor het was een meer serieus beeld. Ook moesten de por-

tretten die ik maakte zo realistisch mogelijk over komen. Nu is dat absoluut niet meer belangrijk meer voor mij. 

Soms laat ik de ogen weg of 

het hele gezicht. De myste-

rie van een persoon is voor 

mij veel belangrijker, omdat 

ik ook nooit helemaal zou 

kunnen weten hoe de per-

soon echt was. Met name 

Luc Tuymans liet mij hiervan 

de kracht zien. Het is een 

glimp wat ik vang van een 

persoon. Wij zullen nooit 

helemaal weten hoe iemand 

is of dacht. In het werk Por-

tret Charles Baudelaire wat 

ik maakte over de dichter Charles Baudelaire uit 2012 laat ik goed zien hoe ik eerst werkte en wat er is ver-

anderd in mijn beeldtaal. Hier gebruikte ik ook al tekst maar al anders dan bij de panelen van Fawcett, op 

een meer schilderachtige manier. Het portret was toen belangrijker, de ogen zijn heel sprekend en helder en 

de tekst minder duidelijk, deze is dan ook bijna onleesbaar. Het tekenen levert een heel ander beeld op, een 

pen is veel directer en harder dan verf. Eigenlijk houd ik hier erg van en heb ik dit effect vaak wel geprobeerd 

te bereiken met acryl maar was dat toch minder succesvol. Met een tekening wordt het beeld namelijk veel 

grafischer, dat vind ik juist zo mooi. De humor die ik zo belangrijk vind, is beter terug brengen in een tekening, 

daardoor ademt het beeld ook een hele andere sfeer uit dan mijn schilderijen. Zo zijn de onderwerpen niet 

veranderd maar het beeld grotendeels wel.

Installatie Fawcett met op de achtergond panelen Fawcett, 2012
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“Portret Charles Baudelaire” bij expositie NINE in 2012.
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Onderzoek laatste werken

Omdat ik veel onderzoek naar mijn opa heb gedaan, heb ik ook vele schetsen en tekeningen over hem 

gemaakt. Een tekening die ik daarvan wil laten zien heet De Gewone Man. Ik zocht in de tekening naar de 

jongeman die naar Indonesië was geweest en wat voor effect deze ervaring later in zijn leven op hem had. Ik 

probeerde in de foto’s die ik had gekregen hier iets van terug 

te vinden. Op de foto’s zag ik een hele kalme zonder lach. Ik 

zag dat hij zich wel probeerde te vermaken maar voor mijn ge-

voel miste er iets. Misschien was het toch wel een getekende 

man. Zo ook de foto’s waarbij staat “Oudejaarsavond vieren”. 

Hier zie je hem een kaartspel spelen met kennissen. Het geluk 

wat hij hier uitstraalt voelt niet puur. Anders dan op de foto’s in 

Indonesië, waarin ik met regelmaat een vrolijke lach ontdekte. 

Ook zag ik vele lachende groepsfoto’s met jonge mannen en 

vrouwen. Jong en onbezorgd. Misschien moest de ellende 

daar nog komen, of wist hij ondanks de ellende die hij daar zag 

wel echt zichzelf te zijn. Hoe dan ook, ondanks de zware jaren 

had hij het daar ook erg naar zijn zin gehad. Althans zo lijkt 

het. Na dit grote avontuur en de periode die hij daarvoor nog 

doorbracht in het verzet van de Tweede Wereldoorlog moest 

hij proberen een gewoon leven te leiden. Het leven van een 

normaal gezin. Dat lijkt mij lastig vooral aangezien hij zijn vader 

zo jong had verloren. Ik denk dat deze ommekeer niet mak-

kelijk voor hem moet zijn geweest. Van mijn vader weet ik hij 

erg onrustig was en dat hij altijd naar perfecie streefde. Deze drang naar perfectie zal misschien wel voort zijn 

gekomen uit het feit dat hij niet hetzelfde wilde als wat hij in zijn jeugd had meegemaakt. Het is alleen maar 

gissen, want ‘echt’ praten deed je toen niet.

Met een werk over Adolf Hitler, Candyman, wat ik kort voor dit werk had gemaakt, werkte ik op houten pa-

nelen. Deze keer koos ik er voor om het hout meer zichtbaar te laten en de tekst direct hierop te plaatsen. 

Omdat mijn opa een dagboek met liedjes en gedichten in Indonesië bijhield, had ik natuurlijk een schat aan 

mooie originele teksten. Mijn regels wat betreft het tekenen veranderen zodra ik op hout teken. Ik houd meer 

rekening met de open ruimtes en probeer daardoor een grafischischer beeld te maken. Ook werk ik anders 

door de bepalende grootte van het stukje hout wat ik vind. Dit is altijd weer een uitdaging omdat het hout dan 

mee bepaald hoe ik ga werken. Het hout wat ik gebruik is al eerder gebruikt door iemand anders, soms zit er 

een gat of er mist een stuk uit, voor mij werkt dit goed samen met mijn thematiek. Oude vervlogen verhalen 

op gebruikt hout. Anders dan op een mooi glad doek of op papier voelt het alsof het hout echt een onder-

deel is van het werk, het wordt één met de afbeelding. Ik ben ontzettend blij met deze vondst en wil graag 

doorgaan met het werken op hout. Uiteraard blijf ik wel werken op papier, zo ook bij de tekening White Boys, 

“De gewone man” uit 2013
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waarop mijn vader en zijn tweelingbroer zijn te zien. Vroeger was het een enorm probleem om hun uitelkaar te 

houden. Door hun gezichten weg te laten is de herkenning helemaal verdwenen. Misschien is dat grappig of 

eigenlijk wel treurig, gezien het feit dat het zijn van een tweeling niet altijd even makkelijk is. Wat ik probeer bij 

deze tekening en ook al met een aantal andere tekeningen, is de tekst weg te laten. Het verhaal te vertellen 

zonder de woorden. Wanneer ik wel tekst toevoeg, doe ik dat of met mijn eigen handschrift of met bloklet-

ters om een meer cartoonachtig beeld te creëren. Bij de tekening Helga voelde ik heel sterk dat er een tekst 

bij moest.De ene keer verzin ik de tekst zelf zoals bij Helga en de andere keer komt het uit een boek of een 

film die ik gezien heb. Helga was de dochter van Joseph en Magda Goebbels. Nadat Hitler zelfmoord had 

gepleegd en de oorlog aan zijn eind kwam, wilden Magda en Joseph niet meer verder leven en vonden ze dat 

hun kinderen met hun mee in dood moesten. Helga werd uiteindelijk gevonden door de Russen, die maakten 

een foto van haar. Uit andere foto’s weet ik dat ze eerst een jurk droeg, dat betekend dat de Russen haar 

uitgekleed hebben. Waarom ze dat gedaan hebben weet ik niet. Het zien van een lijk is iets heel privés, heel 

persoonlijk. Doodgaan is iets heel privés. Het voelde ongemakkelijk om met aandacht naar dit naakte, dode 

meisje te kijken. Haar vast te leggen in een tekening, alsof ik haar verstoorde. Toch deed ik het en heb ik het 

gevoel dat ik haar verhaal vertel. Het verhaal van het meisje dat er niet voor koos om geboren te worden bij 

nazi’s en haar hele leven een onderdeel was van het nazisme. Zo was sterven ook niet haar keus, maar werd 

het voor haar bepaald.

“White Boys” uit 2013. “Helga” uit 2013.

40



“D
e 

Jo
ng

e 
S

ol
d

aa
t”

 u
it 

20
13

.

41



Bronnenlijst

Programma’s

Altijd Wat 

Over het boek Er Ist Wieder Da van auteur Timur Vermes

www.uitzendinggemist.nl

O’Hanlon’s Helden 

www.uitzendinggemist.nl

Artikels/teksten

Joost Zwagerman 

Komt een Man Bij een Berg Luc Tuymans en de Banaliteit van het Kwaad

Vrij Nederland 

Je Kunt de Dood Niet Schilderen

www.vn.nl

Volkskrant 

De Filosofie die Eichmann Versloeg

De Banaliteit van het Kwaad, of: Hoe het Gedachtengoed van Hannah Arendt Weer en Vogue Raakte

www.geschiedenisbeleven.nl

Het Alledaagse Gezicht van het Kwaad

Frozen Bear - Pavel Pepperstein

www.kunsthal52.nl

42



Literatuur

Het Charsima van Adolf Hitler, Hoe Hij Miljoenen Naar de Afgrond Leidde van auteur Laurence Rees

De Verloren Stad Z van auteur David Grann

The Pursuit of History van auteur John Tosh

Kennis is Geluk van auteur Joost Zwagerman

Foto’s

Google

GettyImages

43



44



45




