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This is the First verse, this is the First verse
Ik heb na zitten denken over de vraag naar bronnen. Voor mij zijn dat altijd B-

bronnen en nooit de highlights, die zijn zo uitgesproken onaantastbaar. Ik zie vaak 
dingen die niets met grote kunst te maken hebben die ik eigenlijk net zo interessant 
vind. Daar kan ik eigenlijk meer mee dan met dingen die uitgekristalliseerd zijn. Als 
ik een Vermeer zie, die is bij wijze van spreken zo hermetisch als de pest. Voor mijn 
eigen werk heb ik daar niet zo veel aan, wel om te bepalen wat schoon of subliem is. 
Ik merk dat ik zelf op een heel andere manier naar het sublieme moet zoeken. Mijn 
bronnen zijn heel wisselend: van tekeningen van van Gogh tot wat ik hier open heb 
liggen van een van mijn ‘idolen’, Meneer Breughel. Die vind ik heel authentiek, niet 
alleen qua verhaal maar ook qua beeld.

Wat trekt je zo aan dat authentieke aan? Kun je omschrijven wat dat voor jou inhoudt?

Die term kun je ook gemakkelijk als excuus gebruiken, dat dat gelijk is aan 
kwaliteit - maar dat is niet zo. Er is wél iets wat je een soort onderstroom zou kun-
nen noemen, dat wat je elke keer moet attaqueren en dat elke keer wanneer je dat at-
taqueert ook op een ander level komt. Ik merk dat bijvoorbeeld ten aanzien van Max 
Beckmann. Dat was iemand die mij heel erg tegenstond op de academie. Die was toen 
overwegend ‘Rubensiaans’ en Beckmann had iets van een grofheid. Daar had ik een 
heel erge weerstand tegen, totdat ik die werken in het echt zag. Maar óók omdat ik 
op dát moment rijp was om het te zien wat daarvan de kwaliteit was. Je kunt nu niet 
meteen alles zien wat je zou willen zien. Dat duurt een tijd. Dat heeft te maken met 
ouder worden, opgroeien en je eigen ontwikkeling. 

Wat heeft je eigenlijk het meest geïnspireerd tijdens je academietijd?

Wat mij het meest geïnspireerd heeft, is dat ik al die dingen tegenkwam die mij 
helemaal niet inspireerden. Dat ik die gebieden ging zoeken waarvan ik dacht ‘die 
zijn van mij’. En ik had het gevoel dat ik dat op mijn eigen manier moest ontdekken; 
wat dat is, dat maak ik zelf wel uit!

Is het zo dat wanneer je eenmaal zo’n bron doorgrond hebt, dat die niet meer interessant is?

Het belang wordt dan veel minder omdat je jezelf weer herformuleert en een plek 
geeft in je eigen dingen. Je bent eigenlijk een spons. Ik heb ook een soort Stendhal-
syndroom. Wanneer ik in een museum kom, dan voel ik een soort weerzin. Dan moet 
ik weg; daar hangt zoveel energie en zoveel kwaliteit. 
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 Wanneer je een kunstenaar naar zijn bronnen vraagt stel je hem voor een 
onmogelijke opgave. Hij zal altijd en noodzakelijk onvolledig moeten zijn. 
Het is als het zoeken naar de oorsprong van een rivier en alle stroompjes, 
waterloopjes en regenbuien die hem voeden, zoals de cultuurfilosoof 
Claudio Magris probeert te doen in zijn boek over de Donau [1].
 Soms doet een kunstenaar desgevraagd toch zijn uiterste best om uit die 
enorme berg, in tientallen jaren opgedane ervaringen, confrontaties, 
frustraties, onbewuste invloeden en onthullende ontdekkingen een aantal 
belangrijke inspiratiebronnen te destilleren. Zo’n kunstenaar is Hans 
de Wit. Bij binnenkomst in zijn atelier ligt er al een stapel boeken gereed 
op een tafeltje. Maar het gesprek begint, hoe kan het ook anders bij een 
dubbeltalent, met muziek.
 Er zijn kunstenaars die jarenlang met een lantaarntje voor je uitlopen 
tot je ze op een dag passeert. Robert Wyatt is al jaren een belangrijke 
inspiratiebron om de manier waarop hij muziek steeds opnieuw probeert 
uit te vinden. Tijdens het interview zullen nog meer muzikanten de revue 
passeren, zoals Scott Walker die gewoon zijn eigen gang gaat en eens in de 
tien jaar een cd maakt. “Als hij wat te melden heeft”. 

1  Claudio Magris: Donau, biografie van een rivier, Prometheus Amsterdam 1997, 

vertaling van Anton Haakman.
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Maar je moet daar wel iets mee!

Ja, daar moet ik wel iets mee. Het is een soort liefde/haat, je wilt het omarmen 
maar aan de andere kant is het zó afstotend en tegelijkertijd zó super, én confron-
terend: wie ben ik en wat wil ik - dat je heel bescheiden wordt. Wat is mijn verhaal? 
Als het dan zo groot is, dan is het bijna mijn taak – dat klinkt heel moralistisch 
– om dat te laten zien. Als ik kwaliteit voel in mij dan wil ik dat wel laten zien en 
communiceren.

Ga je dan in musea vooral op zoek naar die b-bronnen?

Een paar jaar geleden ging ik naar een tentoonstelling in Brussel van Hans Vre-
deman de Vries. Daar hingen dingen bij die mij een soort goedkeuring gaven, dat ik 
goed bezig was. Zoiets als: “Twijfel niet, je bent op de goede weg!” Op dat moment 
wordt het ook echt actueel. Zeker als ik in Teylers echte tekeningen in mijn handen 
heb - bijvoorbeeld van Breughel - dan zijn dingen zo actueel dat ik het idee heb dat ik 
daar dingen kan bijtekenen.

uit: bizzarie di varie figure, giovanni battista bracelli

Op het moment dat iets jou intrigeert wil je het dan wel of niet kunnen pakken?

Het heeft met kijken te maken. Het geheim kun je niet helemaal ontrafelen, 
waarom een kunstenaar iets doet of waarom het beeld zó is. Soms is het alleen maar 
een soort zwart, komt het overeen met alleen maar formele dingen. Zo gauw je dat 
opmerkt laat je die historiciteit helemaal los. Wat ik wel steeds zoek, is intensiteit 
van waarneming, maar ook in beeld. Dat zat bijvoorbeeld in Doré die mij een wereld 
laat zien die lijkt op de wereld waarin ik leef. Daarom, toen ik stapels tekeningen had 

– dat waren eenduidige dingen, encyclopedisch onderzoek, toen had ik echt het idee 
het in een wereld te willen zetten. 

Nu ben ik bezig met deze tekening, Goudzoekers. Het zijn vormen die afkomen 
van een fietstocht van Luik naar Maastricht waarbij ik een aantal bolders langs het 
kanaal zag. Dat waren niet bolders die ik normaal kende, maar met schouders erbij. Ik 
keek dat kanaal af en het waren een soort toeschouwers. Dat vond ik zo’n waanzinnig 
beeld en ik kan het dan niet laten zo’n vorm in mijn wereld te stoppen. Ik dacht: Dat 
moet dan weer in België staan. Ik ken veel bolders want hier (red. In Eindhoven) ken 
ik ze ook langs het kanaal toen ik met mijn opa er langs liep. Maar nooit deze vormen. 

Dat heeft voor mij weer te maken met de tekeningen van Bracelli uit 1542 of Hans 
Vredeman de Vries. Dan begin ik weer parallellen te leggen met foto’s uit de krant. 
Dat vind ik zo goed om die koppeling te maken. Ik vind het dus wel interessant om 
in de historie steeds actualiteit te vinden. Je kunt historie zien als historie: dat wat 
geweest is. Maar het gekke is als je een tekening van Rembrandt in je handen hebt, 
wordt het heel actueel. Die actualiteit kun je weer gebruiken in je eigen werk. 

foto hans de wit

Hoe5 kom je aan al die inspiratiebronnen? Zijn je die ooit aangegeven of heb je die zelf 
ontdekt? 

Nee, dat is echt een zoektocht. Zoeken en dingen niet voor waar nemen. 
Vreemd is het toch dat je altijd op zoek bent naar dingen waar je eigenlijk niet naar 
op zoek bent.
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Het valt op dat je juist in je zoektocht je richt op voorstudies en tekeningen van een kunste-
naar, waarin je de hand en het experiment kunt zien. Zijn die voor jou het meest interessant?

Ja als het af is, dan stoten ze af. Dan is het gebeurd. Maar je moet er wel dingen 
uitzoeken die je kunt inzetten in je eigen zoektocht. Dat zijn dingen die mij ook in-
trigeren in muziek en architectuur. Overal parallellen. Ik denk dat je een soort bes-
cheidenheid moet hebben en ook een soort vertrouwen, dat als je de weg goed bewan-
delt dat daar iets uit komt. Dat vertrouwen moet je wel continu bevragen. 

Als je met een tekening bezig bent, wanneer pin je daar een titel op? Zoals de Goudzoekers.

Daarvoor was ik al bezig met een tekening de Parelduikers. Op dit moment in-
trigeert me de onmogelijkheid. Ik ben niet op zoek naar een soort moralisme, maar 
iets wat je nooit kunt krijgen of concretiseren in materiaal; goud – alchemie in over-
drachtelijke zin. Ik bedoel te zeggen dat de tekeningen zelf ambivalent is, dat het 
goud is; een vorm van goud zoeken. Terwijl je van tevoren weet je kunt gaan zeven 
en dan vind je een paar goudkorreltjes. Dan denk je dat is wel genoeg (H. lacht). Dan 
probeer je dat zo megalomaan te benaderen. Niet als ideaal maar het gevoel dat het 
subliem zo kunnen worden.

Geven die titels een soort gevoel of stemming weer?

Stemming vind ik belangrijker dan emotie, in ieder geval in mijn werk. Ik bedoel 
wel een gevoel te scheppen van ‘tussen wal en schip’: een soort ruimte die aantrekt, 
prikkelt maar tegelijkertijd dodelijk is. Dat gevoel wil ik toch overbrengen: een soort 
weerzin en tegelijkertijd een schoonheid. Of proberen iets te verklaren: ‘hoe zit dat 
nou?’. 

Ik zit nu aan tekening 52. Er zit wel een ontwikkeling in. In het begin waren ze 
gebaseerd op architectuur, op gebouwen. Ze worden steeds hermetischer en ik weet 
nog niet of dat goed is, maar ik moet het gewoon laten ontstaan. Ik ben echt een on-
gelovige Thomas. Ik moet mijn vinger in die wond stoppen. Het echt uitzoeken. 

Hoe belangrijk is filosofie dan voor jou?
Dat is wel heel belangrijk. Ik wil het integreren in hoe ik naar beelden kijk, en wat 

ik moet doen om naar beelden te kijken. En wat er eigenlijk gebeurt als je kijkt, als 
proces. Heidegger is iemand die er veel over geschreven heeft. Ik kijk wel naar paral-
lellen. Dat reizende kijken. Dat heeft te maken met dat formele kijken. Als ik kijk zie 
ik een hele hoop dingen. Er is altijd geprobeerd om die veelheid te structureren maar 
dat gebeurt manipulerend. Ik denk dat dat ook in de kunst gebeurt. En dat vertrouw 
ik niet. Eenduidigheid vind ik onbetrouwbaar. Meerduidigheid vind ik plezieriger. 

Ik kan niet eenduidig kijken. Als ik kijk dan blijft altijd die periferie aanwezig. Dat 
bestaat dankzij dat wat ik in mijn gedachten kan voorstellen. Ik kan ook niet een-
duidig iets voorstellen. Als ik me iets voorstel dan is dat altijd een wereld. Dat is niet 
één ding.

Draag je dat ook over aan je studenten? 

Ja, dat probeer ik wel, maar dat is lastig. Als ik de geschiedenis doorkijk, dan is 
er altijd sprake van ‘de wereld’. Het gebeuren van alledag, dat interesseert mij. De 
psychische realiteit: Wat maakt de mens ervan? Ik kan wel naar iets kijken, maar 
er gebeurt iets in mijn hersenen wat vertaalt, wat continu aan het transponeren en 
herformuleren is: wie was ik? en hoe moet ik kijken? en wat zijn mijn overtuigingen 
erover, etc. Dat zijn dingen die je enorm beperken om iets helder te zien. Het helder 
zien en helderziend.

Maar hoe te kijken intrigeert mij wel. Dat heeft te maken hoe je geaard bent en 
waar je voorkeuren liggen, waar je van houdt, hoe je beïnvloed bent, wat je functie is, 
etc. etc. Je hele systeem. Ik probeer dat ook wel in een tekening te doen: een voorstell-
ing van de wereld erin houden.

Zie je ook parallellen in andere disciplines, want je hebt het nu steeds over beeldende kunst 
als inspiratiebronnen? In bijvoorbeeld muziek?

Ja, muziek is een van die interessante dingen. Een van mijn liefdes is Benjamin 
Britten die daar heel erg mee bezig is geweest: het verhalende in zijn opera’s, maar die 
in zijn cellosonates heel andere dingen heeft geprobeerd. 

Zijn er parallellen tussen zijn manier van werken en die van jou?
Ja, hij is dus niet dat verhalende uit de weg gegaan. En je vertrouwt erop dat ie-

mand zo goed is en daarmee bezig is dat hij ruimte kan blijven vinden. 
Robert Wyatt, voorman van de wereldberoemde jazzformatie Softmachine be-

landt na een ongeval in een rolstoel. Zijn vrouw koopt voor hem een simpel orgeltje. 
Daarmee maakt hij het legendarische album Rock Bottom. Daarover vertelt hij in in-
terviews dat hij opnieuw weer kon luisteren naar wat geluid was. Dat vind ik interes-
sant. Dat zijn de bewegingen waar de tijd het van moet hebben. En zo’n Scott Walker 
idem dito.

Dat zijn ook mensen die de ruimte tussen wal en schip opzoeken?
Ja, die ook vaak niet begrepen worden door die hele commerciële wereld. We kun-

nen het niet forceren. Iedere tijd vertelt zijn eigen verhaal. Misschien is het dat wel 
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wat mij het meeste boeit. De reden dat wij denken te kunnen manipuleren, terwijl 
wij dat helemaal niet kunnen. Ook dat wat mij geïntrigeerd heeft – mijn vader verza-
melde antiek, we hadden verzamelingen van klokken en dergelijke. Ik ben opgegroeid 
tussen het materiaal en ik keek om mij heen en zag hele rare vormen van stoelpoten- 
en ik heb mij vaak afgevraagd waarom mensen dit nou doen. En waarom je Canova 
hebt of Rückriem, de bevestiging van materie en de totale ontkenning ervan. Dat du-
alisme is min of meer aan ons besteed, daar komen we nooit los van. Nu wordt erover 
gezwamd dat dat nu allemaal één is. Maar ik denk dat we altijd het ene leren kennen 
via het andere. Iemand kan mij fantastische verhalen vertellen over de kleur paars, 
maar dat is alleen maar paars. Ik weet niet wat dat is. Ik kan het alleen maar zien als ik 
het naast geel of een andere kleur zie. 

Wat en passant voorbij komt is dat die typische fascinatie voor idiote bolders en andere vor-
men te herleiden is tot de antiekverzameling van je vader!

Ja, dat is zo. Ik kwam van de Jan van Eyck en je wordt meteen van een stempel 
voorzien. Ja, dan word je schilder. Ik tekende toen ook al maar ik hechtte daar niet 
zo’n belang aan. Ik voelde mij daar toch anders bij dan wanneer ik schilderde. Zo-
als David Scher ook zegt: ‘Drawing is catching a fly and painting is walking through 
mud’. Dat heb ik gedaan en dat was nodig om die vlieg te vangen. In mijn geval dan. 
Het is geen oordeel. Ik heb veel en groot geschilderd en zwaar, en ik heb het gevoel 
alsof ik door die rijstebrij moest voordat ik bij tekenland kwam. Daar is het waar ik de 
dingen kan laten zien. Als doel. 

Straks word je in de kunstgeschiedenis bijgezet als tekenaar.

Ja, dat vind ik wel jammer als dat zou zijn. Ik wil niet gecategoriseerd wor-
den. Mensen maken dat ervan. Je kunt bijna niks maken of het wordt meteen 
gecategoriseerd. 

Steeds komt het woord ‘conflict’ bij me op. Is er bij alle keuzes die je maakt sprake van 
conflict?

Min of meer ligt in het conflict de oplossing. Conflict is niet uitwisbaar. Het is 
gewoon zo. Het conflict is. Het is niet afbrekend of destructief. Het brengt dynamiek. 
Dat probeer ik studenten ook te zeggen, dat niets zaligmakend is maar dat het een 
manier van doen is. Je kunt bijvoorbeeld een beeldenwand van dingen maken die je 
verschrikkelijk vindt. Daar heb je meer aan. Ik heb geleerd dat om te zetten, maar 
daar moet je wel rijp voor zijn en het moet in je tocht passen. Ik ben van mening dat 
je daarvoor de confrontatie met echte kunstwerken nodig hebt. Je moet concreet er-

varen: dit werkt wel of niet voor mij. Ik merk wel met dat tekenen waar dat strandt. Ik 
heb met mijzelf afgesproken: zo gauw ik merk dat ik met een automatisme bezig ben, 
dan ga ik andere dingen doen. Ben ik weer met verf aan de gang gegaan. Tsja.

Doe je voor de afwisseling dan ook aan muziek?

Ja, maar muziek is wel een heel ander ding. Natuurlijk ga je denken: hoe zou het 
zijn muziek te maken die in een tekening zou passen. Zo gauw ik zo’n uitspraak op-
merk, dan denk ik: dat moet je niet doen! Dat zeg ik alleen maar vanuit de behoefte 
de tekeningen nog sterker te maken. Nee, muziek is een heel ander ding. De tijd die je 
hebt om van punt a naar punt b te gaan, en wat je daarin kunt veroorzaken. Dat is een 
heel ander ingrijpen dan het maken van een tekening. Er zit ook tijd in, maar de tijd 
in muziek grijpt heel anders in. Je moet je concentreren om het tot een goed einde te 
brengen. 

Ik vind heel mijn leven niet één ding over iets – althans, daar streef ik naar. Stel je 
voor! Dat wisselt, de vraag is ook of je dat toelaat. Als kind luisterde je naar muziek 
waarvan ik nu denk: verschrikkelijk! Zo’n Wyatt is interessant: als je rust in je leven 
vindt, dan is dat niet goed. Je moet strijdbaar blijven. Ik weet dat ik ouder word en dat 
mijn geest anders werkt dan twintig jaar geleden in snelheid en accuraatheid. Hoe 
ouder mensen worden, hoe moeilijker het is plooibaar te blijven. Ik ga daar niet in 
mee, ik probeer plooibaar te blijven. Niet geforceerd, zo erg is het niet. Robert Wyatt 
is zich nu aan het herhalen. 
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