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Welk verhaal zal ik vertellen?  

Het is gek om te beseffen dat je zo hard kan groeien als mens. 

Wanneer je als kind in een klaslokaal zit, lijkt het alsof de 

lokalen immens zijn. Het lijkt alsof er een zee aan ruimte zit 

tussen jouw bank en die van je buur. De afstand tussen jou en de juf 

lijkt eindeloos. Wanneer ik op mijn stoel zit en naar boven kijk zie 

ik in de verte posters hangen boven het groene, met krijt besmeurde 

bord. Ze zijn ingekaderd, witte letters op een zwarte achtergrond, 

en laten mij kennismaken met slimme woorden die, nog voor mij 

onbekende filosofen, ooit in een ver verleden hebben uitgesproken. 

Ik snap er niets van. Hoezo “God is dood. Nietzsche is dood en ik 

voel me ook niet zo lekker.”? Hoezo “ken jezelf”? Ik weet heus wel 

wie ik ben! 

De eindeloze afstand tussen mezelf en de twintig jaar oudere 

persoon, vooraan in de klas, lijkt nog een kilometer langer, wanneer 

deze je vraagt om aan het bord te komen om de moeilijke wiskundige 

vergelijking op te lossen. Het zweet kruipt door je poriën wanneer 

je de afstand hebt afgelegd en eindelijk je bestemming hebt bereikt. 

Wat lijkt de ruimte zo anders wanneer je ze vanuit dit perspectief 

bekijkt! De alles-overziende positie maakt mij bewust van mezelf 

omdat ik voel dat alle ogen ook op mij zijn gericht. Je voelt je 

uitgestald in een etalage als een of ander economisch goed in de 

supermarkt. Je wil zo snel mogelijk terugkeren naar het veilige 

eiland van je eigen plek in de klas die men je is toegewezen. Je 

bent het gewoon om te volgen. Alles volgens strikte regels. 

Afgebakend in ruimte en tijd. Dit is wat je altijd al deed. Je staat 

op wanneer de wekker gaat, je kleedt je aan, je neemt nog snel iets 

om te eten en haast je naar de bus want je weet dat de tijd tikt. 

Eens je op school bent weet je dat je ook hier alles volgens zijn 

eigen regels zal moeten doen. Alles is geschematiseerd zodat 

iedereen zijn opgelegde taken kan vervullen. Ook jouw lichaam 

beweegt zich enkel wanneer je de ene stap voor de andere zet, van 

plaats A naar plaats B en terug. 

Als kind lijkt alles immens. Met het eigen lichaam bewegend door de 

ruimte, leert men onze eigen omgeving kennen. Alles lijkt zo ver. 

Hoe creëer je orde in al deze chaos? Ik denk dat dit een vraag is 

die tot op vandaag, bewust of onbewust, blijft hangen in mijn hoofd 

bij alles wat ik doe. Hoe zit het nu allemaal in elkaar? De 

invloeden van buitenaf zijn enorm en als kind lijkt het zo dat alles 

wat je ziet, hoort en voelt als waarheid wordt opgezogen.  Elke keer 

als men iets nieuw ontdekt lijkt de afstand tussen jou en de boze 

wereld kleiner te worden. Het ‘alles’ willen weten lijkt me een te 

grote opdracht, besef ik nu, maar ik denk dat het maken van kunst 

wel antwoorden kan bieden op hoe mijn persoonlijke realiteit in 

elkaar zit. 

Ik wil dit verhaal graag vertellen; hoe ik als mens gegroeid ben 

doormiddel van mijn omgeving, mijn eigen keuze om ‘kunst’ te gaan 

studeren en mijn artistieke praktijk. Wat is mijn realiteit binnen 

het kustenkader en welke schema’s en ‘regels’ gebruik ik om deze 

realiteit zelf te creëren en te laten zien? 
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09/03/2021 

Ik moet denken aan de schilderijtjes die ik vroeger maakte. Als kind 

was het nooit moeilijk om creatief bezig te zijn. Ik dacht niet na 

over wat ik zou maken, ik maakte het gewoon. Simpel. Zonder 

nadenken. Verf en papier was het enige wat ik nodig had, zelfs geen 

verfborstels want mijn handen volstaan. Mijn handen zijn een 

rechtstreekse link tussen mijn hoofd en het blad. Het maken gaat 

vanzelf. Eerst de zon, dan een beetje gras, een huisje, een boom en 

ik mocht natuurlijk zelf niet ontbreken! De boom en ik zijn 

uiteraard even groot en het hele landschap bevindt zich op éénzelfde 

lijn. Boom, huis met schoorsteen, mama, papa en ik. Enkel de zon 

heeft een heerlijke alles overziende positie. Ze lacht. 

Daarna komt er ‘painting by numbers’. Ik weet nog dat ik heel 

enthousiast was wanneer ik dit speelgoed voor mijn neus geschoven 

kreeg. Het A4 karton overtrokken met een eenvoudig wit canvas waarop 

een heel web aan nummers en rasters zich ontplooide tot een prachtig 

landschap. Het enige wat je moest doen is de instructies volgen. 

Ieder vakje is gekoppeld aan een cijfer dat op zijn beurt gekoppeld 

is aan een kleur. Alle nummers één zijn rood, alle nummers vijf zijn 

blauw,… en schilderen maar! Hoe grappig vind ik dit nu. Was het maar 

zo makkelijk! Welke instructies moet ik nu volgen? Alles wordt 

altijd maar in stukjes gekapt en kleurtjes gegeven. Ik volgde ze 

moeiteloos en stelde me hier nooit echt vragen bij. Het wordt je zo 

voorverpakt en voorgeschoteld dus waarom zou ik er in godsnaam nog 

maar één seconde over twijfelen dat het vakje dat de lucht 

representeert wel eens een andere kleur zou kunnen hebben dan blauw 

nummer vijf? Als kind is blauw nummer vijf prima maar als 25-jarige 

jonge vrouw stel ik me heel veel vragen bij blauw nummer vijf. 

Ondertussen weet ik ook dat ik ben opgeleid om alles in vraag te 

stellen. Het is en vloek en een zegen. 

Hoe begrijp ik de wereld?  

Dit is een vraag die ik mezelf constant stel wanneer ik werk in mijn 

artistieke praktijk. Het raster speelt hierin een grote rol. Het 

veld wordt onderverdeeld in kleinere, meer overzichtelijke stukken. 

Het is zoals het schrijven van een groot werkstuk of het aanleren 

van nieuwe gewoontes of wanneer je een lange afstand moet afleggen. 

Je begint met het nemen van kleine stappen in de ruimte en iedere 

stap brengt je dichter naar je bestemming. Zo werkt het in de 

driedimensionale wereld. Stap voor stap. Het raster hoeft niet 

altijd fysiek zichtbaar te zijn in het werk, soms gaat het ook over 

het hokjes-denken of misschien is bouwen een beter woord. Wanneer 

men aan een werk bouwt, lijkt het alsof je een huis bouwt maar dan 

zonder strikte regels of misschien kan ik het nog beter vergelijken 

met het bouwen van een kamp van lakens en kussens. Je weet nog niet 

op voorhand aan welke tafelpoot je het ene laken zal knopen en hoe 

dit precies zal overlappen met de kussens, je blijft gewoon bouwen 

met de hoop dat de hele constructie niet in elkaar stort. De hele 

wereld begrijpen lijkt mij een onmogelijke klus maar ik begrijp dat 

het makkelijker gaat wanneer men de zaken kan benoemen. Dit 

benoemen, een plaats geven, kan heel objectief en heel subjectief 

gebeuren. Het is enkel de vraag hoever we hierin kunnen gaan en of 
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we de plaatsen die we de zaken geven in de wereld niet af en toe 

terug in vraag gesteld moeten worden. 

10/03/2021 

Ik zit te piekeren over wanneer mijn verhaal eigenlijk begint. Is 

het logisch om over het raster te vertellen als ik nog niet heb 

verteld hoe het komt dat het raster in eerste instantie zo veel 

invloed heeft op mijn kijken en hoe het langzaam maar zeker voor 

mijn zicht is beginnen sluipen? 

Terug naar de ‘painting by numbers’. Wat ik hier eigenlijk nog over 

wou vertellen is dat bij deze schilderijtjes je dus helemaal niet 

hoeft te denken over de afstand van het blauwe vlak tegenover het 

rode of de afstand van mezelf als schilder ten opzichte van mijn 

subject. Ik hoef niet na te denken over welke schakering het licht 

juist heeft wanneer ik mijn hoofd kantel. Ik hoef niet na te denken 

of ik nu realistisch of abstract schilder want wat betekent dit 

zelfs? Ik hoef niet te denken aan de positie van de toeschouwer in 

relatie tot mijn werk of de relatie van mijn werk met die van de 

ruimte waarin ze gemaakt wordt en beter nog, waarin ik ze idealiter 

tentoonstel. Ik denk helemaal niet aan relaties, aan vorm, kleur of 

context. Het enige wat ik nu doe, is de automatische beweging van 

mijn hand naar het kleurpotje volgen en weer terug naar het 

afgebakend stukje dat speciaal bestaat voor de kleur. Je hoeft 

helemaal nergens over na te denken. Je kan hersenloos je handen 

volgen, die als het ware gemaakt zijn om dit landschap tot leven te 

wekken.  

Wanneer de tijd verstrijkt en ik langzaam maar zeker wat afstanden 

hebt afgelegd, merk ik dat ik onderweg steeds nieuwsgieriger wordt. 

Je merkt dat het landschap constant in beweging is waarbij de 

kleuren en vormen vloeiend transformeren. Je merkt dat ook jij 

eigenlijk beweegt en dat dit invloed heeft op hoe je naar de dingen 

rondom jou kijkt. Is dit voor iedereen zo? Je realiseert je dat 

enkel jij, op dit moment, op deze plaats alleen kan zien wat jij nu 

ziet. Door jouw ogen, in jouw lichaam. Ik denk dat het deze 

verwondering is die ik als mens zo koester. Door je bewust te zijn 

van jezelf, word je ook bewust van de ander. Je vraagt je af of 

iedereen hetzelfde ziet als jij maar je weet dus dat dit eigenlijk 

niet kan aangezien jij de enige persoon bent op deze specifieke 

plaats in deze ruimte op dit specifiek tijdstip. Het enige wat men 

als mens kan doen is dus zichzelf vergelijken met zijn ruimte en met 

de ander. Hoe verhoud ik mij tot mijn ruimte? Dit bewust worden en 

onderzoeken brengt heel veel vrijheid met zich mee. Alles wordt 

iets. En het is door een onderzoekende houding aan te nemen dat men 

kan gaan zoeken naar jouw specifieke waarheid. 

De mentale afstand van de ‘painting by numbers’ tot het werk dat ik 

vandaag maak is immens. Ik wil aan de hand van deze thesis proberen 

om, grotendeels ook voor mezelf, deze afstand kleiner te laten 

worden zodat ik dichter kan staan bij mijn eigen werk. Kunst en 

leven zijn één en het is dit inzicht, dit naar elkaar toe groeien, 

dat ik interessant vind. 
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Ik zoek naar mogelijkheden voor het vinden van een waarheid binnen 

mijn artistieke praktijk. Hoe gaat dit in hemelsnaam in zijn werk? 

De vraag naar wat je kan schilderen zorgt voor een volgende 

confrontatie met jezelf. Net zoals ons lichaam groeit, zo groeit ook 

onze geest mee in dit lichaam. Onze bewustwording van onze omgeving 

en van onszelf in deze omgeving is de meest treffende. Het is 

doormiddel van het fysieke maken van en het denken over kunst dat ik 

deze bewustwording heb verkregen. 

Ik zeg altijd dat kunst maken gelijk staat aan het creëren van je 

eigen problemen om er nadien zelf een oplossing voor te zoeken. Wel, 

het eerste probleem is dat van het zoeken en vinden van een 

onderwerp. Ik voel mijn lichaam telkens weer angstig worden wanneer 

ik hieraan denk. In zijn boek spiritualiteit en abstractie in de 

kunst (1912) zegt Kandinsky dat ieder kunstwerk een kind is van zijn 

tijd en dat we onmogelijk hetzelfde innerlijke leven kunnen hebben 

als de kunstenaar die we nabootsen. Een kunstwerk kan een 

overeenstemming hebben maar zal dus altijd zonder ziel blijven. Hij 

zegt dat dergelijke nabootsing hetzelfde is als de nabootsing door 

apen.1 Het identieke nabootsen, wat men dus zo gewend is uit onze 

kindertijd, zou men dus achterwege moeten laten. Het nabootsen wordt 

interpreteren. Het wordt een uitbeelden van mijn bewustwording van 

mijn lichaam in de ruimte. dit startte voor mij bij het landschap. 

Een natuurlijke organisatie van ruimte. je denkt aan de grenzeloze 

ruimte waar je als kunstenaar een stukje uitpikt om dan te laten 

passen in het kader. Ik moet toegeven dat ik me baseerde op het 

romantische idee van het landschap en de schoonheid van de natuur. 

Uitgestrekte velden met mooie bergen,… de droom. Ik begin naar 

bevestiging te zoeken in mijn eigen omgeving. Wat betekent deze 

natuur en wat is zijn zichtbare realiteit in mijn eigen omgeving? Ik 

stond nooit stil bij het uiterlijk van mijn eigen omgeving. Alles 

lijkt zo vanzelfsprekend. Alles staat hoe het staat, het leek alsof 

alles vanzelf uit de grond is gegroeid. De nieuwsgierigheid naar 

mijn omgeving neemt toe naarmate ik meer en meer geconfronteerd 

wordt, mede door gesprekken met mijn docenten, met het feit dat 

natuur misschien helemaal niet meer zo natuurlijk is. Over welke 

natuur heb ik het precies?  

“Nature is nothing other than a human being’s surroundings, in the 

midst of which the activity of hist thought, feeling and action- of 

his nervous system, in other words- unfolds” 2 

We nemen als mens ruimte in op deze planeet, maar op welke manier 

doen we dit? Wanneer ik naar het station fiets, rijdt ik langs een 

mooi stukje natuur. Ik rijdt op een smalle fietsstrook tussen de 

bomen. Af en toe zie ik wijd uitgespreide velden met mais of gras, 

koeien of paarden, boomgaarden. In de zomer is het pad zo vol 

gegroeid met planten en bomen dat het lijkt alsof ik door een tunnel 

rijd. Wanneer ik arriveer op het station en de trein op stap, die 

                                                             
1 Kandinsky, Wassily. 1912. Spiritualiteit en Abstractie in de Kunst. Uit 

het Duits vertaald door Charles Westink. Zeist: Christofoor. 
2 Malevich, Kasimir. 1959. The Non-Objective World: The Manifesto of 

Suprematism. Uit het Duits vertaald door Howard Dearstyne. Paul Theobald 

and Company: Chicago.  
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mij naar de stad brengt, zie ik hoe mijn landschap verandert. De 

open velden maken plaats voor straten met auto’s en verkeersborden, 

rijhuizen met stadstuinen, bruggen en torenhoge gebouwen, gehaaste 

mensen. Het lijkt alsof de tijd versnelt samen met de snelheid van 

de trein. Het lijkt één grote georganiseerde chaos. Ook dit is deel 

van mijn realiteit, van mijn natuur. De snelheid van dit leven zorgt 

er voor dat mijn lichaam zich voortbeweegt in een structuur waarvan 

ik niet weet welke ze is. De traagheid van mijn dorp met zijn platte 

velden en landschapsschilderijtjes maakt plaats voor de snelheid van 

de stad met zijn abstracte structuren. Ook dit doet me denken aan 

een passage uit de tekst van Malevich waarin hij zegt dat de 

omgeving van de kunstenaar van groot belang is bij het vinden van 

the additional element3 in het werk. Hij geeft als voorbeeld de 

Futuristen en zegt dat wanneer men hen zou verwijderen uit de stad, 

zij zouden overschakelen naar het imiteren van het landschap. Het is 

dus als kunstenaar belangrijk om te weten in welke omgeving je het 

beste functioneert zodat met gebruik kan maken van extra elementen 

en niet gaat overschakelen tot imiteren. 

15/03/2021 

Het idee van ruimte en hoe wij deze innemen is drastisch verandert 

door de globalisering en het produceren en consumeren van goederen 

en diensten in onze consumptiemaatschappij. Marc Augé haalt dit aan 

in zijn tekst Non-places introduction to an antropology of 

supermodernity (1992). Augé’s definitie van plaats heeft betrekking 

tot de Antropologie. “Het is de in beslag genomen ruimte die door de 

inheemse volkeren wordt bewoond. Deze volkeren cultiveren het, 

markeren zijn sterke punten, bewaken de grenzen en verdedigen het. 

Een plaats is relationeel, historisch en bezorgd over identiteit. De 

groepsidentiteit wordt geuit in ruimtelijke organisatie. De groep 

moet zich dus tegen interne en externe bedreigingen verdedigen om er 

voor te zorgen dat de taal en identiteit hun betekenis behouden. Het 

sluit aan bij een systeem van mogelijkheden voor het individu, 

waarbij de inhoud zowel ruimtelijk als sociaal zijn.” 4  

Wanneer een plaats dus niet relationeel, historisch is of bezield 

met identiteit dan spreken we van een non-place, volgens Augé. Deze 

non-place wordt geproduceerd door supermodernity. Hij zegt dat deze 

supermodernity veroorzaakt wordt door overvloedigheid. Een overvloed 

aan informatie zorgt er voor dat we aan alles betekenis willen 

geven. “What is new is not that the world lacks meaning, or has 

little meaning, or less than it used to have; it is that we seem to 

feel an explicit and intense daily need to give it meaning: to give 

meaning to the world, not just some village or lineage. This need to 

give meaning to the present, if not to the past, is the price we pay 

                                                             
3 Wat Malevich the additional element noemt is een element dat een soort 
verstoring oproept in een organisme waardoor  er een ongebruikelijke 

toestand ontstaat (wetenschappelijke kijk). We kunnen als kunstenaar enkel 

reageren op wat vooraf de norm was, door de ‘verstoring’ in de omgeving toe 

te passen in het nieuwe werk. 
4 Marc, Augé. 1992. Non-places: An introduction to an antropology of 

supermodernity. Verso, 42-52. 
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for the overabundance of events, corresponding to a situation we 

could call ‘supermodernity’ to express its essential quality: 

exess.”5  

Supermedernity wordt, volgens Augé, gekenmerkt door drie zaken; 

Overvloed aan tijd: dit wordt gelinkt aan een overvloed aan events. 

(door de stijging van de levensverwachting en de daarbij horende 

praktische veranderingen in het sociale leven, wordt het 

collectieve, genealogische en historische geheugen uitgebreid. 

Hierdoor vermenigvuldigen zich de gelegenheden waarbij de eigen 

geschiedenis wordt doorkruist door Geschiedenis. De twee lijken met 

elkaar verbonden.)6   

Overvloed aan ruimte: door de ruimtevaart lijkt onze planeet kleiner 

te worden. Alles verandert van schaal. Onze perceptie wordt verbreed 

door de toegankelijkheid van ruimte. men ziet dit niet alleen door 

ruimtevaart maar ook op onze planeet zelf zijn er snelle 

veranderingen zichtbaar: snelle transportmogelijkheden, satelliet-TV 

die, bijna simultaan, beelden van de andere kant van de wereld in 

onze huiskamers kan uitzenden. Er ontstaat een valse vertrouwdheid 

tussen het scherm en de toeschouwer. Er worden fictieve universums 

gecreëerd. “The property of symbolic universes is that  they 

constitute a means of recognition, rather than knowledge, fot those 

who have inherited them: closed universes where everything is a 

sign; collections of codes to which only some hold the key but whose 

existence everyone accepts (…).”7  

Supermodernity wordt ook gedefinieerd door het ego, het individu. 

Supermodernity zorgt dus voor het ontstaan van non-places en een 

grote oorzaak van het ontstaan van non-places is toerisme en de rol 

van de reiziger. Het is een plaats waarbij de reiziger geïsoleerd 

wordt in de groep. Een plaats beschreven door tekst. De route in de 

non-place is aangeduid met tekens die gevolgd moeten worden door de 

personen die zich in deze ruimte bevinden. De identiteit van het 

individu gaat op in die van de massa. En het individu die zich in 

deze non-place bevindt, erkent zijn rol in deze plaats. De non-place 

is een doorgang, passage, tussenweg van punt A naar punt B. Het zijn 

plaatsen beschreven door tekst en symbolen. Hij geeft als voorbeeld 

de winkelcentra, snelwegen, luchthavens, hotelketens. Het zijn 

plaatsen gecreëerd om de transport van goederen en kapitaal te 

vergemakkelijken .  

Ook in de tekst van Peter Osborne: Non-places and the space of art 

(2001) wordt gesproken over een transformatie van het culturele 

landschap en zijn relatie tot kunst. Hij spreekt over de opkomst van 

the global capitalist modernity. Het moderne heeft als kenmerk dat 

het inspeelt op tijd. Hij zegt dat kunst modern is in hoeverre het 

een claim legt op het heden door vorige vormen te verwerpen, met als 

doel om een kwalitatief betere toekomst te verkrijgen. Het moderne 

is gebaseerd op tijd, maar heeft ook ruimtelijke -geo-politieke- 

                                                             
5 Marc Augé. 1992. Non-places: An introduction to an antropology of 

supermodernity. London: Verso, 29. 
6 Augé, Non-Places, 29-30. 
7 Augé, Non-places, 32. 
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bestaansvoorwaarden. Het is net deze ruimtelijke context, volgens 

Osborne, die een grote transformatie ondergaat door het proces van 

de globalisatie van Kapitalisme als economische en culturele vorm. 

Ook hij refereert hier naar als supermodernity.8 

Hij schrijft hier drie kenmerken toe aan supermodernity; 1. We leven 

in een globale moderniteit. Moderniteit is overal: de tijdsperceptie 

van het moderne wordt niet hoofdzakelijk meer afgeleid van 

historisch vaststaande of blijvende sociaal gecodeerde ruimtelijke 

verschillen; het is immanent aan één enkele planetaire ruimte 

waartoe alle plaatsen behoren. Het verspreiden over de globale 

sociale ruimte gebeurd op snel veranderende en complexe manieren. 2. 

tegelijkertijd bestaan er verschillende moderniteiten; verschillende 

ervaringsvormen van het moderne. Hij refereert hier naar vormen 

zoals kolonialisme, imperialisme die nog steeds aanwezig zijn binnen 

de globale moderniteit, maar deze vormen bepalen de verspreiding van 

deze temporal differentiations op globaal niveau. 3. De verspreiding 

van kapitaal wordt abstracter. Kapitalisme bevindt zich rechtstreeks 

in het globale economische systeem en deze opkomende kapitalistische 

moderniteit brengt enkele ruimtelijke kenmerken met zich mee. 

Enerzijds wordt de plaats van de transactie irrelevant, men gaat 

meer inspelen op het tijdelijke in plaat van het plaatsgebonden bv: 

effectenbeurs. Anderzijds zorgt de ruimtelijke reorganisatie door de 

economie er voor dat alle metropolen op elkaar gaan lijken. Er 

bestaat geen traditionele hiërarchie meer maar alles wordt deel van 

een netwerk.9 

Deze ruimtelijke veranderingen hebben een effect op de ontwikkeling 

van kunst op cultureel vlak. Hier arriveren we terug bij het begrip 

non-place als hoogste level van abstractie. Ruimte wordt een 

abstract begrip door een overvloed aan invloeden die op deze ruimte 

inspelen en de ruimte mogelijke maken. 

In de tekst Junkspace (2002) van Rem Koolhaas wordt ook gesproken 

over ruimtelijke reorganisatie door globalisatie. Hij beschrijft 

junkspace als het einde van architectuur. Het is het tegengestelde 

van ruimte waarbij de leegte wordt volgepropt met infrastructuur 

voor de massa. Het is de prijs die we betalen voor het proces van 

moderniseren.10 

Vandaag de dag is er meer dan ooit een overvloed aan informatie. Het 

overspoeld ons, in één seconde ben je op 100 verschillende plaatsen. 

Je hoeft hier niet meer fysiek aanwezig te zijn. De ruimtes flitsen 

voorbij. Een overstroming. Wanneer men niet zwemmen kan verdrinkt 

men. De reis hoeft niet meer fysiek gemaakt te worden, men krijgt ze 

kant en klaar voorgeschoteld in de vorm van het idee, van de 

afbeelding, de video en reclame. De junkspace verplaatst zich van 

een fysieke ruimte naar de mentale door de overvloedige 

blootstelling aan informatie en codes in onze broekzak. De 

                                                             
8 Osborne, Peter. 2001. “Non-places and spaces of art.” The Journal of 

Architecture volume 6: 183-184. 
9 Osborne,”Non-places and spaces of art,” 184-185. 
10 Koolhaas, Rem. 2002. “Junkspace.” October Vol. 100, Obsolescence (Spring 

2002): 175-190. 
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onzekerheden nemen toe naarmate men gemakkelijker in contact lijkt 

te kunnen staan met de ander. Hierbij stel ik me de vraag tot welke 

gemeenschap ik nu behoor? Wat is mijn thuis, mijn eiland? Waar voel 

ik mij veilig? De vraag naar wie ik ben wordt dringender.  Is mijn 

identiteit gekoppeld aan de fysieke grens van mijn dorp, gemeente of 

land? En wat dan wanneer ik me verplaats? Is mijn identiteit 

gekoppeld aan mijn job, hobby of opleiding? Maar wat dan wanneer ik 

beslis om te veranderen? Wie ben ik eigenlijk? Mijn reflectie in de 

spiegel is niet wie ik ben. Wanneer ik zélf reflecteer over wie ik 

ben, is dit dan correct of ben ik de moeilijke vergelijking vooraan 

op het schoolbord? Een vergelijking waarbij allerlei formules nodig 

zijn, gedicteerd door de ander.  

Paul Verhaeghe maakt in zijn boek identiteit (2012) een interessante 

analyse over de vorming en de invloeden van onze omgeving op onze 

identiteit die hier even wil uiteenzetten. Hij brengt twee processen 

aan het licht die een grote rol spelen tijdens onze 

identiteitsvorming. Door de ontdekking van spiegelneuronen in de 

hersenen weten we dat het identificatieproces al start vanaf we baby 

zijn.  We leren wie we zijn en wat we voelen door mirroring waarbij 

initieel de ouders een grote rol spelen. We willen bij onze familie 

horen en deze familie zegt ons wat ons gedrag betekent. We spiegelen 

ons aan onze dichtstbijzijnde omgeving en deze omgeving vertelt ons 

constant wat we voelen en hoe we daarmee moeten omgaan. Hierbij 

linkt hij de mogelijkheid dat de hersenen veranderen onder invloed 

van bepaalde omgevingsfactoren. Dit proces heet neuroplasticiteit.11 

Hij zegt dat zonder spiegelneuronen geen identificatie kan 

plaatsvinden maar dat wat er gespiegeld wordt volledig afhangt van 

de omgeving. Hierbij sluit dus aan dat wanneer men in hetzelfde 

gezin zou opgroeien dit niet automatisch zorgt voor een zelfde 

spiegeling. De invloed van verschillende externe factoren en 

ervaringen die inwerken op een bepaald moment speelt een grote rol 

bij de spiegeling waardoor iedereen dus een beetje anders is. 

Natuurlijk is het spiegelingsproces niet het enige proces dat onze 

identiteit bepaalt. “Onze identiteit is steeds een spanningsveld 

tussen samenvallen met en afstand nemen van de ander, en dit van 

meet af aan.”12 

Hier heeft hij het over onze toenemende drang naar autonomie, het 

willen afscheiden van de ander, dat ook deel uitmaakt bij het vormen 

van onze identiteit. Wanneer we ons afscheiden van de ander maken we 

zelf keuzes die ons gevoel van eigenheid vergroten. Men zoekt naar 

een alternatieve invulling van het ‘ik’. Beide processen zijn even 

belangrijk voor de identiteitsontwikkeling. Hij koppelt de twee 

processen, het spiegelen en het afscheiden aan twee soorten angsten: 

verlatingsangst -angst om uit de groep gezet te worden- en intrusie-

angst -het gevoel dat men te hard binnendringt.  

De verhalen en beelden die door onze familie en omgeving gedeeld 

worden zorgen voor een gemeenschappelijke identiteit. “Deze verhalen 

zijn  heel belangrijk”, zegt Verhaeghe, “want ze zorgen voor 

                                                             
11 Verhaeghe, Paul. 2012. Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij. 
12 Verhaeghe, Identiteit, 10. 
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antwoorden op existentiële vragen”13, maar deze antwoorden 

verschillen dus van plaats tot plaats (buurt, sociale klasse, 

religie,..) en hierdoor worden verschillende identiteiten 

ontwikkeld. Hij stelt dat mensen dus tot op zekere hoogte de 

mogelijkheid hebben om voor andere invullingen te kiezen , gebaseerd 

op andere verhalen met andere antwoorden. Hij zegt dat hoe rijker de 

cultuur is, hoe meer keuzemogelijkheden we als mens hebben om onze 

identiteit vorm te geven.14 

Dit is waar mijn bedenkingen ontstaan. Wat gebeurt er wanneer er een 

‘overvloed’ is aan cultuur? Wanneer we zoveel informatie ter 

beschikking hebben, waarbij we de verplichting voelen om van alles 

op de hoogte te zijn en steeds meer beseffen dat dit een onhaalbare 

klus lijkt. We zien elke trend, ieder ‘persoonlijk’ verhaal, 

binnendringen in onze eigen levens waardoor er een druk lijkt te 

ontstaan om zelf zo veel mogelijk eigenheid uit te stralen. Welk 

effect heeft dit op ons als mens? Wanneer ga ik hierin mee en 

wanneer verzet ik mij? Het meegaan bevindt zich op ruimtelijk vlak. 

In de straten, de winkelcentra, de luchthavens, de uitgestippelde 

routes die men verplicht moet volgen. Hier telt niet het 

persoonlijke verhaal die bepaalt vanwaar je komt of waar je naartoe 

gaat, maar het is de tekst, de symbolen en tekens die ons ontdoen 

van onze persoonlijke identiteit en ieder individu dezelfde 

bewegingen wil laten maken. Hier wil ik terug een knipoog maken naar 

de teksten van Marc Augé, Peter Osborne en Rem Koolhaas.  

Langs de andere kant ziet men dit gegeven van meevolgen ook in de 

online ruimtes en sociale media. Je merkt dit op wanneer je een 

zoekterm intikt op het web, een dag later word je gebombardeerd met 

reclame die gebaseerd is op die laatste zoekterm. Hetzelfde zie je 

wanneer je Instagram gebruikt. Het algoritme van de app zorgt er 

voor dat je enkel in contact komt met mensen en onderwerpen waar je 

het laatst naar keek of waarvan men denkt dat je ze vaker zal 

opzoeken. Ik ben geen sociale-media expert maar wat ik weet is dat 

de machine voor jou denkt. Alle voorgaande informatie wordt 

onthouden om zo te voorspellen welke acties je in de toekomst zal 

nemen. Aan de hand van deze acties word je ook hier weer in hokjes 

geplaatst. Dit maakt het efficiënter voor de machine om informatie 

naar jou door te sturen of je eventueel dingen te laten consumeren. 

Dit zorgt er voor dat we, wanneer we ons in de online ruimte 

bevinden, constant blootgesteld worden aan dezelfde informatie. Er 

bestaat een schijnvrijheid. Ruimtes waarbij het lijkt dat iedere 

mens zijn eigen keuzes maakt en kan gaan en staan waar hij wilt, 

maar niets is minder waar. De machines berekenen welke meest 

voordehand liggende keuze je zou maken en spelen hierop in. Uit de 

schijnvrijheid ontstaat er als reactie een schijn individualisme 

waarbij men, wanneer men ons zonder nadenken laat manipuleren in het 

idee dat we steeds meer (materiële) dingen nodig hebben, zo onze 

eigen ik en onze eigen identiteit waarborgen en daarbij ook ons 

geluk. Langs de ene kant willen we wat de ander heeft en langs de 

andere kant wilt men dit zo goed mogelijk laten lijken op iets 

                                                             
13 Verhaeghe, Identiteit, 32. 
14 Verhaeghe, identiteit, 33. 
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origineels zodat we niet ‘betrapt’ worden op na-apen. Heel 

vermoeiend lijkt dit mij. 

 

5/4/2021 

We worden als volwassen mensen nog steeds langs alle kanten gestuurd 

en beïnvloed, zowel in onze fysieke omgeving die ons de ‘juiste’ weg 

toont als in de digitale wereld die ons steeds aan de hand van ons 

klikgedrag in de bijpassende hokjes probeert te plaatsen waardoor we 

volledig worden afgezonderd van mensen die misschien 

tegenovergestelde ideeën hebben of andere interesses hebben dan de 

onze. Als kind was dit een manier om te overleven. Je wordt gestuurd 

door de ouders en je omgeving en krijgt het gevoel dat je ergens 

thuis hoort, een veilige plaats om zonder zorgen te groeien, maar 

eens je de capaciteit hebt gekregen om voor jezelf te zorgen, lijkt 

het mij een goede zaak om je bewust te worden dat misschien niet 

alles is hoe het lijkt te zijn. Gelukkig hebben we in deze tijden de 

mogelijkheid om te kiezen en in te gaan tegen wat we vandaag de dag 

normaal noemen in onze geglobaliseerde en kapitalistische wereld die 

ons gedrag manipuleert, maar dit kiezen gaat dus gepaard met een 

vorm van bewustwording.  

Kunst als vorm van verzet 

Over deze bewustwording wil ik het graag hebben. Een bewustwording 

door mijn opleiding in Vrije Kunsten en zijn rijke geschiedenis, een 

bewustwording door het kader en doek, een bewustwording door het 

bestuderen en maken van kunst. Het is duidelijk dat doorheen de 

kunstgeschiedenis kunstenaars zich telkens afzette tegen de 

voorgaande tendensen. Maar hoe zit het vandaag de dag precies met al 

de vrijheid die je als kunstenaar krijgt? Ik wil hier even de tekst 

Depiction, Object, Event (2006) van Jeff Wall aanhalen. Wall 

beschrijft hoe kunstenaars en hun artistieke praktijk er telkens 

voor zorgden dat de norm in kunst verschoven werd, dat de grens 

tussen high-art en low-art steeds kleiner werd en hoe kunstenaars 

opzoek gingen naar manieren om het dagelijks leven en kunst te 

integreren. Binnen het Post-conceptualisme zijn er geen bindende of 

technische criteria meer waaraan de kunstenaar moet voldoen. Er 

ontstaat een nieuw soort werk waarbij er geen specifieke werkwijze 

gehandhaafd hoeft te worden zoals we zien bij voorgaande stromingen 

zoals bijvoorbeeld Kubisme, Conceptualisme. Het Conceptualisme 

opende hier de deuren omdat zij beweerden dat innovatie niet meer 

mogelijk was binnen de kunst en men dus andere manieren moet zoeken 

om zich te relateren aan het leven. In het Post-conceptualisme zien 

we dat kunstenaars andere skills gaan leren en zich gaan verdiepen 

in velden die, dunkt men, niets met kunst te maken hebben. Men ziet 

dat kunst zich verspreidt buiten de deuren van de musea en gaat 

plaatsvinden als evenementen. Kunst maakt gebruik van de media en 

speelt in op culturele activiteiten. Alles is dus mogelijk!15 

                                                             
15 Wall, Jeff. 2006. Depiction, Object, Event. ’s Hertogenbosch: 

Hermeslezing. 
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We hebben dus als kunstenaar en als mens heel veel vrijheid om zelf 

te bepalen wat we willen doen en welke onderwerpen we interessant 

genoeg vinden om er een artistieke praktijk rond te bouwen. 

Ik moet hierbij vooral denken aan zingeving. Wat is belangrijk voor 

ons als mens en wat vind ik belangrijk? welke acties onderneem ik, 

welke gewoontes laat ik er op na om mijn leven zin te geven? Hierbij 

leg ik ook meteen een link met de wetenschap. Ik weet dat dit heel 

brede termen zijn die ik hier nu aanhaal waarover ik zeker niet 

alles kan zeggen wat er te zeggen valt, maar ik geloof dat er een 

verband gelegd kan worden. 

Vandaag de dag beseffen we maar al te goed dat we zelf 

verantwoordelijk zijn voor onze daden. We weten dat wanneer we iets 

ongepast doen, dit ongepaste gevolgen zal hebben. We kunnen de 

schuld niet steken op een God. We weten dat we ons leven grotendeels 

zelf in de hand hebben en we zelf kunnen zorgen voor onze toekomst, 

gelukkig maar! Het vroegere kader, bestaande uit mythes en het 

geloof, waarbinnen we onze zingeving konden vinden, vervaagt steeds 

meer. Wanneer Nietzsche zegt dat God dood is, geloof ik dat hij 

bedoelt dat we zelf op zoek moeten gaan naar onze zingeving. Een 

idee dat voor iedereen persoonlijk ingevuld kan worden. het is een 

grote opdracht die veel verantwoordelijkheid vraagt van het individu 

en dit start dus eigenlijk al vanaf het moment dat we zelf capabel 

zijn om beslissingen te maken. De invloed die onze omgeving heeft op 

de beslissingen die we maken is immens. Ik heb het voorrecht gehad 

om zelf te kunnen kiezen voor een omgeving, ik spreek hier over een 

schoolomgeving, waarin ik hoopte deze zingeving te kunnen vinden. 

 

12/04/2021 

Ieder systeem heeft zijn eigen motor, zijn eigen schema om, hopelijk 

met de beste intenties, zo goed mogelijk te functioneren. Net zoals 

de natuur haar eigen krachten en wetten heeft. Zo zie ik het 

kunstenaarschap, de bewustwording van de ruimte waarin je je bevindt 

en op zoek gaan naar de wetten en schema’s die deze ruimte en zijn 

werking tot stand brengen. Ik geloof dat alles op de één of andere 

manier verbonden is met elkaar en het is het zoeken naar deze 

verbindingen en onderlinge connecties die het leven interessant 

maken, zowel connecties met mensen als met de wetten van de natuur. 

Alles wordt overlapt door een groot raster, verdeeld in hokjes om zo 

efficiënt mogelijk te kunnen organiseren en te begrijpen. Een 

cultureel raster gepaard met de natuurlijke cyclussen. Ik denk aan 

de tekst Grids (1979) van Rosalind Krauss wanneer ik denk aan 

rasters en ik wil deze tekst daarom ook even aan bod laten komen 

omdat zij hierin ook een link legt tussen kunst en wetenschap, wat 

volgens mij een interessante link is. Eerst en vooral zegt Krauss 

dat de ontdekking van het raster in Moderne Kunst op twee manieren 

functioneert. Als eerste heeft het een ruimtelijke dimensie. Ze 

beweert dat het raster zorgt voor een verdringen van het 

natuurlijke. Het zorgt er voor dat alle natuurlijke dimensies 

vervangen worden door een eenzijdige gestructureerde, regelmatige en 

vervlakte ordening. Het is geen resultaat van imitatie maar van een 
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decreet om te esthetiseren. Het is volgens  haar anti-natuurlijk en 

anti-echt. Het is het resultaat van kunst die zijn rug toekeert naar 

natuur. Het raster zorgt enerzijds voor autonomie in kunst met zijn 

relatie tot de ruimte en rechtvaardigt deze ruimte anderzijds. Als 

tweede heeft het raster een temporale functie. De ontdekking van het 

raster, door kunstenaars als Mondriaan, Malevich, de Kubisten,.., 

zorgde er voor dat er een claim werd gelegd op het heden waardoor al 

de rest automatisch tot het verleden behoorde. Krauss zegt dat de 

ontdekking van het raster de laatste schakel is in de 

kettingreacties die het Modernisme typeert.16 

Verder in de tekst haalt ze het gebruik van perspectief aan waarover 

ze vertelt dat dit een systeem was dat hielp bij het representeren 

van de reële wereld en hoe de afbeelding en realiteit naar elkaar 

refereerden.  Het bracht het landschap in kaart als het ware. Het 

raster doet dit niet. Er is geen relatie met de wereld die we voor 

ons zien, het enige wat het raster in kaart brengt is de drager 

waarop het raster zich bevindt. Het raster openbaart het fysieke en 

het esthetische karakter van de drager zelf. Het zou neerkomen op 

een puur materialisme. Maar dit is natuurlijk niet hoe kunstenaars 

als Mondriaan en Malevich keken naar het gegeven van het raster. 

Voor hen was er een link met de spirituele wereld, een link met het 

universele, het universum. Hierdoor ontstaat er een dubbele 

betekenislaag die men kan geven aan het raster. Er ontstaat een 

paradox. Men spreekt over materie en geest.17  

Naast het gebruik van perspectief leerde de kunstenaar ook de 

wetenschappelijke manieren van omgaan met kleur kennen door fysische 

optica. Dit kon men op twee manieren benaderen; enerzijds was er het 

technische aspect waarbij men de fysieke eigenschappen van licht 

onderzocht en hoe deze gemeten konden worden en dan was er nog het 

aspect van interpretatie. “For us, as human perceivers, there is an 

unbreachable gulf between ‘real’ color and ‘seen’ color.”18 Hierbij 

wist men dat vooraleer het licht onze hersenen bereikt, deze door 

een filter gaat. Het is de onderlinge relatie van kleur en kleur met 

zijn omgeving en de wetenschappelijke benadering die hierbij gepaard 

gaat, die grote interesse opwekt bij de kunstenaar. Door het 

toepassen van rasters om deze theorieën te schematiseren verkreeg 

men een bredere wetenschappelijke kennis over optica. De kunstenaar 

kon zo makkelijk toegang krijgen tot deze geschematiseerde kennis om 

deze dan eventueel toe te passen in het eigen werk. Het raster 

diende als venster tussen de reële wereld en onze perceptie. Krauss 

zegt dat het dus niet verassend is dat wanneer kunstenaars deze 

schema’s gebruikten, hun kunst ook abstracter werd. De 

verwetenschappelijkte abstracties leverden een tegenreactie op van 

het Symbolisme die het raster een alternatieve betekenis gaven 

doormiddel van het raam. De symbolische betekenis van het venster 

als transparant instrument zorgde er voor dat het licht zijn weg 

vond in de duisternis. Het licht heeft hier dus een spirituele 

betekenis. Het venster draagt licht over maar reflecteert ook. De 

                                                             
16 Krauss, Rosalind. 1979. “Grids” October Vol. 9 (Summer, 1979): 50-52. 
17 Krauss, “Grids,” 52. 
18 Krauss, “Grids,” 57. 
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tralies die het raam bij elkaar houden helpen ons om te kijken en 

zorgen voor een focuspunt.19 Verder in de tekst analyseert Krauss op 

een interessante manier het bivalente karakter van het raster.  

Logically speaking, the grid extends, in all directions, to 

infinity. Any boundaries imposed upon it by a given painting or 

sculpture can only be  seen -according to this logic- as 

arbitrary. By virtue of the grid, the given work of art is 

presented as a mere fragment, a tiny piece arbitrarily croped 

from an infinitely larger fabric. Thus the grid operates  from 

the work of art outward, compelling our acknoledgement of a 

world beyond the frame.20 

Dit noemt ze de ‘centrifugale’ kracht waarbij de grenzen lijken uit 

te lopen in de ruimte. Daarnaast spreekt ze ook over een 

‘centripetale’ of middelpuntzoekende kracht waarbij de grenzen van 

het raster ons in het werk zelf zuigen. Het werk is hierbij een 

representatie van alles dat het werk scheidt met zijn omringende 

ruimte en andere objecten. “It’s the mapping of the space inside the 

frame onto itself. It is a mode of repetition, the content of which 

is the conventional nature of art itself.”21 

Ze schrijft dat de centrifugale kracht van het raster eerder kunst 

tot leven wekt die ons naar buiten laat kijken, ons een interactie 

geeft met de ‘realiteit’, een realiteit als abstractie. Hierbij 

geeft ze het werk van Jasper Johns als voorbeeld die met zijn 

schilderijen van nummers en alfabet ons bewust maakt van het 

oneindig uitbreidende gamma aan symbolen die door de mens wordt 

gecreëerd.  De centrifugale kracht van het raster, dat zijn 

oorsprong heeft in de wetenschap en de wereld en zijn structuren 

laat zien, zou impliceren dat het materialistisch zou zijn terwijl 

de centripetale kracht van het raster in een werk het 

tegenovergestelde zou moeten impliceren, met het Symbolisme in het 

achterhoofd waarbij de nadruk werd gelegd op de geest en kosmologie. 

De centripetale kracht zou onze blik naar binnen moeten leiden en 

hierdoor voor een dematerialisatie moeten zorgen. Maar, zegt ze, we 

weten dat dit niet waar is. Het zijn eerder de werken met een 

centripetaal karakter, die ze within-the-frame noemt, waarbij de 

structuur van het werk zo georganiseerd is dat we naar binnen worden 

gezogen, dit ons heel bewust maakt van de drager en dus heel 

materialistisch aanvoelt terwijl de beyond-the-frame kunstwerken 

eerder zorgen voor een dematerialisatie van de drager waardoor er 

ruimte is voor beweging. Het feit dat het raster zo veel 

verschillende functies heeft zorgt er ook voor dat het moeilijk is 

als kunstenaar om keuzes te maken over hoe hij het raster precies 

implementeert en dit heeft dus als gevolg dat kunstenaars hier niet 

in kiezen en experimenteren met alle opties.22 

19/04/2021 

                                                             
19 Krauss, “Grids,” 59. 
20 Krauss,”Grids,” 60. 
21 Krauss, “Grids,” 61. 
22 Krauss, “Grids,” 60-63. 



16 
 

Het is een interessant gegeven te weten dat men de impact van een 

werk niet kan voorspellen. Hoe duidelijk men een initieel idee heeft 

over het hoe, wat en waarom van het ontstaan van het werk, dat zich 

in onze mentale wereld ontplooit, toch gebeurt de magie pas wanneer 

men de eerste ingreep doet om het werk tot stand te laten komen. Ik 

heb dit al te vaak ondervonden in mijn eigen praktijk, maar het is 

pas sinds kort dat ik het belang van het kijken pas echt inzie. Het 

kijken dat gepaard gaat met een reflecteren en denken. De utopie van 

het idee is, in mijn ogen, nooit de realiteit van het werk en dit 

moet men leren inzien. Door de ogen te sluiten eens het werk af is, 

blokkeert men alle mogelijke andere interpretaties die het werk kan 

genereren. Jij praat tegen het werk, door er telkens ingrepen op toe 

te passen, en het werk praat tegen jou, door telkens te zeggen wat 

het van jou als maker verlangt.  

Het ontstaan van het idee gebeurt onder invloed van de externe 

wereld, door onze menselijke zintuigen die informatie ontvangen. 

Deze informatie gaat door ons persoonlijke venster en vormt een 

idee. Dit idee zetten we dan terug om in iets fysiek (een 

kunstwerk). Het is een onderlinge wisselwerking van zaken die op ons 

inwerken en ons, bewust of onbewust, veranderen net zoals wij 

invloed hebben en veranderingen kunnen veroorzaken bij de dingen die 

in contact komen met ons en onze omgeving. Het is dit Zien en Zijn 

waarin ik geloof.  

Ik denk aan Merleau-Ponty wanneer ik dit schrijf. In zijn boek Oog 

en Geest (1964) ondervraagt hij hoe we naar de dingen kijken. Hij 

zegt dat onze wetenschappelijke manier van kijken er voor zorgt dat 

de dingen hun verwondering verliezen. Het is volgens hem belangrijk 

om te kijken naar de dingen zelf, als fenomeen, en om dit te kunnen 

doen moeten we ons ontdoen van alle voorgaande betekenissen die het 

object in zich zou dragen. Men moet telkens weer onze ruimte en zijn 

objecten opnieuw ondervragen.23  

“Waar het steeds om gaat is dat zijn zien alleen leert door te 

zien, alleen van zichzelf leert. Het oog ziet de wereld, en wat 

aan de wereld ontbreekt om schilderij te zijn, en wat aan het 

schilderij ontbreekt om zichzelf te zijn, en op het palet de 

kleur die het schilderij verwacht; en het ziet, wanneer het 

eenmaal is voltooid, het schilderij dat aan al deze gebreken 

beantwoordt, en het ziet de schilderijen van anderen, de andere 

antwoorden op andere gebreken. (…) Het oog , als instrument dat 

zichzelf beweegt, als middel dat zelf zijn doelen uitzet, is 

dat wat in beroering wordt gebracht door een zekere impact van 

de wereld en de wereld aan het zichtbare teruggeeft door de 

sporen van de hand.”24 

Wat zie ik vandaag? 

Ik herinner mij het spelletje dat ik vaak met mijn broer in de auto 

speelde: ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… . Ik denk over 

                                                             
23 Merleau-Ponty, Maurice. 1964. Oog en Geest. Uit het Frans vertaald door 

Rens Vlasblom. Amsterdam: Parrèsia, 2012, 2017. 
24 Merleau-Ponty, Oog en Geest. 24. 
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het maken van kunst en het kijken naar de wereld nog net hetzelfde. 

Wat zie ik? Zie jij dit ook? Ik zal het je laten zien.  

We zijn nog steeds geïsoleerd door de Coronacrisis. Dit heeft als 

gevolg dat we afgezonderd zijn van de buitenwereld met al zijn 

prikkels en triggers. We leven in ‘bubbels’ binnenshuis. De 

coronacrisis heeft een heel grote impact gehad over hoe ik naar mijn 

ruimte ben beginnen kijken en hoe dit zich vertaalt in mijn werk. 

Mijn werk is een manier om orde te scheppen in al de chaos die zich 

in de buitenwereld afspeelt. De plastieken verpakkingen in de 

winkelcentra en supermarkten verplaatsen zich naar de straten, 

bussen en plaatsen waar dicht contact met de medemens 

vanzelfsprekend was. Het verplaatst zich naar mijn werk, een ruimte 

die het dichtst bij mij staat, die mij weerspiegelt en reflecteert. 

Het verhaal dat ik wil vertellen leeft in mij, door het maken van 

werk en hier achteraf over te reflecteren vertel ik het door aan 

jou. Het angstig zoeken naar een onderwerp, een narratief heeft 

plaats gemaakt voor een bewustwording dat mijn kijken en handelen, 

de samenwerking van denken en doen automatisch iets onthult van de 

buitenwereld. De buitenwereld die zich in en door mijn lichaam 

afpeelt waardoor de grens tussen binnen en buiten vager wordt. 

Door het isolement en het afsluiten van de buitenwereld vraag ik me 

steeds meer af wat ik versta onder veilige ruimtes. Is de enige echt 

veilige ruimte mijn eigen artistieke praktijk waarin ik alle 

vrijheid krijg om te falen, om te vallen en terug op te staan zonder 

consequenties? Of moet ik me achteraf toch telkens weer 

verantwoorden voor de keuzes die ik heb gemaakt? Misschien is het 

beide en kan ik me pas veilig voelen wanneer ik een goede balans heb 

gevonden waarin ik mijn angsten onder ogen zie en ze zo kan 

neutraliseren. Mijn werk oordeelt niet. Mijn werk heeft geen waarde, 

het is de perceptie van de mens op de zaken die waarde wil 

toekennen. Ieder vanuit zijn eigen idee van wat de realiteit zou 

moeten zijn. Dit zorgt er voor dat de dingen minder zwaar worden en 

er meer belang gehecht kan worden aan het onderweg zijn, het proces, 

in plaats van de bestemming of het resultaat. Hierdoor begrijp ik 

ook dat kunst niet ‘mooi’ hoeft te zijn. Het hoeft niets te zijn. 

Het is er gewoon. Ik leefde altijd met verwachtingen wanneer ik 

bezig ben met mijn artistieke praktijk, gaf alles een waardeoordeel. 

Ik besef nu dat dit overbodig is en er hierdoor pas echt vrijheid 

gecreëerd kan worden. 

  

besluit 

ik heb geprobeerd om aan de hand van de meest invloedrijke teksten 

tijdens mijn opleiding, een beter beeld te geven over welke impact 

kunst heeft op mijn Zijn. Ik ben dankbaar voor de keuzes die ik heb 

gemaakt wat betreft mijn educatie omdat deze mij bewust heeft 

gemaakt van hoe ik naar mijn ruimte kijk. En hoe dit kijken tot 

stand komt. Ik ben vertrokken vanuit het perspectief van mijn 

jongere zelf omdat ik hoop het kind in mij vaker wakker te schudden 

en altijd belang te blijven hechten aan een experimentele houding 

tegenover het leven en het maken van kunst. Daarnaast heb ik ook een 
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daagboekstructuur gebruikt om verschillende tijdslijnen door elkaar 

te laten lopen, net zoals verschillende invloeden deel uitmaken van 

de bestaansvoorwaarden van het object. ik weet dat ik nog veel moet 

leren en dat ik over ieder onderwerp veel dieper zou kunnen ingaan 

maar ik heb me grotendeels laten leiden door mijn intuïtie bij het 

schrijven van deze scriptie. Een intuïtie die ik onderweg meer en 

meer heb leren vertrouwen. 
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