
Beschouwing	  van	  mijn	  werk	  	  bij	  de	  duo	  tentoonstelling	  “werken	  in	  de	  tijd”	  Steen	  Fabriek	  
Gilze	  	  18	  t/m	  25	  april	  2010	  

Citaat:	  	  

“De	  mate	  van	  aandacht	  voor	  de	  horizon	  drukt	  de	  mate	  van	  reserve	  uit	  van	  mijzelf	  	  voor	  mijn	  
cultuur,vertaalt	  het	  voorbehoud	  dat	  ik	  	  met	  betrekking	  tot	  mijn	  eigen	  creaties	  maak.	  
Interesse	  voor	  de	  horizon	  betekent	  de	  wil	  bezitten	  om	  niet	  met	  mijzelf	  	  samen	  te	  vallen	  ,	  geen	  
definitieve	  identiteit	  te	  willen	  bezitten,	  kortom:	  ervan	  getuigen	  dat	  het	  feitelijke	  niet	  met	  het	  
mogelijke	  identiek	  is.	  De	  horizon	  is	  de	  zichtbare	  lijn	  van	  het	  ontologische	  uitstel(uitstel	  van	  
het	  weten	  over	  al	  wat	  is,	  in	  zoverre	  het	  is,	  fj)waardoor	  de	  verhouding	  van	  mij	  en	  wereld	  
wordt	  gekenmerkt.	  Ik	  ben	  het	  zichzelf	  identificerend	  wezen,	  de	  wereld	  de	  door	  mij	  
geïdentificeerd	  wordende	  werkelijkheid	  .	  In	  een	  antropologie	  (de	  menskunde	  fj)	  	  van	  het	  
uitstel	  zou	  ik	  een	  denkbeeldige	  as	  kunnen	  construeren,	  waarvan	  de	  polen	  minimaal	  en	  
maximaal	  uitstel	  in	  identiteit	  van	  mij	  	  met	  mijzelf	  –	  blijkend	  uit	  de	  afwezigheid	  van	  de	  horizon	  
van	  mijn	  bestaan	  -‐	  ,	  anderzijds	  een	  volledig	  ontbreken	  van	  ervan	  blijkens	  de	  uitsluitende	  
aandacht	  voor	  de	  horizon	  van	  mijn	  bestaan.	  Deze	  beide	  gevallen,	  volstrekte	  identiteit	  met	  
mijzelf	  en	  volstrekt	  uitstel	  van	  identiteit,	  zijn	  in	  hun	  absolute	  vorm	  onmogelijk	  want	  
onleefbaar.	  De	  horizon	  ontbreekt	  nooit	  helemaal,	  maar	  ik	  ben	  	  met	  zijn	  aandacht	  ook	  nooit	  
helemaal	  op	  de	  horizon	  gericht.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  uitzichten	  	  nooit	  de	  inhoud	  van	  mijn	  leven	  
kunnen	  uitmaken,	  maar	  alleen	  nu	  en	  dan	  in	  beperkte	  doses	  genoten	  kunnen	  worden	  .	  De	  
mate	  waarin	  vergezichten	  genoten	  kunnen	  worden	  ,	  verraadt	  de	  mate	  waarin	  ik	  de	  ervaring	  
van	  de	  niet-‐	  identiteit,	  het	  uitstel,	  kan	  verdragen(1)”	  

Einde	  citaat	  	  

Ton	  Lemaire,	  Filosofie	  van	  het	  landschap	  blz	  81	  /	  82	  	  	  daar	  waar	  Lemaire	  	  	  de	  derde	  persoonsvorm	  gebruikt	  heb	  ik	  die	  gewijzigd	  in	  de	  
eerste	  persoonsvorm	  	  

Verdragen	  is	  voor	  mij	  	  verduren	  in	  de	  supervisorische	  betekenis,	  dat	  is	  de	  verleiding	  weten	  te	  
weerstaan	  om	  hier	  en	  nu	  onmiddellijk	  te	  reageren	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook	  op	  een	  impuls	  die	  
mij	  raakt.	  Dat	  is	  een	  pijnlijke	  staat	  van	  zijn	  	  maar	  schept	  de	  mogelijkheid	  	  het	  hier	  en	  nu	  
straks	  betekenis	  te	  geven.	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Uit	  mijn	  brief	  naar	  Schoonhoven	  juni	  2009	  	  

“Mijn	  werk	  is	  geïnspireerd	  op	  indrukken	  van	  actuele	  gebeurtenissen	  die	  mij	  raken,	  mijn	  
reizen	  door	  Europa	  ,	  Noord	  –Afrika	  en	  Amerika	  en	  door	  filosofie,	  mythologie	  .	  	  

Typerend	  voor	  mijn	  werk	  is	  de	  transformatie	  van	  het	  persoonlijke	  	  naar	  het	  universele.	  Ik	  
probeer	  mijn	  toeschouwer	  openheid	  van	  zaken	  te	  geven	  hoe	  ik	  in	  het	  leven	  sta.	  Ik	  tast	  
ingehouden,	  subtiel	  mijn	  horizon	  af.	  Daarbij	  blijf	  ik	  experimenteren	  met	  het	  materiaal	  en	  
gereedschap.	  Het	  toeval	  speelt	  in	  de	  eerste	  opzet	  een	  belangrijke	  rol.	  Al	  werkend	  neem	  ik	  als	  



schilder	  ,	  vormgever	  en	  regisseur	  het	  heft	  in	  handen	  ,	  verhelder	  daar	  waar	  nodig	  en	  laat	  wat	  
zich	  te	  raden	  laat.	  “	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Wanneer	  ik	  mijn	  schilderijen	  beschouw	  dan	  is	  daar	  steeds	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  horizon.	  
Voor	  mij	  een	  lijn	  van	  een	  belofte,	  een	  verlangen,	  een	  vermoeden,	  een	  inschatting,	  een	  
mogelijk	  zijn.	  Een	  lijn	  onderbroken	  door	  een	  voorlopig	  zijn	  zoals	  	  ik	  de	  werkelijkheid	  nu	  
ervaar.	  Ik	  heb	  de	  keuze	  daar	  later	  op	  terug	  te	  komen	  en	  van	  standpunt	  te	  veranderen.	  	  

Mijn	  standpunt	  letterlijk	  voor	  het	  in	  te	  vullen	  vlak	  ,	  de	  fysieke	  omgeving	  de	  verf,	  kwasten	  en	  
de	  dingen	  om	  mij	  heen	  en	  mijn	  standpunt	  in	  de	  wereld	  buiten,	  de	  wereld	  waarmee	  ik	  mij	  wel	  
of	  niet	  wil	  laten	  samenvallen.	  Of	  	  met	  welk	  deel	  ben	  	  ik	  feitelijk	  	  verbonden	  ,	  met	  welk	  deel	  
voel	  ik	  mij	  mee	  verbonden.	  Zijn	  de	  dingen	  die	  ik	  verbeeld	  de	  dingen	  waar	  ik	  mij	  mee	  
verbonden	  voel	  of	  zit	  hier	  meer	  een	  verlangen	  achter.	  En	  als	  dat	  verlangen	  er	  al	  achter	  
schuilgaat	  is	  dat	  dan	  een	  verlangen	  naar	  mijn	  geleefde	  tijd,	  mijn	  nog	  geven	  tijd	  of	  een	  
verlangen	  naar	  mijn	  diepste	  zijn	  in	  het	  heden.	  Is	  mijn	  scheppen	  in	  het	  hier	  en	  nu	  een	  staat	  
van	  mijn	  diepste	  zijn?	  En	  wanneer	  ik	  de	  ander	  scheppend	  vormgeef	  in	  het	  vlak	  heb	  ik	  dan	  
ten	  diepste	  een	  verbinding	  met	  de	  door	  mij	  gekozen	  ander?	  Is	  mijn	  schilderen	  een	  actieve	  
uitgestelde	  relatie	  met	  de	  ander	  in	  mijn	  werkelijkheid?	  	  	  Is	  mijn	  schilderen	  een	  actieve	  vorm	  
van	  passief	  afscheid	  nemen	  van	  een	  relatie	  in	  mijn	  werkelijkheid?	  	  	  

Mijn	  schilderijen	  zijn	  een	  aaneenschakeling	  van	  keuzes	  ,	  uitgestelde	  keuzes	  en	  het	  laten	  gaan	  
van	  een	  keuze	  wanneer	  de	  tijd	  voor	  keuzes	  verstreken	  is.	  	  

Iets	  anders.	  	  

Bij	  mijn	  schilderij	  “LICHTUNG”:	  

“Heideggers	  filosofie,	  is	  een	  voortdurende	  oproep	  te	  leren	  leven	  met	  dat	  wat	  ik	  	  altijd	  al	  was	  
en	  had,	  maar	  zonder	  dat	  ik	  	  het	  eigenlijk	  wist;	  het	  is	  een	  oproep	  terug	  te	  keren	  naar	  waar	  ik	  
altijd	  al	  was,	  om	  de	  nabijheid	  als	  nabijheid	  te	  ervaren.	  Het	  wezen	  (kunst	  is	  de	  wezensbepaling	  
van	  te	  maken	  dingen:	  architect	  Van	  Velzen	  2e	  leerjaar	  UTS	  1964	  fj)dat	  Heidegger	  zoekt	  in	  zijn	  
filosofie	  is	  datgene	  in	  wiens	  nabijheid	  ik	  me	  altijd	  al	  	  bevond,	  maar	  wat	  ik	  	  vergat	  en	  verliet	  
op	  zoek	  naar	  andere	  dingen.	  Het	  wezen	  openbaart	  zich	  pas	  aan	  mij	  wanneer	  ik	  me	  
ontvankelijk	  openstel	  voor	  iets,	  het	  in	  dankbaarheid	  probeert	  te	  bedenken,	  het	  benadert	  
langs	  voetpaden	  en	  niet	  over	  de	  snelweg,	  Heidegger	  gebruikt	  bij	  voorkeur	  de	  symboliek	  van	  
het	  bos	  en	  de	  paden;	  denken	  is	  over	  bospaden	  gaan	  die	  naar	  een	  open	  plaats	  (LICHTUNG	  fj)	  
leiden	  midden	  in	  het	  woud	  waar	  waarheid	  zich	  voor	  mij	  (de	  denker)	  onthult.	  De	  filosoof	  Frans	  
,	  de	  denkende	  mens,	  is	  (	  hier)	  iemand	  geworden	  die	  tegelijk	  bewust	  en	  toch	  organisch	  het	  
landschap	  bewoont;	  een	  dergelijk	  persoon	  lijkt	  op	  een	  Chinese	  monnik	  (	  de	  Munnikenheide	  
Frans	  de	  Jong?fj)	  die	  dezelfde	  verhouding	  tot	  het	  landschap	  heeft	  en	  het	  bovendien	  op	  een	  
schilderij	  of	  een	  rol	  kan	  weergeven”	  



Ton	  Lemaire	  :	  filosofie	  van	  het	  landschap	  blz	  149	  /	  150	  	  aan	  gepast	  door	  	  de	  3e	  persoon	  om	  te	  zetten	  in	  de	  2e	  persoon	  plus	  toevoegingen	  
tussen	  ()	  met	  de	  afkorting	  fj	  	  

Gedicht	  Rutger	  Kopland	  	  

Als	  het	  zover	  is	  –	  laat	  me	  dan	  eindelijk	  

Weten	  hoe	  je	  dat	  kan,	  sterven	  

Hoe	  kan	  je	  weggaan,	  weg	  

Zou	  het	  iets	  hebben	  van	  wat	  er	  in	  mij	  	  

Gebeurt	  

Er	  welt	  een	  gevoel	  in	  mij	  op,	  een	  besef	  van	  onontkoombaar	  

Verlies	  maar	  het	  geeft	  niet,	  nu	  even	  niet	  

Het	  heeft	  misschien	  ook	  iets	  van	  het	  zien	  van	  	  

Een	  uitzicht	  over	  bergen,	  die	  lucht	  en	  leegte	  

En	  de	  huiver	  voor	  de	  eenzaamheid	  die	  in	  die	  verte	  

Op	  mij	  wacht,	  maar	  het	  geeft	  niet,	  nu	  even	  niet	  

Af	  en	  toe	  is	  er	  zo’n	  avond	  dat	  er	  over	  de	  wereld	  

Het	  mooiste	  licht	  valt	  dat	  er	  is,	  laat	  laag	  licht	  

En	  dat	  ik	  denk:	  dit	  was	  het	  dus	  

Als	  het	  zover	  is	  –	  laat	  me	  dan	  eindelijk	  

Weten	  hoe	  het	  is	  om	  te	  zeggen:	  ik	  kom	  	  

Kwam	  ik	  tegen	  bij	  de	  uitvaart	  van	  moeder	  van	  Laerhoven	  –	  van	  Oort	  31	  maart	  2010	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  


