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“De noodzaak om met dit project bezig te zijn, wordt steeds groter.“
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Abstract

Wat is het belang van emoties en hun verwevenheid binnen de kunsten?
Hoe verhoud ik me tot mijn werk? In dit onderzoek leest u over de relatie
tussen de maker en het werk. Het onderzoek bestaat uit een uitleg over
de werkstukken en een deel voorgeschiedenis, het ontstaan van het werk.
De emotie, de aanleiding tot het maken en de band tussen de maker
en het object kan vaak net zo belangrijk zijn als het werk zelf. Dit zal in
het onderzoek nader uitgelegd worden. Het werk geeft antwoord op de
vragen. Tijdens het maken worden er verschillende aspecten duidelijk
over de objecten. In dagboekfragmenten kunt u lezen over de gedachten
en de problemen waar de maker op dat moment mee worstelt, het geeft
inzicht in de belevingswereld van de ontwerper.
Kunst wordt al jaren gebruikt als verlengstuk van emoties. Voor de
kunstenaar, maar ook voor de toeschouwer kan het hulp bieden deze te
verwerken. Door het maken van meerdere oplagen van hetzelfde werk,
hoeft de kunstenaar niet bezig te zijn met wat ze zal gaan maken. Omdat
ze precies weet wat ze moet doen, wordt elk werk anders. Haar onderbewuste, intuïtie neemt over. Het werk voelt voor de maker als thuiskomen.
Gedachten en emoties worden gevoeld en verwerkt door het maakproces,
hier wordt ze zich tijdens het maken telkens weer bewust van.
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Inleiding

Met het voorgestelde onderzoek tracht ik inzicht te geven in de
verwevenheid van emoties binnen de kunst.
Onbewust is mijn belevingswereld de leidraad geweest van mijn gehele
weg door de academie. Tijdens mijn studie, aan de kunstacademie, had
ik onbewust de behoefte mijn gemoedstoestand te verwerken in mijn
projecten. Mijn gemaakte projecten zijn hierbij het verlengstuk geworden
van de emoties die ik ervoer. Deze blauwdruk van mijn emoties zijn
uiteindelijk het startpunt geworden van mijn eindproject. Voor de derde
keer zal mijn belevingswereld zich voor mij openbaren via het maken
van bol-objecten.
Ik wil dit project doen om dit hoofdstuk van mijn ontwikkeling te
voltooien en daarmee mijn tijd op de kunstacademie af te sluiten.
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Werkwijze

Als kind kon ik weken achter elkaar steeds hetzelfde tekenen. Dit deed ik niet
om er uiteindelijk beter in te worden, ook waren het geen voorstudies. Dit deed
ik puur omdat ik de drang had om iets te maken en het fijn voelde om te doen.
Ik hoefde dan niet meer na te denken over wat ik zou gaan tekenen. Ik kan me
niet anders herinneren dan dat ik altijd een diepe interne drang heb gehad om
met mijn handen bezig te zijn en te creëren. Nu nog steeds, denk ik niet graag
na over wat ik zal gaan maken ook al voel ik de noodzaak om ‘te maken’. Omdat
ik precies weet wat ik moet doen, wordt elk werk, elke tekening van vroeger,
anders omdat mijn intuïtie het overneemt. Nu nog steeds maak ik werken in grote
aantallen.
Binnen mijn artistieke praktijk ben ik veel bezig met mijn belevingswereld en de
veranderingen die zich hierin opdoen. Ik ben op zoek naar hoe ik mijn gevoelens
en belevingen kan ventileren in mijn artistieke praktijk. De vraag die daarbij aan
het licht komt is: “Hoe geef ik vorm aan deze zoektocht en ontwikkeling”? Hoe
communiceer ik dit naar de toeschouwer? Dit zijn de onderzoeksvragen van
waaruit ik vertrek. Uiteindelijk zie ik mijn relatie met het werk als antwoord op
eerste vraag.
Op dit moment is het voor mij van belang om de bollen op een bepaalde manier
open te maken. Dit zou je kunnen zien als het omlaag laten komen van muren
om mij heen. Dit geeft ook het ademen van de bollen weer en de lucht en
openheid die ik geef aan mijn belevingswereld. Ik kan me voorstellen dat op het
moment dat ik dit project heb afgesloten en de bol-objecten ergens anders naar
toe worden verplaatst, de bollen dan ook als een soort ritueel worden afgesloten.
Ze hoeven mijn beleving niet meer te ademen. Het intieme van school en mijn
leven op de academie zijn dan ook afgesloten.
Ik werk vanuit mijn intuïtie. De gemoedstoestand die ik op dat moment ervaar,
speelt daarbij een rol. Voor mij is het niet vanzelfsprekend dat ik deze accepteer.
Door er binnen mijn praktijk een thema van te maken, dwing ik me zelf om mijn
gevoel te eren. Het doel van dit project is om de spelende mens naar voren te
laten komen. Wanneer dat op bepaalde momenten om wat voor reden niet zou
lukken, is dit net zo goed een deel van het proces. Ik weiger te denken dat mijn
werken niet goed zijn als deze niet door de spelende mens zijn gemaakt. Ik ben
soms ook een boos mens of een verdrietig mens of, gewoon mens. Dat is de kern
van mijn project, de mens.
Andere vragen die een grote rol spelen binnen mijn werk zijn:” Hoe kan ik als
kind nu maken”? Waarin, in welke ruimte, in ‘what state of mind’, is creëren voor
mij mogelijk?
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Twee keer eerder heb ik bollen gemaakt. Wanneer je deze naast elkaar
legt, is er een ontwikkeling te zien. De eerste keer maakte ik bollen van
porselein. Deze waren klein en zeer kwetsbaar. Dit duidde op de aanloop
naar een zeer moeilijke periode voor mij.
De tweede keer dat ik bollen maakte lieten ze mij een bepaalde rust
ervaren waardoor ik mij verbonden voelde met mijn kern. Het was
een zoektocht naar mijn eigen kern en daardoor ook mijn eigen unieke
creativiteit. Mede dankzij deze bollen heb ik mijn groei en de kracht die
ik had, kunnen zien en ervaren. Deze hielpen mij om uit die moeilijke
periode te komen. De bollen waren groter en werden ook steeds groter,
ze waren sterk en grof gemaakt. In elke verschool een kern die men
alleen kon waarnemen wanneer je ze opraapte.
Mijn werk komt voort uit een bepaalde noodzaak, een drang om te
maken.
Wanneer ik bezig ben met het maken, is het als een dialoog die ik aan
ga met het werk. De ene handeling, volgt de ander zonder dat daarover
nagedacht hoeft te worden. Het is als het ware een gesprek tussen mij en
mijn kern, mijn onderbewustzijn. Daarbij vraag ik me af wat het is, wat
het mij deze keer wil vertellen. Soms wordt dit mij direct duidelijk, terwijl
het andere keren pas na twee jaar duidelijk wordt. Doordat het werken
voelt als een gesprek met mijzelf, geeft het me op een bepaalde manier
ook een gevoel van thuis komen.

Maastricht
09.10.2017

De bol-objecten die ik op dit moment maak zijn levensgroot. Plaats
innemen speelt een grote rol in dit werk. Wezenlijk plaats innemen, maar
ook het kind in mij, een plek in mijn belevingswereld laten krijgen zodat
ik op een bepaalde manier met verwondering naar de wereld kan kijken.
Als het ware zie ik de wereld ook door mijn artistieke praktijken of, ik zie
‘mijn’ wereld beter door mijn artistieke praktijk. Ik beïnvloed het werk
fysiek en het werk beïnvloedt mij.
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Al jarenlang wordt kunst gebruikt als verlengstuk van emoties. Het
helpt de kunstenaar en beschouwer deze te kunnen verwerken. Kijk
bijvoorbeeld naar Louise Bourgeois of Ana Mendieta. Ik heb mij altijd
aangetrokken gevoeld tot kunst die vanuit een emotionele beleving
is gemaakt. Beide kunstenaressen werken op een verschillende
manier met hun emoties. Louise Bourgeois is heel duidelijk over
haar gevoelens in het werk dat zij maakt. Bijvoorbeeld in het werk;
‘The destruction of the father’ (1974). Louise Bourgeois is in dit werk
duidelijk over de gevoelens die ze heeft over haar vader. Binnen de
familieopstelling was hij dominant, van de kant van Louise was er
geen vertrouwen in hem aangezien hij een verhouding had met de
oppas. In dit beeld staat een object centraal dat zowel kan fungeren
als eettafel en als bed. Hiermee laat ze een dualiteit zien tussen een
soort openbare ruimte en een intieme ruimte waar haar vader en
haar moeder zouden slapen. “De vader is kapot gemaakt door wat
hij heeft gedaan in bed” stelde Sasha Bergstrom-Katz.1
Ana Mendieta gaat daarentegen meer ingetogen en poëtisch om
met haar gevoelens. Het trauma van gescheiden zijn met haar
ouders en haar liefde voor natuur en haar cultuur spelen een grote
rol in haar werk. Bij haar werken; ‘Silueta’, laat ze haar lichaam en
het idee van haar lichaam samenvloeien met de natuur. Thema’s
als geschiedenis, herinnering, cultuur tijdsverloop en ritueel kan
terug gevonden worden in haar werk. Haar werken gaan over de
relatie tussen lichaam en het land, in beide betekenissen van dit
laatste woord. In haar werk spreekt ze als het ware met haar eigen
geschiedenis. Ze maakt een ‘Silueta’ in de zee tussen de Verenigde
Staten en Cuba, het figuur wijst in de richting van Cuba. Deze is
open aan de boven- en onderkant waardoor het water dat tussen
deze twee landen stroomt, door het figuur, door haarzelf, stroomt.2

Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat de emoties die
hebben geleid naar het maken van het werk, gelijk staan aan het
werk zelf. De aanleiding naar het werk vind ik dus net zo belangrijk
als het werk. Hierbij vroeg ik me af hoe ik, het werk van Louise
Bourgeois, zou zien zonder haar verhaal erover te kennen. Louise
Bourgeois is een kunstenares waarvan ik vind dat ze weinig aan
de verbeelding overlaat. Het is daarom dat ik de vergelijking eerder
maakte tussen haar werk en dat van Ana Mentieta waar juist veel
ruimte is om stukken voor je zelf in te vullen. Beide kunstenaressen
vind ik sterk op hun eigen manier. Ik kan geen antwoord geven op
de vraag hoe ik het werk van Louise Bourgeois zou bekijken zonder
het verhaal erachter te kennen. Ik kan wel zeggen dat ik het werk
van haar zo goed vind juist omdat ze open is en zich menselijk en
kwetsbaar en evengoed sterk opstelt.
Door studies op het gebied van sociale wetenschappen en
cognitieve neurowetenschappen wordt affectiviteit niet langer
meer gezien als het tegenovergestelde van denken. In de tekst
“Quelle Emotion! Quelle Emotion? wordt de kracht van emoties
erkend door kunsthistoricus Georges Didi-Huberman. Hij verwijst
voornamelijk naar tranen en stelt dat emoties de eerste bewegingen
zijn, bewegingen die we ons uit onszelf halen. In tegenstelling tot het
standpunt waarin emoties gelijk staan aan zwakheden, stelt DidiHuberman eerder dat ze ‘een staat van zijn’ waarin we ons buiten
ons ‘ego’ kunnen uiten.3
Binnen mijn artistieke praktijk zijn het de emoties en belevingen
die mij bewegen tot het maken van mijn werk. Het laat mij uit mijn
hoofd treden en tot mijn kern komen tot ik op een zeker moment
een dialoog voer met het werk, met mijzelf. Het werk ventileert mijn
belevingswereld, het werk is wie ik ben.

Terwijl emotionele ervaringen altijd zijn aangemoedigd binnen
de kunsten, is dit binnen de beeldende kunst niet altijd het geval
geweest. Sinds de moderniteit is het belang van emoties bij de
waardering van kunstwerken geminimaliseerd.3 Het formalisme
is een kunststroming waarbij de betekenis van het werk in het
werk zelf terug te vinden is. Het werk wordt beoordeeld op grond
van de kwaliteiten die hierin aanwezig zijn, denk aan bijvoorbeeld
technische aspecten.4 De opkomst van het formalisme zorgde
ervoor dat emoties niet langer een voorrecht hadden binnen de
kunst.3
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Gezichten

Naast de bol-objecten die ik maak, ben ik binnen mijn praktijk
ook bezig met het maken van gezichten. Vanaf het eerste moment
dat ik ze begon te maken, heb ik het gevoel gehad dat het een
geschenk is geweest dat door mijn handen werd uitgevoerd. Dat
cadeau was het eerste teken van opklaring in de storm die toen
mijn leven was.
Ik heb mijzelf een hele tijd afgevraagd waarom ik niet kon
stoppen met het maken van deze gezichten en wat ze voor
mij betekenden. Als ze er waren gaven ze mij een fijn gevoel.
Ze hingen aan de muur en keken zonder oordeel naar mij en
mijn werk. Dit was voor mij het belangrijkste aspect van deze
gezichten, het waren als het ware mijn eigen (niet-)beoordelaars.
Ze gaven mij geruststelling en lieten mij gezelschap van het
maakproces voelen.
Nu weet ik dat de gezichten hand in hand staan met de
beschermer in mij. De beschermer zorgde voor mij en verdoofde
mijn gevoelens. Hij heeft mij deze gezichten gegeven in een tijd
dat ik ze nodig had. Ze hebben me dan ook door een moeilijke
tijd heen geholpen. Het is daarom dat ik naar deze gezichten geen
negatieve gevoelens kan hebben en ze liefdevol behandel.
Hoewel ik de gezichten niet meer nodig heb om te maken, blijf ik
ze wel maken. Ze hebben twee jaar lang een grote rol gespeeld in
mijn leven, dit wil ik laten zien. Daarbij mogen ze nu voor andere
mensen wat betekenen.
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						Maastricht, 11.03.2020
In verder onderzoek naar de betekenis van de gezichten stuitte ik op het
dodenmasker;
L’Inconnue de la Seine, het meisje uit de Seine. Het meisje dat dood
gevonden is in de Seine in Parijs (omstreeks1880) met een glimlach op haar
gezicht. Omdat haar identiteit nooit achterhaald is, wordt ze nu nog steeds
‘het meisje uit de Seine’ genoemd. Later is haar gezicht een muze geworden
voor schrijvers en kunstenaars. “Haar gezicht was als een Rorschachvlek,
degenen die ernaar keken konden er elk gewenst gevoel in projecteren’,
schrijft A. Alvarez in zijn studie over zelfmoord, De Wrede God. ‘En evenals bij
de Sfinx en de Mona Lisa lag de macht van de Inconnue in haar glimlach –
subtiel, vol vergetelheid, vol belofte van vrede.’” – Martijn Meijer.6
Er is een tijd geweest dat ik elke dag gezichten maakte. Deze emotieloze
gezichten hielden mij voor een lange tijd in de ban. Elke emotie die ik ervoer,
in die tijd, kon ik projecteren op deze gezichten. Allemaal anders maar toch
zijn ze allemaal hetzelfde. Ik had ze nodig. Ze stonden achter mij, met de
ogen dicht, als het gebaar wat men maakt wanneer men geruststellend zegt
“doe maar”.
Het maken van deze gezichten gebeurde op de meest liefdevolle manier.
Terwijl het gezicht woorden van geruststelling tegen mij sprak, was ik in
uiterste concentratie bezig met het glad strelen van de huid en het boetseren
van neus, mond en ogen.
Sinds ik voel dat ik het minder nodig heb om mezelf te beschermen, is het
maken van de gezichten en de boodschap die ze mij geven, veranderd. Ik
werk sneller, de aandacht die ik had voor ieder gezicht is voor mijn gevoel
niet meer zo noodzakelijk. Ik voel wel, dat ik ze graag een podium wil geven.
Ze hebben veel betekend voor mij, daarom vind ik dat ik ze dat op zijn minst
verschuldigd ben. Hiermee hoop ik dat ze een betekenis mogen gaan hebben
voor andere mensen. De insteek van het maken is dus ook verschoven.

Maastricht
19.12.2019
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						Maastricht, 17.03.2020

is voor mij iets raars om te zeggen omdat ik weleens de neiging heb om
vaag en onzeker te zijn over mijn werk. Zeker aangezien hij drie scheuren in
de bodem heeft en de buitenkant is beschadigd door het verplaatsen van
de pallet naar de ovenplaat. Maar dit heb ik geen moment echt heel erg
gevonden. Oké, misschien toch wel een uurtje nadat die scheuren ontstonden
had ik het er moeilijk mee. Maar al gauw kon ik accepteren dat dit erbij
hoort. Nu, nu ik dit schrijf kan ik oprecht zeggen dat ik hem niet anders
zou willen als dat hij nu is. De scheuren en de krassen geven een bepaalde
oudheid met zich mee. Het laat zien dat de bol al een leven heeft gehad.
Het is geen piepjonge bol meer. Maar een bol met ervaringen en wijsheden
die je alleen kunt krijgen door te leven.
Dit doet me denken aan een project dat ik het tweede jaar van de academie
heb gemaakt (2017). Hierover schreef ik: “In dit project ben ik gaan werken
met het thema huid. Ik heb onderzoek gedaan naar materialen welke doen
denken aan huid. Ik ben erachter gekomen dat ik de huid van een ouder
persoon heel mooi kan vinden. Het straalt levenservaring uit en daarmee
krijgt het meer zeggingskracht. Ik heb geprobeerd de ‘verouderde huid’ en de
‘iets jongere huid’ na te bootsen door middel van rubber latex en gips. Dit
geeft een totaal ander effect op echte huid, zonder hier een waardeoordeel
aan te geven.”

Ik ben me ervan bewust dat mijn werk een bepaalde vrouwelijkheid met zich
mee draagt. Tevens heeft het een bepaalde symmetrie. Het openen en sluiten
van een bol, werd al meerdere keren vergeleken met het openen en sluiten
van een baarmoeder tijdens de geboorte van een kind. Buiten dat is het ook
een lichamelijk werk. Het werken gebeurt lichamelijk maar ook sta ik graag
fysiek in contact met mijn werk. Dit brengt voor mij ook een intiem soort van
schoonheid met zich mee. De bollen zijn en worden ook allemaal individuen.
Ik kan zeggen dat mijn werk intiem en ingetogen is. Anders dan de bollen,
Concetti Spaziali; Natura, van Lucio Fontana. In het beeldenpark van het
Kröller-Müller Museum werken ze sterk als een hoeveelheid samen. Waar die
van mij een individualiteit nodig hebben.
“Ze lagen daar in het gras van het Kröller-Müller, achteloos
en zomaar, de vijf ballen van brons van Lucio Fontana. Je kwam
erlangs op een open plek, links van het pad, waar ze lagen
tegen een achtergrond van dicht gegroeid groen. Ongeveer een
meter in doorsnee zijn de bollen. Voordat ze in brons werden
gegoten, zijn ze door de kunstenaar en zijn helpers gekneed
in een zachte klei. De sporen van het kneden zijn in de huid
van de ronde volumes te zien. Ze zijn onregelmatig oneffen,
handgemaakt, en nadrukkelijk niet kogelrond. Toen de vormen
nog van klei waren en nog zacht heeft Fontana ze met zijn
typische handschrift verder bewerkt. Zo werd hun uiterlijk
gedramatiseerd. Dat gebeurde in de jaren 1959 en 1960. In twee
van de bollen werd, ongeveer halverwege en horizontaal, een
diepe gleuf gereten. De huid werd opengescheurd. De rand van de
scheur bleef gekarteld achter. Aan de bovenzijde, ver-volgens,
van de andere drie volumes zijn holle gaten opgebroken. Hij
stak een smal geknepen hand in de weke klei, stel ik me voor,
en maakte een uitholling door zijn hand breder te maken en rond
te draaien. Ook hier blijven flarden van de bewerking rond de
rand zitten. Dan eenmaal in brons gegoten, en toen hol, worden
die gleuven en ge-rafelde uithollingen plekken van donkere
schaduw in het bruinige zwartgroen dat, bij benadering, de
natuurlijke kleur is van brons.” 		
-Rudi Fughs, in De Groene Amsterdammer 28 aug 20198

Het feit dat de levensloop van het object zo mooi vertaald wordt op de klei
is iets wat ik niet van tevoren had kunnen inschatten. Tijdens het maken
van deze eerste bol zijn er binnen mijn persoonlijke beleving ook allerlei
dingen gebeurt. Een van deze gebeurtenissen was het overlijden van mijn
opa. Dit had zo veel invloed op mij en mijn gemoedstoestand, dat ik, zonder
dat ik het in de gaten had, anders ben gaan werken aan de bol. De vrije
manier die ik eerst innam tijdens het maken maakte plaats voor een enorme
behoefte aan ‘netjesheid’. Ik vond het heel moeilijk dat de bol aan een kant
licht aan het inzakken was en dat de huid van de bol niet glad was. Dit ben
ik dus gaan aanpakken. Omdat je een redelijk lange tijd bezig bent met het
maken van een bol, kan er dus in de tussentijd veel gebeuren om je zicht
hierop te veranderen. Die behoefte voor de perfectie en de controle willen
vatten over iets waarvan ik weet dat het ongecontroleerd werkt, maakte dat
de bol een bepaalde dualiteit heeft meegekregen.
Anders als bij mij, geven de bollen van Lucio Fontana een snelheid weer
waarmee het is gemaakt.10 Hij werkte met een bepaalde waarheid of
eerlijkheid aan het materiaal. Juist door de snelheid van de grote simpele
gebaren waarmee hij aan de bollen werkt ontstaat er een soort expressiviteit,
ik zou zelfs drama durven zeggen, aan het werk. Waar het werk van Fontana
expressief en duidelijk is, is mijn werk meer ingetogen en poëtisch. Net als de
jaarringen van een boom, is mijn leven ook af te lezen in mijn werk.

Lucio Fontana, geloofde dat de insnijding een ‘vitaal teken’ was, een signaal,
een verlangen om het materiaal levend te maken. Hiermee wilde hij de
dichtheid van de materie tot actie brengen. Het werk roept associaties
op met erupties en kraters maar ook met levensprocessen, denk aan het
ontkiemen van zaden.9
Terwijl ik vorige week aan het werken was aan de tweede bol, bleef ik over
mijn schouder kijken naar de eerste bol die ik gemaakt heb. Terwijl ik aan
het werken ben en aan het denken ben over de bol die achter mij ligt,
kom ik steeds weer tot de conclusie dat ik hem echt heel goed vind. Dit

De vrijdag voor dat de school werd gesloten, heb ik mijn eerste bol in
de oven klaargezet. Het formaat van mijn werk, is het grootste formaat
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wat mogelijk is om op de academie te stoken. Dit leidde tot een perfect
passende bol in een hok. Dit versterkte heel erg de boodschap van de bol.
Hoewel ik de bol heel erg zie als een weids object, werkte het naar mijn
mening heel goed in een afgesloten omgeving. Misschien door het benauwde
gevoel wat ik had, toen ik voelde dat ik geen controle had over het leven, of
misschien gewoon omdat het optisch heel sterk werkte. Hoe dan ook is dit is
iets om mee te nemen.
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							Horn, 31.03.2020

							Horn, 01.04.2020

Het is nu alweer een tijd geleden dat ik voor het laatst heb geschreven.
De afgelopen weken zijn moeilijk geweest. Ik heb niet meer aan de bollen
kunnen werken. Ineens werd ik, uit het proces waar ik middenin zat getrokken
en kon ik niet meer werken aan mijn bol. Dat was een klap die ik niet had
voorzien. Het positieve en trotse gevoel wat ik kreeg van mijn werk heeft
plaats gemaakt voor het gevoel van mislukken. Hoe meer tijd er verstreek
hoe groter dat gevoel werd en hoe minder ik het wou voelen. Het maken van
gezichten gaf mij afleiding van dat gevoel. Doordat ik weet welke betekenis
de gezichten voor mij hebben, heb ik deze wel nog kunnen maken. Dit heb ik
de afgelopen week dus ook weer veel gedaan.

Nadat ik gisterochtend heb geschreven ben ik de Beegderheide op gelopen.
Ik voelde dat ik mezelf weer in contact moest brengen met mijn kern.
Ondertussen weet ik dat ik deze verbinding terug kan vinden door te gaan
wandelen in de natuur. Het koste me ontzettend veel energie om te gaan.
Hoewel ik wist dat het goed voor me zou zijn, was ik ook bang, bang voor
wat ik zou voelen. Alles waar ik de afgelopen weken zo veel moeite voor
heb gedaan om het niet onder ogen te hoeven komen, zou dan ineens
terugkomen en ik zou erin kunnen verdrinken.
Het tegenovergestelde is gebeurd. Het was prachtig weer, sommige bomen
begonnen al langzaam in bloei te komen en het bos begon te leven. Na
een stuk gelopen te hebben kwam ik op een open plek met een zandheuvel.
Hier ben ik op de grond gaan zitten. Toen ik mijn handen door het zand
liet gaan, kwam ik ook langzaam weer tot leven. Langzaam begon ik een
beetje te graven en zand weg te halen. Er ontstond een cirkelvormige kuil die
langzaam maar zeker veranderde in een bol. Dit voorzichtige bolletje heb ik,
nadat ik er een tijdje naast heb gezeten, begraven met zand. Deze was voor
mij. Daarna ben ik verder gaan wandelen.

Op deze zonnige ochtend zit ik aan de eettafel te schrijven, mijn gevoel
eindelijk open te stellen en op papier te zetten. Om eerlijk te zijn, ben ik
bang. De beschermer in mij dringt aan om hier niet mee verder te gaan,
te stoppen nu het nog kan. Van binnen weet ik dat dit iets is wat ik moet
doen. Ik weet ook wel dat het mij probeert te beschermen van het verdriet
dat ik voel en al dat wat ik ga voelen wanneer ik deze deur open. Het feit
dat ik al bijna drie weken geen bol meer heb gemaakt is zorgwekkend. Deze
bollen maken, is voor mij als ademen. Het is de kern en de essentie waar
ik mee verbonden ben. Dat voel ik nu niet. Het is noodzaak dat ik, uit deze
neerwaartse spiraal kom en naar oplossingen en mogelijkheden ga zoeken. In
plaats van te blijven hangen in wat niet kan. Ik sta mij toe hier nog een dag
verdrietig over zijn.

Toen ik gister door het bos liep, op de Beegderheide, dacht ik aan de land
kunstenaar Andy Goldsworthy. Ik begon te denken aan hoe fijn het moet zijn
om zoals hem door het landschap te lopen, te waarderen wat je om je heen
ziet en er dan iets aan toe te voegen, iets vrijblijvends. Ik begon te denken
aan hoezeer Andy Goldsworthy verbonden moest staan met zijn kern en de
aarde om zijn kunst te maken. Ik bedacht hoe fijn dat zou voelen maar ook
aan hoe moeilijk dat soms kan zijn. In contact staan met je gevoel is niet
altijd fijn, dat weet ik. De beloning is het werk wat je maakt, het compenseert
niet alleen, het voelt voor mij zelfs als een reden voor bestaan.
In een film van Andy Goldsworthy, Rivers and Tides, vertelt hij over zijn
waardering van de natuurlijke wereld, over zijn diepgevoelde verbinding met
de aarde en al haar duizend dingen. Hij vertelt over de manier waarop een
plek hem in de ban kan houden en hoe hij alle wonderen wil ontdekken van
een plek die hij al goed kent, het verlangen om de energie die door het
landschap stroomt te verkennen.11
Andy Goldsworthy is voor mij een soort ultieme kunstenaar. Voor mijn
gevoel heeft hij het leven helemaal voor elkaar. Oké, hij is ook mens en zal
natuurlijk ook problemen hebben maar de verbinding waar ik zo naar op zoek
ben, die heeft hij. Voor mij is verbonden kunnen staan met jezelf en met de
aarde, het ultieme. Op mijn manier sta ik ook in verbinding met, maar die
honderd procent heb ik nog nooit ervaren. Waar zijn werk deze verbinding
laat zien, laat mijn werk de zoektocht naar verbinding zien. De keren dat het
lukt maar ook de verschillende momenten dat ik hierin faal.
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							Horn, 03.04.2020
Ik was begonnen met het maken van een nieuwe bol, buiten in het zand. Ik
heb een gat gegraven in de grond en deze rond gemaakt en aangeklopt.
Hetzelfde als bij mijn mal ben ik met dit gat gaan werken.
Hoe verder ik kwam, hoe groter de bol werd, des te verder ik de klei
opschoof, om het volgende deel van de bol in te drukken, hoe meer zand
er instortte en hoe minder rond de bol werd. Het laatste stuk heb ik uit de
hand gevormd. De bol, is minder bol en meer een soort organische ronde
vorm geworden. Het was fijn om weer bezig te zijn. Met mijn handen en
voeten weer op de grond, letterlijk zelfs.
Hoewel ik weer aan een bol aan het werken was, voelde ik de verbondenheid
niet. De verbondenheid die ik normaal gesproken wel met de bol voel. Ik
weet niet precies waardoor niet, ik denk dat dit misschien met het formaat te
maken heeft. Het is geen levensgrote bol, ik heb er ook maar drie dagen aan
gewerkt. Misschien was dit niet genoeg tijd om een band te vormen.
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						Maastricht, 04.04.2020
Nu ik eindelijk weer aan het werken ben, blijf ik denken, blijf ik piekeren over
wat het moet zijn. De bol die ik in het zand heb gemaakt is goed op zijn
eigen manier. Maar het lukt me maar niet om erachter te komen hoe dit
binnen mijn werk past. Het is een individualiteit maar de maat vraagt om een
hoeveelheid, net als bij de gezichten. Dus wat wil dat zeggen, wat is het?
Deze vraag houdt mij wakker. Normaal hoef ik mijzelf dit soort vragen niet te
stellen, de antwoorden weet ik dan gewoon.
Laat ik mijn gevoel dan toch nog niet helemaal binnen?
De zoektocht naar een Atelier gaat niet zo goed. Overal waar ik terecht
kon, zegt men achteraf toch dat het niet kan vanwege corona, vanwege de
veiligheid. Ik weet niet hoe lang ik een “tuinatelier” vol kan houden of vol wil
houden. Aan de ene kant is dit hoe de situatie is en dat mag ik laten zien,
net zoals het overlijden van mijn opa. Beide situaties waar men geen controle
over heeft. Terwijl aan de andere kant, weet ik niet wat ik met deze situatie
aan moet. Om de een of andere reden lukt het me nog niet om hiermee om
te gaan, en daarbij, mis ik mijn grote bol ontzettend.
Ik blijf me afvragen hoe eerlijk ik naar mijzelf ben en of ik ondanks dat ik
weer werk, nog steeds mijn gevoel niet erken. Ondertussen is het laat en
beginnen mijn ogen langzaam dicht te vallen. Ik wou dat er een knop was
op mijn hoofd om mijn gedachten uit te zetten. Dan zou ik ten minste een
goede nacht hebben.

56

57

						Maastricht, 19.04.2020

eigenaardige wijze van zijn, van bestaan, waardoor dingen
van eene bepaalde soort zich van dingen van andere soorten
onderscheiden. De wezens onderscheidt men in redelijke en
redelooze, menschelijke en dierlijke, hoogere en lagere, enz.
De grootheid en de macht des Scheppers is zichtbaar in al zijne
schepselen. Het Opperwezen.
- Het Handwoordenboek der Nederlandsche Synoniemen,

Ik heb eindelijk een atelier gevonden. Een atelier op een plek waar ik al eens
eerder twee weken heb gewerkt en waar ik het heel vervelend vond om weg
te gaan. Ik heb me de afgelopen weken vaak afgevraagd wat ik nou echt
nodig heb om die verbinding met mijn werk te voelen. Het antwoord op die
vraag was telkens weer; een plek, een ruimte. Het komt er op neer dat ik
nu meer dan ooit behoefte heb aan ruimte om mij heen. Ik denk niet alleen
letterlijk ruimte maar ook ruimte in mijn hoofd. Maken uit het zoeken naar
oplossingen en maken uit een gevoel van onrust is niet hetzelfde als maken
vanuit een interne drang. De drang om mijn gevoelens te begrijpen en te
uiten.

Op de vraag “wat is een ding”, kan ik makkelijk antwoord geven. Dingen zijn
voor mij, voorwerpen, objecten met meer betekenis. In tegenstelling tot Het
‘Handwoordenboek der Nederlandsche Synoniemen’. Een ding is voor mij dus
iets waar een ziel in zit of wat een ziel heeft. Iets wat een relatie met mij aan
gaat. Een kiezel uit Schotland, de gezichten aan de muur, mijn plant Franklin,
de borduursels van oma en een brief van Floor, zijn allemaal dingen.

Hopelijk kan ik snel terecht in het atelier in Heerlen, in het oude vrije
schoolgebouw. Toen ik vorig jaar daar aan het werk was gaf het mij frisse
nieuwe energie. Misschien omdat het gebouw dezelfde sfeer kent als de
vrije school waar ik vroeger op heb gezeten. Waar ik heb geleerd hoe
belangrijk de verbinding met je zelf en je creativiteit is, door middel van
tekenen, schrijven, tuinieren, dansen en toneel. Ik geloof dat die plek mij
heeft getekend voor het leven. Hier ben ik ze dankbaar voor. Toen ik vorig
jaar in Heerlen werkte, werkte ik in een lokaal met een blauw gewolkte vloer
en oranjeroze muren. Ik legde toen een verzameling aan met ‘dingen’. Van
gevonden beestjes op de vensterbank in die ruimte, de melktanden van mijn
oudere broer en mij, kiezels die ik zorgvuldig heb uitgezocht aan zee in
Schotland tot de gezichten die ik niet kon stoppen met maken.

Dingen hebben iemand nodig om die relatie mee aan te kunnen gaan, iemand
die het wezen aan ze geeft. Een echte zelfstandigheid is het dus niet. Wanneer
iets een wezen heeft van zichzelf zoals mens of dier dan is het wat mij betreft
nooit een ding.
Volgens de filosoof Heidegger hebben dingen, spullen geen essentie in zichzelf
maar worden wat ze zijn door de relaties die mensen ermee ontwikkelen. In
zijn eerste hoofdwerk ‘Sein und zeit’ ging hij onderzoeken hoe werktuigen
aanwezig zijn voor mensen. De kern daarvan is dat werktuigen niet zo zeer
objecten zijn die tegenover je liggen, die je kunt oppakken en waar je naar
kunt kijken. Een werktuig is pas een werktuig als je er een relatie mee aan
gaat door het te gebruiken. Je gaat een relatie aan, via het werktuig, met de
wereld om je heen.5

Een deel uit een tekst die ik schreef; ‘Het wezen van een ding’
Ding — voorwerp — zaak — schepsel — wezen. Ding is de algemeene
benaming van al wat bestaat, geschiedt, gedaan of gezegd wordt;
bij voorkeur zegt men het van iets, dat levenloos is. Voorwerp
noemt men iets wat voor ons oog duidelijk begrensd is, wat
eene plaats in de ruimte inneemt, hetzij dit, leven heeft of
niet. Zaak noemt men de (wezenlijk of denkbeeldig) bestaande
dingen, voor zoover zij met ons in betrekking staan; verder
ook handelingen en toestanden. Tusschen zaak en ding bestaat
in de taal van het dagelijksch leven weinig onderscheid.
Ding is hierin meer in gebruik dan zaak. De uitbreiding der
Russische macht in het Oosten is eene zaak, die meer dan één
Europeesch kabinet de levendigste bezorgdheid inboezemt.
Boomen, planten, schapen, runderen zijn dingen, wanneer zij
geheel op zich zelf beschouwd worden. Heeft men echter hunne
beteekenis voor den mensch op het oog, dan laten zij zich met
den naam van zaken bestempelen. Eene der nuttigste zaken, die.
Amerika heeft opgeleverd, is de quinine. De merinos zijn voor
Spanje eene zaak van groot gewicht. De namen schepsel en wezen
hebben uitsluitend betrekking op menschen en dieren. Schepsel
is eigenlijk alles wat geschapen is. Wezen ziet meer op de

Men ziet de mens al snel als denkend wezen met een vrije wil tegenover
de techniek, als dood ding. Terwijl in werkelijkheid is het de techniek wat
vormgeeft aan de mens. Je kan de mens niet meer snappen zonder techniek,
zonder dingen.5 Heidegger’s theorie hierover komt op sommige vlakken overeen
met de manier waarop ik naar dingen kijk. In de zin van, je maakt iets een
ding, door er een relatie mee aan te gaan. Tot op een zekere hoogte vormen
ze jou als persoon dan ook.”
Deze tekst is naar mijn mening nog steeds van toepassing binnen mijn
artistieke praktijk. Ik vind het een interessant gegeven, dat Heidegger zegt
dat we de wereld zien door de werktuigen. Volgens mij, is dat in zekere
zin ook waar. Ik zie de wereld door de werken die ik maak. Of, ik zie mijn
wereld beter door de werken die maak. Ze brengen mij verwondering en
gewaarwording. Zoals ik eerder ook al beschreef, is het een dialoog die je
aan gaat met het werk, met je zelf. Jij beïnvloed het fysiek, en het werk
beïnvloedt jou mentaal. Het is als het ware altijd twee richtingsverkeer.
Wat mij betreft is dit ook zo wanneer je naar werk kijkt. Ik hoop daarom ook
dat mensen een gevoelsmatige dialoog aan kunnen gaan met mijn werk, op
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dezelfde manier als dat ik dat heb wanneer ik eraan aan het werken ben.
Dit zal ieder natuurlijk op zijn eigen manier ervaren. Dat is juist wat ik er zo
mooi aan vind.

“Things don’t talk to us, it’s we who talk to ourselves. What we don’t manage
to grasp is our own astonishment. In vain do we probe the world by looking
at it or groping for it. There is no mystery apart from our pigheadedness.”
Misschien kunnen we inderdaad onze verbazing niet begrijpen, misschien is
dat waar elk verhaal begint. We tasten de wereld af naar antwoorden voor de
dingen waar we geen antwoorden op hebben. Hier moet ik steeds weer aan
denken, wanneer ik een conclusie van mijn werk, probeer te vormen. Allerlei
verschillende dingen gaan door mijn hoofd waar ik nu niet eens woorden aan
kan geven. Het lijkt me dan ook het beste om het nog even te laten rusten
en me te focussen op wat ik wel kan doen. Zorgen dat ik weer kan werken
in mijn nieuwe tijdelijke atelier in het oude vrije schoolgebouw in Heerlen.

De setting waarin men het werk ziet, zal van groot belang zijn bij de ervaring
die hij of zij ermee zal hebben. Wanneer je door een landschap loopt en
het werk ontvouwt zich langzaam naar jou. Je bent alleen daar om de
relatie ermee aan te gaan. Dat een totaal andere beleving zijn als dat je de
keramiek werkplaats op de kunstacademie binnen komt lopen en daar ligt
een bol klaar om de oven in te gaan.
Ik had ingedachte om de werken op verschillende plekken rond om de
school neer te leggen voor de expositie. Omdat de school nog een grote
aanwezigheid had in mijn dagelijkse leven. Om mijn werk te bekijken zou je
een wandeling moeten maken door mijn belevingen, zonder dat ik er iets over
zou vertellen. De plekken waar de werken zouden liggen zouden zorgvuldig
zijn uitgekozen bij het gevoel en de uitstraling van de bol. De plek en de bol
zouden daarin overeenkomen of juist botsen. Maar nu ik niet meer elke dag
op school ben, vraag ik me af of dit nog wel iets is wat bij het werk past. Of
ik ze juist op de verschillende plekken wil laten waar ik ze heb gemaakt, of
dat ik ze op een andere manier samenbreng.
Als het project met Belvèdere door zou gaan, zouden vanaf de zomer 3
bollen liggen bij het Sphinxlunet, achter het studenten hotel in Maastricht.
Hierbij mag ik zelf beslissen hoe ze komen te liggen maar de plek staat
al vast. Elke bol zou aan het uiteinde van een vlonder komen te staan. De
individualiteiten gaan daar een relatie met elkaar aan. Uit de context van
mijn beleving.
Zoals ik eerder schreef, zouden de bollen wanneer ze uit mijn
belevingscontext worden gehaald, afgesloten worden. Het is niet meer nodig
om open te staan en mijn gevoel te ademen. Net als mensen die in het
openbaar ook minder open zijn als dat ze in een privé situatie zouden zijn,
zullen mijn bollen zich zo ook gedragen. Ik weet nog niet precies hoe ik
ze ga sluiten. Dit zal ook per werkstuk verschillend zijn, de een zal op een
bepaalde manier dicht worden gemaakt, de ander opgevuld of omgedraaid.
Dit ligt voor mij, nu nog helemaal open.
Waar bij het Sphinxlunet een echte openbare ruimte is, is een galerij voor
mijn gevoel een meer grijs gebied. Het is wel openbaar maar toch intiem,
ik zal wellicht zelfs de plek en de manier waarop het werk tentoon gesteld
word mogen kiezen. Ik zou een tekst mogen toevoegen, waarin ik zou
mogen beschrijven wat ik vind dat belangrijk is ij het werk om te weten.
Zal dat dan mijn beleving bij het maken zijn? Of alleen dat het gaat over
mijn belevingswereld? Hier durf ik eerlijk gezegd nog geen antwoord op te
geven. Misschien wanneer ik het werk en mijn tijd op de kunstacademie kan
afsluiten, kan ik hieruit een conclusie extraheren.
In een brief naar de kunstenaar; Michel François, schreef Dr. J. S. Stroop:

60

61

62

63

Vensterbank beestjes
Heerlen
04.04.2019
64

65

							Maastricht,
24.04.2020
Op 4 april schreef ik; “nu ik weer aan het werk ben”. Ik kon beter schrijven
“nu ik weer probeerde aan het werk te zijn”. Het is al een lange tijd geleden
dat ik echt aan het werk was. Ik mis het. Ik mis dat het werken uit een drang
komt en het als een emotionele uitlaat klep werkt.
Gisteren heb ik mijn atelier verhuisd naar de ECI in Roermond. De
atelierruimte in Heerlen, waar ik naar toe zou gaan, had ik uiteindelijk toch
geen goed gevoel over. Gelukkig kon ik al snel wat anders vinden. Na een
lange tijd van zoeken naar een ruimte en zoeken naar oplossingen, ben ik blij
dat ik een vaste locatie heb gevonden voor mijn werkruimte.
De ECI is een oud fabrieksgebouw, van de houthandel van mijn opa geweest.
Het ligt vlak bij het huis waar ik ben opgegroeid. Als kind, toen het gebouw
nog verlaten was, heb ik hier veel rondgezworven en op avontuur geweest.
Mijn vader, gaf mij weleens een rondleiding. Hij liet mij dan de fabriek zien en
vertelde waar de verschillende ruimtes voor dienden. Er is ook een geheime
kelder waar mijn opa Engelse piloten, die in het grasveld vlakbij neerstortte,
heeft ondergebracht tijdens de oorlog. Nu is het gebouw helemaal opgeknapt
en dient het als het cultuurcentrum van Roermond. Het voelt heel goed om
daar te zijn. Ik hoop dat ik tijdens het werken daar, de connectie terugvind
met mijn werk.
Het is een gekke tijd, met een hoop tijdelijke oplossingen en zorgen.
Buiten de zorgen voor mijn ouders en naasten, gedraagt mijn bol zich ook
naar deze tijd. De bol waar ik aan werkte voor de school dicht ging, is
uitgedroogd. Deze moet ik langzaam en gelijkmatig weer vochtig maken om
eraan verder te kunnen werken. Dit kan in veel verschillende opzichten voor
problemen zorgen tijdens het drogen en het stoken van de bol. Het is een
bol die geboren gaat worden in een tijd met een hoop zorgen, onzekerheden
en gevaren. Een typische corona tijd bol zou je kunnen zeggen.
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						Maastricht, 02.05.2020

voeten op de grond te blijven. Het thuis voelen helpt mij, om me in
verbinding te voelen met de aarde en mijn emoties. Ik zit dan echt in mijn
lichaam, in mijn lijf. Wanneer ik, zoals ik eerder beschreef, vlucht, zit ik alleen
in mijn hoofd. Ik sta dan niet stevig op de grond.

Ik vraag me steeds vaker af wat het belang is, voor een toeschouwer, dat de
maker emoties heeft verwerkt in zijn of haar kunst. Het belang voor de maker
lijkt me duidelijk. Het help de persoon om de emoties die hij of zij op dat
moment ervaart te verwerken, een plek te geven. Ook helpt het de maker om
zich tot zijn geschiedenis te verhouden.

Eigenlijk weet ik niet zo goed wat deze informatie toevoegt aan mijn
onderzoek. Ik probeer hiermee, denk ik, een antwoord te vormen op de vraag;
wat is het belang van emoties in kunst?
Ik kan wel stellen dat er geen ‘echt’ belang is, een wereldbelang bedoel ik
dan. Het is meer een persoonlijk belang om je verbonden te voelen met de
wereld, de mensen, je emoties, door deze te herkennen in kunst.

Wat heeft een toeschouwer daaraan? Wat heeft een toeschouwer in het
algemeen aan kunst? Wat kan een toeschouwer aan mijn werk hebben? Kijkt
men graag naar iets wat die persoon mooi vindt? Vind je iets mooi omdat
iets herkenbaar is? Of speelt de tijd en fase van de persoon zelf, wanneer hij
iets bekijkt of koopt ook een rol bij de ervaring van het werk?

Afgelopen week heb ik voor het eerst gewerkt aan mijn tweede grote bol.
Dit riep allerlei gevoelens bij mij op. Ten eerste hoe erg ik het miste, en
dat ik ervan baalde dat ik niet echt kon genieten van het werken omdat
het pijn doet. (Daarbij moet ik waarschijnlijk wel vertellen; anderhalve week
geleden heb ik gorgelroos gekregen. Hierdoor heb ik zenuwpijn aan mijn
rechterschouder.) Om toch te kunnen werken heb ik aan verschillende mensen
hulp gevraagd en gekregen. Ik heb dus steeds met iemand samen in het
atelier gewerkt. Deze persoon sneed de klei voor mij af en rolde deze uit en
legde het klaar zodat ik het aan de bol kon maken. Het was even wennen
voor mij om iets wat ik normaal helemaal alleen doe, nu te delen met
iemand anders. Het is ook anders, ik was niet in gesprek met de bol maar
met de persoon die me hielp. Alsnog, komt de bol uit mijn handen en leidde
mijn onderbewuste nog steeds het maakproces, ik ben me er denk ik alleen
minder bewust van dan normaal.

Dit zijn mijn antwoorden.
Het is fijn om je eigen emoties of ervaringen te herkennen in het werk van
een ander. Dat geeft mij een gevoel dat ik niet alleen ben in mijn belevingen.
De herkenbaarheid heeft dan iets geruststellends voor mij. Terwijl, wanneer
ik naar het werk van Ana Mendieta kijk, ik me niet kan verhouden tot haar
specifieke gevoelens van een verbinding zoeken tussen haar geboorteland
Cuba en de VS waar ze woont. Evenals geweld en feminisme dat in haar
leven een grote rol speelde.2 Maar waar ik me wel toe kan verhouden is
haar manier van omgaan met deze belevenissen. Het verwerken ervan door
een band met de aarde te zoeken en het maken van haar werk.
Ik voel me aangetrokken tot kunst dat gemaakt is uit deze interne drang om
de eigen geschiedenis te verwerken in de persoonlijke kunst. Het gaat voor
mij dan om de persoonlijke groei die deze persoon heeft door gemaakt door
middel van het maken. Hoe meer ik zelf aan het maken ben, hoe meer ik
bezig ben met mijn beleving, geschiedenis en met mijn gevoel. Wanneer ik
niet maak of schrijf, vlucht ik. Dan ben ik bang en dan wil ik mijn gevoel niet
onder ogen komen.

Het was wel fijn om te ervaren hoe het is om samen te werken en het werk
en de dag zo voor me zelf in te richten dat ik, ondanks de pijn, toch met
mijn bol bezig kon zijn. Het is daarbij een goede ervaring om te hebben.
Ik voelde me door het maken ook eindelijk weer voldaan. Ik heb mijn
verwerkingsproces opnieuw opgepakt, ik maak stappen en ga weer vooruit. Ik
voel me goed op het atelier, ik voel weer de vrijheid en ruimte die ik zocht.
Ik merk hierdoor hoe groot het belang en de invloed van een ruimte is op
mij.

Plaats, tijd, persoonlijk gevoel speelt bij mij altijd een rol in de beleving
van een object. Een kiezel uit Schotland, zou maar een gewone steen zijn
geweest als ik niet betoverd was geraakt door het land. Die kleine baai in
het ‘Forvie Nature Reserve’ tussen twee kliffen in, waar ik een hele dag ben
geweest en niemand tegen ben gekomen. Waar het zo puur en onaangeraakt
was door de mens. Bij die kiezel, die ik van daar heb mee genomen, weet
ik nog precies wat ik voelde toen ik hem opraapte. Deze Kiezel is een ding
geworden omdat ik mijn herinnering aan dat strand en de verbondenheid die
ik voelde met de aarde, toen ik met mijn blote voeten in het koude water
stond, eraan heb gekoppeld.

Eigenlijk is dat iets wat ik al wist. Vorig jaar heb ik in een korte tijd op
verschillende plekken gewerkt, hierdoor heb ik kunnen ervaren wat dat
met mijn gemoedstoestand deed. Het werk wat ik maakte was ook heel
verschillend. Het werk was volgens anderen niet eens persee herkenbaar
als dat van mij. Op school voel ik me vrij neutraal, ik voel daar ruimte en
vrijheid om het werk uit mijn interne te laten komen. Daarna heb ik een
tijdje in een kleine ruimte in het Steurs gebouw gewerkt. Ik wist niet zo goed
wat ik met mezelf aan moest, het was wat klein en voelde op een bepaalde
manier verwarrend. De werkplaatsen op school zijn van niemand en iedereen
tegelijk. Een ruimte in het Steurs gebouw is vaak van één persoon voor een
bepaalde tijd om in te werken. Zo gewent als ik was, om naar mijn interne
gevoel te luisteren die mij aanstuurt in wat ik maak, werd ik ineens beïnvloed

Mijn huis, is voor mij thuis, door de verzameling aan spullen die ik over
de jaren heen heb aangelegd. Zonder deze spullen, die allemaal een eigen
verhaal met zich mee dragen en allemaal een speciaal plekje in mijn huis
hebben gekregen, zou ik me er denk ik niet meer thuis voelen.
Ik ben ook graag thuis tussen deze spullen. Ze helpen mij, om met twee
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door de ruimte. Het was niet een hele overweldigende ruimte dus dit zorgde
vooral voor verwarring. Al snel daarna werkte ik voor een tijdje in het oude
vrije schoolgebouw in Heerlen. Deze plek was magisch, het voelde goed, ik
voelde me goed en het maken ging als vanzelf. Het ene na het andere werk
kwam uit mijn handen. Het was een hele gekke maar positieve ervaring. Toen
ik twee weken geleden op die plek, in Heerlen, was voelde ik diezelfde magie
niet meer. Ik was ook eigenlijk een beetje teleurgesteld, ik had wel wat van
die magie kunnen gebruiken. Maar het heeft gewoon niet zo mogen zijn. Ik
ben ondertussen ook een jaar verder, wellicht sluit het schoolgebouw gewoon
niet meer aan bij mijn behoeftes van nu.
Later vorig jaar heb ik gewerkt in de Decorfabriek in Maastricht, dit is een
oud Mosa fabrieksgebouw. Het was al zomer en het was elke dag mooi weer,
ondanks dat voelde het gebouw aan als een draak. Elke dag liep ik er met
een frisse tegenzin naar toe. Ik voelde me zwaar en een beetje verdrietig
steeds. Maar ik bleef het wel opzoeken, ik wou weten wat het gebouw mij te
vertellen had. Wat ik moest maken in dat gebouw. Ik wou me er helemaal
door laten beïnvloeden in plaats van er voor weg te lopen. Ook al zijn dit
een paar moeilijke en zwaarbeladen weken voor mij geweest, ik ben blij dat ik
het heb kunnen ondergaan en het ervaren heb. Ik ben verheugd om te weten
wat een ruimte voor invloed op mij heeft. Zodat wanneer ik zelf ga zoeken
voor een ruimte, ik me hier bewust van ben.
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						Maastricht, 07.05.2020
Gisteren heb ik mijn tweede grote bol afgemaakt. Sinds ik bij de ECI werk
is het als een wervelwind gegaan. Ondanks de pijn heb ik elke dag gewerkt
aan deze bol. De ECI is net als de Decorfabriek een oud fabrieksgebouw.
Het voelt echter niet hetzelfde. De Decor Fabriek is een gebouw wat
helemaal leeg staat. Het voelt treurig en zwaar, terwijl de ECI juist bruisend
aan voelt. Er is een hele frisse wind door het gebouw gegaan. Architecten
en interieurontwerpers hebben het gebouw aangepakt en opgeknapt. Oude
ramen, bakstenen muren en graffiti zijn intact gelaten en werken geweldig
samen met de nieuwe strakke muren. Alle vormen van kust zijn aanwezig
in dit gebouw. Van eten uit een biologische tuin tot muziek, dans, theater,
beeldende kunst en creatieve workshops. Het gebouw is getransformeerd tot
een cultuurcentrum waar iedereen uit Roermond en omstreken vroeg of laat
eens binnen loopt. Het gebouw ademt creativiteit.
De bol is klaar en ligt nog in zijn mal te drogen in wat normaal een bruisend
keramiek lokaal is. Nu staat het leeg en is de bol alleen. De ruimte hangt
nog zo vol met leven dat het een prettige plek is om alleen te zijn. In mijn
geval, samen met de bol alleen. Om rust te vinden heb ik tijdens deze
onwennige tijd een plek gevonden in mijn gedachten om naar toe te gaan.
Deze plek is in dat bruisende keramiek lokaal, naast mijn bol.
Eigenlijk is het gek dat dat de gedachte is die mij tot stilstand brengt. Het is
namelijk ook een gedachte waar veel zorgen naar uit gaan. Ik denk veel na
over hoe en wanneer ik de bol terug naar school ga vervoeren, hoe en waar
ik hem kan stoken. Of ik hem in de mal moet laten liggen of dat ik hem
juist zo snel mogelijk eruit moet halen. Zodat ik weer aan een nieuwe grote
bol kan beginnen. Ik kan hier nu nog niet met een antwoord komen. Ik weet
wel dat ik conclusies moet gaan trekken. Niet alleen over de praktische zaken
van mijn werk maar ook over mijn concept. De kern waar ik nu al weken om
heen draai moet ik nog zien aan te raken. Of misschien heb ik hem allang
aangeraakt en heb ik hem ook weer losgelaten. Hoe dan ook is het goed om
tot een conclusie te komen over wat dit project met me heeft gedaan en me
heeft gebracht.
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						Maastricht, 22.05.2020
Na een bespreking vorige week met Belvédère vraag ik me steeds vaker
af hoe ik mijn werk wil presenteren. Wil ik mijn werk aanpassen naar
de wensen van Belvédère om in een openbare ruimte te liggen? Is het
krijgen van publiciteit het waard om het werk aan te passen?
Als ik naar mijn gevoel luister, is het me dat niet waard. Ik moet aan
mijn grenzen voorbijgaan om het werk zo te maken als ze van mij
verwachten. Hierdoor loop ik de kans, dat ik door de aanpassingen, niet
meer 100% achter mijn werk sta. Er is een gezegde dat zegt dat als je
een deur sluit er een andere open gaat. Misschien moet ik hier van uit
gaan. Zou ik niet een galerij, bedrijf of plek kunnen vinden die bij mijn
werk past? Enerzijds ben ik beginnend kunstenaar en kan ik het me
eigenlijk niet permitteren om kieskeurig te zijn. Anderzijds hoef ik niet
aan mij zelf voorbij te gaan uit dankbaarheid dat iemand mijn materiaal
wil financieren en het werk wil neerzetten.
De vraag of ik mezelf wil laten presenteren door Belvédère en de
eindexamenpresentatie, die steeds dichterbij komt, brengen me aan het
denken over het vervolg van mijn werk. Voor het eindexamen heb ik
geen tijd meer om nog een bol af te maken en gestookt te krijgen. Hier
moet ik mijn tijd dus ook niet aan spenderen. Hoe graag ik ook in de
bubbel van het creëren wil blijven, het is nu toch echt tijd om eruit te
treden. Wat ga ik vertellen bij het werk? Hoe ga ik het presenteren?
Ik vind dat dit onderzoek een toevoeging is aan de werken. Het is een
analyse van de gedachten, belevingen en worstelingen van de maker,
wat inzicht geeft aan het ontstaan van het werk. Ik wil dat het werk
ruimte overlaat voor de toeschouwer om een eigen invulling eraan te
kunnen geven. Wil ik dan toch bij een presentatie of expositie erbij
vertellen wat ik heb mee gemaakt? Nee eigenlijk niet, een toeschouwer
heeft niks te maken met specifieke informatie uit mijn privéleven.
Wel kan ik vertellen dat mijn privéleven invloed heeft op het werk en
andersom.
Het idee van een wandeling rond de school waar je op verschillende
plekken een bol tegen zou komen die iets zou vertellen over mijn
belevingswereld is niet meer van toepassing. Ik ben voor mijn gevoel al
weg van school, dit speelt geen rol meer bij mijn werk. In plaats van de
toeschouwer mee te nemen in mijn belevingswereld door hem of haar
erdoor heen te laten lopen, wil ik nu de bollen filmen of fotograferen
op een definitievere plek. Omdat ik bij de bollen voel dat ze op één
plek oud moeten worden, mooier mogen worden door de tijd. En dat de
natuur haar sporen erop achter laat, ga ik zoeken naar een passende
plek voor de bollen.
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Wat kan ik concluderen uit mijn onderzoek? Voor mijn gevoel gaat mijn werk
over verschillende dingen tegelijk, maar de kern is simpel. Iets moois, waar ik nog
geen grip op kan krijgen omdat ik nog diep in mijn proces zit.

Zowel de bollen als de gezichten maak ik in grote oplagen. Uit mijn ervaring kan
ik concluderen dat door het vaak maken van een werk, je met een ander soort
creativiteit gaat werken. Omdat je precies weet wat je moet doen, kun je je richten op
andere aspecten van het werk. De vorm vraagt, bij de gezichten, geen aandacht meer
daarom kan ik mijn aandacht focussen op op de uitvoering. Dit kun je vergelijken
met autorijden. Wanneer je voor het eerst in een auto rijdt ben je meer bezig met de
auto en de besturing. Wanneer je eenmaal bekend bent met de auto, ben je bewuster
en opener voor alles wat er om je heen gebeurt.

Na dit onderzoek kan ik concluderen dat ik een leerling ben van het leven,
daarmee een leerling van mijn werk. Binnen mijn artistieke praktijk bewegen mijn
emoties en belevingen mij tot het maken van mijn werk. De bollen zijn echter
niet eenzijdig, het werk geeft mij net zo veel terug als dat ik erin stop. Ik leer van
de objecten die ik maak en van de gesprekken die ik met ze voer. Hierdoor kan ik
mij zelf en mijn emoties beter begrijpen. Ik ben me bewuster van wat ik voel en
waarom ik dat voel

ik concluderen dat door het vaak maken van een werk, je met een ander soort
creativiteit gaat werken. Omdat je precies weet wat je moet doen, kun je je richten op
andere aspecten van het werk. De vorm vraagt, bij de gezichten, geen aandacht meer
daarom kan ik mijn aandacht focussen op op de uitvoering. Dit kun je vergelijken
met autorijden. Wanneer je voor het eerst in een auto rijdt ben je meer bezig met de
auto en de besturing. Wanneer je eenmaal bekend bent met de auto, ben je bewuster
en opener voor alles wat er om je heen gebeurt.
Op de hoofdvraag: “Hoe geef ik vorm aan deze zoektocht en ontwikkeling?”, is dit
onderzoek het antwoord. Ik heb vorm gegeven aan mijn zoektocht en ontwikkeling
door middel van het schrijven van dagboekfragmenten. Schrijfsels over mijn
belevingen en gedachten in relatie tot mijn werk.

Aan de bollen is mijn gemoedstoestand af te lezen. Van jonge snelle bollen tot
levensgrote bollen met een verleden. De vorm, grootte en betekenis is iets wat
met mij mee groeit. Langzaam werden de bollen steeds groter. Hoe meer mijn
zelfvertrouwen groeide, hoe groter de bollen werden. Plek innemen speelde hierin
een grote rol.
Het “groot werken” heeft echter niet alleen met zelfvertrouwen te maken. Groot
werken betekend ook dat je langer bezig bent met het maken van een werk.
Doordat ik meerdere dagen, weken aan één bol werk ontstaat er een gelaagdheid.
Elke dag kan ik me anders voelen. Elk deel dat ik toevoeg kan dus ook weer
anders zijn. Het is als het ware een vingerafdruk van mijn leven, mijn dagelijkse
bestaan. Als jaarringen in een boom, kun je aan de bol aflezen wat er met mij is
gebeurd. Dit onderzoek is een geschreven blauwdruk van mijn belevingswereld en
hoe ik deze heb gebruikt om mijn werk te maken. Mijn band met het werk en de
reden tot ontstaan spelen hierbij een belangrijke rol.

Ik heb me afgevraagd waarom bijna al mijn werken van de laatste jaren van
keramiek zijn gemaakt. Tijdens mijn tijd op de academie heb ik met veel
verschillende materialen gewerkt. Ik heb ervaren dat ik het liefst en het beste met
keramiek werk. Met keramiek kan ik uitdrukking geven aan mijn gevoel. Het
kneedbare en soepele van de klei dat transformeert naar steenharde keramiek. De
snelheid waarmee je werkt kun je fixeren, moment opnames en situaties kun je vast
leggen.

Aan het begin van dit onderzoek trok ik de conclusie dat ik, met betrekking
tot de gezichten, de geruststelling en het gezelschap van het maken ervan niet
meer nodig had. Hier wil ik graag op terug komen. Ik heb ervaren dat ik in
moeilijke tijden terug keer naar het maken van deze gezichten. Ik heb ze dan
weer net zo hard nodig als toen ik begon met ze te maken. Het liefst maak ik ze
in grote hoeveelheden. Hoe meer er bij elkaar zijn, hoe meer ik het voel. Als ik
me gelukkig voel en de vrijheid voel om andere werken te maken, heb ik ze niet
nodig. Ze blijven echter toch deel uitmaken van mijn leven.

Dit geld voor mij ook voor fotografie. Het stil leggen van momenten geeft mij
houvast daardoor hoef ik de situatie of de herinnering niet te verliezen.
Daarnaast zie ik mijn objecten anders door de lens van de camera en dat geeft
een ander perspectief. Ik zie ze dan in context . Het is zelfs zo dat de foto soms
waardevoller wordt dan het werk zelf.
De essentie van deze conclusie is dat ik een leerling van het leven ben. Ik ben
voortdurend in interactie met het werk dat uit mijn handen ontstaat, hierdoor
ontwikkelt mijn werk zich.
Mijn werk drukt uit wat er in mij gebeurt, wat het leven mij aanreikt en hoe dit mijn
creativiteit wekt, in beweging zet.

Wanneer ik slecht in mijn vel zit, zoek ik naar het ritme van iets bekends. Dit
bekende vind ik het maken van de gezichten, allemaal verschillend maar ook
allemaal hetzelfde. Een bekende creativiteit. De automatische modus van het
maken zorgt dat ik meer op andere dingen gefocust ben.
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