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«Dystopie en Utopie gaan hand in hand in het geboorteland. De bovenmens 
eet van de linkerhand, de ondermens van de rechterhand. Beide kennen hun 

plaats.»

Hamingja Grettir

Alleen een geest, die niet moet geven om lichamelijke noden, is niet afhanke-
lijk van een samenleving die deze noden tegen wil en dank helpt in te vullen. 
Alleen een geest kan voor zichzelf een utopie scheppen. Het heeft geen zin 
om als mens te streven naar een utopie op aarde, hij kan door zijn lichamelijke 
aard alleen maar falen. Ook de geest lijdt, maar van dat lijden weten we dat 
het temporaal is: het komt en gaat zoals de seizoenen, het is iets dat we leren 
verdragen als we van het leven houden. We weten echter ook dat genot ons 
tijdelijk uit dat lijden verlost: een reden te meer om te verlangen naar de utopie 
dat een evocatieve omgeving moet voortbrengen dat genot in ons oproept. 
Waarom dan nog langer lijden in de dystopie die de samenleving voor ons 
Romantici heeft geschapen? 

In het leven van de mens wordt de geest geboren, een geboorte die pas eindigt 
wanneer de mens de dood vindt. Hoe meer tijd de geest heeft om geboren te 
worden in de mens, hoe meer het kan leren over het leven en hoe dieper en 
rijker het zichzelf kan maken. Hij leert er overleven door om te gaan met het 
geestelijk lijden. Hoe meer hij van de wereld ziet, anderen leert kennen en 
leert genieten, hoe meer hij zichzelf verrijkt opdat zijn utopie in het geesten-
rijk kan verdiepen. Het is dus een spijtige zaak als iemand vroegtijdig komt te 
sterven. Langs de andere kant betekend een lang leven een langere aanpassing 
aan de dystopie van het leven op aarde, waardoor de rijkdom opgedaan in het 
leven een donkerdere tint krijgt dan degene die vroegtijdig komt te sterven. Op 
den duur misschien zo donker dat de utopie voor een buitenstaander eerder op 
een dystopie lijkt. Maar liever een donkere kwalitatieve wereld, dan een op-
pervlakkige afspiegeling van het leven op aarde.

Een utopie op aarde is pas mogelijk wanneer alle neuzen in dezelfde richting 
staan, maar dat op zich is natuurlijk utopisch en niet wenselijk. Daarom is 
er alleen een dystopie mogelijk. Veel mensen houden zichzelf daarom liever 
klein opdat ze niet dagelijks geconfronteerd hoeven worden met de naakte 
feiten, maar betalen daar dan ook de prijs voor wanneer ze komen te sterven. 
Mensen die weigeren hun dromen op te geven lijden meer onder de dystopie, 
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Het opzet van deze projecten was enerzijds om mijn eigen kleine betoverde 
wereld te kunnen beleven, maar ook dat idee te propageren naar buiten toe. 
Nu ben ik er echter achter gekomen dat het leven alleen maar dystopie kan 
zijn. Met de erkenning dat de creatie van mijn eigen kleine utopie onmogelijk 
is in deze wereld is het ook zinloos geworden dit idee te propageren naar de 
buitenwereld toe. Zowel mijn utopisch streven als mijn propaganda moesten 
dus overboord gesmeten worden. Maar wat bleef er dan nog over om voor te 
leven? 

Het antwoord daarop is verrijking. En het leuke daaraan is dat ik al mijn 
ideeën niet overboord moet smijten, maar alleen maar de focus hoef te verleg-
gen. De focus lag daarvoor grotendeels bij de realisatie of realisatiemogelijk-
heden van de utopie, daarnaast kleurde de propaganda mijn werk. Nu wil ik de 
focus leggen op expressie, dit is voor mij bevrijdend, omdat het niet meer in 
het vaste stramien hoeft de zitten om de beste weg naar mijn utopie te vinden, 
maar ik mijn gevoelens meer de vrije loop kan gaan bij de creatie van mallen 
voor deze gevoelens of het vinden en registreren van plekken die deze ge-
voelens weergeven. Opdat ik mij kan omringen met deze verrijkende wereld, 
eerder dan deze wereld te hoeven creëren. Zo hoeft er niets in de weg te staan 
voor die andere prangende zaak: op eigen benen staan. Op die manier hoop ik 
dat mijn verlies mij zal verrijken op meerdere fronten.

Voorheen had tentoonstellen geen zin, omdat de utopie niet in het museum 
thuis hoorde en omdat de tentoonstellingruimte verre van de ideale plaats is 
om ideeën te verspreiden. Mijn ideeën verspreidden op andere manieren had 
wel zin: ontvankelijke dromers zouden immers door mijn idee kunnen beïn-
vloed worden, het zou eventueel gemakkelijker worden om mijn kleine utopie 
te creëren en ik zou dan eventueel ook anderen hun kleine utopie kunnen 
bezoeken, waardoor er een nevenwereld ontstaat buiten de dagelijkse reali-
teit. Als mensen al een klein beetje meer esthetisch zouden denken, zou ik de 
wereld al een klein beetje leuker kunnen vinden. Daarom ontwikkelde ik een 
archief met kleine boekjes, belevingsruimten worden daarin uit de doeken ge-
daan, zonder de beleving kappot te maken. Maar nu zijn deze ideeën niet meer 
geldig, aangezien mijn utopie maar na de dood kan plaatsvinden heeft het geen 
zin om daarover te communiceren. Maar toch heb ik iets gevonden waarachter 
ik mij wederom kan verschuilen om eventueel toch tentoon te stellen. Of we 
nu willen of niet, tentoonstellen of niet, we laten allemaal onze voetsporen 
achter op aarde en in de samenleving. Op de een of andere manier stellen we 
dus allemaal ons leven tentoon, daar kunnen we niet buiten. Als we dan toch 

maar leren zich daardoor ook beter te bewapenen tegenover mislukkingen of 
tegenslagen, waardoor ze op langere termijn beter af zijn, daar ze niet alleen 
sterker worden, maar zich ook blijven verrijken doordat ze aan hun droom 
blijven werken. Tegen het licht van het leven is dat de juiste weg om te blijven 
willen leven. Een leven van kwantitatieve snelle bevredigingen is alleen vol te 
houden als je van binnen sterft, als er geen sprake meer is van individualiteit 
en authenticiteit, als alle verfijning is verpulverd tot het oppervlakkige. 

Voetsporen

Op de een of andere manier heb ik erkend dat het beter is mij neer te leg-
gen bij de dystopie op aarde, dan nog langer te streven naar een halfslachtige 
utopie op aarde. Beter is het voor mij om terug in het verstedelijkt Vlaanderen 
of Brussel te wonen waar ik tenminste in staat ben voor mezelf te zorgen en 
zelfstandig te leven, dan om een utopie na te streven in het buitenland waarin 
ik toch te veel compromissen moet sluiten. Ik erken nu dat ik pas zo’n utopie 
kan creëren als geest in een vrij land. Aan beide ontbreekt het hier: ik ben een 
mens die kost en inwoning moet verdienen om te overleven en het land is al-
lesbehalve vrij. 

Mijn werk (kunst) stond helemaal in het teken van de creatie van een per-
soonlijke utopie. In een laatste fase van dit streven wilde ik werk maken dat 
in het teken stond van de betovering van de wereld. Door nieuwe mythen te 
scheppen wou ik bestaande landschappen een diepere dementie geven op-
dat ze op een andere manier zouden aangevoeld worden. Zo kwam ik op het 
idee om mij helemaal te concentreren op een documentaire die ik zou maken, 
waarin ik deels zelf een mythe zou scheppen. Ik zou een nepritueel doen die 
een bepaalde streek vervloekte, vervolgens zou ik in blairwitch stijl op zoek 
gaan naar voortekenen in de betreffende streek. Deze zaken zou ik vervolgens 
op youtube posten in een soort van detectivedecor om zodanig een hype te 
creëren en de mensen werkelijk te doen geloven dat er iets mysterieus aan 
de hand is. Wanneer mensen dan deze bossen bezoeken zouden ze niet enkel 
de bomen beleven, maar ook die gevaarlijkere diepere sfeer meenemen. Ook 
wilde ik een heksenhuisje maken om in te leven, waarin ik dan rond mezelf de 
mythe zou scheppen. Dit zou dan een huisje in de bossen worden in de regio 
Burg-Reuland, dat in het teken staat van mijn personage Heksenmeester.  Dit 
huisje zou het vervolgproject worden op dat van Romantieker te Winterspelt 
(het huis dat ik op dit moment tracht te verkopen om verder te kunnen met 
mijn leven). 
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Betovering

Hoewel het geen zin meer heeft de betovering te activeren, is het wel zinvol 
om dit pad te blijven wandelen. De betoveringen kunnen immers geschapen 
worden in een inactieve staat en één worden met de expressie. Zo hoeven ze 
enkel geactiveerd te worden op het moment dat de utopie na de dood gecre-
ëerd wordt. Dat is ook een beetje het hele idee van de verrijking waaraan ik 
wil werken. Mijn ideeën die tot de laatste fase van het utopisch denken beho-
ren hoeven daar niet te sterven, maar kunnen verder uitgewerkt worden, als het 
maar expressie is en bijdraagt tot mijn wereld. 

Uiteindelijk komt het erop neer mij te omringen met zoveel mogelijk van 
mijzelf. Op die manier zal er wederom iets gelijkaardigs ontstaan zoals het 
Romantieker project te Winterspelt of het niet gerealiseerde heksenhuisje van 
de Heksenmeester, maar ditmaal ligt de focus anders en zal het meer het huisje 
van een kunstenaar worden in een algemenere context. Hoewel, van buitenaf 
zal het misschien wel op een heksenhuisje lijken, daar mijn expressie en 
interesse tegenwoordig dicht liggen bij de wereld van de duistere hekserij. Er 
zal dus niet zoveel veranderen van buitenaf gezien. Uiteindelijk was expressie 
al een zeer belangrijk onderdeel in de creatie van mijn utopie, maar werd toen 
helemaal herkneed in iets dat functioneerbaar was en paste binnen het concept 
en het project. Nu hoeft het alleen een goede toverformule op te leveren.

Zelfs als er niks is na de dood of iets anders (ondanks of dankzij mijn eigen 
constellatie geloof ik eigenlijk niet), is het interessant om mijn wereld te 
verrijken. Verrijking draagt immers bij tot de kwaliteit van het genot d.m.v. 
verfijning. 

moeten tentoonstellen kan ik het beter goed doen dan halfslachtig. Maar dan 
moet het natuurlijk wel echt goed zijn. Zomaar her en der aan tentoonstelling-
ketjes meedoen zit er dan niet in. Op die manier keer ik misschien terug naar 
de essentie van tentoon stellen. Voorheen manipuleerde ik mijn voetsporen, 
daar ze moesten propageren, nu wil ik ze naakt tonen: als pure expressie. 

Cyberpunk

Het enige waar ik mij zorgen om maak is dat mijn confrontatie met de dy-
stopie en het lijden mijn expressie zodanig beïnvloed dat ik mij verrijk met 
veel meer duisternis en zwartgalligheid dan voorheen mogelijk was wanneer 
ik mijn utopie al reeds invulde. De utopie die daaruit moet voortkomen zal 
daardoor beïnvloed worden. Maar dat is voorlopig iets wat ik daarbij laat. Uit-
eindelijk staat diep genot centraal, of ik nu geniet van duisternis of van licht, 
doet eigenlijk niet ter zake, als het maar authentiek is. Het is trouwens een 
proces dat al langer aan de hand is, ook mijn volgende utopisch project (het 
heksenhuisje) zou al een flink stuk duisterder zijn dan de inrichting van het 
huis te Winterspelt. Uiteindelijk kan genot maar, wanneer de persoonlijkheid 
zich kan vinden in de wereld waarin het leeft. 

Kunstobjecten

Het is belangrijk dat de expressie het veld der ideeën verlaat en gegoten wordt 
in kunstobjecten om mijn wereld te verrijken. Niet alleen is het in de werke-
lijkheid zien van de expressie verrijkend, er kan dan ook een kruisbestuiving 
ontstaan, wanneer de kunstobjecten elkaar beïnvloeden. Want pas dan, wan-
neer de kunstobjecten bij elkaar worden gezet in een ruimte of in een huis, kan 
de optelsom gemaakt worden; kan men de huidige staat van mijn toekomstige 
wereld zien.

Werken die hierop volgen zullen schipperen tussen lichtvoetige melancholie 
(Romantiek) en zwaarmoedige melancholie (hekserij). Een interessant kunst-
werk heeft altijd een paar spanningsvelden op meerdere niveaus, zowel in de 
onderbouw (de vormelijkheden) als in de bovenbouw (het concept). Als er dan 
nog eens een goed onderbouwd en vooral overtuigende visie achter schuilt 
komen we in de buurt van een echt interessant kunstwerk. Als deze visie van 
Romantische aard is ben ik helemaal mee. Met de wijziging van mijn visie 
beoog ik dus geen kwaliteitsverlies of ga ik niet lichter om met de kunsten. 
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Die Andere Welt

Die Andere Welt is mijn eerste aanzet tot deze nieuwe weg die ik wil wande-
len. Het werk bestaat uit een reeks A4 prenten die zo zijn samengesteld dat 
er ¼ van de prent te zien is, alleen wanneer ze naast en boven elkaar aan de 
muur gepind worden kun je de gehele prent ontwaren. Op die manier komt er 
een grotere cohesie en beïnvloeding tussen de verschillende prenten, zoadat ze 
samen meer een geheel gaan vormen waardoor mijn wereld op een chaotische 
manier doorschemert. Op die manier wordt het concept van de weg die ik nu 
wil bewandelen vertaald en kunnen deze prenten op een directere manier mij 
en mijn verdere werk beïnvloeden daar ik er dagelijks mee geconfronteerd kan 
worden of kan er zelfs een dialoog mee worden aangegaan. Ook kunnen ze 
bij een eventuele tentoonstelling opgehangen worden als een soort van ach-
tergrond, die de rest van mijn werken beïnvloeden. De prenten zullen voorna-
melijk uit foto’s bestaan die ik zelf heb getrokken van plaatsen die ik gedu-
rende mijn vakanties heb bezocht en die mij op een bijzondere manier hebben 
geraakt. Het zijn plaatsen of uitzichten die een expressie zijn van hetgeen in 
mij zit of iets zeggen over mijn diepste verlangens. Duisternis en licht dus. Het 
grootste deel bestaat uit landschappen en natuurlijke landmarken, een kleinere 
reeks is van huisjes waar ik wel zou in willen wonen. Ik hoop dat Die Andere 
Welt een aanzet is tot het verder bewandelen van de uitgezette koers. Hieron-
der volgt een eerste selectie prenten dat Die Andere Welt voorafgaat. Gebrek-
kig aan een cyberpunk en architectuurtaalerotische flank, belicht het eenzijdig 
de voor mij van oudsher groene lust der primordiale landschappen, die nog 
steeds zwaarst doorweegt in mijn verfijning. 

Ludvig Skramstad 
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«Zaad-Vuur-Water»

Constellationismus

Wij leven vandaag in het kunsttijdperk van het Constellationisme: “De con-
stellationist maakt zijn eigen constellatie. Er zijn geen heilige huisjes veilig, 
de constellationist plukt al dan niet uit het kunstverleden, uit hedendaagse 
symbolen of uit gepatenteerde zaken om maar enkele te noemen of/en creëert 
geheel zelfstandig eigen subjecten of/en objecten om zijn constellatie vorm 
te geven. Met deze constellatie, dat zich niet houd aan de conventies van het 
medium, drukt men zich uit om te vertellen wat men te vertellen heeft of/en de 
toeschouwer dit te laten beleven.”

Ondanks dat ik meer de Romantiek aanhang, ben ook ik een man van deze 
tijd. Mijn constellatie is altijd mijn eigen diepzinnige en genotzuchtige esthe-
tische wereld geweest. Ook door mij te richten naar expressie om mijn wereld 
te verrijken vormen al deze kunstobjecten en subjecten samen een constel-
latie, en dat is net de bedoeling. Want uiteindelijk is mijn utopie de optelsom 
van een heleboel gedachten, kunstwerken en eigendunk; en de constellatie 
het streefdoel of het verlangen dat zich daarin manifesteert. Hierin komt de 
Romantiek dan weer om de hoek, de constellatie van de constellationist heeft 
in mijn werk een Romantische conotatie, (maar dit is wellicht een uitzonde-
ring in de kunstwereld van vandaag daar men vaker een politieke, kritische of 
filosofische agenda heeft door de constellatie als propaganda - of onderzoeks-
middel van het eigen idee in te zetten.) In die zin sluit ik door mijn weg van de 
propaganda naar de expressie nog meer aan bij de Romantiek. 
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HEXAREI

Doorheen de cultuur van Vlaande-
ren en haar omliggende contreien 
schemert onze saterige volksaard, 
waarvan onze Bourgondische 
lusten het meest tot de verbeelding 
spreekt. Wijn, bier, gebraad en 
vertier; dat zijn de ingrediënten 
voor een feestelijke avond na 
een dag van noeste arbeid. Het 
kon niet anders of wij zouden 
ons uiteindelijk bevrijden van 
het juk der godsdiensten die onze 
Vlaamse volksaard tweeduizend 
jaar heeft trachten te onderdruk-
ken. Het is dan ook niet vreemd 
dat we het moeilijk hebben met 
vreemde volkeren die deze volks-
aard verwerpen. En dat terwijl 
we nog volop een andere strijd te 
voeren hebben: tegen het zwakke 
tot slaaf van de lust verworden 
individu dat zich vooral uit in de 
kwantitatieve bevredigingsdrift, 
wier driften onze samenleving en 
wereld perverteert. Daartegenover 
staat het sterke individu die zich 
bevredigd wanneer hij dat ver-
kiest: de lust is ondergeschikt aan 
zijn wil. Door verfijning van het 
lustsubject wordt naar kwaliteit 
en schoonheid gestreefd. Het is in 
deze creatieve toedracht dat onze 
cultuur wordt verrijkt. Het is dan 
ook in de cultuurproductie dat 
de individualiteit zichzelf terug-
vindt. Mystieke fascisten (Isla-
misten, Joden en Christenen) die 
de ‘Vlaamse’ cultuur verwerpen 
vergissen zich als ze denken het 
verlichte alternatief te zijn voor 



32 33

mens de bovenhand heeft in het scheppen van zijn wereld. 

Oranje/bruin: In deze lustvormen neemt het lichaam de omgeving op in de 
vorm van geluid, geur en smaak. Deze categorie representeert het luisteren van 
muziek, eten en drinken. Met andere woorden het Bourgondische leven.  

In de omgang met de ander

Rood: Deze lustvorm herbergt het lichamelijke contact met een partner, ze 
staat voor de lust van de sensualiteit en de geilheid. 

Paars: Deze lustvorm herbergt dan weer meer de emotionele kant in het men-
selijke contact. Het is een lustvorm waarbij de gevoelens die men voor elkaar 
heeft wordt gecultiveerd, zoals liefde en interesse, verbondenheid. 

Blauw: Tenslotte is er de lust der omgangsvormen, deze categorie herbergt het 
geestelijk gestructureerde contact. Het gaat hier om de gecultiveerde culturele 
codes: zoals etiquette. De Dandy typeert deze lustvorm.

De hexarij die ik voorstel is geen decadente beweging die zich wil laven aan 
het leven in een nihilistisch escapisme (om kort door de bocht te gaan). De 
hexarij ontneemt geen leven maar schept juist leven in een cultuur van verfij-
ning en creatie op weg naar geraffineerde kwaliteit in de relatie met de wereld 
om hem heen en met de mensen waarmee hij contacten onderhoud. Verijken 
en verlustigen gaan hand in hand. Lust en het object of subject van de lust in 
een kwalitatieve vorm is de waarde van de hexarij en staat synoniem met de 
schoonheidservaring. Schoonheid is heilig, de ervaring en creatie van schoon-
heid tussen mensen en in de omgeving is het levensdoel. Lust maakt eeuwig-
heid. Koil Koun. Deze toedracht tot het leven kan alleen gedragen worden 
door het authentieke individu, want het is precies via deze authenticiteit dat 
het onderscheid kan gemaakt worden tussen kwaliteit en kwantiteit. Zon-
der authenticiteit ook geen verlangen om kwaliteit te beleven. Daarom is de 
vrijheid, maar ook de tijd, de ruimte en de ondersteuning uit de samenleving 
nodig om individuen de kans te geven zich te ontwikkelen tot volwaardige 
mensen; tot individualiteit. Hetgeen wat ons echt van elkaar doet verschillen 
is het subject van de lust, maar nog meer het ontwikkelingsniveau van die lust 
en daardoor de nuances die we daarin kunnen leggen. De moeilijkheid is dat 
we niet altijd het juiste platform aangeboden krijgen om het individualisme te 
laten zegevieren. Te veel wordt de wereld geleid door zwakke individuen, die 
met een gamma aan kwantitatieve roesmiddelen de bevolking achter zich weet 

de geperverteerde destructieve maatschappij. Niet de ontmenselijking van de 
mens is het ware alternatief; sterkere individuen zijn dat. Wij hebben niets te 
leren van de zich onderwerpenden, zij verrijken ons in het geheel niet, integen-
deel! Alleen een toekomst waarin iedere mens de kans heeft zich te ontwikke-
len tot volwaardige mens kan een basis vormen om onze saterige volksaard te 
vervolmaken. 

De kwalitatieve lust waarmee het sterke individu zich verlekkert zijn puur 
individuele aangelegenheden en hebben te maken met de opmaak van de 
wereld om ons heen. Ze zijn te vergelijken met de schoonheidservaring - Koil 
Koun. Tegenover de schoonheid staat de gruwel, waarbij het ene individu lijdt 
om de andere te bevredigen. Ook dit duid op een zwakheid: gruwel is gelijk 
aan egoïsme, schoonheid gelijk aan individualisme. Elke vorm van zwakheid 
is laakbaar, de sterke geest moet in al haar aspecten verheerlijkt worden! De 
sterke geest beleeft genot in eer en geweten. 

Het nieuwe hedendaagse symbool voor het sterke individu die de lust behar-
tigd is de Vampier, die als een verfijnde gentlemenfiguur de perfecte balans 
vindt tussen de verlustiging en de controle. Het zwakke individu wordt daar-
tegenover gesymboliseerd in de Weerwolf die tegen zijn wil in bij volle maan 
transformeert in een bloeddorstig monster. De Vampier is het symbool dat 
onze cultuur heeft geschapen opdat wij een voorbeeld hebben om ons streven 
op af te stemmen. De Weerwolf is het symbool waar we ons van moeten afzet-
ten. Op die manier creëert de cultuur nieuwe symbolen die de cultuur verdiept 
en verbreid in de harten van de verlichte satermens. Hexar is de naam die ik 
geef aan het sterke individu die de genotzuchten weet te behartigen en te ver-
fijnen, hij/zij is de nieuwe wilskrachtige Eubermensch, de menselijke Vampier. 

Hexarij is dan het bedrijven en verfijnen van de (hexa – zes) genotzuchten:

In de omgang met de omgeving 

Groen – Natuur/Landschap: Deze categorie representeert het aanschouwen 
en cultiveren van de natuurlijke wereld of de wereld waar de natuur de cul-
tuur nog in de hand heeft. In een wereld waar enkel nog cultuur bestaat wordt 
deze lustvorm gekenmerkt door de ongeorganiseerde culturele landschap. De 
Wanderer typeert deze lustvorm. 

Geel – Cultuur: Hier gaat het om het aanschouwen en cultiveren van het cul-
turele in al zijn uitingen, van de klederdracht tot de architectuur, daar waar de 
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the space is the medium for the artist’s ideas he wants to bring into the human 
experience and mind. The artist thinks like an architect, he creates places. In 
working on the subconscious level and in the creation of atmosphere through 
form or act he makes the difference and affect the human condition.

te scharen.

De betere kant van het zwaard

Eigenlijk heb ik iets echt goed ontwikkeld; Domeinkunst. Het enige moeilijke 
hieraan is dat het nogal veel vraagt om realiteit te kunnen worden, zeker op het 
kwaliteit - en authenticiteitniveau dat ik van mezelf verreis. Zo moeilijk dat ik 
het alleen kan ontwikkelen als ontwerp. Het is wellicht een belangrijke reden 
waarom ik na verloop van tijd de urgentie voel om toch maar iets te creëren, 
dat nog steeds naar kwaliteit en authenticiteit streeft, maar ook een vrijere om-
gang heeft met hetgeen ik als zinvol acht. Zo ontstaan er regelmatig schilderij-
tjes, sculpturen of andere expressieve projectjes; die niet helemaal stroken met 
het uitgestippelde pad; hoewel ik ze dan meestal toch weet om te buigen naar 
deelaspecten van een Domein, als objecten die het Domein mee vormgeven. 
Toch keer ik steeds terug naar de leidraad van zingeving waaruit zich Domein-
kunst heeft ontwikkeld als de enige kunstvorm dat in mijn visie echt zinvol 
is, daar het een hexarij wereld schept waarin ik voldoening kan vinden. Voor 
mij is dat de ware zin van het leven: de aardse voldoening (naast sterkheid 
en overleven); maar dan wel in een ontwikkelingsperspectief dat altijd streeft 
naar hoger en beter in lusten waar ik zwak in sta of een herhaling van kwaliteit 
in lusten waar ik sterk in sta. Mijn werk blijft echter niet alleen bij deze hexa-
rij, naast de ontwikkelde esthetiek om te verlustigen, is er ook een grote sym-
bolische kant die alles beïnvloed en het werk een grotere gelaagdheid geeft. 
Deze symbolische kant heeft ook een grote weerslag op de esthetiek. Een laag 
symboliek bestaat uit mijn wereldbeschouwing, een andere laag uit de expres-
sie van mijn (zwarte) gevoelens en een derde laag symboliseert de hexarij zelf. 
Het concept Niflheim fungeert vaak als weerspiegeling van al deze lagen. 

Daarom kom ik, in tegenstelling tot wat ik in het eerste deel van dit boek aan 
mezelf voorstelde (om alles los te laten), toch met een aantal nieuwe project-
voorstellen op de proppen in de zwaarwichtige Domeinkunst. Toch heb ik hier 
getracht om enkele projecten te maken die realiseerbaar zijn mits toelating van 
de hand der wet en enige kleine subsidie. 

Manifest: Domain-Art is the making of an interior/exterior or activity that 
makes a place out of a space, wherein the user (as the inseparable activator of 
the artwork) become (unwittingly) involved. The place is in dialogue with its 
surroundings. The surfaces/objects/subjects which define the domain does not 
propose itself as a single work of art, but are rather as a lube: the influence on 
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Pleuk Keu

In tegenstelling tot Keus Keu, wat in het Proto-Indo-Europees overdekkend 
huis betekend, waarmee ik vooral een plaats wilde scheppen waarin ik voldoe-
ning zou vinden (wat uiteindelijk maar deels gelukt is door de temporale aard 
van voldoening), kent Pleuk Keu of Vlucht Huis een negatievere toedracht 
(maar daardoor misschien realistischer). Pleuk Keu erkent de dystopie waarin 
het leven zich moet afspelen en wilt eerder een plaats aanbieden waarin ik 
alles even kan vergeten wat zich aan verplichtingen en lelijkheid buitenaf 
afspeelt dan een utopie aan te rijken die complementair is aan andere genie-
tingen in het leven. Daarom kan Pleuk Keu zich ook nestelen in een meer ver-
stedelijkte omgeving daar de toedracht helemaal naar binnen is gekeerd. Bij 
wijze van spreken zal de deur op slot gaan en zullen er geen vensters zijn. Ik 
wil nu gedurfder en ingrijpender toeslaan in mijn nieuwe woonst wat esthetiek 
en vormgeving betreft, waardoor het een stuk donkerder mag zijn op emotio-
neel gebied en er meer contextuele verwijzingen zullen zijn. Waar het in Keus 
Keu vooral het schilderwerk en de contextuele objecten betrof wil ik nu met 
valse wanden en meer kunstobjecten een veel grotere impact creëren. 

Ik heb een aantal nieuwe objecten gecreëerd, schilderijen, sculpturen en prints, 
die het geheel moeten opleuken (of verder moeten dompelen in een donkere 
misantropische sfeer). In die zin moeten zij helpen een soort van wunderkam-
mer in te richten, maar dan om een zeer gerichte verstillende sfeer op te wek-
ken, i.p.v. waarvoor de wunderkammer eigenlijk dient. Dit geeft mij ook het 
excuus om objectmatige kunstwerkjes te maken of de gecreëerde kunstwerken 
een legitieme plaats te geven in een groter contextueel geheel. Decoratieve 
objecten horen nu eenmaal in de Domeinkunst, het is immers via deze objec-
ten dat een gelaagdheid aan symbolische of/en contextuele verwijzingen kan 
ontstaan en het domein unieker maakt. 

Pleuk Keu is er evenwel nog niet en of het er komt en wanneer hangt af van 
wanneer en voor hoeveel geld het Winterspelt huis kan verkocht worden. 
Voorlopig leef ik nog in het Post-Winterspelt tijdperk, waarbij ik Winterspelt 
wel wil verlaten, maar er feitelijk nog elk weekend noodgedwongen verblijf. 
Al moet ik ook zeggen dat Winterspelt nog steeds een waarde heeft in mijn le-
ven en zeker niet onderschat mag worden, naast dat ik er nog steeds van geniet 
en er veel werk verricht, is dit huis wellicht ook een grote factor in de stress-
bestrijding. De plannen van Pleuk Keu moeten eerder gezien worden als een 
kapstok van ideeën. Het zal van het huis afhangen dat ik in staat ben te kopen, 
als ik al een huis kan kopen in het armoemakende te libertaire Vlaanderenland. 
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Museumtuin

Museumtuin is een project dat naar mijn gevoel in dezelfde categorie valt als 
Pleuk Keu, daar het eerder een permanent karakter heeft, waarin ik permanent 
zal betrokken zijn; dan een project of opdracht dat wanneer het eenmaal is 
geschapen een afgerond karakter heeft. 

Het idee is om een stuk weiland te kopen, al dan niet aan Pleuk Keu gelegen, 
en er een tuin te creëren samen met andere kunstenaars die in de loop van de 
tijd mee kunnen werken aan de tuin. Ik ben (naast de curator van dit project) 
gewoon een van de deelnemers. Samen maken we allemaal kleine tuintjes, 
die in de loop van de tijd verweven geraken en zich uitstrekt over het gehele 
weiland. 

Het idee is om tuinkunst te maken, eerder dan om er kunstwerken te plaatsen 
en daar rond een passende omgeving te scheppen. De tuin moet het kunstwerk 
zijn, vele kleine domeintjes worden er één groot. Het is dan ook de bedoeling 
dat de kunstenaars op een harmonieuze en sobere manier te werk gaan, met 
respect interveniëren. 

Mijn bijdrage begint in de hoek van de tuin met het uigraven van een vijver 
en het ophogen van een heuvel (I,II). Er zijn hier twee projecten. Een roman-
tische paviljoenachtige project in het teken van de hexarij bevindt zich tussen 
vijver en heuvel (III) en creëert een privaat hoekje in de tuin. Een aantal stenen 
zuilen staan in een rozenperk en dragen zware houten balken gedrapeerd met 
klimrozen ((VI). Twee groenkoperen bankjes (IV), waartussen een rotsfontein-
tje is geplaatst (V), vullen de ronde ontmoetingsplaats. 

Op de Drumlinvormige heuvel, die beplant is met sparren, staan vier recht-
opstaande stenen (VII). Een met gras bezaaid pad loopt naar de voet van de 
heuvel. Gekerfd in de stenen staan de symbolen van de vier levenspaden zoals 
ze beschreven zijn in “Mijn tijd komt nog” (VIII). 
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Relationship versus Opportunity
Rater then that the contribution is a one-time opportuni-
ty to realize a single idea, we ask the artist to engage 
him/herself to have a relationship with the garden where 
the contribution can evolve in time and more ideas can be 
added. Rather then putting an artwork on location, we ask 
to make and artwork for the location, that has a natural 
relationship with the surroundings, without becoming in-

situ.

Intimacy versus Grandeur
Rather then making grand scale artworks we ask the ar-

tists to make sober and intimate artworks that goes along 
in harmony with the garden. We advocate grandeur in the 

idea rather then in the exterior. 

Harmony versus Territory
Rather then that everyone goes on its own, everyones gar-
den should have to contribute to the harmony of neighbo-

ring gardens and the greater garden as a whole.

Authenticity versus conformism
Rather then to create a project conform the idea of a 
museum garden, the artist should make a garden that is 
totally inspired by his own artistic traject. Of course 
in the first place it has to make sense to make a garden 

according to his/her artistic traject. 

In de verdere projectvoorstellen in dit boekje ga ik op zoek hoe Domeinkunst 
met een afrondend karakter eventueel zou kunnen gerealiseerd worden in het 
publieke domein (Pleuk keu en Museumtuin zijn eerder privé initiatieven en 
van een doorlopend karakter). Dit blijkt echter een moeilijke opgave te zijn, 
de meeste van mijn Domeinkunst projectvoorstellen die ik echt Domeinkunst 
vindt, zoals Ullgarid, Euberburg en Labyrint, zijn eigenlijk niet realistisch; 
tenzij als memoriaalproject voor moest ik ooit echt helemaal doorbreken en in 
s’ land ‘s glorie worden opgenomen na mijn tragisch heengaan. Het kan niet 
anders of de gestripte projecten overlappen in hun minimale uitwerking van 
het Domeinkunst-zijn met andere kunstdisciplines, zoals Landart, Installatie-
kunst of Interieurvormgeving. Uit de volgende minder optimale projecten kan 
men veel leren over Domeinkunst. 
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Koil Koun Fontein

Het is niet omdat je een paar banken rond een in het landschap geplaatst beeld-
houwwerk zet dat er plots sprake is van een Domein. Dit is eigenlijk een beetje 
aan de hand bij de Koil Koun Fontein. Los daarvan is het ook geen Landkunst, 
maar staat het toch dichter bij het Domeinconcept dan je zou vermoeden, maar 
dan een heel ander domein dan dat van de kunsten. 

Zowel de grenzen als de binnenkant van het Domein zijn contextueel, symbo-
lisch of esthetisch geoptimaliseerd. Dat kan door specifieke decoratie in het 
Domein te plaatsen of dit Domein in zijn geheel decor te maken. Aangezien ik 
hier relatief kleine realiseerbare Domeinkunst tracht voor te stellen kunnen we 
enkel voor de tweede optie gaan en dit op zo’n enkelvoudig mogelijke ma-
nier in de buiten - en binnenzijde van het Domein. Aan de Koil Koun Fontein 
ontbreekt een buitenzijde. Er is dan wel een ronde zithoek, maar dat heeft 
nauwelijks een decoratieve waarde en is daardoor net zoals de banken rond 
het beeldhouwwerk. De binnenzijde, de fontein zelf, is dan weer te monumen-
taal. Het is geen onderdeel van de ruimte waartussen de bezoeker rondloopt, 
maar onderscheid zich eerder van de ruimte en bombardeert zichzelf zo tot 
een kunstwerk. Een object dat zegt: “HALLO, ik ben een kunstwerk, kijk naar 
mij.”, neemt afstand van het publiek en is daardoor geen decoratief stuk meer 
in een groter geheel: namelijk in het Domein. Dit kan vermeden worden als 
het object tracht op te gaan in de omgeving, maar dat gebeurd hier niet. 

De Koil Koun Fontein is dus een objectmatig kunstwerk en zou dan normaal 
gezien in de categorie Landkunst moeten komen te staan, daar de natuurlijke 
plaats van de Fontein een publieke of private ruimte in de openlucht is: een 
tuin, een plein of een park. Toch is het geen Landkunst en wel om de volgende 
reden: de fontein kan geen vrije positie aannemen, maar wordt deel van het 
stedelijk weefsel of onderdeel van een tuin. De Fontein is geen Domeinkunst 
op zichzelf, maar is in feite een decoratiestuk van een Domein of domein. 
De Koil Koun Fontein is echter bedoeld voor de publieke ruimte en wordt 
daardoor decor van het stedelijk weefsel: elk dorp of stad is in feite een ander 
domein, met dat verschil dat het geen kunst is (en daarom niet met een grote D 
geschreven). 

Toch denk ik dat ik de fontein wel zou plaatsen moest daar ooit vraag achter 
zijn.  
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Taxuskuil

In Taxuskuil wordt wel op een zeer enkelvoudige manier de binnenzijde en 
buitenzijde bewerkstelligd. De binnenzijde bestaat uit een kuil dat trapsgewijs 
op zithoogte naar beneden gaat, de toeschouwer wordt daardoor uitgenodigd 
om erin te gaan zitten, alleen of in groep. De enkelvoudig kuilvorm staat 
symbool voor het neerwaartse of donkere en roept daardoor op een directe 
manier een sfeer op. Daarnaast is het, zoals zogoed als al mijn werk, van be-
ton: waarin ik Niflheimse kilte, monotonie en somberheid wil weergeven, wat 
dan ook weer een hele gelaagdheid aan informatie geeft. De buitenzijde dat 
de grens van het Domein vormt bestaat uit een reeks gotische gewelfde open 
poorten, een contextuele vormkeuze dat de context en sfeer van de Romantiek 
oproept en daardoor het cultiveren der lusten symboliseert. 

In dit werk zie je de combinatie die vaak voorkomt in al mijn werk: langst de 
ene kant is er het 0 punt, Niflheim het lege keerpunt, langst de andere kant het 
+1 punt, waarbij men zijn eigen lustbrengende wereld schept. (Min 1 wordt 
niet behandeld, dat hoeft ook niet, als men het over het alternatief heeft wijst 
men immers automatisch het bestaande af. Alle kunst dat het over iets heeft uit 
de -1 wereld, de dystopie waarin wel moeten leven, is -1. )

Door de minimaalheid aan hetgeen het Domein bij elkaar houd had ik er ook 
nog graag Taxusbomen rond geplant, zodoende wordt er nog een extra laag 
sfeer aan toegevoegd en een extra begrenzing en verdieping van het Domein. 
Dat is misschien een goedkoop truckje, maar uiteindelijk zijn het die elemen-
ten waaruit een Domeinkunstwerk bestaat: laagje per laagje wordt eraan toege-
voegd tot je uiteindelijk een Domein zoals Ullgarid, Euberburg of Labyrint 
hebt. Taxuskuil is daarvan het minimale broertje. 

Het enige waaraan ik mij stoor in Taxuskuil is het functiegehalte: het is name-
lijk een zitkuil, niet meer dan een verheven vorm van een ordinaire bank dus. 
Het Domein komt voor degene die er komen zitten of verpauzen hoogstwaar-
schijnlijk maar op de tweede plaats. Hierin schuilt het addertje onder het gras 
van dit werk, als de gebruiker geen onderdeel wordt van het werk, kan er geen 
sprake zijn van Domeinkunst. Het wordt pas Domeinkunst als er iemand zijn 
speciaal plekje van maakt, alleen op dat moment wordt het werk daadwerke-
lijk geactiveerd daar de gebruiker pas dan rechtsreeks met zijn onderbewuste 
een relatie aangaat met het werk: mijn werk wordt dan zijn wereld, zoals het 
mijn wereld is. (Direct ook de reden waarom ik kunst nog steeds zie als het 
ultieme middel om mijn zingeving in te vullen. Het mag niet anders zijn. Een 
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quote om te onthouden!)

(Dit is misschien wel iets existentieel: ik voel mij in de samenleving eigenlijk 
nergens thuis, alleen op reis in de diepste en mooiste plaatsen van een natuur-
reservaat voel ik mij echt thuis. Mijn verblijven zijn daar noodgedwongen van 
tijdelijke aard, waardoor ik tot op heden geen echte thuis heb gevonden.) 

Het is dus best het functiegehalte zo minimaal mogelijk te houden in de Do-
meinkunst zodat het alleen wordt gebruikt door mensen die er echt onderdeel 
van willen worden, langst de andere kant moet het ook op de een of andere 
manier uitnodigend zijn, functie kan daartoe een compromis zijn. 

Catacomben en Galerij

Deze twee werken grenzen alweer aan het onrealiseerbare, net iets te groot. 
Het is een oud idee dat regelmatig in andere vormen terugkomt en daarom 
misschien net relevanter. Ik zie er ook niet direct een functie in, wat voor de 
Domeinkunst goed is, maar wat het ook weer een stuk minder realiseerbaar 
maakt. Deze werken kunnen natuurlijk zo groot en zo klein gemaakt worden 
als maar kan. Hoe groter hoe dieper en dus beter het Domein wordt, zeker 
wanneer je datgene wat buiten het Domein ligt niet meer kunt beleven. Maar 
dus ook hoe kleiner hoe minder Domein: op een gegeven moment zal er een 
grens overschreden worden, waarbij het Domein meer een installatiekunst-
werk wordt geplaatst in het landschap en dus eerder tot de Landkunst zal 
behoren wanneer het te klein is. Op dat moment is er nauwelijks nog sprake 
van ‘in een andere wereld treden’, waardoor het werk zich presenteert als een 
kunstwerk en dus afstand neemt tot de toeschouwer. 

Minimaler kan een Domein evenwel niet zijn, zowel de begrenzing als de 
innerlijke wereld van het Domein bestaat hier uit één geheel.  Het is daardoor 
een Domein dat inhoudelijk en gevoelsmatig dichter bij Niflheim staat en 
verder van bvb Pleuk Keu, wat toch nog altijd meer de kaart van de +1 trekt 
dan de 0 van Niflheim. In Catacomben en Galerij wordt meer het wanderen in 
een lege maar potentievolle wereld benadrukt dan dat het de potentie daadwer-
kelijk vorm geeft.

Esthetisch speelt het meer met licht en schaduw, maar ook deze zijn dragers 
van inhoud en sfeer. Het gekke is dat een werk dat ik eind 2008 heb gemaakt 
grote gelijkenissen vertoont. Ik denk dat dit te maken heeft met expressie; het 
denken kan rap vooruit gaan en gekke sprongetjes maken, maar het ware ik 
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(mijn gevoelens) waar de expressie uitdrukking aan geeft evolueert veel trager. 
Mijn Domeinen kunnen alleen echt werken als het lust opwekt en dat kan al-
leen als de gevoelens zichzelf kunnen vinden in mijn werk. Daarop volgt dat 
expressie een middel is om de esthetiek die mij raakt in mijn werk te steken 
zodat het mij wederom kan voeden. Maar daarin moet ik selectief zijn, omdat 
gevoelens die mij een slecht gevoel geven er niet in zouden verwerkt worden. 
Helaas heb ik zoveel meegemaakt dat alleen lichtjes negatieve gevoelens mij 
kunnen verlustigen, waardoor mijn wereld iets duisters heeft. Ik ben alleen 
bang dat het op den duur zo duister wordt dat ik positieve en negatieve ge-
voelens niet meer van elkaar zal kunnen onderscheiden: wanneer lethargie en 
scepticisme een manier van leven wordt. Alleen de passie kan mij redden. 

Dwaalhof

Een ander niet realiseerbaar project, maar ik wou het er gewoon aan toevoe-
gen omdat het variatie brengt op voorgaande werken. Al mijn werken gaan 
uit van het principe iets op te bouwen, iets te construeren. In Dwaalhof doe 
ik het omgekeerde, alle contextuele decor dat ik eerder gebruikte wordt er 
gedeconstrueerd en in een chaotische setting gezet waardoor het des te meer 
een dwaaloord wordt, een Niflheim. Er is ook een automatische en sterke maar 
onbedoelde referentie naar de ruïnes van oude steden en rijken zoals de ruïnes 
van Rome. Kasteelruïnes zijn voor mij altijd lustplaatsen geweest die mijn 
fantasie prikkelden. 

Albert Speer moest van Hitler gebouwen ontwerpen die ook nadat het derde 
rijk zou zijn gevallen, achter honderden jaren van glorie, een sterke impressie 
geven in een ruïneuze toestand.  Waarom dan niet dat rijk maar overslaan en 
direct de ruïne maken? Waarom al die miserie en volksverlakkerij als de ruïne 
het uiteindelijke doel is? 

Een andere reden waarom ik Dwaalhof in dit boek wou steken is omdat dit 
werk misschien een geleide kan zijn voor toekomstig werk, een ander pad om 
te bewandelen op dezelfde berg. 

Urban Tribal Salon

Urban Tribal Salon is een project dat eerder urbane stammen uitnodigt, heden-
daagse of toekomstige, dan individuen wilt aantrekken. Ze worden uitgeno-
digd om het werk tot ontmoetingsplaats te maken. Er gaat natuurlijk geen let-
terlijke uitnodiging uit: het gaat hier om het potentieel van de plaats: de plaats 
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zelf nodigt uit om er gebruik van te maken op de een of andere manier. 

Hier combineer ik de projecten rond het maken van een privé salon zoals Keus 
Keu en Pleuk Keu met het idee om iets in de publieke ruimte te kunnen reali-
seren. Misschien nogal vrij letterlijk, maar deze reeks werken zijn nu eenmaal 
een zoektocht naar realiseerbare Domeinkunst. Indien juist geplaatst bevat het 
alle elementen van Domeinkunst, inclusief de gebruikers: specifieke esthe-
tiek, context en inhoud. Wanneer het in gebruik is raakt het geen grenzen met 
andere kunstdisciplines. Er zijn bovendien veel variaties op mogelijk. 

Urballon zie ik verschijnen op en in verloren stukken land zoals ruïnes, brug-
gen, braakland, tunnels, etc. Deze Urballon is met de nieuwe brugpijlers over 
de Schelde te Temse in gedachten. 
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Bound to...

In bovenstaande pogingen werkbare vormen te vinden om Domeinkunst reali-
seerbaar te maken vergeet ik haast de zingeving dat het Domein inhoud moet 
geven. En dan heb ik het niet over het concept dat in bovenstaande werken 
wel aanwezig is, maar over de doelstellingen die ik naar voren schuif om mijn 
leven zin te geven. Al te gemakkelijk vergeet men dat de kunstenaar en de 
kunst het middel is tot een diepere wil. Bovenstaande werken hebben allemaal 
wel een vleugje mee van die diepere wil, maar zijn niet echt in hun totaliteit 
gedacht vanuit die diepere wil. Natuurlijk maken deze werken ook deel uit van 
een proces, voor eens heb ik mezelf toegestaan om eens creatiever uit de hoek 
te komen, in de plaats van maanden te brainstormen om tot het perfecte werk 
te komen. Ik denk dat beide tactieken noodzakelijk zijn om tot een goed werk 
te komen mits men in moeilijk vaarwater zit: mijn moeilijk vaarwater was dat 
mijn brainstormen zonder modelerende creativiteit mij niet bracht tot reali-
seerbare werken. Uiteindelijk kwam ik, na het creatieve modelerende proces 
waarin ik alles wat liet bezinken, tot het hiernaast staande werk, waarin ik 
het gevoel heb dat dit wel raakt aan de diepere wil in zijn totaliteit. Het is een 
werk die naar mijn gevoel meer oproept dan alleen maar een authentieke es-
thetische ervaring, en meer dan alleen maar een ideeëngoed naar voren schuift. 
Hierin slaag ik naar mijn idee erin om dat werk van die Heksen, een idee dat 
ik uiteindelijk niet realiseerde, terug tot leven te roepen. De ruïneuze vorm-
geving die onmiskenbaar vorm is gegeven, het occulte teken op de vloer, de 
vuurplaats, het roept naar mijn gevoel een sfeer op waarin een duister verhaal 
zou kunnen vermoed worden. En dat is het verschil met voorgaande werken, 
daarom is dit werk dieper, bovenstaande werken waren juist exterieur die een 
persoonlijke invulling kon krijgen mits het werk een belangrijke plaats werd 
voor de gebruiker van het werk; in dit werk krijgt een duister verhaal vorm 
zonder dat de gebruiker er een diepere verbintenis moet mee aangaan, maar 
veel directer, bij het eerste bezoek. De bezoeker kan meteen gebruiker worden, 
het moet het verhaal niet zelf vormen, maar moet in een bestaand verhaal stap-
pen, een bestaande diepere wil wordt hem opgelegd. 

In mijn verhaal vormt het symbool op de vloer het ankerpunt voor de Wande-
rer die als geest van wereld tot wereld reist en hier kan gematerialiseerd wor-
den; het is een soort van punt in het algehele bestaan, een soort van neutraal 
punt. De Wanderer kan daarbij in het midden van het werk zitten en een vuur 
in de vuurkuil aansteken, terwijl hij langst de andere kant beschermd/geflan-
keerd wordt door een esthetisch/sferische mantel/anker (de ruïneuze bogen). 
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Langst de andere kant is de Wanderer ook een soort van sjamaan/heks en kan 
deze plaats een occulte omgeving vormen voor verduisterde praktijken. 

Liefst zie ik dit werk op een onbewoonde afgelegen rots aan een Noordzee-
kust. Het is een plaats waarop men moet stuiten bij toeval, een plaats moeilijk 
bereikbaar met weerbarstig weer. Een plaats waar occulte sferen en het verhaal 
van de Wanderer en de duistere betovering meer weerklank kunnen vinden, er 
thuis horen. Waar je bijna verwacht iets aan het waanvoorstellingen grenzende 
te zullen zien. En dan ontdek je daar die plaats en je vraagt je af of je wel vei-
lig bent, of de wereld zoals wij ze kennen niet een al te gemakkelijk voorstel-
ling is. Of je vindt het juist geweldig, want hier stap je in een andere wereld, in 
een wereld van betovering en verregaande mogelijkheden. 

De Wanderer/Geest zoals ze hierboven is beschreven is een concept over een 
mogelijk toekomstig bestaan achter dat we deze wereld finaal de rug hebben 
toegekeerd, maar het is ook een fantasie die betrekking heeft op mezelf. Het is 
de fantasietoekomst die ik voor mezelf in petto heb en die ik in mijn werk al 
gedeeltelijk realiseer. De esthetiek is uiteindelijk gebaseerd op mijn authentici-
teit en verfijning, op mijn innerlijke beleving en perceptie. In deze fantasie ben 
ik aangesloten bij een grote clan waarin ik als Wanderer eerder een grenswan-
delaar ben met een occulte inslag. De Wanderer komt en gaat wanneer hij wilt 
en is voor de clan een soort van verkenner - wijze, die veel weet, veel heeft 
gezien en veel geheimen kent, vandaar zijn occulte inslag. Het symbool van de 
clan is een naar zijn prooi (kadaver) duikende raaf. De clan heeft vooral een 
primitieve inslag, maar begeeft zich ook in andere lagen van de maatschappij, 
ze heeft ook enkele meer Romantisch georiënteerde kastelengemeenschappen 
onder zijn vleugel. 

Ik kan minstens drie concretere doelstellingen voor mijn leven en kunst groe-
peren, die mijn werk vorm en zin kunnen geven: 
-> Occulte sfeer, dwaaloord en hekserij; met als doel betovering.
-> Primitieve sfeer, (fantasie)klan en verbondenheid, met als doel verankering.
-> Esthetische sfeer, Romantiek en fijngevoeligheid; met als doel zorgeloos-
heid.
Deze drie doelstellingen kunnen natuurlijk in elkaars vaarwater komen. Daar-
naast zijn er de meer abstracte levensdoelen, die ik de drie pilaren van mijn 
leven noem, in deze vinden we echter geen directe praktische kaders om mee 
aan de slag te kunnen gaan:
-> Wilskracht/eigen richting
-> Verfijning/authenticiteit 

Het voorgaande werk moet nog enigszins gefinancierd worden dan wel ge-
ratificeerd worden door de sponsor of landeigenaar vooraleer ik daaraan kan 
beginnen. Het werk op deze pagina zou ik zeker kunnen realiseren, mits ik mij 
voor enkele dagen ter plaatse kan begeven. Zou ik dat echt willen, dan kan ik 
dat op dit moment. De vraag reist hier evenwel of het niet beter is om hetzelf-
de krachtige werk te kopiëren i.p.v. dezelfde kracht te diversifiëren, zoals in dit 
werk gebeurd ten overstaan van het voorgaande werk.
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-> Schoonheid/liefde
Bij elke doelstelling/groepering hoort een bepaalde wereld/omgeving:
-> Wanderer: Oerwereld, afgelegen gebieden. 
-> Primitivus: Reële wereld, woestenij, cyberpunk stadslandschap.
-> Romantieker: Kasteelsfeer, park, tuin, kamer, natuurlandschap.

Met de Romantieker heb ik al enige ervaring opgedaan, de Wanderer krijgt 
met dit boekje eindelijk enkele waardige werken, met Primitivus weet ik nog 
niet zo goed om te gaan in de totaliteit van de diepere wil. 

De realiteit is dat, als ik echt werken wil realiseren, ik het zal moeten doen met 
de wereld zoals ze vandaag aan mij gepresenteerd wordt; en deze is nu een-
maal niet zo idyllisch of ideaal als ik het graag zou willen. Maar ook daar kan 
op ingespeeld worden.

Voorstel voor kunstroute 
2015 te Kortenberg 
(Everberg)

Voorstel kunstroute 
(fasade voor uitgang 

riviertunnel) ->
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De armoedigen van blik 

Na een diepgaand gesprek over het onderwerp dat ik hier wil behandelen ben 
ik tot het besef gekomen dat niet iedereen met dezelfde blik kijkt naar de om-
geving als ik. Zelfs meer; de meerderheid heeft wellicht niet eens de capaciteit 
om zo te kijken en heeft dus geen flauw benul van de wereld waarin ik leef. 
Nochtans is mijn werk onlosmakelijk verbonden met deze blik, zonder die blik 
verwordt mijn werk tot een doelloos geheel, een wonderkamer dat enkel maar 
mijn vele interesses kan belichten. 

Ik kijk met de evocatieve blik; elk element dat de omgeving vormgeeft roept 
bij mij associaties op, waardoor een geheel van associaties ontstaat dat over de 
omgeving een betoverende laag legt. Hoe verfijnder de persoon en hoe beter 
deze persoon zich kan vinden in de omgeving, hoe krachtiger de betovering 
kan geëvoceerd worden en hoe meer voldoening men kan vinden. Het is in 
deze betoverde wereld waarin personages ontstaan waarmee ik mij associeer, 
die nog voor extra diepgang zorgen in de relatie tot de vele associaties. Daarbij 
komt nog eens mijn fantasie kijken die de associaties en betoveringen in een 
specifieke (soms clichématige) wereld gieten waarin ik mij tijdelijk verplaats. 

Het is deze omgeving dat ik tracht vorm te geven in mijn werk, opdat men met 
de evocatieve blik zich kan verplaatsen in een wereld die ik naar voren schuif. 
Introspectieve voldoening is één doel, maar er zijn ook andere (duisterdere) 
werelden waarin ik de aanschouwer van mijn werk deelgenoot wil maken. Als 
men echter alleen maar met de plastische blik de wereld kan aanschouwen, 
dan gaat men totaal aan mijn werk voorbij. Ik kan nu begrijpen waarom het ra-
tionele terug de bovenhand nam in het Modernisme na de Romantiek, wanneer 
de armoedigen van blik meer en meer de bovenhand kregen. Nochtans weten 
de meeste mensen het mooie te appreciëren; en wat is schoonheid anders dan 
de meest simpele betovering zonder associaties en fantasie?

Dezer dagen moet kunst een complex geheel zijn waarin associaties worden 
gelegd naar rationele verhalen en commentaren. Het blijft bij aanschouwen, 
nooit kan men deelgenoot worden. De Romantiek als stroming is dood, ze 
blijft alleen verder leven in verfijnde enkelingen die zich door een natuurlijke 
aanleg ontwikkeld weten. Hoewel deze enkelingen af en toe mijn pad kruisen, 
sta ik als beeldend kunstenaar zo goed als alleen in een wereld die mij niet 
begrijpt.
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