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Elke keer verbaas ik mij er weer over hoe erg ik in de war ben. Elke keer 
verbaas ik mij erover hoe erg de wereld in de war is. En elke keer verbaas 
ik mij over de wereld. Ik probeer de wereld om mij heen te snappen, 
maar ook de wereld in mij. Uit mijn absolute onbegrip probeer ik begrip 
te kweken. Tijdens het kweken van zaadje naar plant, ontdek ik keer 
op keer dat de plant anders blijkt te zijn dan verwacht en dat ik nooit 
in staat zal zijn om het absolute beeld te vormen van wat die plant nou 
is. Soms lijkt de reis totaal beangstigend, soms zie ik door de mist een 
eiland met daarop objecten waarvan ik slechts de contouren kan zien en 
alleen maar kan gissen naar wat het daadwerkelijk is en toch lijk ik op 
sommige momenten te weten wat het is wat ik waarneem en neemt dat 
mijn angst volkomen weg. Tijdelijke zekerheid over alles wat op losse 
schroeven staat. Alles staat op losse schroeven in mijn hoofd. Maar dat 
maakt niet uit. Het maakt het leven totale waanzin, een achtbaan die 
oneindig lijkt, maar toch stiekem eindig is. Deze verwarring sterft met 
mij, want hij zit in mijn hoofd. In hoeverre alle gedachten die ik bom-
bardeer waarheden voor anderen zijn zal ik nooit weten, want zelfs op 
het moment dat men het mij zou zeggen zou ook die waarheid weer op 
losse schroeven staan en eventueel vallen. Hoe ik denk te denken dat 
andere mensen denken is slechts een gedachte, het zijn aannames, aan-
names die mijn wereld vormen. Ik schrijf voor mezelf en deel met jou 
mijn gedachten, ervaringen en aannames. Dit is echter slechts een deel 
van de oneindige wirwar in mijn hoofd, daarom is deze tekst ook niet 
geschreven met een eind. Hij zal blijven groeien en groeien; uitdijen als 
een inktvlek. Als het heelal. Tot in de eeuwen der eeuwen, 
Amen. 
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Ik ben wie ik wil zijn in mijn hoofd en wat er buiten mijn hoofd over mij 
gedacht wordt doet er niet toe. Als ik ben wie ik wil zijn in mijn hoofd, 
word ik vanzelf wie ik ben in mijn hoofd, buiten mijn hoofd. Aangezien ik 
diegene als een positief persoon beschouw, zullen er ongetwijfeld anderen 
zijn die mij ook waarderen.
Vandaag ben ik schrijfster, morgen ben ik fotografe, overmorgen ben ik 
schilderes. Maar zelfs vandaag kan ik alles tegelijk zijn.
En als ik yoga wil doen in de zon buiten, op een pleintje waar ik veel onk-
ruid heb gewied en pakken bladeren heb verwijderd, een pleintje omringd 
door een tuintje, ooit verwaarloosd, nu netjes bijgehouden door niemand 
minder dan mijzelf, dan is dat wat ik wil en dat is wat ik doe. In mijn 
geduld kan ik vaststellen dat dit verlangen een verlangen is voor langere 
tijd en goed zal blijven op langere termijn. 

foto uit het foto archief van fam. Gerrits, Anneke Gerrits
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Rechtdoor lopen

Soms voel ik de noodzaak om bepaalde dingen te doen. Vandaag was 
ik aan het hardlopen en voelde ik plots de noodzaak om rechtdoor te 
gaan lopen. Ik wilde niets anders op het moment dan rechtdoor lopen. 
Ik woon nog maar net in Tilburg en ik had geen idee waar ik naartoe 
zou lopen als ik rechtdoor zou blijven gaan. Ik wist niet waar het gevoel 
vandaan kwam, maar toch besloot ik ermee door te gaan. Hoelang ik het 
wilde doen, met wat voor doel en waarom wist ik niet. Ik liep over een 
pad naast een drukke weg. Aan beide kanten van het pad stonden rijen 
bomen en de zon scheen op de zijkant van mijn gezicht. Ik luisterde 
steeds naar hetzelfde liedje: S1 in CM #68 1B. Allegro van Brahms. Het 
is een nummer van iets meer dan tien minuten. 
De auto’s zoefden voorbij, maar ik hoorde ze niet. Al het verkeer dat mij 
ontmoette, passeerde mij met het gezicht naar mij toe. Er was geen per-
soon in de verste verte te bekennen die zich dezelfde kant op bewoog als 
mij. Het voelde alsof ik een show opvoerde voor een passerend oneindig 
publiek, met het pad als mijn podium, de zon als mijn spotlight en be-
geleid door de zich herhalende dramatische muziek van Brahms. Soms 
heb ik een tijd lang niets anders nodig dan één liedje. Op een gegeven 
moment voel je je te verbonden met het liedje en moet er weer een 
nieuw nummer worden aangehoord voordat het je teveel opslokt. Nu 
was het nog niet zo ver, ik voelde mij nog één met het nummer. 

Het vroor, het was -1 en ik liep in een huispak. Doordat ik mijn doel 
duidelijk had, rechtdoor blijven lopen, en het gevoel dat ik dit absoluut 
moest doen, voelde ik de kou niet. De bomen voelden met dit licht en 
het zacht verende gras onder mijn nog meer verende sportschoenen, 
aan als bos. Bos, natuur, hetgeen waar ik naar verlang. Misschien was 
het een instinct dat verlangde naar natuur en dat fungeerde als mijn 
wichelroede. Op een gegeven moment zag ik de heilige maagd Maria. 
Het was als een wonder. Nee, niet vanwege Maria, maar vanwege de 
plek die zij achter haar witte, marmeren rug verborg. Achter de heilige 
maagd bevond zich een park, en niet zomaar één. In het park stonden 
veel grote, oude, hoge bomen. Het park was verlaten, maar de zon vulde 
het met een gouden gloed. Op een gegeven moment merkte ik nog een 
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ander persoon op in het park. Deze persoon gedroeg zich niet op de 
meest conventionele manier. Voordat ik zag wat de persoon in kwestie 
zou gaan uitvoeren, zag ik een koord dat gespannen was tussen twee bo-
men. Ik wist toen nog niet dat dit de hint zou zijn die zijn acties zouden 
verraden, maar dat kwam ook doordat het tegen alle verwachtingen in 
was. De man klom vlak voor mijn ogen op het touw en begon op het 
koord te dansen,in een T-shirt, met een bolhoed op zijn hoofd. Ik voelde 
de tranen branden, maar ze rolden niet over mijn wangen. Na een tijdje 
gestaard te hebben naar het balancerende wonder, liep ik verder. 
Plots voelde ik hoe koud mijn lichaam aan het worden was. Ik voelde 
mijn handen bijna niet meer. Na het zien van de koorddanser was ik 
uit een soort van trance gekomen. Ik had mijn doel bereikt. Ik keek op 
mijn mobiel en het bleek dat ik langer dan een uur rechtdoor was blijven 
lopen. Ik voelde mij zeer gelukkig door wat voor dingen ik had mogen 
zien  en had mogen ervaren. Zelfs de barre tocht terug, waarin ik niets 
dan  kou en honger voelde, kon mij er niet meer van weerhouden om 
mij gelukkig te voelen. Ik had een mooi stukje natuur ontdekt en het 
koorddansende wonder mogen aanschouwen. Het verlangen naar mijn 
warme kamer en het onbewuste, vervulde verlangen hielpen mij de ter-
ugweg doorstaan op een fijne manier.
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Planten

10 december

Vandaag heb ik besloten om planten te kopen, kamerplanten. Planten 
met vreemde namen, uit vreemde oorden, waar ik een vreemdeling zou 
zijn. In de Intratuin raakte ik betoverd door sprookjestaferelen, het leek 
wel een attractiepark, waar ik geen entreegeld voor hoefde te betalen. 
Bijna werd ik verleid door de op plastic schaatsende miniatuur mensjes, 
die mij met hun stilstaande poppenoogjes ontroerden. De sprankelende 
lichtjes vulden een leegte met warmte, op het moment dat ik mij besefte 
dat ik deze kerst weer alleen zal moeten doorstaan. 

Mensen verzinnen vreemde dingen om een seizoen, waarin blaadjes de 
bomen niet sieren met mooie kleuren en grijze, grauwe bakstenen en be-
ton de overhand hebben in het gezichtsveld, warm aan te laten voelen.  
Er bevinden zich in de Intratuin duizenden minimensjes in dezelfde rui-
mte als waar jij je bevindt. Sommige blijven tot in de eeuwen der eeuwen 
liggend sneeuwengelen trekken, andere vermaken zich door eindeloos 
in cirkels te schaatsen. De sneeuw die overal is rondgestrooid, doet 
warm aan, terwijl deze in de realiteit kouder dan koud aanvoelt. Het 
buiten wordt naar binnen gehaald, maar dat wat deze miniwereld sug-
gereert is compleet in conflict met de realiteit. Ik word warm van binnen 
door het tafereel met minimensjes. Maar ook van het stromende water 
tussen ijsschotsen waar bewegende pinguïns vrolijk staan te wezen, van 
de ijsberen, de pittoreske huisjes en de zoevende miniliftjes boven mijn 
hoofd. De poppetjes lijken te schreeuwen: ’Ga naar buiten, daar is het 
gezellig’, maar buiten is het niet gezellig. Buiten is het koud, buiten is een 
vluchtroute naar binnen. 
In de winter zijn mensen continu zoekende naar de kortste route die 
leidt naar een warm plekje. De Intratuin lijkt meer dan een warm ple-
kje, het lijkt een warm paradijs, een paradijs dat je je eigen wilt maken. 
Dit verlangen is er, hoewel je weet dat het verlangen nooit vervuld zal 
worden omdat het een werkelijkheid vertegenwoordigt die er niet is. 
Het heeft iets enorm triests. Ik zou het poppetje willen zijn dat schaatst, 
maar ik zou niet een eeuwigheid willen blijven schaatsen in een rondje 

foto achtertuin familie Gerrits, april 2014, Anneke Gerrits
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en willen blijven steken in een zich repeterend levensdoel. Het lijkt 
mooi, maar de schijnwereld die het uitbeeldt is en zal altijd een herhal-
ing van zichzelf blijven, niets zal ooit veranderen. De afspiegeling van 
een utopie, één die gelukkig lijkt, maar nooit het geluk zal bereiken.
Ik was niet gevallen voor het kopen van de utopische miniatuur 
wereldjes. Ik kocht wel planten, waarmee ik hoopte de warmte enigszins 
vast te kunnen houden.
Toch voelde ik terwijl ik mijn fietstassen had gevuld met mooie planten, 
de ijzige wind door mij heen waaien. De betovering was verbroken op 
het moment dat ik de Intratuin verlaten had. 
Wat is het voor vreemd gegeven, dat mensen planten in huizen zetten? 
Huizen zijn plekken die compleet gemaakt zijn door de mens, er is niets 
natuurlijks aan. Vaak wordt de natuur juist vernietigd om ergens hui-
zen te kunnen bouwen. Ondanks dat het huis zelf door de mens wordt 
vervaardigd, is de behoefte om een dak boven je hoofd te hebben wel 
een basisbehoefte, een natuurlijke behoefte. En in deze natuurlijke, on-
natuurlijke habitat is er bijna altijd wel een plek ingenomen door ka-
merplanten. Het valt mij op dat zelfs mensen die beweren niets met de 
natuur te hebben, kamerplanten hebben. Is het voor hen slechts decora-
tie? Of hebben ze planten omdat ze weten dat het gezond is om planten 
in huis te hebben? Ik denk niet alleen, ik denk dat zelfs zij die beweren 
niets met de natuur te hebben een verlangen hebben naar ‘groen’. Een 
natuurlijke drift naar natuur. Wanneer men zich in een omgeving bev-
indt waar geen groen te bekennen is, schijnt men zich ook ongelukkiger 
te voelen. 
In die zin denk ik dat een plant, buiten de productie van zuurstof om, 
ook een ander soort helend effect kan hebben. Iets dat niet per se te bev-
atten is met woorden. Nou wil dit niet zeggen dat ik een boomknuffelaar 
ben, maar ik denk dat het zicht van groen je een soort levensbesef kan 
geven, dat je niet kunt krijgen van betonnen muren of iets vergelijk-
baars.
Ik geloof heilig in de positieve werking van een nieuw-soortig, mythisch 
wereldbeeld, in een tijd waarin moderniteit dit geloof opslokt in een 
toenemende abstractheid. Daar waar (een overvloed aan) gevoel is, is 
het noodzakelijk om de symboliek van elk object en levend wezen aan 
te grijpen. Gevoel in abstracte niet-uiting strandt in gevaarlijk nihil-

Collage, april 2014, Anneke Gerrits



13Collage, april 2014, Anneke Gerrits



   14

isme. De mythische wereld kan een poëtische wereld zijn, één die meer 
diepgang biedt op de wetenschappelijke beschouwing van de wereld. In 
een wetenschappelijke wereld worden gehelen en hun eigenschappen 
en gedragingen, begrepen en verklaard door ze als een functie van de 
eigenschappen van hun samenstellende delen te beschouwen. Hogere 
orde fenomenen zoals organismen, hebben op die manier geen andere 
kenmerken en manieren waarop ze functioneren dan die van het meest 
noodzakelijke niveau. Alles bestaat immers uit moleculen. Uiteraard 
gaat niet iedereen zover in het reductionisme. Desalniettemin heeft deze 
visie wel geleid tot de onttovering van de wereld. Men weet van veel 
dingen wat voor mogelijkheden er inherent zijn aan een object, substan-
tie of wat dan ook, en wat voor mogelijkheden er besloten liggen in de 
moleculen en vanuit daar wordt gekeken naar welk nut het zou kunnen 
hebben. Door op deze manier met de wereld om te gaan, raken veel 
kwaliteiten die niet zozeer een praktisch nut hebben, meer op de achter-
grond. Eigenschappen als kleuren, geuren, smaken, klanken en tac-
tiele kwaliteiten. Voor mij zijn deze kwaliteiten niet slechts secundaire 
kwaliteiten die bijverschijnselen zijn van fysisch-chemische processen, 
voor mij zijn dit de eigenschappen die de ervaring maken, de gegevens 
die je laten voelen dat je bestaat en dat het bestaan iets waard is.
Door de wetenschappelijke kennis van zaken, is de mens in staat om de 
natuur aan zich te onderwerpen. De grenzen van het mogelijke kunnen 
in allerlei gevallen worden verlegd. Er is geen algemene angst meer in 
Nederland voor een God of een hogere macht, of iets sacraals, die jou 
straft op het moment dat je grenzen probeert te verleggen. De mens 
denkt vaak zijn eigen god te kunnen zijn, maar onderschat hierin de 
kracht van de natuur zelf. We kunnen manipuleren wat we willen, maar 
daarmee krijgen we nog niet alles zoals we dat zouden willen. Aardbev-
ingen, tsunami’s en dergelijke blijven bestaan en op kleinere schaal, zijn 
we niet altijd in staat om bijvoorbeeld iets als een sterke onderstroom 
te kunnen inschatten op het moment dat we ergens gaan zwemmen. 
De mens wil zich machtig voelen. Door dit verlangen naar machtsuit-
oefening zijn we al wel in staat om de eigenschappen van organismen 
te manipuleren en hier de kwaliteiten zo te manipuleren dat het ons 
gunstig uit komt. Planten kunnen sneller groeien en groter worden. Het 
is ondertussen zelfs al mogelijk om organen buiten een mens te laten 
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groeien door simpelweg een kweekje te maken. De moderne civilisatie 
wordt gekenmerkt door de idee van de beheersing van de werkelijkheid. 
Techniek is de omvorming van de voorgegeven natuurlijke werkeli-
jkheid.
In het mythische perspectief, is de mens participant in een wereld die 
hij zelf niet gecreëerd heeft, maar juist is vervaardigd door iets van een 
hogere orde. Dit betekent, zoals ik al eerder zei, dat er bepaalde gren-
zen zijn. Ikzelf als product van deze tijd, vind het erg ingewikkeld dat 
ik kan dwalen in een bepaald soort grenzeloosheid. Er is een geloof dat 
uiteindelijk alles te begrijpen is, dat niks onverklaarbaar blijft, maar 
ook dat de mens verantwoordelijk is voor elke keus die hij maakt als 
autonoom wezen en dat hij na zijn keuze ter verantwoording geroepen 
kan worden. Dit heeft tot gevolg dat ik alles wil snappen en wil weten 
en als ik iets niet kan verklaren dan raak ik in paniek. Ik wil alles weten, 
maar een mensenleven is niet lang genoeg om alle verkregen informatie 
gedurende deze tijd en gedurende de geschiedenis, in mij op te ne-
men. Dan rest er nog een volgend probleem, want in de tijd dat wij alles 
menen te weten, weten wij mensen veel nog niet en dat frustreert, omdat 
wij denken de macht en wetenschap te hebben om dit wel te kunnen 
weten. Vervolgens kan je de weg kwijtraken in het verklaren van de nog 
onverklaarbare dingen. Het verlangen naar macht kan je ook ontzettend 
klein maken, omdat het een enorme verantwoordelijkheid met zich 
mee brengt. Je bent als het ware je eigen god. De keuzes leiden tot de 
gevolgen waarvoor jij hebt gekozen. Er zijn natuurlijk altijd invloeden 
van buitenaf, maar uiteindelijk kies jij ervoor hoe jij ermee omgaat en jij 
vormt je eigen werkelijkheid. 
In een wereld waar alles verklaarbaar lijkt, vind ik het moeilijk te ac-
cepteren dat ik sommige dingen niet kan snappen en dat ik op sommige 
dingen geen invloed kan hebben, dit vind ik beangstigend. Toch heb ik 
hier de keuze of ik mij bang laat maken door dit gegeven, of dat ik het 
accepteer en me er in mee laat gaan. 
In het mythische perspectief zijn regels aanwezig. Bepaalde objecten 
hebben een bepaalde symboliek, deze symboliek bevat een bepaald 
wonder, waardoor het beleven van deze existenties intenser wordt. Ik 
denk ook dat op het moment dat in de grenzeloosheid grenzen aange-
geven worden, er voor mij een bepaalde rust zou ontstaan. Die grenzen 
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zijn er dan nou eenmaal en op het moment dat je de grenzen over gaat 
dan zijn daar consequenties aan verbonden. Je weet waar je aan toe bent. 
Binnen deze grenzen kan verkend worden, maar op een manier dat je 
er niet meer in verdwijnt. Je hoeft niet bang te zijn voor het onbekende, 
want uiteindelijk kom je uit bij vastgestelde grenzen, die je veiligheid 
zullen bieden. Elke technische handeling zal worden gedaan volgens een 
sacrale of ceremoniële manier. Zo krijgt alles wat je doet de verdiende 
aandacht. Op het moment dat een handeling een bepaalde aandacht 
krijgt, stop je er veel van jezelf in. De uitkomst zal groter zijn dan wan-
neer je er een vluchtige handeling van maakt. Op deze manier haal je er 
voor jezelf ook meer voldoening uit. Uiteraard blijf je verantwoordelijk 
voor de gevolgen van je eigen keuzes. Er is echter voordat je de keuzes 
maakt al meer duidelijkheid over de gevolgen ervan, dit komt doordat 
er grenzen op zijn gesteld met daaraan verbonden regels. In de andere 
situatie die ik net schetste, de situatie waarin je zelf grenzen moet opstel-
len, is het zo dat je verantwoordelijk bent voor je keuzes. Het is mogelijk 
om van te voren over de gevolgen na te denken. Toch ben je niet altijd 
in staat om te beredeneren of het de juiste keuze is of niet, ook omdat er 
geen geschreven regels aan verbonden zijn. Het is dan compleet afhan-
kelijk van jouw subjectieve werkelijkheid en jouw regels of jouw keuze 
de goede keuze is. Uiteraard zijn er hier vaak twijfels over, want je weet 
dit alleen zeker op het moment dat jij zeker weet wie jij bent als mens en 
wat jouw ongeschreven regels zijn en waar jij voor staat. Er dient tevens 
beredeneerd te worden of deze ideeën in consensus zijn met de mensen 
voor wie jouw keuze ook gevolgen heeft. Hier komt een stukje empa-
thie om de hoek kijken. Het is een veel meer gecompliceerde manier 
van omgaan met keuzes. Op het moment dat er regels zijn, voor hoe 
men hoort te handelen buiten de wetten die er nu bestaan, volgens een 
bepaald geloof, is het makkelijker om een keuze te maken en je in te 
leven in je mede-geloofsgenoot.

Collage, Mei 2014, Anneke Gerrits
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Evolutie van de buxus, januari 2014, Anneke Gerrits
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De Buxus

Doet tekst de natuur wel recht aan? Want op het moment dat de mens er 
teksten over schrijft, komt er wel een betekeniswereld tussen de mens en 
de natuur, die los staat van de natuur. Hetzelfde geldt mijns inziens voor 
het maken van een foto of schilderij van de natuur. Het wordt van het 
onafhankelijke karakter ontdaan. Vaak als het om natuur gaat, gaat het 
niet om de natuur zelf, maar om de menselijke activiteit van het beschri-
jven en verklaren van natuurprocessen.
In hoeverre is er nog sprake van natuur op het moment dat ik een foto 
van de natuur maak?

Ik heb voor de buxus installatie een foto gemaakt van drie echte planten 
en een kunststof buxus bal. Er zijn dus drie ‘natuurlijke’ elementen aan-
wezig op de foto. Toch is de foto geen natuur, en zijn de planten op de 
foto geen planten meer. De ‘planten’ verwijzen naar een realiteit buiten 
de foto, één waar zij bestaan als driedimensionale existenties. Maar zelfs 
van de werkelijkheid waar zij naar verwijzen en waarin zij ‘bestaan’ kan 
je je afvragen in hoeverre zij daar bestaan als natuur. Op mijn foto laat ik 
verschillende fases zien waarin de mens de buxus aan zich onderwerpt 
en bij elk stadium kan je dezelfde vraag weer stellen, ‘tot in hoeverre is 
de buxus nog natuur?’ In de eerste fase heeft de mens de plant uit de 
grond gehaald, maar heeft hij verder geen manipulerende handeling 
uitgevoerd. De plant is niet gesnoeid en er is voor de plant nog de mo-
gelijkheid om te groeien. De mens heeft in dit stadium de plant nog geen 
water gegeven en ook geen Pokon of iets dergelijks toegevoegd. De aarde 
waar het plantje zijn wortels in heeft geworteld, is nog zoals de mens de 
aarde heeft aangetroffen, hij is nog ‘puur’. Nu kan er uiteraard de vraag 
gesteld worden tot in hoeverre de aarde waar de plant in heeft gestaan 
nog puur is, aangezien deze grond al tijden bewerkt wordt door de 
mens. Puur betekent ‘onbedorven’ en ‘onvervalst’. Ik gebruik het woord 
als ongeschonden door de mens. 
Wanneer wij een plant uit de aarde trekken, veranderen wij wat aan de 
natuurlijke loop van de plant. We hebben in de aarde gewoeld, waardoor 
de aarde niet meer zo ligt, zoals de aarde zou liggen zonder het toedoen 
van de mens. Aangezien de mens hier een verandering heeft aangebracht 
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in de ‘natuurlijke’staat van de aarde, is het geen natuur meer. Toch blijft 
de omgewoelde aarde dicht bij de natuur staan, aangezien de manipu-
latie minimaal is en de grond tevens onderhevig is aan natuurlijke 
verandering. Er kruipen allerlei organismen door en over de grond heen 
en de elementen zorgen ook voor veel veranderingen. Het verschilt natu-
urlijk ook weer per plek of er veel gemanipuleerd wordt met de grond. 
In een bos of op de bodem van de zee, ver van de beschaafde wereld af, 
wordt er niet veel veranderd aan de staat van de grond, zoals hij was 
voor er mensen op de aarde waren. Maar op een plek waar veel gewas-
sen doelbewust worden geplant voor de verkoop, wordt er veel gerotzo-
oid, zowel met de grond als met de gewassen. Zo worden er insecticiden 
gespoten en is er vaak een irrigatiesysteem en dergelijke.
De handeling van de mens om een plant uit de aarde te trekken, is ook 
weer een manipulatie. Door deze handeling uit te voeren, krijgt de mens 
macht over de plant. Degene die de plant uit de grond heeft getrokken 
is nu namelijk in staat om te bepalen voor de plant, waar de plant mag 
groeien en of de plant bestaansrecht heeft. Diegene kan ook bepalen 
of de plant weggegooid wordt of niet meer geplant wordt. Toch heeft 
de mens in deze fase nog geen ingreep gedaan waardoor de natuurlijke 
groeimogelijkheden worden ingeperkt. Deze natuurlijke eigenschappen 
blijven nog bestaan. 
In de volgende fase die te zien is op de foto, wordt er door de mens een 
uitspraak gedaan over de plaatsbepaling. De plant mag niet meer in zijn 
‘natuurlijke omgeving’ groeien, hij moet in een pot staan. Een pot die 
vervaardigd is door de mens. Deze pot is echter wel van grondstoffen 
met natuurlijke eigenschappen gemaakt, er zit dus nog wel een natu-
urlijk element in. Het aardewerk waar de pot van is gemaakt, wordt uit 
klei afkomstig uit de grond gemaakt. Wanneer een plant buiten in een 
pot wordt gezet, heeft deze plant meer kans op uitdroging wanneer het 
voor een langere tijd niet heeft geregend. In dit geval is de plant in de 
pot afhankelijker van de mens. 

In het tweede stadium, heeft de plant alsnog de mogelijkheid om te 
groeien naar zijn potentie. Nu komen we gelijk bij het grote verschil met 
de derde fase. In de derde fase is de plant nog steeds een plant, maar één 
die totaal in de hand wordt gehouden door een mens. Hij heeft geen 
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natuurlijke locatie meer, geen mogelijkheid meer om te groeien zoals hij 
zou kunnen groeien. Wanneer de buxus een andere vorm aan begint te 
nemen dan die van een bol, grijpt de mens gelijk in met zijn snoeischaar. 
De voedingsstoffen in de grond waarin hij staat, zijn op een gegeven 
moment op, dus ook daar moet de mens weer ingrijpen. Zoals te zien is 
op deze foto, staan deze planten binnen. Ik ben in dit geval degene die 
ze van water moet voorzien. Dat ik die verantwoordelijkheid neem, is te 
zien op de foto. Het water sijpelt tussen het zand door en zuigt zich in 
de poreuze klei. Om als plant in deze vorm te blijven verkeren, dient de 
mens er zorg voor te dragen. Wat is nog de meerwaarde van een ‘echte’ 
buxus, op het moment dat een mens streeft naar het behouden van een 
perfecte vorm? Blijkbaar zijn er meerdere mensen die zich dit afvragen, 
anders zou er nooit zoiets bestaan als een kunststof buxus bal. Voor de 
mensen die naar de ultieme perfectie streven wat vorm betreft is dit de 
aangewezen oplossing. De nep buxus bol blijft rond en zal waarschijn-
lijk altijd ronder blijven dan welke geknipte ‘echte’ buxus ook. Je hoeft 
een kunststof buxus bol nooit, maar dan ook nooit water te geven en 
natuurlijk hoef je hem ook nooit te knippen. Tevens is het zo dat een 
kunststof versie waarschijnlijk veel langer mee gaat, aangezien kunststof 
amper slijt. Daarbij komt nog het feit dat een nepversie goedkoper is. Ik 
heb tien euro betaald voor de ‘echte’ buxus en slechts zeven euro voor de 
neppe. Het enige nadeel is dat de kunststof versie kan verkleuren in-
dien hij te veel in de zon staat. Velen van ons vinden een buxus stinken, 
maar deze heeft geen geur. Er komen ook geen vieze beesten af op de 
nep versie, er zijn namelijk geen voedingsstoffen aanwezig voor deze 
organismen. Verzorging kost tijd en tijd is er in onze wereld niet meer, 
slechts een gebrek aan tijd. Tijd is geld. Tijd vliegt. Tijd is zeldzaam, dus 
we hebben geen tijd om moeilijk te prutsen om een buxus in de perfecte 
bolvorm te vormen. Dus wat is nog de meerwaarde van een echte plant? 



   22‘Buxus’, Installatie, januari 2014, Anneke Gerrits
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Voor mij heeft een echte plant wel degelijk een meerwaarde. Hoewel 
er oppervlakkig en praktisch gezien meer nadelen dan voordelen aan 
zitten, vind ik bijvoorbeeld de geur van planten vaak heel bijzonder. Je 
ruikt het wanneer je te maken hebt met een organische plant. Wanneer 
het lente is, ruik je dat het lente is. Wanneer het herfst is, ruik je dat het 
herfst is. Elk seizoen heeft zijn eigen geur die mede mogelijk gemaakt 
wordt door alle planten die groeien. Zo heeft de buxus ook een unieke 
geur. Deze specifieke geur roept bij mij herinneringen op. Herinner-
ingen aan Pasen en Palmpasen bijvoorbeeld. Met Palmpasen mochten 
alle kinderen die aanwezig waren in de kerk, neuzen in een enorme bult 
met buxustakken. We mochten zelf met een snoeischaar, een voorwerp 
dat normaal gesproken alleen iets was wat een volwassene vast mocht 
houden, takjes afknippen. Nadat we deze af hadden geknipt, mochten 
we ze in een gigantisch kruis steken. Dit kruis was gemaakt uit schuim, 
met gaas eromheen. Wanneer het kruis door de grote groep kinderen 
was gevuld, wat altijd binnen een mum van tijd gebeurde, werd het om-
hoog gehesen. Tot en met Pasen was het welriekende kruis te aanschou-
wen in de kerk. Ik keek er altijd vol bewondering naar. 
Naast de geur van een plant, vind ik het ook altijd fascinerend om een 
plant te kunnen zien groeien. Het is altijd een wonder om de nieuwe 
lichtgroene takjes te zien ontspruiten uit de wat oudere scheuten en om 
ze vervolgens te zien verkleuren in de intens diepgroene kleuren. Er ont-
staat een grote waaier aan diverse kleuren in één plant. Zelfs als je een 
buxus wilt knippen in een absurde vorm, is het mogelijk om deze fasci-
nerende ontwikkeling te aanschouwen. Leven zien en kunnen ervaren is 
zeker iets waardevols. Groei suggereert vooruitgang en staat ook sym-
bool voor optimisme en energie. Door voor een plant te zorgen, maak je 
onderdeel uit van het groeiproces, dit vind ik een eer. Dus voor mij heeft 
het zeker een meerwaarde om een buxus met natuurlijke eigenschappen 
te hebben in plaats van een niet-organische.
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Januari 2014, Anneke Gerrits

Buxus semper Virens, november 2013, Anneke Gerrits
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Vis, dood/leven en alles daartussen en -buiten

In het filmpje ‘vis’, probeer ik een vis, Roderick, aan te sporen om te gaan 
eten. Ik voelde oprechte wanhoop en boosheid op het moment dat ik de 
vis trachtte te laten eten. Ik weet echter niet of dit gevoel werd opgero-
epen doordat ik faalde in mijn poging om hem te voeren, of dat het ge-
voel werd veroorzaakt door andere zaken. Ik denk dat ik een algemeen 
gevoel had opgeroepen in mijzelf. Een gevoel dat ik krijg op het moment 
dat ik ergens de controle niet over heb, maar dit wel graag wil kunnen 
controleren. 
Ik heb zelf de regie over de woonplaats van de vis. Zo is het mogelijk 
voor mij om de woonplek te voorzien van plantjes en steentjes, of van 
ander decoratiemateriaal. Ik ben echter niet verplicht om überhaupt 
‘iets’ in de kom te zetten. Ik bepaal of de vis te eten krijgt, welke tem-
peratuur het water heeft en welke samenstelling het water heeft. Ik kan 
ervoor kiezen om de vis in de plastic zak te laten zitten, om hem los te 
laten in een meer, of om hem in een kom te doen. Uiteraard zijn er nog 
veel meer mogelijkheden waar ik hem ‘los’ zou kunnen laten. Ik laat 
hem los, maar laat hem niet los. Ik laat hem los in de zin dat ik hem de 
mogelijkheid geef om te zwemmen. Ik laat hem niet los, omdat ik de 
controle over hem uit wil oefenen tot in de meest vergaande zin. 

Film still uit ‘Vis’, januari 2014, Anneke Gerrits
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In het filmpje zeg ik dat ik goed voor hem zorg en veel voor hem over 
heb. Vanuit mijn perspectief is dit misschien zo, maar wanneer je naar 
de situatie kijkt als buitenstaander of vanuit de positie van de vis, zou je 
het tegendeel kunnen beweren. 
De wil en het verlangen om met veel liefde goed te zorgen voor iemand, 
kan soms verstikkend werken. 
Liefde kan omslaan in iets ongezonds op het moment dat je het té goed 
wil doen. ‘Ik wil graag voor je zorgen, ik wil graag leed voorkomen en er 
voor jou zijn.’ Tot in hoeverre is dit verlangen en de uiting ervan gezond? 
Wanneer wordt het een manipulatief controlespel en ontneem je vri-
jheid? Dit is een spel waar je zelf kapot aan gaat, omdat het niet mogelijk 
is om iemands pijn totaal weg te nemen, al wil je niets liever dan dit. 
Juist omdat je dit graag wil en je telkens faalt, voel je je steeds slechter. 
Het is nooit genoeg. De onmacht leidt tot wanhoop en wanhoop leidt tot 
een groter verlangen om te willen controleren. Als je niet in staat bent 
om de pijn weg te nemen, denk je degene kwijt te raken waar je veel van 
houdt. Je bent niet goed genoeg. Tegelijkertijd wordt de ander steeds 
benauwder door de verstikkende controle die je probeert uit te oefenen. 
Dit levert nog meer spanning op. 
In het geval van de vis wordt de vis enorm gestrest en dit kan zelfs leiden 
tot zijn dood. 
Liefde slaat om in boosheid, verdriet, wanhoop, totale wanhoop. Ik ga 
zelfs zo ver dat ik de vis op het droge leg om hem handmatig voer toe te 
dienen. Ik neem hier het risico dat de vis doodgaat. Is deze daad egoïs-
tisch? Kan ik een band krijgen met een vis? Een vis kan niet nadenken, 
een vis kan geen liefde voelen, het kan slechts instincten volgen. Vissen 
eten vaak hun eigen soort op. Ze hebben geen empathie, wel honger. 
Mensen eten ook hun eigen soort op uit wanhoop en noodzaak. Empa-
thie wordt egoïsme ten tijde van nood, levensdrift is het enige dat geldt.
Toen er net kolonisten in Amerika waren, werden ze voor een gedeelte 
op een gegeven moment ingesloten door Indianen. Op een bepaald mo-
ment hadden ze geen beschikking meer over voedsel, al het eten wat ze 
bij zich hadden gehad was op. De Indianen gaven hen niets. De zwak-
keren onder hen werden de dupe van de hongersnood. Kannibalisme 
manifesteerde zich onder de sterkeren. 
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Nog niet zo heel lang geleden zijn er botten gevonden van een dertien-
jarig meisje, dat heeft geleefd in die tijd. Maar afgezien van dit soort 
uitspattingen, is een mens in staat om liefde te voelen voor een ander en 
deze liefde met de ander te delen. 
Om terug te komen op de vis, ik wil hem voeden, omdat ik om hem 
geef. Maar als de vis niet wil eten, is het voeren dan uit eigenbelang, om-
dat IK wil dat hij het overleeft, of is dit uit belang voor de vis? De vis is 
gezond, dus hij is in staat om de noodzaak te ervaren om te eten. Blijk-
baar is het dus een egoïstische daad. Indien ik het eten in zijn mond zou 
proppen, zou de vis hoogstwaarschijnlijk ziek worden of doodgaan door 
een overdosis aan eten.  
Ik vroeg mij af of het moeten dwingen tot eten eigenlijk ook op mijzelf 
slaat. Toen ik het filmpje maakte ging het heel slecht met mij en als het 
slecht met mij gaat heb ik veel moeite met eten. Als ik op die momenten 
wil eten word ik misselijk en wanneer ik eten in mijn mond stop moet 
ik kotsneigingen onderdrukken. Ik val dan altijd in een razend tempo 
af. Dit wil ik uiteraard niet. Ik moet mijzelf dan altijd gaan dwingen om 
dezelfde hoeveelheid te eten als ik normaal doe: acht boterhammen, 
twee stuks fruit, een klein tussendoortje en een groot bord vol avon-
deten. Niemand gaat mij vertellen dat ik moet eten en ik hoef dit voor 
niemand te doen, laat staan dat iemand mij gaat dwingen om meer te 
eten. Ik moet dit echt voor mijzelf doen. Ik doe dat ook, ook al is dit zeer 
moeilijk. Ik probeer op die momenten het onmogelijk ogende mogelijk 
te maken. Op de een of andere manier zit er dan een kronkel in mijn 
hoofd, waardoor ik denk dat al het eten dat ik in mijn mond stop, er 
weer tien keer sneller uit komt dan dat ik erover heb gedaan om het erin 
te stoppen. Niet omdat ik dit wil, maar omdat het gebeurt.
De wereld die ik hier neerzet is weer een kunstmatige wereld, één die ik 
heb gevormd. In deze kunstmatige wereld heeft ‘natuur’ een plek gekre-
gen. De vis is op de wereld geworpen buiten het toedoen van een mens. 
De vissen hebben zichzelf voortgeplant. De plant groeit zoals hij zelf wil 
groeien. Toch plaats ik ze beide in een kunstmatige wereld, één die ik 
heb ingericht en waar ik macht in probeer uit te oefenen. 
Alvorens ik een filmpje had gemaakt met deze sluierstaart goudvis, had 
ik een andere vis gekocht. Een gele goudvis.
Voor ik goed en wel in staat was om een filmpje van de eerste vis die ik 
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had gekocht te maken, besloot hij mij te verlaten. Ik had hem welgeteld 
twee dagen. Mijn eerste vis noemde ik Roderick de eerste. Het was 
een gele goudvis en ik had hem juist deze naam gegeven om twee re-
denen. De goudvis was niet oranje gekleurd, zoals de normale en meest 
voorkomende goudvissen. Hij was geel, geel - oranje= rood. RODE 
Rick. Het bestaan van deze vis was tamelijk leeg en triest in zijn een-
voud. Het bestaan van een wezen, welk levend wezen dan ook, verdient 
eigenlijk beter dan te moeten leven in een kom waarvan de doorsnee 
nog niet eens 30 cm is. Een kom waarin, naar het schijnt, een vis blind 
wordt door de bolling in het glas. In Italië is een kom met deze reden 
ook verboden voor het houden van vissen. De wreedaard die ik ben. Ter 
compensatie van zijn armoedige bestaan, besloot ik hem een naam met 
aanzien te geven. Ik had Roderick 1 volgens alle instructies voorzien van 
een passende leefomgeving en hem netjes laten wennen aan het water. 
Dit had ik gedaan door hem eerst nog in een veel kleinere leefomgeving 
te houden: in een plastic zakje gevuld met het water uit zijn vorige lee-
fruimte. Acclimatiseren. Uiteraard had ik hem ook voorzien van voedsel. 
Het mocht echter niet baten. 
Voor zijn dood was hij woest aan het rond zwemmen met een lange 
sliert uit zijn anus, in ieder geval iets wat voor een vergelijkbaar iets 
doorgaat. Ik wist niet wat dit te betekenen had en zelfs nu blijf ik met 
vraagtekens achter. 
Het duurde even voor ik door had dat hij dood was, omdat mij meerdere 
malen ter gehore was gekomen dat een vis dood is op het moment dat 
hij gaat drijven. Die van mij bezat echter de specialiteit om dood te zijn 
en op de bodem te kunnen blijven liggen.
Hij bleef twee dagen op dezelfde plek liggen. Het water begon steeds 
troebeler te worden. Het is wel een vreemd idee, dat ik zo veel aanwezig 
ben op mijn kamer en er twee dagen lang niet zeker van ben geweest of 
mijn vis wel leefde of niet. Bij de meeste dieren heb je gelijk een besef 
van leven of dood. Wanneer een hond of een poes overlijdt, zie je gelijk 
dat het beest dood is. Buiten dat je het ziet, is het ook mogelijk om het te 
voelen en buiten de mogelijkheid om het te voelen is het zelfs mogelijk 
om het zonder directe aanraking met de huid te voelen. Soms is het zo 
dat als je een band hebt met iemand of met een dier, het mogelijk is om 
te voelen hoe de staat waar iemand in verkeert is. 
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Wanneer een persoon een hele intense band heeft met een ander per-
soon, dan is het zelfs mogelijk om te voelen hoe het met de ander is 
op het moment dat je niet bij diegene bent. Dit kan je op verschillende 
manieren ervaren, in dromen bijvoorbeeld. 
Toen het de eerste keer uit was met een bepaalde geliefde, droomde ik 
dat we samen in een kamer stonden met een ingebouwde hoogslaper, 
waar hij niet helemaal rechtop onder kon staan. We waren weer bij 
elkaar en het voelde niet meer zoals het ooit had gevoeld, doordat er 
te veel was gebeurd. Een geruststellende stem zei dat het allemaal goed 
zou komen als ik geduld zou hebben. Ik had geduld. Ik woonde bij mijn 
ouders toen ik deze droom had en ik had nog geen kamer. Nu woon ik 
in een kamer die er precies hetzelfde uitzag als de kamer in mijn droom. 
Het ging weer aan en alles bleek veel te gevoelig te zijn om weer een 
relatie te kunnen hebben. Er was te veel gebeurd. Ik had geduld, maar 
niet lang genoeg. 
Als het heel slecht gaat met mij of met mijn zus, dan weet mijn moeder 
dit ook, zonder dat wij het haar hebben verteld. 
Zo zijn er veel meer van dit soort ervaringen mogelijk. 
Ik heb gelukkig nog niet mogen ervaren hoe het voelt om iemand te 
verliezen aan de dood met wie ik een intense band heb. 
Maar hoe groot is de scheidingslijn tussen verlies aan dood of een verlies 
aan een breuk die onomkeerbaar is?  
Mijn geliefde kon niet bij mij blijven, doordat ik bijna dood was. Nu 
ben ik niet meer bij hem en is het niet mogelijk om contact met hem 
te onderhouden. Hij heeft, door het uit te maken, de onmogelijkheid 
gecreëerd voor mij om in zijn leven te zijn. Het is beide een manier om 
uit zijn leven te zijn. Wat is nog het verschil tussen volledig uit iemand 
zijn leven te zijn en te leven, of uit iemands leven te zijn door dood te 
zijn? Hij durft het niet aan om bij mij te zijn, omdat hij bang is dat hij 
me kwijt zal raken. Nu is hij mij kwijt. Wat is in deze zin nog het ver-
schil tussen leven en dood? Hij heeft mij dood laten voelen van binnen 
en ik ben uit zijn leven, dus ik ben misschien wel op twee verschillende 
manieren dood. Hoewel ik op twee verschillende manieren dood ben, 
ben ik ook springlevend. Wat houdt het dan in om levend te zijn en wat 
om dood te zijn? Dood kan het einde zijn van jouw biologische leven of 
het einde van jouw gevoel, maar het kan ook een enorme angst zijn; Je 
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bent als de dood voor iets. Iemand kan jou dood verklaren, zonder dat 
je daadwerkelijk dood bent, maar in zijn of haar ogen besta je niet meer. 
Je kunt jezelf doodverklaren, doordat je je dood voelt van binnen, terwijl 
mensen buiten jou je zien als springlevend. Wanneer je hart is gestopt 
met kloppen, is het misschien nog mogelijk om te leven, buiten jouw 
lichaam. Er is een mogelijkheid dat jouw ziel wel springlevend blijft 
rondzweven in een andere dimensie parallel aan deze. Tevens blijf je in 
het hoofd van sommige mensen levend. Herinneringen blijven en som-
migen zijn in staat om een aanwezigheid te voelen van de overledene. 
Wat waarheid is weet niemand, zelfs de mensen die menen het te weten, 
weten het niet. Deze mensen zijn namelijk nooit lichamelijk dood gewe-
est. Soms denk je dingen te weten en ben je ervan overtuigd dat ze zijn 
zoals je denkt dat ze zijn. De wil om te willen dat deze zaken zo zijn, kan 
een geloof aanwakkeren dat zo sterk is dat het ook echt jouw werkeli-
jkheid kan worden. Je kunt dingen gaan zien die er niet zijn, of dingen 
die er wel zijn, maar die een totaal andere vorm aannemen. Tevens kun 
je geloven, zonder dat er een wil aan ten grondslag ligt. 

Hemel, februari 2014, Anneke Gerrits
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Toen ik zwaar overspannen was, begonnen objecten en geluiden van 
tijd tot tijd andere vormen aan te nemen dan de vormen zoals ik ze 
doorgaans in mij op pleeg te nemen. Ik was licht aan het trippen zonder 
drugs. Ik dacht dat ik gek werd en begon te twijfelen aan de verschi-
jningsvorm van de werkelijkheid zoals ik hem kende. Ik begon te twijfel-
en aan alles. Ik vond het enorm beangstigend om geen enkele zekerheid 
meer te hebben en alles in twijfel te trekken. Op dit moment wist ik nog 
niet dat ik overspannen was. Ik wist toen ook nog niet dat overspannen 
zijn kan leiden tot dissociatie. Het was mijn geloof geworden dat niets is 
zoals ik dacht dat het was. Elk persoon leek een aliën en elk geluid klonk 
als een enorme explosie. Ik had vaak last van paniek aanvallen en kreeg 
ontzettende moeite met ademhalen, gepaard met hartkloppingen. Ik was 
ervan overtuigd dat ik gek werd èn ook nog dood ging. Zo kan je door 
het geloven in iets, jouw eigen werkelijkheid totaal veranderen. 

In mijn werk ‘mea culpa’, een video triptiek, gaat het mij ook om hoe 
de eigen beleving van de werkelijkheid te beïnvloeden is. In het linker 
filmpje is te zien hoe ik een gedicht voordraag waarvan alle regels 
bestaan uit zeven lettergrepen. Het is aan het schemeren en het donkere 
gebied van de geest wordt onthuld. Het gedicht wordt achter elkaar in 
een bepaald ritme herhaald. Het gedicht wordt gepresenteerd als nega-
tieve mantra. Je kunt zelf voor een groot deel bepalen hoe jij denkt. 
Uiteraard vergt het een bepaalde training, maar denken is te sturen. 
Wanneer je heel vaak negatieve dingen over jezelf zegt, ga je geloven in 
deze negatieve gedachten en wordt het onderdeel van jouw gedachten-
patroon. Los van alles wat er over jou wordt gezegd ben jij degene die 
het heft in handen heeft over hoe jouw zelfbeeld is. In herhaling en 
ritme zit een magische kracht, hoe vaker je iets hoort of zegt, hoe groter 
de invloed ervan is op je onderbewustzijn en soms zelfs ook op je be-
wustzijn. Ritme maakt het makkelijker om te onthouden. Ik heb mezelf 
in de filmpjes gebruikt, omdat het ook daadwerkelijk over mij en over 
mijn gedachten gaat. Ik herhaal deze gedachten, maar ik ben me er ook 
bewust van geworden. In het middelste filmpje zie je mij terwijl ik de 
zin ‘mea culpa, mea maxima culpa’ blijf herhalen. Terwijl je mij schuld-
bewust ziet zitten, zie je heel even het licht van de zon op mij schijnen. 
Dit is echter van korte duur. Het ‘mea culpa’ verwijst natuurlijk naar 
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de geloofsbelijdenis in de Katholieke kerk. Hier heb ik het in een ander 
gedeelte van deze tekst wat uitgebreider over. Ik doe een schuldbekente-
nis, omdat het mijn eigen ‘schuld’ is hoe ik met de werkelijkheid omga. 
Uiteraard heb je niet altijd invloed op de dingen die er gebeuren buiten 
je. Wel heb je invloed op hoe je met de dingen die er gebeuren omgaan 
en op hoe je over jezelf denkt. Natuurlijk zijn er altijd veel invloeden van 
buitenaf, maar uiteindelijk ben jij degene die kan kiezen wat je wel en 
wat je niet accepteert als waarheid en of je er op een positieve relativer-
ende manier naar kijkt, of op een negatieve manier. Als anderen zeggen 
dat jij waardeloos bent, hoeft dit niet daadwerkelijk zo te zijn. Er zijn 
zoveel mensen met zoveel verschillende meningen over wie jij bent en 
wat jij doet. Het is de vraag waar jij in wilt geloven en waar jij voor kiest 
om in te geloven. 
In het rechter filmpje ben ik te zien, vanuit een wat lager perspectief, 
waardoor je enigszins tegen mij opkijkt in de plaats van neerkijkt zoals 
in het eerste filmpje. Ik kijk niet zo triest als in het eerste filmpje en ik 
voel me ook oprecht blij. De zon schijnt lekker in mijn gezicht terwijl 
ik een positieve mantra voordraag. Ook deze mantra bestaat uit regels 
van zeven lettergrepen. Het getal zeven heeft veel betekenissen. Zo zijn 
er zeven hoofdzonden, maar nog veel belangrijker zeven sacramenten, 
zeven chakra’s, zeven dagen in de week en volgens de antroposofen kan 
het leven worden ingedeeld in delen van zeven jaar en het getal wordt 
gezien als geluksgetal. In dit deel, het positieve deel, draag ik de mantra 
veel sneller voor. Dat ik het sneller voorlees komt voort uit het enthou-
siasme dat deze mantra bij mij opriep. Op de achtergrond zijn af en toe 
geluiden te horen, maar ondanks het geluid om mij heen, blijf ik gefo-
cust. Het buiten hoort erbij. Ik zeg in de tekst ook dat ik ook gelukkig 
ben met de dingen om mij heen. Op de achtergrond is een lachend kind 
te horen. De verstoringen worden geaccepteerd en opgenomen in het 
genot. Een lachend kind staat voor nieuw jong leven en energie, net zo-
als waar ik voor sta in het filmpje.
Niet alleen door te geloven in bepaalde dingen is jouw werkelijkheid 
totaal te manipuleren.
Door het aanvullen, of juist door het gebrek aan stofjes in je hersenen 
kan er zo absurd veel veranderen aan hoe jij de waarneembare werkeli-
jkheid ervaart. Onafhankelijk van het geloof in de werking van bepaalde 
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stofjes, hebben de stofjes een uitwerking. Drugs als MDMA kunnen je 
extreem blij laten voelen doordat het de aanmaak en het gebruik van 
bepaalde stofjes stimuleert. Een paar dagen later heeft het als gevolg dat 
er gebrek is aan serotonine, norepinephrine en dopamine, waardoor 
je je extreem down kan voelen. Dit terwijl daar buiten het gebruik van 
deze drug geen reden toe was geweest. Toch, ondanks dat het de aan-
maak van die stofjes stimuleert, wil het niet zeggen dat het je altijd blij 
laat voelen. Op het moment dat je je er bewust van bent dat het gevoel 
kunstmatig is en ziet hoe belachelijk iedereen er eigenlijk van wordt, is 
het juist heel deprimerend. MDMA beïnvloedt vooral jouw stemming 
en zorgt ervoor dat je veel dingen intenser ervaart, maar tegelijkertijd 
verdooft het ook. Het is mogelijk om visuals te krijgen van MDMA, 
maar dat komt niet heel veel voor. LSD daarentegen verandert alles. 
Niks is meer zoals het is, het is mogelijk om in de meest vertrouwde 
omgeving niets meer te herkennen op de manier dat je het gewend bent. 
Het gekke hier aan vind ik, dat het allemaal in jouw hoofd gebeurt. 
Degene die naast jou zit ervaart alles op precies hetzelfde moment echt 
totaal anders. In hoeverre dit het geval is zonder drugs is natuurlijk 
moeilijk te zeggen. Ik kan nooit weten hoe iemand de ‘werkelijkheid’ 
ziet, maar er is een grote consensus tussen wat jij en ik menen te zien 
normaal gesproken. Een kopje, is een kopje, met de daar aan toegekende 
beschrijving. Als ik een kopje aanwijs, weet degene aan wie ik het aan-
wijs dat dit een kopje is. We hebben bepaalde afspraken gemaakt over 
wat de definitie is van verschillende objecten. Of we het daadwerkelijk 
hetzelfde zien weten we niet, maar wat we wel weten is dat een kopje 
een kopje is in jouw ogen, maar ook in de mijne. Wanneer je LSD op 
hebt, is een kopje geen kopje meer, het kan alles worden. Dit geldt niet 
alleen voor het kopje, maar voor alles. Alles kan alles worden. Zelfs niets 
kan alles worden. De donkerte voor jouw ogen bestaat niet, dat niets 
wordt zelfs een nieuwe wereld. Er is hierbij een mogelijkheid om het te 
besturen en hier weer in je eigen werkelijkheid voor een deel te creëren, 
maar de kans dat je dit kan is minimaal. Het wordt gevormd. Tot in 
hoeverre is jouw eigen werkelijkheid te vormen en tot in hoeverre wordt 
deze in jouw schoot geworpen? Het blijft altijd de grote vraag die niet 
te beantwoorden is. Tijdens mijn LSD trip had ik niet alleen geen idee 
hoe de zichtbare werkelijkheid in elkaar zat, ik snapte er namelijk geen 
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snars van, maar de tijd liep ook niet chronologisch meer, geluiden waren 
anders, drie-d werd twee-d en vice versa, regels bestonden niet meer en 
ik wist niet meer wat buiten en binnen was, zowel niet bij mijn eigen 
lichaam, als bij het huis waar ik mij in bevond. Ik had het gevoel dat ik 
naar de wc moest, maar ik wist niet of ik ook daadwerkelijk een boodsc-
hap achter had gelaten of dat ik het op de vloer had gedaan, op de plek 
waar ik moest. Als een dier. Een dier poept en plast waar hij of zij wil, 
zonder disciplinering door de mens. Ik dacht dat alles seks was en dat 
het mogelijk was om met iedereen seks te hebben en dit met iedereen 
vol met liefde te delen. Seks bestond zelfs buiten dieren en mensen, alles 
was een grote vloedgolf van seks. Tegelijkertijd was het niet alleen een 
stroom van seks, maar het maakte ook niet meer uit waar je poepte en 
plaste. Ik vond dat het onzin was dat mensen praten over poep en plas 
alsof het iets vies is, het hoort immers bij jouw natuur en zolang het nog 
in jouw lichaam zit wordt er niet vies over gedaan. Ieder mens is mens, 
ieder mens heeft recht op liefde en geluk, gewoon omdat hij of zij mens 
is. Waarom zou je dit dan niet iedereen geven en vice versa? Grenzen 
bestaan niet, slechts in jouw hoofd en alles wat in jouw hoofd zit is aan 
te passen. De werkelijkheid als een plek waar alles in elkaar overvloeit 
en onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dood is slechts een denkg-
rens en leven is wat altijd bestaat en ook niet weg te denken is. Op het 
moment dat je leven wegdenkt ben je niet meer in staat om hier over na 
te denken, want je bestaat niet meer. Toen ik Roderick 1 had, besefte ik 
mij een tijd lang niet dat hij dood was. Voor mij was hij nog levend. Ik 
wilde niet dat hij dood was. Ik was gehecht aan hem geraakt op de een of 
andere vreemde manier. Hij had voor mij dezelfde functie als een lava-
lamp. Ik kon er eeuwen naar kijken en werd er rustig van. Vis therapie. 
Ik liet hem in zijn kom rotten, zodat ik naar hem kon blijven kijken en 
zijn dood niet hoefde te accepteren. Uiteraard had ik ook geen zin om de 
kom met een dood beest erin schoon te maken, maar dat was slechts een 
bijkomstigheid. Ik besloot dat ik hem, zelfs in zijn dode status, erg mooi 
vond. Ik wilde hem vereeuwigen. De vis die voor mij meer dood dan le-
vend en in zijn dood meer mooi dan lelijk was. Ik wilde hem het eeuwig 
leven geven, door hem te vereeuwigen op foto’s. Op deze manier wilde ik 
ook dat zijn bestaan meer waard zou worden.   
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Seks en dood en alles daar tussenin

Seks, dood en leven en alles daar tussenin bleek samen te komen in mijn 
trip. Alles was met elkaar verbonden, zelfs het meest smerige leek on-
derdeel te zijn van het meest mooie en het meest mooie leek de grootste 
hel te worden. Helaas blijft deze ervaring niet alleen voorbehouden voor 
een trip. De meest hemelse ervaring kan omslaan in de grootste hel en 
vice versa. Met liefde als de grootste speelbal van het leven. 
In de film ‘Nymphomaniac’ kwam alles samen, wat onverenigbaar en 
tegelijkertijd verenigbaar blijkt te zijn om vervolgens uit te monden in 
de tragedie van het leven.
Op het moment dat Joe, de vrouwelijke hoofdpersoon van de film, het 
heeft over de onverzadigbaarheid van seks, besefte ik mij dat ik weet wat 
dit voor gevoel is. Na vijf jaar geen vrijgezel te zijn geweest en het geluk 
te hebben gehad dat ik de meest intense seks kon hebben die ik wilde, 
beland ik in rare situaties als vrijgezel. Het hebben van seks met persoon 
x1, persoon x2 en x3 was raar. Met persoon x1 was het slecht, maar 
ondanks dat het slecht was wilde ik nog een keer, in de hoop dat het de 
volgende keer beter zou zijn. Nee, het bleek niet zo te zijn. De derde keer 
dat hij wilde, kon het mij niet veel schelen. Ik vond persoon x1 wel heel 
aardig en hij was niet lelijk, dus waarom ook niet, hij ook weer blij. Met 
persoon x2 was het wel oké. Nadat hij klaar was, wilde ik nog een keer. 
Ik had zin, het gebeurde en het was weg voordat ik het had gevoeld, 
daarom wilde ik nog een keer. Ik besefte mij dat dit gevaarlijk was. Het 
had mij niet laten voelen wat ik wilde voelen, het had mijn gevoel niet 
verzadigd en deze onverzadigbaarheid is iets gevaarlijks. Je wilt blijven 
proberen tot je wel het goede gevoel krijgt, maar dit ga je niet krijgen. 
Waarom doe je dit? Omdat je hoopt iets te vinden. Om te voorkomen 
dat je gekwetst wordt sluit je je gevoel af. Terwijl je gevoel essentieel is 
voor wat je zoekt. Maar op het moment dat je je hart open zet voor een 
onbekende, raak je te snel gehecht aan iemand, met een grote kans dat 
je gekwetst wordt. Er is geen ruimte voor iedereen in jouw hart en niet 
iedereen heeft ruimte in zijn hart voor jou. Hoe vaker je het doet,  hoe 
meer je je afsluit en hoe leger het wordt. Je zit vast in een cirkel van 
negatieve bevestiging waarin de hoop en het geloof in liefde vervliegt. 
Alle mannen zijn te verleiden en alle mannen gaan vreemd. Dat zijn de 
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gedachten die je iedere keer weer opnieuw bevestigt door het weer op 
dezelfde manier te doen. Bij persoon x3 was het nog merkwaardiger, 
deze bleek mij leuk te vinden. Aan alles wat ik deed merkte ik dat hij 
alles wat hij deed met liefde deed. Hij wilde elk stukje van mijn lichaam 
in zich opnemen en liefkozen. Nu zou je denken dat dit hetgeen is wat je 
zoekt. Dit was mijn hypothese. Als je geen relatie wil met iemand, maar 
wel behoefte hebt aan seks, zou je denken dat dit de meest bevredigende 
mogelijkheid is. Het was ook heel fijn, maar nadat het voorbij was en het 
geland was, besefte ik mij dat ik nu te gevuld was, waardoor ik er juist 
een afkeer van kreeg. Het onverzadigbare was gevuld op een manier dat 
het bijna explodeert en je er van moet overgeven. Wordt empathie in dit 
geval je vijand? Is dit omdat je je beseft dat hij jou iets geeft wat jij niet 
kan geven en dat je hier medelijden mee hebt? Of is het veel egoïstischer 
nog. Is het zo dat je weerzin krijgt bij het verstikkende idee van een 
relatie? 
Het is natuurlijk om seks te hebben, het is een instinct, een drift. Is het 
dan niet juist natuurlijk om nymfomaan te zijn? Je voert hetgeen uit 
waarvoor je gemaakt bent, je doet een poging om je voort te planten, 
ook al is het niet met die intentie. Zou het niet iets heel gecultiveerds 
zijn om het zijn van een nymfomaan als iets negatiefs te zien? Volgens 
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de natuur zou een vrouw seks moeten hebben tot ze zwanger is. Een 
man daarentegen heeft geen stop, of slechts een tijdelijke korte stop. Het 
zaad van een man blijft rijkelijk vloeien en de man is gemaakt om zoveel 
mogelijk nazaten op deze aardkorst te zetten. Afgezien hier van, bestaat 
er natuurlijk ook iets als gevoel en genot en het besef ervan. 
Joe vond het niet erg om bezig te zijn op de manier dat ze bezig was, 
tot ze zich besefte dat ze niks voelde, zelfs niet op het moment dat ze 
het hoorde te voelen. Het gevoel van het zou moeten, is weer een ge-
cultiveerd gegeven dat ervoor zorgt dat jij iets negatiefs voelt op het 
moment dat jij niet naar behoeven functioneert. Als dit onzichtbare, 
wijzende vingertje van de buitenwereld naar jou er niet was, was het 
misschien wel een hele andere situatie geweest. In die situatie zou het 
mogelijk niet als ‘erg’ ervaren worden indien je geen gevoelens tijdens 
het hebben van seks met iemand van wie je houdt hebt, of wanneer je 
oneindig veel seks hebt met meerdere mensen. Zolang niemand tegen 
haar had gezegd dat het geheime ingrediënt van seks, liefde is, had ze 
waarschijnlijk niet geweten wat ze had gemist. 
Tegelijkertijd is bewustzijn, zowel van gevoel als gedachten dat wat een 
mens onderscheidt van dieren. Wij als mens zijn echter wel in staat om 
het gevoel enigszins te sturen door het leren sturen van gedachten. Er is 
een aanleg voor een bepaalde manier van denken, maar zelfs die manier 
is uiteindelijk te controleren door het trainen van je hersenen. Bewustzi-
jn is de sleutel. Emoties zijn primair. Je kunt er voor kiezen hoe je er mee 
om gaat, maar het gevoel is primair. Zelfs op het moment dat je ervoor 
kiest om je gevoel af te sluiten, doet het onbewust wat met je. Er vanuit 
gaande dat emoties en bewustzijn de eigen zijn, zou het nymfomaan-zijn 
juist wel weer tegen je natuur indruisen. Je moet immers je gevoel uit 
kunnen zetten om seks te kunnen hebben met zoveel verschillende man-
nen en in die hoeveelheid. Aangezien we er nu vanuit gaan dat het heb-
ben van gevoel en bewustzijn onderdeel is van mens zijn, is de daad te-
gen de natuur in. Het hebben van seks op dwangmatige manier, zonder 
enig gevoel, wordt kunstmatig. Degene met wie je het doet is tot op een 
zekere hoogte vervangbaar en jijzelf handelt als een geprogrammeerde 
robot. Je kent de handelingen, je weet wat een man wil, of niet, maar dat 
doet er eigenlijk ook niet meer toe. Slechts de handelingen doen ertoe. 
Je weet hoe je moet bewegen, meer is er niet nodig. Het lijkt alsof je je 
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tijdelijk terugwerpt op je natuurlijke instincten, maar tegelijk is het niet 
volkomen mogelijk. Je hebt de controle, maar je hebt geen controle. De 
verslaving leidt jou en tegelijkertijd probeer je je gevoel onder controle 
te houden. Je laat je gaan, maar je laat je niet gaan. Je houdt jezelf niet in, 
je doet waar je naar verlangt en gaat dit achterna. Dit klinkt echter vrijer 
dan dat het is, want echt laten gaan tijdens de seks kan niet, want het 
gevoel wordt in bedwang gehouden. Hetgeen waarnaar je verlangt op 
korte termijn, blijkt ook niet het verlangen te zijn voor lange termijn. Er 
bestaat een snel verlangen om de seks te hebben, maar het veel diepere 
verlangen is het verlangen naar liefde. Seks waarbij degene daadwerkeli-
jk om jou geeft en elk stukje van jou koestert en aandacht geeft. 
Op het moment dat Joe zich vervelend voelt, pakt ze een boek dat 
volgeplakt is met bladeren van verschillende bomen. De natuur is haar 
rustpunt. Ze gaat vaak wandelen in een park met veel mooie bomen, 
het park waar ze met haar vader ook al kwam als klein meisje. Wanneer 
ze wandelt in het park, kan ze ontsnappen aan de hectiek van het heb-
ben van een fulltime baan en de planning van het hebben van seks met 
acht verschillende mannen op een dag. Waarschijnlijk is het lopen door 
het park, dit ritueel, het enige waarbij ze zich rustig voelt en mogelijk in 
staat is om echt te genieten. De baken van hoop in haar sleur. De natuur 
is voor haar verbonden aan haar vader. Haar vader leerde haar naar de 
natuur te kijken. Hij was tevens één van de weinige, of zelfs de enige die 
echt van haar hield en vice versa. 
Wanneer Joe een poging doet om van haar `seksverslaving’ - zoals ze het 
zelf weigert te noemen, want volgens haar is deze naam alleen voorbe-
houden aan vrouwen die bevestiging blijven zoeken in seks terwijl zij het 
daar niet voor doet en zij gewoon vindt dat ze van seks houdt - wordt 
haar verteld dat ze alles in haar huis dat haar doet denken aan seks, uit 
haar huis moet verwijderen. Het blijkt zo te zijn dat bijna alles in haar 
huis haar aan seks doet denken en dat dus ook bijna alles moet worden 
weggehaald en af moet worden getaped. Er blijft vrijwel niks over. Ze 
mag niet met seks bezig zijn. Er komt een besef dat ze eigenlijk bijna 
niets heeft buiten seksgerelateerde dingen, slechts het boek dat boomb-
laadjes bevat. Het blijkt haar niet meer genoeg te doen om als houvast 
te kunnen dienen om haar ziekte tegen te gaan. De liefde is niet meer 
voelbaar, alle liefde is uit haar leven gebannen. Ze besluit zich voorgoed 
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over te geven aan het liefdeloze, alle hoop op liefde is toch vervlogen. 
Dat liefde steeds verder van haar verwijderd raakt in deel twee, blijkt uit 
meerdere dingen. De liefde raakt niet alleen steeds meer verwijderd van 
haar, maar er wordt ook steeds duidelijker dat zij niet gemaakt is voor 
de liefde. Toen ze twaalf jaar oud was en op fieldtrip was met haar klas, 
lag ze ergens verwijderd van de andere kinderen in het hoge gras. Op 
het moment dat ze daar lag te dagdromen, verschenen aan haar twee 
vrouwen. Joe wist tot Steligman haar ervan verwittigde wie dit waren, 
niet dat het andere vrouwen waren dan heiligen. Joe dacht dat één van 
de twee vrouwen de heilige maagd Maria was, dit was echter niet waar. 
Steligman laat haar weten dat het gaat om een bekende hoer uit de ge-
schiedenis en om een andere bekende vrouw die symbool stond voor de 
nymfomanen. Tijdens het zien van dit visioen krijgt ze een orgasme. Dit 
lijkt al een voorteken te zijn voor haar bestaan als nymfomaan. Op een 
ander moment in de film staat Joe tegenover een kale, scheefgegroeide 
boom. Ze staat er niet dichtbij, integendeel, het lijkt alsof er een ruimte 
tussen hen in is die niet te overbruggen is. De boom, die als symbool 
voor liefde was gegroeid in de film, lijkt geen connectie meer met haar te 
hebben. Ze lijkt terug te blikken in het verloren verleden. 
De enige man die haar hart kon beroeren, was de eerste man die haar 
ontmaagde op een ontzettend liefdeloze manier. Een manier waarop 
je je ook kan afvragen of hij er überhaupt van kon genieten. De daad 
bestond slechts uit stoten, die zo betekenisloos waren dat ze te reduceren 
waren in cijfers. Cijfers die in de film overigens wel weer een betekenis 
kregen aangezien het getallen waren die in de Fibonacci reeks thuis 
hoorden. Het betekenisloze krijgt hier betekenis, net als veel andere 
handelingen uit de film en vice versa. Het blijkt ook een van de weinige 
mannen te zijn met wie ze het hebben van seks kan uitstellen, hoewel ze 
hem wel aantrekkelijk vindt. Juist omdat ze merkt dat ze van hem houdt 
waarschijnlijk en omdat ze tegen de liefde is. Wanneer ze het toch een 
kans wil geven, blijkt hij verdwenen te zijn met een andere vrouw. Toeval 
bestaat niet, maar een tijd later vindt ze stukjes verscheurde foto waar hij 
op staat met zijn (ex-)vrouw, toevallig is hij niet ver van deze stukjes ver-
wijderd en ontmoeten ze elkaar weer. Het lijkt even alsof het zo moest 
zijn, twee mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen en elkaar in 
verschillende fasen van hun leven weer tegenkomen. Deze keer op een 
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moment dat ze er beiden klaar voor lijken te zijn. Ze voelt zich veilig 
en thuis bij hem. Al spoedig volgt een kind, hoewel deze eigenlijk niet 
gewenst was. De ‘liefdesbaby’ grijnst haar toe wanneer hij uit haar komt, 
op een duivelse manier. Ze is niet in staat om met de baby om te gaan 
en gaat op een nogal liefdeloze manier met hem om. Ik denk niet dat ze 
geen liefde voor hem voelde. Ze voelde zich echter te schuldig tegenover 
het kind over haar bestaan. Haar liefdeloze bestaan. Haar drang om 
seks te hebben was groter dan de verantwoordelijkheid die gepaard gaat 
met moederliefde. De sterkste vorm van liefde, naar het schijnt. Het 
besef voor haar dat het zo erg gesteld was met haar, liet haar zo schuldig 
voelen dat ze tot de conclusie kwam dat het ontvangen van liefde niet 
verdiend was door haar. Ze was het niet waard. Je kunt zoveel liefde kri-
jgen als er bestaat, maar op het moment dat zelfhaat zo groot is, dat het 
schuldgevoel verteert en de gedachte bij je losweekt dat jij het niet verdi-
ent om liefde te ontvangen, dan is het totaal zinloos om in een relatie 
te zijn. Elke keer dat je weer een fout maakt, haat je jezelf nog meer en 
verwijder je jezelf verder van degene van wie je houdt, maar ook verder 
van je eigen liefde. Ze besefte zich dat door haar eigen destructieve 
gedrag, ze degene van wie ze houdt ook kapot maakte. De beste mogeli-
jkheid was om gewoon weg te gaan, zodat degene die ze achter zou laten 
nog enige mogelijkheid op geluk zouden kunnen hebben. Haar last was 
voor haar zelf nog enigszins draagbaar, mits ze hem voor haarzelf kon 
dragen en niet hoefde te delen. Liefde zou de grote sleutel zijn geweest 
voor seks, maar in de relatie die ze had bleek het niet genoeg te zijn. Ze 
voelde niks meer. Stoppen met het hebben van seks was ook geen optie. 
Wanneer je vindt dat je het niet verdient om liefde te ontvangen, is het 
ook moeilijk om liefde te ontvangen tijdens seks. Wanneer vertedering 
en subtiele aanrakingen staan voor liefdevolle seks, is er meer nodig 
om je daadwerkelijk wat te laten voelen. Pijn is een uitkomst. Licha-
melijke pijn om de geestelijke pijn te overstijgen. Straffen kan worden 
uitgebreid tot genot. Deze pijn is voor jou gerechtvaardigd, omdat je 
vindt het te verdienen na alles wat jij hebt veroorzaakt aan leed op de 
wereld. Juist omdat jij vindt dat dat wat jou toekomt gerechtvaardigd 
is en dit het enige is wat op gelijke voet staat met jouw verrichtingen, 
is dit een genot. Voor even wordt de focus verlegd van geestelijke pijn 
naar lichamelijke pijn. Je wordt tijdelijk ontheft van een pijn die altijd 



47

aanwezig is door een focusverlegging die nergens anders mee te behalen 
is, omdat geen kracht intenser lijkt te zijn dan deze. Het schuldgevoel 
wordt al voorspeld op het moment dat het nymfomane bestaan nog een 
‘onschuldige’ ontdekkingsreis lijkt van een experimentele tiener. Wan-
neer Joe nog bij de ‘flock’ zit, een groep met sexperimentele tieners, 
hebben ze een slogan: ‘mea vulva, mea maxima vulva’. Dit verwijst naar 
het confiteor (‘confiteor’ betekent: ‘ik beken’) in de katholieke kerk: ‘mea 
culpa, mea maxima culpa’. Dit is slechts een klein onderdeel, maar wel 
het meest bekende onderdeel. Mea culpa, mea maxima culpa, betekent 
door mijn schuld, door mijn grote schuld. In de katholieke kerk zit een 
ontzettend wijzend vingertje verstopt dat jou je ontzettend schuldig laat 
voelen. Tijdens de mis wordt de schuldbelijdenis herhaaldelijk afgelegd. 
Het is een vast onderdeel van het ritueel. Wanneer het wordt opgezegd 
beken je iedere keer weer opnieuw dat je schuldig bent aan het begaan 
van vele fouten. Je hebt standaard gezondigd en bent min of meer op 
de wereld geworpen als zondaar. In een ander standaard gebed van 
de katholieke kerk, het Weesgegroetje, wordt er weer de vraag gesteld 
‘bidt voor ons zondaars’, of eigenlijk is dit een gebiedende wijs, maar 
aangezien je god niets kan gebieden, is dit een tot gebod veranderde 
vraag. Buiten deze schuldbelijdenis die elke keer dat je naar de mis gaat 
weer afgelegd moet worden, werd er vroeger ook nog min of meer van 
je verwacht dat je regelmatig de biecht af liet nemen en elke keer al je 
fouten op ging biechten. Het was alleen mogelijk om van de schuld af 
te komen als je de opdrachten vervulde die de priester jou gaf, als een 
soort medium van god. Deze opdrachten heetten boetedoeningen. Je 
wordt min of meer gedwongen om je continu schuldig te voelen, want er 
moet altijd gebiecht worden, dus er is altijd wel wat te verzinnen wat je 
fout hebt gedaan. Het is een ware schuldcultus. 

Toen ik nog een klein kind was, gingen wij vaak naar de kerk. Als kleine 
ukkepuk had ik uiteraard geen besef van de lading van bepaalde woor-
den, laat staan de lading van de verhouding van de woorden tot elkaar. 
Hetgeen waar ik in geïnteresseerd was tijdens de missen, waren de 
liederen en het ritmische voorlezen van bepaalde teksten. Het ritmisch 
voordragen van de teksten had iets betoverends, soms raakte ik er voor 
een paar seconde van in een trance. Gek genoeg vond ik de liederen in 
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andere, voor mij vreemde talen, het mooist. Gregoriaans, Latijn, Frans. 
Ik zong vrolijk mee, ook al had ik werkelijk geen idee van wat ik aan het 
zingen was. Ik word nu nog rustig van het luisteren naar Gregoriaanse 
gezangen, terwijl ik sommige teksten van de katholieke kerk verafschuw. 
Het gekke aan het blijven herhalen van een bepaalde handeling, of het 
herhalen van bepaalde teksten, hetzij in je hoofd, hetzij buiten je hoofd, 
is dat het blijft hangen. De betekenis van hetgeen wat je blijft herhalen, is 
hoogstwaarschijnlijk aanwezig in je onderbewustzijn en iedere keer dat 
het weer wordt herhaald wordt het opgeroepen in jouw onderbewustzi-
jn. Doordat het in het bewustzijn al zo vaak herhaald is, is het echte 
besef van wat de woorden betekenen niet meer aanwezig op het mo-
ment dat je ze uitspreekt. Ze zijn vaak onderhevig aan een ritme, waar 
de betekenis in weg sijpelt. Ik heb het idee dat veel kerkgangers zich er 
niet meer bewust van waren en zijn wat ze nou ècht allemaal op aan het 
dreunen waren en zijn. Alles gaat op de automatische piloot. Zelfs als 
sommige zich wel bewust zijn van de teksten, betwijfel ik of het echt tot 
ze doordringt wat de woorden betekenen. 
Herhaling en regelmaat biedt rust. Innerlijke rust. Het doet er daarom 
misschien ook niet toe wat er gezegd wordt, slechts dat het in de vorm 
van een mantra is gegoten. Toch merk ik dat de schuldcultus, hetzij 
bewust, hetzij onbewust, heel wat voeten in de aarde heeft. Bij ons thuis 
speelde schuld altijd een grote rol. Mijn vader heeft in het seminarie 
gezeten en mijn broer in het klooster. Hoewel wij vanaf mijn twaalfde 
niet echt meer wat met het geloof deden in huis, is ‘schuld’ altijd een 
aanwezig iets geweest. Ik denk dat het nadrukkelijke, wijzende vingertje 
van schuld bij mijn vader heeft gezorgd voor het ontkennen van welke 
schuld dan ook die hem toebehoorde en voor het doorverwijzen van 
deze schuld naar ons. Ik ontkom er niet aan om mij over alle fouten die 
ik heb gemaakt, mij enorm schuldig te voelen, soms in zo’n grote mate 
dat ik er bijna aan ten onder ga. Ik herken dit bij Joe. Ze werd verteerd 
door haar schuldgevoel en het ‘mea vulva, mea maxima vulva’, was hier 
een voorteken van. Niet alleen was dit een voorteken, tevens was dit 
een reine vorm van verkettering. Door een schuldbelijdenis om te keren 
in een nympfomanen belijdenis, het bekennen van de zonde, niet als 
zonde, maar als geloof. 
Joe voelt zich zelfs ongemakkelijk bij het zien van een icoon van de hei-
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lige maagd Maria.
Uiteindelijk komt ze op de biecht bij Steligman. Een biecht die niet 
heel anders loopt dan al haar tevergeefse pogingen om schoon schip te 
maken. Het lijkt voor een kort moment zo te zijn dat ze haar leven gaat 
beteren, ze krijgt kans na kans om een beter leven aan te grijpen, toch 
kiest ze voor de duivel. Ze schiet haar onschuldige priester dood. Er zat 
niets dan goedheid in de man die zijn levenservaring niet op had gedaan 
door te leven, maar door zich te verstoppen in boeken. Hij probeerde de 
wereld om zich heen te begrijpen door boeken, ook haar probeerde hij 
te begrijpen door boeken. Wanneer zijn onschuldigheid wordt vervuild 
door een niet zo onschuldige handeling, geeft Joe niet alleen haar geloof 
in liefde op, maar haar geloof in de mensheid. Hij was haar laatste hoop, 
maar hij maakte misbruik van de situatie. Nu moet ook de schijnhoop 
van zijn bestaan worden ontdaan. 
De natuur is van zichzelf slecht, ook al doet hij zoveel pogingen om goed 
te lijken. Het is een wolf in schaapskleren. ‘homo homini lupus est’, ‘De 
mens is voor de andere mensen een wolf ’. Dit citaat is afkomstig van de 
filosoof Thomas Hobbes. De conclusie die getrokken wordt in de film, 
doet mij denken aan zijn theorie. De natuurlijke toestand van de mens is 
‘bellum omnium in omnes’, een oorlog van allen tegen allen. Met andere 
woorden, iedere mens is puur egoïstisch. Zonder sociaal verdrag zou 
iedereen elkaar uitmoorden uit eigenbelang. De fysiek sterken hebben 
de fysieke krachten, de fysiek zwakkeren kunnen de fysiek sterkeren 
aan door het vormen van listen. Deze toestand zou zonder verdrag tot 
totale destructie van de mensheid leiden. Dit is de reden dat er wetten 
en regels bestaan. Om deze regels te kunnen naleven, dient men stukken 
van de eigen vrijheid in te leveren en samen te werken. Dit alles is niet 
uit liefde voor de ander, maar uit bescherming van het ego. Uiteraard 
worden deze regels herhaaldelijk geschonden doordat de wil van het ego 
enorm is. 
De natuur die zo mooi oogde in het begin van de film, zo hoopvol in 
duistere tijden, zo rustgevend, zo meditatief, bleek niets meer dan een 
leugen te zijn.               
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Als klein kind heb ik een periode gekend waarin ik veel tijd alleen 
doorbracht en dit vond ik helemaal niet erg. Ik voelde me als kind erg 
onbegrepen door mijn leeftijdgenoten, maar thuis voelde ik me veilig 
en geliefd. Ik had mijn eigen tuintje gekregen van mijn ouders. In mijn 
eigen tuintje kon ik heerlijk woelen in de grond.  Ik hield van de geur 
van aarde en kon soms wel uren in de tuin zitten. In het voorjaar was ik 
op zoek naar bloemknopjes die als kleine puntjes te voorschijn kwamen 
uit zowel de grond als uit de planten. Wanneer ik een pier had gevonden, 
trok ik hem uit de grond en liet ik hem trots en tegelijkertijd vol afgri-
jzen aan mijn vader zien. Ik kwam tot de ontdekking dat een pier door-
leefde wanneer je hem doormidden hakte met een schepje. Ondanks 
mijn gruwelijke fascinatie, lukte het mijn ouders te leren om uiteindelijk 
met respect met al wat leeft om te gaan.  Mijn ouders leerden mij om de 
natuur te geven, voor zover dit al niet in mij aanwezig was. Mijn moeder 
leerde mij de namen van de planten en mijn vader leerde mij hoe ik in 
de tuin moest werken. Soms als ik met mijn ouders naar een tuincen-
trum ging, kocht ik plantjes of bloembollen van het weinige zakgeld dat 
ik had gekregen. Ik kon wel uren in de tuin zitten. Natuur oordeelt niet, 
je kunt er zijn wie je bent, goed, slecht, of alles er tussenin. Op koudere 
dagen bleef ik in de tuin werken tot ik geen gevoel meer had in mijn 
handen door het woelen in de aarde. Dit vond ik echter niet erg, het liet 
je voelen dat je echt leefde en het was des te fijner om weer in de warmte 
en knusse omgeving te zijn van het ouderlijk huis. Ik wilde de plantjes 
graag de mogelijkheid geven om te groeien, zoals ze dit zelf wilden en 
om te zijn wie ze wilden zijn, zichzelf. Ik deed mijn best om onkruid te 
verwijderen, zodat dit niet in de weg stond. Hoewel ik mijn best deed 
om het hardnekkige zevenblad te verwijderen, keerde het iedere keer 
weer terug. Toch bleef ik doorgaan met het weghalen ervan. Mijn tuintje 
had arme grond en was schaduwrijk. Bijna alle planten die ik pootte gin-
gen dood, maar dit weerhield mij er niet van om nieuwe te blijven poten 
en van het tuinieren te genieten. Papa gaf mij veel tips en vaak als ik in 
de tuin werkte was hij er ook aan het werk. Hoewel we niet veel praatten, 
voelde ik zijn aanwezigheid en merkte ik dat hij in zijn element was als 
hij in de tuin aan het werk was.

Foto archief famillie Gerrits, Anneke Gerrits in achtertuin fam. Gerrits
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Naast dat ik een eigen tuintje had, had ik ook een eigen klimboom. Ik 
voelde mij één met deze boom. Ik klom hier ontzettend vaak in en kon 
hier uren zitten, klimmen of op de kop hangen. Vaak zat ik te zingen, te 
fantaseren over van alles en nog wat en ik genoot van de zon die op mijn 
gezicht scheen. In de boom had ik het idee nog dichterbij de zon te zijn. 
Toen hij doodging besloot mijn vader dat het te gevaarlijk werd voor mij 
om in de boom te klimmen. Hij moest om worden gezaagd. Ik ben hier 
lang erg verdrietig om geweest en ook boos, omdat er een groot onbe-
grip voor de zaak was, mijn vader wilde mijn liefde vernietigen. Een 
tijd lang wilde ik niet meer in de tuin spelen, al helemaal niet toen ik 
ook nog door de schommel heen was gezakt en alle gepote en verzorgde 
plantjes voor de zoveelste keer niet wilden aanslaan en mijn vader mijn 
stukje tuin had geconfisqueerd. Het achterste gedeelte in de achtertuin 
werd een afgesloten hoofdstuk in mijn leven, slechts het voorste gedeelte 
van de achtertuin werd nog door mij gebruikt om gedichten in te schri-
jven, te zonnen, te lezen en te slapen, tot de zon verdwenen was. Pas 
toen ik ging samenwonen herontdekte ik mijn liefde voor het tuinieren. 
Hoewel ik niet beschikte over een tuin, deed ik er alles aan om zoveel 
mogelijk planten te kunnen onderhouden op ons balkonnetje.
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Wanneer het weer warm genoeg is om de planten te zien groeien, ga 
ik met mijn moeder naar buiten om de tuin te inspecteren. Waar zit-
ten knoppen, of zitten er zelfs al bloemen in? Mijn vader is stil in de 
tuin en alleen. Zelfs als we gaan wandelen samen wanneer ik weer in 
Doetinchem ben, heeft hij de gewoonte om ver voor ons uit te gaan 
lopen. Hij ervaart rust wanneer hij zich in zijn eentje in de natuur 
begeeft. Vroeger was dit anders. Hij was toen wij kinderen waren altijd 
met ons bezig en als we in het bos waren vertelde hij bij elke boom de 
meest spannende verhalen. Mijn vader is een wandelend boek. Mythen 
en sagen uit alle windstreken werden verteld en in mijn wereld liepen er 
overal trollen, elfjes, nymfen, zo gek als je het maar kon bedenken. Een 
bos was niet zomaar een bos, een bos was een plek waar ik onderdeel 
van was, wilde zijn en wil zijn, een plek waar alles mogelijk was wat ik 
mij maar kon bedenken. 
Ik leerde van de natuur te houden en ervoor te zorgen. Maar ik leerde 
de natuur ook als plek te zien van mogelijkheden. Het bos als plek waar 
alle fantasieën mogelijk zijn. Het bos is een plek waar zoveel verstopmo-
gelijkheden zijn, dat je nooit zult weten wat er precies allemaal in een 
bos aanwezig is. Dit maakt het mogelijk om de mythen levend te houden 
in jouw hoofd en ze te projecteren op de plek waar je bent. Het bos als 
symbool voor alles wat aanwezig is in jouw leven. Een plek die je in 
leven kan houden. En nog zoveel meer mogelijkheden in zich heeft. 

Anneke in de kersenboom, achtertuin fam. Gerrits, fam. archief
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In de winter lijken alle bomen dood te zijn, maar niets is minder waar. 
De vader van Joe liet haar zien waaraan je kunt zien dat er nog wel 
leven in de bomen zit. Hij vertelt dat de zielen van de bomen zichtbaar 
zijn in de winter. Er is niks meer wat de ziel verhult, want er zitten geen 
bladeren meer in de weg. Je kunt de vormen van de takken goed zien. 
Zelfs in tijden wanneer de hoop vervlogen lijkt, blijkt er nog hoop te 
zijn. 
De Es is de favoriete boom van Joe en haar vader. Hij vertelt een mythe 
over deze boom. In de winter komen er zwarte knopjes aan de takken 
van de Es. Volgens de mythe lachten alle bomen de Es uit, omdat hij met 
zijn vingers in het roet zou hebben geroerd. Uiteindelijk blijkt de Es een 
sterkere en mooiere boom te zijn dan de rest. Deze symboliek vind ik 
erg mooi. De gepeste blijft trouw aan zichzelf en bloeit uiteindelijk in de 
mooiste geuren en kleuren, terwijl de pesters uiteindelijk in de schaduw 
van zijn pracht komen te staan. Zelfs voor het zwarte schaap blijkt er 
hoop te zijn.
Wanneer haar vader is overleden blijft er slechts de liefde voor de natuur 
over. Het symbool voor haar vader. 
In mijn werk komt de natuur ook voor als gegeven waarnaar je kunt 
verlangen, maar ook als symbool voor hoop. In mijn buxus werk zat ook 
een gedicht waar ik de symboliek van een buxus had gebruikt. De buxus 
als één van de weinige planten die groen blijven in de winter en daarom 
wordt gezien als symbool voor hoop ten tijde van hopeloosheid en schi-
jndood. In de film werd de hoop niet gehaald uit het groen blijven of het 
hebben van blaadjes, maar uit de tekenen van leven buiten het dragen 
van bladeren. Ik trok in het gedicht over de buxus een parallel met een 
mensenleven. Ik heb een absoluut dieptepunt gehad in mijn leven, maar 
toch bleef ik geloven dat er een klein beetje hoop was. Ik zag een klein 
groen puntje. Er is altijd hoop, maar je moet er wel zelf in geloven, an-
ders wordt je gedrag alleen maar destructiever. 
Lars von Trier trekt een parallel met de  natuur en het leven van een 
mens, of de mens. In deel één laat hij zien dat er hoop is door middel 
van de introductie van de natuur, maar blijkbaar ziet Joe dat niet in, 
aangezien ze alleen maar destructiever door blijft gaan.
Tevens trekt hij de parallel met het vliegvissen. De aseksuele man 
probeert het verhaal van Joe te vergelijken met iets wat voor hem wel 
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te begrijpen is. Elke mens probeert verhalen te snappen van andere 
mensen door het te vergelijken met iets dat ze al snappen. Een ervaring 
of gebeurtenis die ergens in de hersenen verscholen ligt en die gepaard 
gaat met een bepaald gevoel. Ook in het vliegvissen ligt de dubbelzin-
nigheid van natuur versus cultuur verscholen. Het instinct om te jagen, 
maar wanneer wordt de jacht overdreven? Tot wanneer blijf je vangen, 
als het niet meer gaat om jezelf een volle buik te bezorgen. Het jagen 
wordt ook niet meer uitgevoerd van hand tot vis, maar van hengel tot 
vis. Er komt een door de mensen vervaardigd voorwerp bij. Een appa-
raat waardoor het makkelijker wordt om jezelf snel te voorzien van eten 
en je lust te stillen. 
De jachttechnieken en het gedrag van de vissen en de reactie daarop van 
de jager, worden vergeleken met het jachtgedrag en het gedrag van de 
mannen van Joe. Actie reactie.
In het filmpje waarin ik knuffel met planten en een poging doe om de 
natuur echt te voelen en in de natuur te zitten, gebruik ik de natuur niet 
alleen als planten, maar ook als metafoor voor een ander verlangen. Het 
verlangen om aangeraakt te worden. In het begin van het filmpje voel ik 
de bloem op een tedere manier, ik streel mijn gezicht zachtjes met een 
bloem. 
In het begin geniet ik nog van de zachte aanraking. Ik krijg echter niets 
terug van de plant.

filmstill ‘planten’, november 2013, Anneke Gerrits
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De planten hebben geen liefde om terug te geven, ze geven slechts hun 
structuur ter beschikking omdat ze niet anders kunnen dan zich over-
laten aan de manier waarop ik hun bloemen en bladeren vasthoud. Ik 
verlang ernaar om onderdeel te zijn van de natuur, ik verlang ernaar om 
buiten te zijn, maar niet naar het buiten zijn in de koude winter mid-
den in een woonwijk waar amper groen te vinden is, ik verlang naar een 
liefdevolle aanraking, ik verlang naar stukken uit het verleden, ik ver-
lang naar het onmogelijke. De subtiele aanraking wordt steeds minder 
subtiel, want het verlangen kan niet worden vervuld. Ik probeer harder 
te voelen en hoe langer ik dit doe, hoe meer ik merk dat ik naar het 
onmogelijke streef. Er is geen geduld meer. Er is een pijnlijke confronta-
tie dat hetgeen wat ik wil onmogelijk is en toch blijf ik een poging doen 
om te voelen wat ik wil voelen. Melancholie. Wanhoop. Het lukt me 
uiteindelijk toch niet om te genieten van het aanraken van de planten. 
De planten kunnen ook niet voldoen aan mijn eisen. Ik heb ze gekocht 
en naar binnen gehaald om de natuur binnen te kunnen ervaren. Ik 
verzorg ze, ik geef ze water, ik haal zorgvuldig de oude blaadjes uit de 
planten. Nu verlang ik dat ze wat terug doen voor mij. Ik wil dat ze een 
oerwoud vormen op schaal. Ze geven mij zuurstof, dat is wat ze doen. 
Ze staan leuk op mijn kamer, in die zin zijn ze decoratief. Decoratie is 
iets cultureels. Ik plaats ze op de manier dat ik het wil. Ze staan leuk in 
een hoekje opgesteld samen met mijn opgezette dieren en mijn botten-
collectie. Ook deze opgezette dieren zijn tot cultuur gemaakt. Ze waren 
ooit levend, nu zijn ze volgepropt met allemaal rotzooi om een soort van 
‘levend’ gehouden te worden. Het enige wat nog natuurlijk oogt aan de 
‘dieren’ is hun huid, maar zelfs die huid is zo bewerkt dat het opgezette 
‘dier’ eigenlijk niet heel veel meer verschilt van een harde knuffel. Natuur 
wordt onnatuurlijkt op mijn kamer. Ik weet dat dit geen bestaand woord 
is, maar ik vind dat dit het woord is dat het beste past bij wat ik bedoel.
Natuur onnatuurlijkt en tot vermaak gemaakt. Het dient niet meer het 
doel wat het zou moeten dienen. Ze vallen binnen mijn macht, maar 
zelfs binnen mijn macht kan ik de planten niet laten doen wat ik wil dat 
ze doen. Het benadrukt alleen maar hoever ik als mens van de natuur af 
sta. 
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‘Lege echoes weerkaatsen op beton,                                                                                        
Daar waar ik nu ben,                                                                                                                                             
als vers gevangen vis op het ijskoude droge,                                                                         
al bevend krijg ik kippenvel en aanschouw ik de   
kaalgezuchte bomen,

Waar was groen?                                                                                                                                           
Is er groen?                                                                                                                                           
Of was er geel, oranje, rood en nu…

niks,                                                                                                                          
niks dan een stenen jungle,                                                                                                          
een plek waar mijn knieën dagelijks verend bonken,                                                   
tot ik tot stilstand kom,

en nu zit ik warm en droog, binnen                                                                                         
en verlang ik naar niks anders dan buiten,
maar niet naar het buiten van nu.’
Anneke Gerrits november 2013
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De natuur krijgt een symbolische functie in mijn werk, net zoals in 
de films van Lars von Trier. Natuur wordt ook onderdeel van een rit-
ueel. Het neemt een plek in in het menselijke bestaan en op deze plek 
wordt de omgang ermee steeds herhaald. Joe gaat keer op keer weer de 
natuur in om te wandelen. Op momenten dat het slecht gaat, pakt ze 
telkens weer het boek met de bladeren erbij. Als ik bij mijn ouders ben 
in Doetinchem, ga ik altijd wandelen in het bos, bijna altijd hetzelfde 
rondje. Ik weet van dit rondje dat het precies een uur duurt om het te 
lopen. Ik herken elk stukje van deze route, want ik loop de route al mijn 
hele leven. Juist door iedere keer dezelfde route te lopen, geeft het veel 
rust. Je hoeft niet na te denken over hoe je loopt, je loopt gewoon. Elke 
keer dat ik de route loop is er weer iets veranderd aan de omgeving. 
Elk seizoen zorgt voor veranderingen, maar los van de seizoenen zorgt 
elke dag, elk uur, misschien zelfs wel elke minuut, voor veranderingen. 
Ondanks deze veranderingen herken je de route en loop je zonder te 
denken, of juist met veel denken, maar terwijl je denkt en loopt orden 
je alle gedachten. Rust. Geen mensen om je heen, slechts de wind en de 
bomen en de wind door de bomen. Slechts kleine insecten die vaak niet 
eens in je gezichtsveld rond schuifelen, soms ook wel en dan zijn het 
jouw vriendjes, of juist jouw vijanden. Het gekraak van bladeren onder 
je voeten, het gekraak van de bomen die zachtjes, of harder, wiegen in 
de wind. De wind die jouw gezicht streelt, je zachtjes en warm aanraakt, 
of de ijzigheid in je benadrukt. Vriend en vijand verenigd in één, een 
vreemd soortige harmonie die rust in je oproept. Dood en leven gaan er 
hand in hand.

Anneke Gerrits tijdens een wandeling, 1995, fam. archief
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Belonging

Voor mijn verjaardag had ik van mijn ouders twee dozen met plantjes 
gekregen. Het waren allemaal stekjes die mijn vader voor mij had ge-
kweekt. Stuk voor stuk waren ze met liefde en aandacht in afzonderlijke 
potjes gestopt en op een vuilniszak in een doos geplaatst. Het waren een 
soort kunstmatige eilandjes geworden, waarbinnen ieder plantje, ieder 
klein stukje natuur, zijn eigen grens had afgebakend, onafhankelijk van 
andere natuur. Daar stonden de plantjes op hun eilandjes, te midden van 
de ‘natuur’, mijn tuin, ieder voor zich. Snel zouden ze een onlosmakelijk 
onderdeel worden van een groter geheel. De wortels zouden geen gren-
zen meer kennen in het groeien en zich verweven met andere grenzeloze 
wortels. Nu was die tijd echter nog niet daar. 
Het bestaan van een plant op een eilandje, deed mij denken aan een 
werk dat ik tegenkwam in de Pont. Het werk ‘crop’ van Roxy Pain. 

Crop, Roxy Paine, expositie de Pont, maart 2014
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Roxy Pain heeft zelf een eiland gemaakt voor planten. Deze planten zijn 
als losse planten in mijn beleving één geheel. Een geheel dat totaal niet 
in harmonie is door de onregelmatige plaatsing van de papavers en de 
wilde kronkelende manier waarop deze plant groeit. In de smetteloze 
strakke ruimte waarin het werk zich bevindt, is het werk het rusteloze, 
het besmettende. De aarde, de paddenstoelen, de vieze bladeren, de wild 
kronkelende planten, het onregelmatige oppervlak van de aarde, niets is 
in evenwicht en het lijkt zo te zijn dat de mens hier niet heeft ingegre-
pen. Het komt over als een hallucinatie, of als een oase in deze betonnen 
jungle. Het lapje grond lijkt in een vierkant uitgestoken en direct in het 
museum geplaatst te zijn. Natuur in cultuur. Niks is echter minder waar. 
Wanneer je dichterbij het werk komt is te zien dat elke miniscule mil-
limeter van het werk, vervaardigd is met de hand. Elk detail is met de 
hand geschilderd. In hoeverre zijn jouw ogen te vertrouwen? Van een 
afstand meende ik er zeker van te zijn dat de klaprozen echt waren, dit 
kwam ook doordat er geen orde in het werk aanwezig was. Op het mo-
ment dat de mens iets naar zijn hand wil zetten, verwacht ik dat er een 
bepaalde orde in zit. Juist omdat er natuur werd afgebeeld in een omgev-
ing waar alles door de mens is gemaakt, zou ik als contrast verwachten 
dat het echte natuur is. 
Wederom laat dit zien dat de mens een verlangen heeft om alles te wil-
len reproduceren. Reproduceren om macht uit te kunnen uitoefenen en 
zaken onder controle te kunnen houden. 
Ik vond het opvallend, dat bij dit werk ik geen verlangen kreeg om in de 
natuur te willen zijn of om onderdeel te zijn van de natuur. Kwam dit 
door de imperfectie die mijn netvlies raakte? De vergankelijkheid van de 
natuur werd uitgedrukt met dit beeld. De bloemen verkeerden in ver-
schillende stadia. Sommigen hadden al gebloeid en waren al langzaam 
aan het aftakelen. Anderen daarentegen, hadden hun hoogtepunt nog 
niet bereikt. Toen ik naar de aarde keek, bekroop me een naar gevoel. 
Ik zag paddenstoelen staan in de vieze modderzooi. Ik dacht dat er elk 
moment heel veel vieze insecten en ander aardgespuis uit de grond zou 
kruipen en op me zou gaan lopen kriebelen. De neiging om de dorre 
blaadjes uit de planten te plukken kon ik ook nog maar net onderdruk-
ken. Was dit een moment waarop ik een duidelijk product bleek te zijn 
van mijn eigen tijd? Een tijd waarin veel mensen in onze westerse wereld 
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bepaalde ziektes en allergieën opdoen, doordat we tegenwoordig té 
schoon leven. Een tijd waarin orde en netheid hoog in het vaandel staan 
en waarin we, ook al beweren velen van ons van niet, tijd hebben om 
ons überhaupt zorgen te maken over de ordening der dingen. 
Eigenlijk zijn wij als mensen continu bezig met het ordenen van din-
gen. Op het moment dat wij spreken bijvoorbeeld, ordenen we woor-
den op een volgorde waarin deze losse woorden een zin vormen. Een 
zin is opgebouwd op basis van taalregels. Als we deze woorden niet in 
een bepaalde volgorde plaatsen, verzanden we in een chaos, waarin je 
niet meer verstaanbaar bent. De ordening der dingen is een manier om 
de wereld om ons heen te begrijpen. Chaos is niet te begrijpen vanuit 
chaos. Orde is ook niet te begrijpen vanuit complete chaos, want dan is 
er geen kader om de wereld om je heen en jouw innerlijke wereld in te 
plaatsen. Er is echter geen complete orde tot complete orde mogelijk. 
Indien jouw innerlijke wereld compleet in orde zou zijn, in de letterlijke 
zin van het woord, en de wereld om jou heen ook tot in de kleinste de-
tails geordend zou zijn, zou dit betekenen dat alles begrepen is. Uiter-
aard zijn er verschillende niveaus van ordening. Elk object dat aan jou 
verschijnt heeft minimaal één eigenschap die jij kan ordenen in jouw 
hoofd. Elk ding heeft namelijk een kleur. Door een kleur te herkennen 
aan een object, begrijp en herken je het object zelf nog niet. Het enige 
wat je begrijpt is de kleur, je weet namelijk dat groen groen is. Dat er 
één of meerdere eigenschappen van het object te ordenen zijn voor jou, 
betekent niet dat het object in zijn totaliteit te ordenen is in jouw ge-
dachten, noch dat het te begrijpen is in zijn totaliteit.  

Achtertuin studentenhuis, Maart 2014, Anneke Gerrits
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Toen ik een doos vol met plantjes kreeg van mijn vader, wist ik dat het 
plantjes waren, door de verschillende losse eigenschappen van de plant 
eerst afzonderlijk van elkaar te herkennen en ze vervolgens bij elkaar te 
voegen met de conclusie dat het plantjes moesten zijn. Deze dingen schi-
eten zo snel door jouw hersenpan, dat je je daar niet eens bewust van 
bent. Wat ik niet wist, was welk plantje welke naam droeg. De specifieke 
kenmerken waren nog niet samen gekomen tot een conclusie. Buiten 
dat het plantjes waren, wist ik ook wat de bestemming zou zijn van deze 
plantjes.
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Ik besloot de plantjes te gaan poten, toen de dag als een lentedag aan 
begon te voelen. Ik trok voor de verandering mijn jas uit, in plaats van 
aan, en trok de tuin in. De tuin lag echter vol rotzooi, rotzooi vervaar-
digd door de mens, vernietigd door de mens en achtergelaten door de 
mens op een plek daarvoor niet geschikt. Ik zag het als mijn roeping 
om de tuin te ontdoen van dit staaltje heiligschennis. De kapotte bu-
reaustoel, kapotte fiets, een oude lap, nog meer niet meer te identificeren 
objecten en twee verweerde canvasdoeken met foto’s erop, moesten een 
nieuwe bestemming krijgen. De canvasdoeken met foto’s erop trokken 
mijn aandacht. De foto’s, waren foto’s van de natuur. Door de regen, 
zon, schimmel en meer van dit soort zaken, was meer dan de helft van 
het afgebeelde niet meer zichtbaar. De foto’s waren verkleurd, dus ook 
de oorspronkelijke kleur hadden ze niet meer. De inkt was gedeeltelijk 
weggespoeld door de regen. De natuur, tot cultuur gemaakt, werd weer 
overgenomen door de natuur. Als ik de foto’s aan hun lot had overgelat-
en was er waarschijnlijk uiteindelijk niets meer dan een vaag gekleurde, 
met schimmels besmeurde vlek overgebleven. Ik besloot ze van hun 
noodlot te redden en ze een meer waardige bestemming te geven. 
De regen had strepen getrokken over het doek, strepen waar de inkt weg 
was gesleten. Deze strepen leken net rookwolken die ontstaan wanneer 
stukken brandend steen uit een vulkaan vliegen, of strepen die ontstaan 
wanneer er met een ontzettend hoge snelheid iets uit de hemel valt. In 
mijn ogen leken de doeken nu een soort afbeelding van het einde der 
tijden. Het noodlot had op meerdere manieren al toegeslagen voor ik 
het voor kon zijn. De foto was ontdaan van zijn oorspronkelijke staat 
en bestaan en er werd het noodlot van de natuur en de wereld op uitge-
beeld vanaf het moment dat het zijn oorspronkelijke staat had verloren. 
De mooie natuur, vastgelegd door de mens, vernietigd door de natuur 
zelf. Ik zag het als mijn taak als mens om de natuur te redden. Maar 
niet alleen de natuur, ook om de nog enigszins zichtbare delen van de 
foto in ere te herstellen. Tegelijkertijd wilde ik het beeld manipuleren, 
door het te onderwerpen aan mijn hand. De natuur zou schilderachtig 
worden door het te schilderen. Hoe nobel mijn doel ook was om de foto 
en de natuur in ere te herstellen, zoals ze waren, het bleek uiteraard een 
onmogelijk doel te zijn. Een foto kan nooit tot foto worden door er op 
te schilderen, maar een foto kan ook niet meer dezelfde foto worden als 

Plantjes gekregen van mijn vader, Februari 2014
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hij was. Als ik een foto zou maken van de foto, dan zou het afgebeelde er 
bijna hetzelfde uitzien op de foto, als op de andere foto.

Indien ik de foto ergens zou vinden op internet bijvoorbeeld, dan zou 
het misschien wel dezelfde afbeelding zijn, in de zin dat het afgebeelde 
hetzelfde was geweest wanneer de foto op het canvasdoek nog in zijn 
oorspronkelijke staat zou zijn geweest, maar dit zou de foto op het can-
vas doek niet weer terugbrengen in zijn oorspronkelijke hoedanigheid, 
het zou hem vervangen. Ik wilde hem niet vervangen, dit zou mijn doel 
voorbij schieten. Het schilderen zou uiteindelijk de foto niet in zijn 
oorspronkelijke staat terugbrengen en een foto ervan maken of zoeken 
ook niet. Mijn doel was dus niet uitvoerbaar. De machteloosheid van 
het besef dat ik niet in staat was om hem in ere te herstellen, leverde mij 
deze keer echter geen frustratie op. Het leidde juist tot een mooi inzicht. 
Ik wilde dat alle stadia die de foto had doorstaan nog zichtbaar zouden 
blijven met als finishing touch, eigen schilderwerk. De mens die de laat-
ste hand legt om het proces te perfectioneren en naar de hand te zetten. 



73Schilderijen die worden beschreven in de tekst, Februari 2014, Anneke Gerrits
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Ritme en hoe natuur cultuur blijkt te zijn en vice versa

Toen ik in Antwerpen was, op zoek naar kunst, vond ik minder kunst 
dan ik had gehoopt. Galeries bleken gesloten te zijn, voor het mu-
seum van Schone Kunsten gold hetzelfde en in het museum voor 
Hedendaagse Kunsten was het aardig leeg, met uitzondering van een 
geluidsinstallatie die veel te hard afgesteld stond. We besloten te gaan 
dwalen door de stad. Na het deelnemen aan een chipstest in een ob-
scuur gebouw in ruil voor een rolletje gekleurde Mentos, waarvan je 
niet wilt weten wat er in verwerkt is, en het herhaaldelijk in- en uitgaan 
van de meest geweldige brocanterieën, waar ik onder andere oog in 
oog stond met een opgezette pauw en een bontmuts aaide waarvan de 
poten en het hoofd van een beest nog in zichtbaar waren, kwamen we 
bij een plek terecht die mij enorm fascineerde. We naderden een plein 
waar allemaal bomen op een hele merkwaardige manier lagen. In eerste 
instantie wist ik niet of het wel echt bomen waren, of dat het een kunst-
werk was wat daar voor mijn ogen opdoemde. Ik besloot beter te kijken 
naar hetgeen dat op het plein lag. Ik vroeg mij af of het een soort met-
alen constructies waren, die ergens wat van bomen weg hadden, om-
gevallen bomen welteverstaan. Mijn nieuwsgierigheid trok mij naar de 
objecten toe. Wat moest het in godsnaam voorstellen? En wat had dit te 
betekenen? Het bleken echter wel echte bomen te zijn. De bomen waren 
ingesnoerd door het toedoen van de mens. Ritmisch waren er blauwe 
touwen om heen gebonden. Alle blauwe touwen waren ongeveer op 
dezelfde afstand verwijderd van elkaar.  Wat ook wel opvallend was, was 
dat alle kluiten ingepakt waren, maar niet zomaar, ze waren allemaal 
precies rond. Het was alsof alle kluiten met een ijslepel uit de grond 
waren gehaald. De kluiten leken bijna perfect rond. Zelfs op de jute zak-
ken die om de kluiten heen zaten, waren symmetrische patronen zicht-
baar. De bomen lagen bovenop elkaar, zonder elkaar te beschadigen. Dit 
werd namelijk onmogelijk gemaakt doordat de bomen zo zorgvuldig 
waren ingepakt. Bescherming van de natuur, op een niet natuurlijke 
manier. De mens moet de natuur wel beschermen. Bomen moeten bes-
chermd worden, omdat ze ons zuurstof verschaffen en zonder zuurstof 
kunnen we niet eens ademhalen. Is het daarom ook noodzakelijk dat wij 
een vreemdsoortige liefde kunnen voelen voor bladhoudende planten? 
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Naast de bomen was een grasveldje. Het grasveldje was perfect onder-
houden. Het gras was netjes gemaaid en er zaten geen kale plekken in. 
Ik denk dat als je vanaf een hoog gebouw op het grasveld zou kijken, het 
er niet heel anders uit zou zien dan een groen vlakje dat je met Paint of 
Photoshop kunt maken. Wanneer je er overheen zou lopen met blote 
voeten zou het waarschijnlijk gaan prikken in plaats van dat het zacht, 
fris, strelend aan zou voelen, omdat het zo kort gemaaid is. Ook deze 
natuur was afgeschermd, beschermd ter voorkoming van beschadiging. 
De manier waarop het beschermd was, deed mij denken aan dezelfde 
manier waarop de bomen beschermd waren. Het hekje bestond uit zich 
herhalende bogen, met herhalende versiersels ertussenin. Alle boogjes 
waren identiek en verhielden zich met dezelfde afstand van elkaar. Het 
grasveld wordt beschermd omdat het niet van zijn perfectie af mag 
wijken. Honden kunnen door het hekje niet makkelijk urineren op het 
veldje. Mensen zijn gemakzuchtig en wanneer een barrière zich in het 
zicht opwerpt, wordt de wil om over het grasveldje heen te lopen ger-
emd. Wat ik het meest bizarre vindt aan dit soort grasveldjes, is dat er 
vaak zelfs een boete wordt uitgedeeld aan degene die het wel waagt om 
dit stukje natuur te bezoedelen door er op te lopen. Afbakening, niet 
slechts ter bescherming, maar ook als grensmarkering voor een eigen-
dom. Iets dat groeit in de openbare ruimte, in de open lucht. Toch is het 
niet voor iedereen. Een grasveld is een plek die mensen zien als plek 
waar overheen gelopen mag worden, het is de grond, grond leent zich 
daarvoor. Maar zelfs terwijl het grond is, is het voor ons duidelijk dat 
in deze context er niet over het gras gelopen mag worden. Op de een 
of andere manier zijn wij hier ons ook bewust van als er geen bordje in 
ons vizier is verschenen met de verduidelijkende tekst ‘dit veld mag niet 
betreden worden’.

Hoewel alle ‘natuur’ op deze foto zo onnatuurlijkt en gecontroleerd 
mogelijk is, viel het mij op dat de objecten zichtbaar op de foto die niet 
natuurlijk zijn juist heel erg verwijzen naar de natuur. De parasols, die 
uiteraard weer ritmisch –met uitzondering van een foutief geplaatste- 
zijn geplaatst, lijken in mijn beleving erg op paddenstoelen. Op stinkz-
wammen welteverstaan. Zelfs in hun geopende vorm lijken ze op pad-
denstoelen. Ze bestaan ook uit een steel, met daarboven een dakje. Het 
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dakje van de paddenstoelen beschermt de sporen, tegen de elementen. 
Het dakje van een parasol beschermt ons tegen regen, of zon. 

Buiten de parasols, zijn er ook Franse lelies te zien op de foto. In het he-
kwerkje zijn ze te zien. Het is wel gek eigenlijk dat deze figuren ‘Franse 
lelies’ worden genoemd, terwijl deze in feite niet zijn gebaseerd op lelies, 
maar op Irissen. 
In de natuurlijke elementen op de foto wordt zoveel ingegrepen dat ik in 
eerste instantie ze niet eens herkende als natuurlijk en gek genoeg blijf 
ik de culturele objecten in de foto zien als elementen die naar de natuur 
verwijzen.
Het viel me ook op dat overal waar de mens heeft ingegrepen er een 
hang is naar ritme en herhaling.   
Volgens mij is dit streven eigenlijk heel natuurlijk. Wanneer je kijkt naar 
de natuur, is alles gebaseerd op herhaling, ritme en harmonie. Bij het 
zien van een plant, zie je dat alle blaadjes dezelfde structuur hebben en 
zich herhalen in bijna identieke blaadjes. Elke plant heeft een grote
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familie. Zo zijn er duizenden buxussen op deze planeet te vinden. Naast 
de buxus semper virens, bestaan er nog ander soortige buxussen, zo 
bestaat er de  Buxus Sempervirens “Elegantissima” , de buxus Semper-
virens “Rotundifolia”, en de Buxus “alearica” en zo zijn er nog veel meer 
varianten. Toch zijn deze verschillende soorten buxussen te herkennen 
als Buxus. Het geldt voor bijna elke plant, dat de plant heel veel broertjes 
en zusjes heeft die bijna identiek zijn en ook nog neven en nichten heb-
ben, die wel te herkennen zijn als familie, maar qua uiterlijke kenmerken 
toch iets verder verwijderd zijn van elkaar. Naar mijn idee zou je al wat 
leeft als een megalomane stamboom uit kunnen tekenen. Al wat leeft 
is ergens ver weg familie van elkaar en in die zin zijn we ook allemaal 
nog met elkaar verbonden. Eer al wat leeft. Zou dit ook een reden zijn 
waarom wij als mensen zorg dragen voor de natuur? Tegelijkertijd ver-
nielen we de natuur, maar haat en liefde liggen altijd dicht bij elkaar. Ik 
als mens zijnde, hou van mezelf, toch vertoon ik vaak destructief gedrag 
en ik ben daar als mens niet zeldzaam in. Ik hou van de mensen om me 
heen, toch ben ik in staat om de mensen die het dichtst bij mij staan het 
meeste pijn te doen. Mezelf misschien nog wel het meeste. 

Buiten de parasols, zijn er ook Franse lelies te zien op de foto. In het he-
kwerkje zijn ze te zien. Het is wel gek eigenlijk dat deze figuren ‘Franse 
lelies’ worden genoemd, terwijl deze in feite niet zijn gebaseerd op lelies, 
maar op Irissen. 
In de natuurlijke elementen op de foto wordt zoveel ingegrepen dat ik in 
eerste instantie ze niet eens herkende als natuurlijk en gek genoeg blijf 
ik de culturele objecten in de foto zien als elementen die naar de natuur 
verwijzen.
Het viel me ook op dat overal waar de mens heeft ingegrepen er een 
hang is naar ritme en herhaling.   
Volgens mij is dit streven eigenlijk heel natuurlijk. Wanneer je kijkt naar 
de natuur, is alles gebaseerd op herhaling, ritme en harmonie. Bij het 
zien van een plant, zie je dat alle blaadjes dezelfde structuur hebben en 
zich herhalen in bijna identieke blaadjes. Elke plant heeft een grote fami-
lie. Zo zijn er duizenden buxussen op deze planeet te vinden. Naast de 
buxus semper virens, bestaan er nog ander soortige buxussen, zo bestaat 
er de  Buxus Sempervirens “Elegantissima” , de buxus Semper-
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virens “Rotundifolia”, en de Buxus “alearica” en zo zijn er nog veel meer 
varianten. Toch zijn deze verschillende soorten buxussen te herkennen 
als Buxus. Het geldt voor bijna elke plant, dat de plant heel veel broertjes 
en zusjes heeft die bijna identiek zijn en ook nog neven en nichten heb-
ben, die wel te herkennen zijn als familie, maar qua uiterlijke kenmerken 
toch iets verder verwijderd zijn van elkaar. Naar mijn idee zou je al wat 
leeft als een megalomane stamboom uit kunnen tekenen. Al wat leeft 
is ergens ver weg familie van elkaar en in die zin zijn we ook allemaal 
nog met elkaar verbonden. Eer al wat leeft. Zou dit ook een reden zijn 
waarom wij als mensen zorg dragen voor de natuur? Tegelijkertijd ver-
nielen we de natuur, maar haat en liefde liggen altijd dicht bij elkaar. Ik 
als mens zijnde, hou van mezelf, toch vertoon ik vaak destructief gedrag 
en ik ben daar als mens niet zeldzaam in. Ik hou van de mensen om me 
heen, toch ben ik in staat om de mensen die het dichtst bij mij staan het 
meeste pijn te doen. Mezelf misschien nog wel het meeste. 
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Pi

Ik heb laatst een film gekeken genaamd ‘Pi’. In deze film komt een man 
voor die geobsedeerd is door cijfers en wiskunde. De hoofdpersoon 
vertelt dat alles wat wij zien in de natuur terug te brengen is in cijfers en 
berekeningen. Hij is ervan overtuigd dat achter Pi, een cijferreeks ver-
scholen zit, die de diepste geheimen van deze wereld kan onthullen. Hij 
gaat geobsedeerd opzoek naar deze cijferreeks. Wanneer hij de cijfer-
reeks vindt, kan hij de waarheid niet aan en wordt gek.
Alles is logisch te beredeneren, juist doordat de natuur zo geordend is. 
Op bloembladeren, zaden en kelkbladeren is het principe van de ‘gulden 
hoek’ toepasbaar. 
De ‘gulden hoek’ is een hoek die een cirkel volgens de ‘gulden snede’ 
verdeelt. De gulden hoek, die hier te zien is heeft tegelijkertijd ook nog 
te maken met de Fibonnaci reeks. De verhouding tussen twee opeen-
volgende getallen uit deze reeks benadert het gulden getal. Het wordt 
daarom ook wel eens Fibonacci spiraal genoemd.
Leonardo Fibonacci kwam tot een bijzondere rij getallen; elk getal van de 
rij, met uitzondering van de eerste twee, is gelijk aan de som van de twee 
voorgaande getallen. Hier komt de volgende getallenreeks uit voort: 0, 1, 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, enzovoorts. 
Wanneer je een getal uit de Fibonnaci reeks deelt door zijn voorganger 
uit de reeks, dan benadert de breuk het gulden-snede-getal Φ.
De Fibonnaci reeks komt in de natuur heel vaak terug, net zoals de geob-
sedeerde in de film ‘pi’ beweerde. De ordening van blaadjes rond de sten-
gel van een plant volgt vaak de reeks. De blaadjes zitten niet allemaal aan 
dezelfde kant van een stengel, maar staan spiraalsgewijs om de stengel. 
Het aantal blaadjes per omwenteling volgt de Fibonnaci reeks, er staan 
bijvoorbeeld per omwenteling om de stam twee blaadjes of acht blaadjes 
per drie omwentelingen.
Dezelfde cirkel van Fibonacci is toepasbaar op sterrenstelsels, de hoorn 
van een ram, bepaalde schelpen en op nog veel meer dingen in zowel de 
natuur als daarbuiten. 
Ik vind het uitermate bizar dat de ordening zo ver gaat, dat het terug te 
brengen is in allemaal berekeningen. Door het besef hiervan, ga ik weer 
anders kijken naar de scheidingslijn tussen cultuur en natuur. Als al het 

Foto April 2014, Anneke Gerrits
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zichtbare op deze aardkorst en zelfs daarbuiten onderhevig is aan een 
bepaalde ordening en te berekenen is volgens dezelfde principes, dan 
wordt de lijn tussen cultuur en natuur nog vager. Chaos is slechts daar, 
wanneer we nog geen idee hebben aan wat voor ordening het onder-
hevig is. Deze chaos is te vinden in ons eigen hoofd op dat moment, 
daarbuiten is die chaos niet, het is slechts onze kijk die de chaos creëert. 
Onkunde van het moment. 
Naast het terugkomen van de Fibonacci reeks en de gulden snede in 
de natuur, zie je ze ook terugkomen in culturele dingen. Zo wordt het 
principe van de gulden snede vaak toegepast in de schilderkunst, ar-
chitectuur, in de muziek en in nog veel meer dingen. Een getallenreeks, 
die gebaseerd is op de natuur, wordt vaak bewust, maar zelfs onbewust 
toegepast op culturele aspecten. Natura artis magistra. Zit de hang naar 
Divina Proportione er zo bij ons ingebakken, juist omdat wij als mens 
zijnde ook onderdeel zijn van de natuur? Alles lijkt natuur te zijn en 
tegelijkertijd lijkt alles cultuur te zijn.  

Luca Pacioli, divina proportione
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In de kunst wordt vooral in de Renaissance aandacht besteed aan berek-
eningen die aandacht besteden aan de divina proportione. Dieptewerk-
ing, de verdeling van de vlakken op het doek, maar ook de verhoudin-
gen van de mens. Het perfecte uiterlijk van een mens schijnt ook uit te 
rekenen te zijn volgens de principes van de gulden snede. Hier heb ik 
echter mijn twijfels bij. Naar mijn idee is schoonheid onderhevig aan 
bepaalde modetrends. Wanneer je kijkt naar de Ruebensvrouwen, zie 
je dat hij tamelijk mollige vrouwen verheerlijkt, terwijl menig man in 
deze tijd, niet erg gecharmeerd is door dergelijke voluptueuze vrouwen. 
En hoe zit het met de hoge voorhoofden in de vroege Renaissance? Een 
vrouw werd aantrekkelijk gevonden wanneer zij een groot voorhoofd 
had. Vrouwen schoren hun haar zo ver mogelijk naar achteren af vanaf 
hun voorhoofd tot de bolling van de bovenkant van het hoofd, zodat het 
voorhoofd groot leek. Nou verandert het wegscheren van haar de ver-
houdingen van het gezicht uiteraard niet, maar de wisseling van mode-
trends bepaald wel wat op dat moment mooi gevonden wordt (nu heb ik 
het niet over kleding, maar over uiterlijke kenmerken die direct met het 
lichaam verbonden zijn).
In de late Middeleeuwen was een lichaamsbouw in de mode die ver af-
week van de huidige mode. Zo was het mode om borsten te hebben die 
zo hoog mogelijk zaten, smalle afhangende schouders, rede heupen met 
een grote kont en een buik, die mij doet denken aan een hongerbuikje. 
Toch is het ook de vraag in hoeverre dat soort zaken werd gepropagan-
deerd door de elite, die er zelf disproportioneel uitzag en op deze manier 
toch nog verheerlijkt kon worden. In deze tijd zien modellen er vaak 
lang en veel te dun uit. Veel vrouwen willen er zo uitzien, omdat ze den-
ken dat dit mooi wordt gevonden door mannen, aangezien zij de mode 
presenteren. Toch vinden de meeste mannen deze twijgjes niet echt 
mooi. Dat modellen zo lang en zo plat als een pannenkoek zijn, komt 
voort uit een puur functioneel gegeven. Het is als mode-ontwerper veel 
makkelijker om kleren te maken voor een vrouw die weinig rondingen 
heeft. Hele lange en dunne vrouwen hebben vaak geen rondingen, dus 
wanneer er een jurk voor deze vrouwen wordt ontworpen hoeft er geen 
rekening gehouden te worden met uitsteeksels in de pasvorm. 
Misschien is het dus alsnog waar dat er buiten deze propaganda van een 
of andere machtig gebeuren er een algemeen schoonheidsideaal is dat is 
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gebaseerd op de gulden snede en de Fibonnaci reeks, die weer gebaseerd 
is op de natuur.

In de muziek komt de Fibonnaci reeks ook vaak voor. Wanneer je kijkt 
naar de pianotoetsen, zie je dat deze de reeks volgt. Een octaaf op een 
piano wordt gespeeld met 8 witte en 5 zwarte toetsen, in totaal bevat een 
octaaf dus dertien toetsen. Er zijn twee groepen zwarte toetsen, één die 
twee zwarte bevat, de ander bevat er drie. 2, 3, 5, 8, 13, het begin van de 
Fibonnaci reeks. Het schijnt ook zo te zijn dat veel componisten op de 
een of andere manier de Fibonnaci reeks in hun muziek hebben zitten. 
Naar het schijnt is dat wat wij in de westerse wereld ervaren als harmon-
ische klanken, klanken zijn die zijn gebaseerd op de Fibonnaci reeks. 
Ik vraag me af of deze harmonieuze klanken, rustgevend op ons kunnen 
werken omdat ze in harmonie zijn en in die zin ook een link hebben met 
de natuur. Het is uiteraard niet alleen daarvan afhankelijk. Bossa Nova 
heeft ook een rustgevende werking op mij, terwijl Bossa Nova juist vaak 
geen harmonieuze klanken gebruikt. Dit heeft echter meer te maken met 
het tempo. Maar als je alleen op de afzonderlijke klanken afgaat, zonder 
te kijken naar welke muziekinstrumenten er bij betrokken zijn of naar 
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het tempo, vraag ik mij af of dit een rustgevend effect heeft op een mens. 
Wanneer ik achter mijn keyboard zit en improviseer, kies ik gek genoeg 
vaak een harmonieuze klankenvolgorde uit. Ik word er zelf altijd rustig 
van en raak in een soort van trance. Het is een stroom van klanken die 
ik in wisselende tempo’s speel. Ik volg geen maten, waar elke maat een 
bepaalde hoeveelheid tellen bevat. Het enige wat ik volg, is mijn onder-
bewustzijn. Soms zit er per ongeluk een noot bij, die er niet bij hoort, 
maar door de flow waarin ik zit, wordt deze misplaatste noot snel ver-
huld. Is deze flow verbonden aan een harmonie in mij die vervolgens 
een harmonieus geheel naar buiten kan brengen, of zorgt de harmonie 
in mijn onderbewustzijn voor een  harmonie als tegengif voor de dishar-
monie in mijn bewustzijn?
Het schijnt zo te zijn dat wanneer je droomt je datgeen te zien krijgt wat 
ervoor kan zorgen dat de disharmonie in jouw leven rechtgetrokken 
wordt. Zaken die je voor jezelf verborgen houdt worden geopenbaard 
en als je de codes kan krijgen van jouw eigen verbeelding, krijg je door 
jezelf de oplossingen voor bepaalde vraagstukken aangereikt. Zou het zo 
zijn dat wanneer je improviseert, op wat voor vlak dan ook en je je hier 
volledig aan over geeft, jouw onderbewustzijn ervoor zorgt dat je tijdens 
de improvisatie in harmonie bent met jezelf. Wanneer je improviseert, 
volg je eigenlijk je eigen natuur, met veel minder barrières van het 
bewustzijn dan normaal. De emoties komen eruit, wanneer je improvi-
seert. Dat is mijn ervaring ermee. 
Ik heb veel aan improvisatie gedaan met ballet, op het podium, met 
publiek. Vaak vonden mensen de dans die ik improviseerde het moo-
ist, omdat ze de mimiek heel sterk vonden. De emotie van dat moment 
komt er op dat moment uit, er is niets nep aan en niks is gespeeld. Met 
dansen is jouw hele lichaam één en al expressie. Het is een hele directe 
vorm van improvisatie, zonder tuigen ertussen. Jij bent het met jouw 
lichaam. Zelfs wanneer je negatieve gevoelens voelt kan je in harmonie 
zijn. Het gaat om de acceptatie die ermee gepaard gaat. Als je pijn ge-
woon laat bestaan, omdat het soms gewoon bestaat en er niet altijd wat 
aan te doen valt, ontstaat er een soort van harmonie. Improvisatie kan je 
laten huilen, het kan de klanken laten huilen en jouw lichaam. Techniek 
doet er niet altijd toe, het gaat juist om de oprechtheid van de uiting. 
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De filmpjes die ik heb gemaakt, zouden technisch gezien veel beter 
kunnen, maar daar gaat het mij niet om, het gaat mij erom dat hetgeen 
wat ik laat zien op dat moment in contact staat met echte gevoelens en 
dat deze gevoelens ook coherent zijn met mijn gedachten. Net zoals een 
lichaam bij dansen een heel direct middel is om gevoelens van dat mo-
ment te uiten, is een stem hier ook een goed voorbeeld van. 
Ik denk dat wanneer je improviseert met neuriën er ook direct het ge-
voel in komt dat je op het moment in je draagt. Gevoelens die dicht bij 
jouw natuur zitten. Ik neurie en zing de halve dag door. Het is wel opval-
lend dat ik het sneller doe wanneer ik blij ben, maar als ik het doe wan-
neer ik sip ben, word ik er vaak vrolijk van. Wanneer ik bang ben, als ik 
bijvoorbeeld in mijn eentje in het donker over straat loop, neurie ik ook, 
hier word ik dan op de een of andere manier ook rustig van. Als ik al-
leen ben zet ik bijna altijd muziek aan, hierbij voel ik me fijner. Ik vraag 
me af in hoeverre dit te maken heeft met dat ik een extravert persoon 
ben en extraverte personen de neiging hebben om zich fijner te voelen 
wanneer ze bij anderen zijn. De prikkels om hen heen voeden hun, zo 
kan muziek heel bepalend zijn voor de gemoedstoestand van extraverte 
mensen, terwijl introverte mensen het vooral in zichzelf zoeken. Wan-
neer ik neurie, ben ik wel degene die geluid produceert, maar tegelijker-
tijd is de prikkel buiten mijzelf.
Het fenomeen neuriën fascineert mij enorm. Want buiten het feit dat 
door te neuriën je de kans om bijholteontstekingen te krijgen wanneer je 
verkouden bent verkleint, doordat je stikstofmonoxide productie toe-
neemt in de holtes waardoor deze extra worden geventileerd, kan het je 
rustig maken en je blijer laten voelen.
Voor mij voelt neuriën als iets wat mijn gevoel erkent en accepteert en 
tegelijkertijd mij geruststelt. Het probeert geen gevoel te negeren, te 
verbloemen of wat dan ook. Het is eerlijk tegenover jezelf en staat dicht 
bij jouw natuur. Wanneer je neuriet in het bijzijn van andere mensen, 
deel je eigenlijk iets heel persoonlijks met hen. Het leek mij een mooi 
idee om iets dat dichtbij mijn eigen natuur, bij wie ik ben te delen met 
iemand. Daarom heb ik besloten om zeven dagen een geluidsopname 
te maken van geïmproviseerd geneurie van mij. Ik wil deze geluidsop-
names in de goede volgorde presenteren. Ik wil dat elke geluidsopname 
te beluisteren is met een koptelefoon, zodat het extra intiem is om er 
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naar te luisteren. Soms zitten er valse noten in, terwijl ik zoek naar de 
volgende noot, maar dat maakt niet uit. Ik wil mijn gevoel van dat mo-
ment met iemand delen. Alsof we samen een klein geheimpje delen. 
Het horen van een stem, zonder begeleiding van wat voor iets dan ook, 
geen muziekinstrumenten, niks, slechts een stem, heeft al iets ontzettend 
intiems, al helemaal wanneer de stem dichtbij jouw oor zit. Wanneer 
iemand zijn of haar mond dichtbij jouw oor houdt, om er iets in te fluis-
teren of zeggen, bevindt diegene zich binnen jouw comfortzone. Of deze 
persoon staat dichtbij jou, of iemand dringt zich op binnen deze cirkel. 
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De Vrouw,  de plant en de leegte

Ik ben de vrouw op mijn foto, hoewel ik haar niet ben. 
Ze zit daar, gehuld in bijna zwarte kleren, haar hoofd bedekt met zwart 
haar, een weduwe te zijn die niet rouwt in drama. Niet meer. Tussen 
haar en leegte staat een plant. De plant lijkt haar steun te zijn in de kille 
omgeving van stenen. Er is amper kleur aanwezig, de plant is groen. Hij 
lijkt een wezen te worden met een ziel. Een wezen dat geleid door empa-
thie, het besluit maakt om een sierlijke onzichtbare arm om haar heen te 
zwieren, terwijl hij de gepaste afstand houdt. 
Ze zit onder aan de trap, de weg naar boven is onbekend. Voor ons, 
maar ook voor haar. Slechts voor haar rug is de weg bekend. Onder aan 
de trap zijn slechts harde grauwe steentjes zichtbaar. Het aanzicht dat 
afkeer affirmeert. Dit is echter niet hetgeen waar ze naar kijkt. Ze kijkt 
vooruit. Zonder haar gezicht te zien, zie ik voor me hoe ze in meditatie 
verzonken is, zonder haar ogen gesloten te hebben. 
Ooit in een ver verleden heb ik haar gezicht mogen aanschouwen. Hoe 
ze ooit heeft gekeken ben ik vergeten, maar het doet er ook niet meer 
toe. Ik ben nu haar op de foto, zonder haar te zijn, zonder haar haar-
kleur met haar te delen. Ik ben de voyeur, maar ook het object.
De plant scheidt haar af van leegte. Is dit de leegte die wacht om op-
gevuld te worden door een persoon? Of schitterde er ooit iemand van 
aanwezigheid op deze plek? 
Ooit heeft iemands derrière op de plek plaatsgenomen, waardoor zijn of 
haar benen de kale grauwe tegels opvulden met leven. Maar zat er tussen 
deze personen een geliefde, of is de prins op het witte paard nog lang 
niet gearriveerd?
Ze rouwt in overpeinzing en evenwicht, in een donkere sereniteit. De 
geliefde is weg en het wachten op zijn terugkomst lijkt niet te worden 
beloond.
Zou ze zien wanneer groen verandert in geel, geel in rood, rood in 
bruin, om vervolgens het leven te zien vallen?
Misschien als ze lang genoeg wacht, zal ze zelfs het groen weer zien 
ontspruiten uit de dood ogende takken.
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De ontdekkingsreis

En toen was het plots weer tijd om op ontdekkingsreis te gaan. 
Men maakt vaak de fout te denken dat men ver weg moet gaan voor het 
maken van een ontdekkingsreis, niets is echter minder waar. Ik gebruik 
soms mijn achtertuin of mijn eigen kamer voor deze reisjes. In enkele 
gevallen beperk ik mij zelfs tot de wereld die ik onder mijn dekens 
creëer. Regelmatig vind ik mij zelf liggend onder deze wonderbaarlijke 
objecten. Elke deken heeft weer zijn eigen fascinerende structuren die 
het bestuderen van dichtbij zeker waard zijn. De lichtval van mijn bou-
wlamp of een ander soort lamp in combinatie met mijn ledematen die 
functioneren als tentstokken, zorgen voor een noemenswaardig schou-
wspel. Van tijd tot tijd gebruik ik mijn handen en armen, en soms zelfs 
ook nog mijn voeten en benen, voor het uitvoeren van geïmproviseerde 
choreografieën. De vouwen die ik telkens creëer, door het bewegen 
van mijn ledematen, zorgen ervoor dat er steeds nieuwe patronen en 
een andere lichtval in de deken verschijnen waarover je je kunt blijven 
verwonderen. Laatst ontglipte mij de gedachte dat het wel eens mogelijk 
zou kunnen zijn om deze vinger- en handchoreografieën een keer uit 
te werken met echte dansers. De dansers zouden zich lenig als golven 
over het podium bewegen en stranden op de kust om vervolgens zich 
in groepen terug te trekken en zich weer uit te werpen als een enorme 
hand met woeste vingers. De golf die ik manipuleer en uit de beweging 
van mijn manus is ontstaan. 
De beweging van mijn manus die klanken kan doen laten ontstaan door 
de aanraking van zwarte en witte vlakken, maar die ook het voorbeeld 
kan zijn voor elke vloeiende beweging voortgekomen uit klanken. 
Tevens de hand die een klein bakje met romig karamel-ijs droeg, terwijl 
het buiten vier graden celsius was. De hand, die met de eigenaar van 
deze hand, op weg was, puur en alleen om op weg te zijn. 
Nadat ik uit alle lekkere toetjes het meest lekker uitziende toetje had uit-
gekozen in de supermarkt, waar altijd teveel maar tegelijkertijd te weinig 
keuze is, besloot ik dat ik me vrij voelde buiten mijn kamer. Ik wilde niet 
terug naar de plek die op dat moment aanvoelde als een niet zo stoffig 
hol, maar toch wel als een muffe oppervlakte. Ik kwam wederom uit bij 
een park. Het was het park wat ik tot voor kort tot meest lelijk park had
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bestempeld. Het park bevatte buiten een paar miniscule groene vlakjes 
gras, geen groen. Slechts beton, metaal en geïsoleerd water.  Aangezien 
ik mij er van bewust was waar ik naartoe aan het lopen was, had ik 
hetzelfde idee als altijd voorgeprogrammeerd in mijn hoofd zitten. Tot 
mijn grote verbazing kwam ik er achter dat ik het lelijke park ineens niet 
meer lelijk vond. Ik had het herontdekt. 

Even voelde ik mij weer een klein kind. De lelijke metalen bogen die 
los van elkaar zichtbaar waren, leken vanuit een bepaald perspectief 
een tunnel waar ik naar toe werd gezogen. Vanuit het tunnelperspec-
tief, leek het alsof de metalen componenten waren samengesmolten tot 
één geheel. Maar toen ik onder de tunnel doorliep, vond ik mijzelf elke 
keer tussen twee lossen, maar toch aan elkaar verbonden componenten. 
Mijn uitzicht werd iedere keer weer in stukken verdeeld, waardoor mijn 
perspectief per seconde veranderde op hetzelfde uitzicht. Ook al zou 
ik hetzelfde hebben willen zien, het zou me niet lukken. ‘Architecture 
makes men obey’

Ijzerennontunnel, Maart 2014, Anneke Gerrits
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Het viel me op dat zelfs de eenden die aan het rondrennen waren in het 
park, netjes de paden volgden.
Alles wat te zien was in het park, was tot in de millimeters uitgerekend 
en gek genoeg werd ik zowel rustig als onrustig van deze gedachte.
Ik besloot de rust in mij te volgen en klom in een klimtoren die leidde 
naar een net, waarin ik heerlijk kon bungelen boven het langzaam 
ondiepe stromende water.
Vanuit deze positie had ik ook uitzicht op een uiterst merkwaardige 
boom. Een boom, die in mijn ogen evengoed een boom van kunststof 
zou kunnen zijn. Ook dit riep nostalgische gevoelens op. De boom deed 
mij denken aan een Lego boom. Ik besefte mij, dat toen ik nog met 
lego speelde, ik regelmatig parken bouwde. Elk boompje, elk bankje en 
elke bloempje, moest evenveel puntjes van elkaar afstaan. Het was erg 
makkelijk om de afstanden te bepalen en uit te rekenen, aangezien een 
Lego plaat is opgebouwd uit een raster met rondjes, waar elke compo-
nent los op geklikt zou kunnen worden. Als wij als mensen geen hinder 
zouden ondervinden aan vele rondjes van een paar centimeter hoog om 
de zoveel centimeter op een grondoppervlak, dan zou het mij een grap-
pige mogelijkheid lijken om een soortgelijk kliksysteem in onze leef-
wereld te integreren. 
Een samenleving, die te creëren is door er alle kinderlijke fantasieën op 
los te laten. Een samenleving waarbij een utopie als uitgangspunt gesteld 
kan worden, zonder dat dit per se het uiteindelijke einddoel hoeft te zijn. 
Alles wat we kunnen bedenken in ons hoofd, bestaat. Het bestaat in de 
zin dat het denkbaar is. Op het moment dat iets gedacht kan worden en 
in gedachten kan bestaan, kan er een doel worden gesteld waar naartoe 
gewerkt kan worden. Veel van onze fantasieën uit het verleden, zijn nu al 
werkelijkheid geworden. Dingen die we eerst voor onmogelijk hielden. 
Door te zeggen dat het té ideologisch en onwerkelijk is om een utopie of 
fantasie als uitgangspunt te nemen om mogelijkheden te onderzoeken 
en oplossing te bedenken, zetten we ons zelf stil. Wanneer je slechts 
kijkt naar dingen die al bestaan in de ‘zichtbare werkelijkheid’, zal je 
uiteindelijk stranden in stilstand. We moeten ons ook niet blindstaren 
op ultieme waarheden. Zelfs de dingen waarvan we nu het idee hebben 
dat het absoluut zo is, kunnen weer veranderen. Met zijn theorie dat 
de zon niet om de aarde draait, maar andersom, schiep Galileo Galileï 
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een nieuw paradigma.`We moeten openstaan voor paradigma verand-
eringen, ook omdat deze onvermijdelijk zijn en kijken naar hoe we de 
negatieve onvermijdelijke veranderingen kunnen omarmen en oplossin-
gen kunnen vinden in de nieuwe situaties in de plaats van proberen ze te 
vermijden.
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Natuur: Alles wat zich spontaan handhaaft of ontwikkelt, maar 
niet het resultaat is van een menselijke doelstelling.

Hoe kunnen we nog onderscheid maken tussen wat natuur is en wat 
niet? Wanneer kijken we naar een organisme die niet (genetisch) gema-
nipuleerd is en waar de mens op geen enkele manier aan heeft gezeten? 
Het product van genetisch gemodificeerde micro-organismen is puur, 
dit houdt in dat er geen vreemd DNA meer in zit. Dit heeft als gevolg 
dat er geen verschil meer te zien is tussen een voedingsstof, plant of dier,  
gemaakt op een biologische manier, op een chemische manier, of met 
behulp van genetische modificatie in het DNA. Dit maakt het allemaal 
nog ingewikkelder. Je kunt dus geen verschil meer zien aan de uiter-
lijke kenmerken, maar ook niet aan het DNA. Uiteraard zijn er soms 
hele nadrukkelijk aanwezige veranderingen van uiterlijke kenmerken, 
wanneer een plant is gesnoeid bijvoorbeeld,  wanneer een schaap is 
geschoren, enzovoorts. Maar de verwarring zit hem uiteraard in de niet 
direct zichtbare hand van de mens. 

Uitgaande van deze definitie van ‘natuur’, zou je aardig ver kunnen gaan 
met wanneer iets geen natuur meer is. In de oceaan drijft bijvoorbeeld 
een enorme plastic soep, die naar schatting 34 keer groter is dan Neder-
land. De mens heeft deze troep in de Oceaan gegooid. Aangezien deze 
plastic soep erg veel invloed heeft op het leven in de Oceaan en de plas-
tic microdeeltjes onderdeel zijn geworden van het water, zou je kunnen 
zeggen dat de Oceaan ook geen natuur meer is. Overigens vind ik het 
woord ‘plastic soep’, best een leuk woord. Er is ook soep te koop in de 
supermarkt die zoveel nep bestandsdelen bevat, dat je je kunt afvragen 
of dat niet ook een soort van ‘plastic soep’ is.
Je zou ook kunnen zeggen dat de lucht die we inademen ook geen 
natuur meer is. In de lucht zweven allemaal stoffen die wij hebben 
geproduceerd. Van scheten tot uitlaatgassen, van parfumdampen tot 
zweetlucht. Alles verspreid zich door de lucht en lucht kent geen gren-
zen. Aangezien het menselijke gedrag heeft geleid tot de opwarming van 
de aarde en op die manier zelfs een wereld omvattende invloed heeft, 
zou je kunnen zeggen dat er helemaal geen ‘zuivere natuur’ meer is. 
Lucht komt overal en voor het klimaat binnen de ozonlaag geldt het-
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zelfde verhaal. Het klimaat is uiteraard niet overal hetzelfde, maar het is 
uiteindelijk wel aan dezelfde veranderingen onderhevig. Het zou betek-
enen dat alles binnen de ozonlaag geen natuur meer is. De Poolkap, die 
zo onaangedaan door de mensen lijkt, een plek ergens midden in de 
Rimboe, verandert ook door klimaat veranderingen. 
Naast de externe ‘natuur’ bestaat er ook een innerlijke ‘natuur’. De in-
nerlijke natuur wordt gezien als de essentie van de mens. De aard van 
het beestje. Hierbij is er ook moeilijk een onderscheid te maken tussen 
wat nou echt de natuur is van een mens, wat de aard is, het onverander-
lijke. Ook dit is moeilijk vast te stellen.  
Ik denk dat op het moment dat we iets ‘natuur’ noemen, wij als mens 
vaak niet weten of het ook daadwerkelijk natuur is waar we over sprek-
en. We kunnen slechts met zekerheid zeggen dat een organisme of iets 
dat zich spontaan handhaaft en ontwikkelt, natuurlijke eigenschappen 
bevat. 
Ik vraag me af of het er eigenlijk nog toe doet of we daadwerkelijk 
weten wat nou wel echt natuur is en wat niet. Als het onderscheid niet te 
maken is, wat is dan nog de meerwaarde van het ‘echte’. Als het ‘neppe’ 
‘echt’ wordt in onze beleving, is het misschien ook wel ‘echt’ geworden. 
Het maakt mij dan ook niet uit of we iets natuur noemen, terwijl het dat 
misschien niet is. Buiten het aspect natuur kan je je afvragen wat wel 
echt is en wat niet op meerdere gebieden. Het nieuws laat maar stukjes 
van gebeurtenissen zien met een subjectieve saus eroverheen, waardoor 
er een eenduidig beeld wordt gevormd van een bepaalde situatie die 
door velen wel voor waar wordt aangezien. 
Onze mediawereld is ‘fake’ voor het grootste deel. Maar heeft het nut 
om hier tegen in verzet te komen? Zelfs veel verhalen die in een één op 
één gesprek aan bod komen zijn ‘fake’. Maar zelfs wanneer mensen wel 
het idee hebben dat ze de waarheid hebben gesproken is er een grote 
kans dat wanneer je aan beiden personen vraagt om het gesprek na te 
vertellen, er door beiden een ander verhaal wordt neergezet. Niet per 
se omdat ze willen liegen, maar omdat een groot deel eigen interpreta-
tie is, een eigen beleving van hetzelfde. Uiteraard wordt er door beiden 
ook gefilterd. Zelfs wanneer mensen hun best doen om de ‘waarheid’ te 
verkondigen, blijft het onderhevig aan een bepaalde mate van subjectiv-
iteit. Het ‘neppe’ is nou eenmaal onderdeel van het leven geworden, we 



99

moeten kijken hoe we daar mee om kunnen gaan.
Onze wereld blijft continu onderhevig aan veranderingen waar iedere 
keer weer nieuwe morele vraagstukken bij opduiken. 
Er zijn momenteel zoveel dingen mogelijk, waarvan we eerst dachten 
dat ze alleen maar mogelijk waren in science-fiction films. Ik was eerst 
altijd enorm bang voor de technologische mogelijkheden. Wanneer je 
kijkt naar films als 1984, gebaseerd op het gelijknamige boek van George 
Orwell, dat geschreven is in 1949, zie je de negatieve kanten van tech-
nologie. Orwell schetst een beeld van een distopie. Een distopie waa-
rin technologie wordt gebruikt voor onderdrukking van mensen. Big 
brother is watching you. 
Nu leven we in een tijd waarin er bijna op elke straat een (video)camera 
hangt, waarin tracker cookies continu privé gegevens opslaan en waarin 
we ‘vrijwillig’ hetzij bewust, hetzij onbewust, ontzettend veel persoon-
lijke gegevens delen op facebook en andere sites. Orwell voorspelde in 
principe al dat er een tijd zou aanbreken, waarin er eigenlijk niets meer 
zou bestaan als privacy. Nu leven we in een tijd waarin we ons af kun-
nen vragen tot in hoeverre er nog privacy bestaat. Het lijkt soms wel 
alsof we alleen nog maar privacy hebben in ons hoofd. Er is veel kritiek 
op deze spionage samenleving. Toch moet ik zeggen dat ik er nog niet 
echt hinder aan ondervind. Ik vind het te absurd voor woorden dat er 
zoveel gegevens van je aan je worden onttrokken. Toch merk ik er bijna 
nooit van. Ik zou er pas last aan ondervinden op het moment dat deze 
informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd en/of het tegen mij wordt 
gebruikt. Dit is niet het geval. Wat ik wel opvallend vind is dat het zelfs 
in deze spionage samenleving, het erg makkelijk is om dingen te stelen 
en hiermee weg te komen. Toen ik in een kledingwinkel werkte heb ik 
wel eens iemand wat zien stelen, ik kon hier echter niets tegen doen. Op 
het moment 
dat je iemand aanspreekt, kan deze alsnog weigeren om mee te werken 
en er is niets wat je dan kunt doen. Tevens is het niet toegestaan om een 
foto op te hangen met de dief erop, dit is privacy schending.
Dus hoewel het idee van een samenleving waarin je continu in de gaten 
wordt gehouden beangstigend leek en lijkt, merken we er over het alge-
meen niet eens wat van. Alle ontwikkelingen kunnen altijd goedschiks 
en kwaadschiks gebruik gemaakt worden, maar ik denk dat er uitein-
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delijk een soort evenwicht ontstaat tussen beiden. Tevens denk ik dat er 
altijd een soort angst is voor het onbekende.

Ik vraag me wel eens af of de mens zichzelf niet verliest in het streven 
naar een perfectionering van zichzelf. Tegelijkertijd is het streven naar 
die perfectie mens eigen naar mijn idee, net zoals dat we ons alles eigen 
proberen te maken om er een bepaalde controle over uit te kunnen 
oefenen op de een of andere manier. Misschien is het juist daarom ook 
heel menselijk om van ons zelf een soort semi-robot te maken. Velen 
van ons gebruiken medicatie, zo ken ik bijvoorbeeld bijna geen vrouwen 
die niet de Pil gebruiken. Tevens zijn velen van ons wel geopereerd. 
Tijdens de masterclass: ‘WHAT IS THE NATURE OF A 21st CENTURY 
HUMAN?’, vertelde Rachel Armstrong een bijzonder verhaal. Rachel 
werkte een tijd in ‘the City of Joy’, een Lepra kolonie in India. Ze zei dat 
ze op deze plek de meest merkwaardige operaties uitvoerde. Zo verbond 
ze bijvoorbeeld een kaakspier van een patiënt aan een ooglid, zodat hij 
zijn ogen kon openen en dichtdoen door te kauwen. De patiënt liep de 
hele dag door kauwgom te kauwen.
Het leek net alsof ze praatte over een robot.

Rachel was tevens één van de mensen met wie kunstenares Orlan heeft 
samengewerkt. Orlan is een typisch voorbeeld van de maakbaarheid van 
het menselijke lichaam. Plastische chirurgie om idealen uit de kunst, te 
verwerken in het lichaam. Helaas voor haar, waren op het moment dat 
ze de operaties liet uitvoeren, de middelen nog niet zodanig dat de vele 
operaties het juiste resultaat hadden. Op een gegeven moment weigert 
het lichaam mee te werken aan bepaalde veranderingen, door lichaams-
vreemde stoffen af te stoten bijvoorbeeld. 
Marc Hijink, technologie-redacteur van het NRC Handelsblad, stelt 
dat de echte robotrevolutie begint wanneer we gaan knoeien met de 
hersenen. In dit geval, ben ik een robot. Ik gebruik medicatie waarmee 
ik mijn lichaam voor de gek houd, zodat ik niet zwanger word wanneer 
ik seks heb zonder condoom. Tevens gebruik ik medicatie die ervoor 
zorgt dat er extra stofjes worden geproduceerd in mijn hersenen zodat 
ik goed kan slapen. Uiteraard gaat het hier nog over stofjes die worden 
ingenomen, niet over technologie die wordt aangebracht in het menseli-

Foto Maart 2014, Anneke Gerrits
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jk lichaam. Er bestaan al pacemakers, gehoorapparaten, protheses en 
dergelijke, dus er zijn al wel gevallen waarin technologie wordt aange-
bracht in het menselijk lichaam. Ik vraag me af wanneer het moment 
komt dat je jezelf een robot begint te vinden en op die manier van jezelf 
vervreemd raakt. Mensen met een prothese voelen zich ook gewoon 
zichzelf over het algemeen. Ik denk dat het gedeeltelijk ligt bij je karakter 
en gedeeltelijk bij gewenning. Ik zou me denk ik niet meer mezelf kun-
nen voelen wanneer mijn gezicht er ineens totaal anders uit zou zien, 
of wanneer ik een prothese zou hebben. Dit is natuurlijk speculatief en 
misschien is het ook wel zo dat wanneer je lang genoeg rondloopt met 
een nieuw uiterlijk, je dat automatisch weer gaat zien als jouw ik. Wat ik 
erg bizar vind, is dat er nu zelfs brillen zijn waarmee je de illusie kan op-
wekken dat je een ander lichaam hebt wanneer je naar je eigen lichaam 
kijkt. Op het moment dat je met de oculus rift naar je voeten kijkt, is het 
mogelijk om door de bril een ander lichaam te zien en tegelijkertijd je 
eigen lichaam te voelen. Je hersenen kunnen hier door in de war raken. 
Het lichaam in de bril wordt tijdelijk jouw lichaam naar het schijnt. Mat-
thijs van Nieuwkerk viel bijna om in een aflevering van ‘de Wereld draait 
door’, terwijl hij een oculus rift op had met een achtbaan simulatie. Het 
idee dat je hersenen zo erg voor de gek gehouden kunnen worden door 
slechts een ander beeld voor je ogen te houden, zelfs op het moment dat 
je je er bewust van bent dat je kijkt naar een simulatie, dat vind ik echt 
bizar. Je werkelijkheid is blijkbaar maakbaar door zowel interne als ex-
terne factoren. Het antwoord op de vraag wat de werkelijkheid is, wordt 
hierdoor nog ingewikkelder gemaakt.        
Neuro-engineers kunnen electroden op de hersenen aanbrengen, waar-
mee die personen bijvoorbeeld een robotarm kunnen laten bewegen 
zoals ze willen. Computers zijn al in staat om bepaalde signalen van de 
hersenen te decoderen en weer nieuwe signalen af te geven aan andere 
hersenen of robots. Er kan live in onze hersenen worden gekeken en zo 
is het ook al mogelijk om te zien waar we aan denken. Zo is het te zien 
of we denken aan een gezicht, aan een woord, een lichaamsdeel, seks of 
wat doen ook. Het is echter nog niet mogelijk een specifiekere details 
af te kunnen lezen. Van wie het gezicht is en hoe dit gezicht eruit ziet 
en welk exact woord enzovoorts is nog niet te lezen, maar dit lijkt geen 
onmogelijkheid meer met het oog op de toekomst. Er is geprobeerd 
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om de hersenactiviteit van een rat te decoderen en via internet te laten 
overbrengen naar de hersenen van de andere rat, dit is gelukt. De ont-
vangende rat paste de opgedane kennis direct toe.
Ik vind het een eng idee dat de mens in de toekomst in staat zou zijn 
om informatie uit je hoofd te halen zonder dat het noodzakelijk is om 
te praten. Toch denk ik dat het onvermijdelijk is dat deze ontwikkeling 
door blijft gaan. Ik denk echter dat het niet zeer waarschijnlijk is dat in 
onze samenleving je zo maar zonder reden van de straat geplukt zou 
worden, omdat ze informatie uit je hoofd willen downloaden. Wat voor 
legitieme reden zouden ze hebben om dat bij bijvoorbeeld mij te doen? 
Ik heb geen informatie in mijn hoofd zitten die heel waardevol voor 
iemand is. Er zitten ook wel hele goede kanten aan. Ik zag in het pro-
gramma ‘Tegenlicht’, dat ze proberen om een robot pak te ontwikkelen, 
waar mensen met dwarslaesie weer kunnen lopen. 
Wat mij echt geweldig lijkt, is dat het op den duur mogelijk is om din-
gen uit je onderbewustzijn te downloaden. Je dromen kunnen visueel 
worden gemaakt, waardoor je naar je droom kunt kijken en deze kunt 
delen met anderen, een soort deelbare trip. Iedereen maakt zo zijn eigen 
interessante  bizarre films. Door de films af te spelen in een soort van 
oculus rift zal het mogelijk zijn om echt door de films heen te lopen. Dat 
lijkt me echt een hele bijzondere ervaring. Je kan de films opslaan en 
daardoor zal je ook in staat zijn om bepaalde zielenroerselen te analy-
seren en je zelfkennis te verbeteren. Alle creatieve ideeën die je hebt kan 
je denken en worden op die manier gelijk visueel gemaakt.
Deze samenleving is naar mijn idee heel erg ingesteld op visuele prik-
kels, niet zozeer op geur of tactiele prikkels. Auditieve prikkels zijn wel 
weer wat meer aanwezig zijn dan tactiele prikkels of geur. In winkels 
probeert men vaak op het koopgedrag van mensen in te spelen door 
hier op in te spelen. Ik las laatst in de NRC dat er een bedrijf bestaat die 
de geur van verse producten na kan maken en dat er winkels zijn die 
hier gebruik van maken. Hoe bizar is het dat de geur van vers brood 
door sommige winkels heen blaast en dat je automatisch zin krijgt in 
broodjes, terwijl het niet eens afkomstig is van versgebakken brood. Uit-
eraard zijn er zo nog veel meer trucjes die worden uitgevoerd nadat er 
veel studies zijn gedaan na hoe je mensen (on)bewust kan beïnvloeden.  
Ik denk dat geur veel meer invloed heeft dan veel mensen denken, ik 
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heb het idee dat dit veel onbewuster gaat dan met visuele prikkels. Je 
focus ligt over het algemeen niet bij geur, maar bij de visuele of auditieve 
prikkels. Geur roept vaak onbewust herinneringen op. 
Ik word vaak moe van te veel prikkels. Ook word ik moe van de snelheid 
van het leven in deze tijd. Toch vraag ik me af of dit niet van alle tijden 
is. Op het moment dat je bent opgegroeid in een tijd waar veel prikkels 
in zijn en waar alles snel in gaat, is dat dan niet gewoon waar je ook aan 
gewend bent tot op een zekere hoogte? Ik was laatst een boek aan het 
lezen over yoga, geschreven in de jaren zestig
. In dit boek werd in elk hoofdstuk wel een paar keer opgenoemd hoe 
druk de mens tegenwoordig wel niet is, hoeveel visuele prikkels deze wel 
niet krijgt en hoe uitputtend dit wel niet werkt. Nu leven we in een tijd 
met nog veel meer prikkels, maar we hebben nog steeds hetzelfde idee. 
Hebben we deze ideeën niet altijd al gehad? Volgens mij is het absoluut 
niet iets van deze tijd. Ik denk dat het iets van elke tijd is dat er gezocht 
moet worden naar een evenwicht tussen te veel hooi op je vork nemen 
en te lui zijn, tussen het opzoeken van veel prikkels of te weinig. Miss-
chien leven we nu wel in een tijd waarin er meer prikkels zijn, maar we 
leven ook langer dus hebben we ook meer tijd om met die prikkels om 
te gaan. Evenwicht is een belangrijk gegeven. Zo is het ook belangrijk in 
mijn ogen dat het evenwicht tussen technologie en alles wat uit zichzelf 
groeit en ontwikkelt en zich handhaaft, het ecologische, aanwezig blijft 
en dat daar aandacht aan wordt besteed. Een evenwicht tussen controle 
en loslaten.    
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