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O F F R O A D

Een wandeling maken doen we allemaal, maar hoe gaan we deze wandeling 
aan en wat is het doel ervan? 
In eerste instantie denk je van A naar B te gaan. Maar een wandeling ma-
ken heeft veel meer functies dan dat. Je kunt het wandelen gebruiken om 
na te denken, te filosoferen, een plan te maken. Maar het kan ook helpen 
om juist je hoofd leeg te maken van alle prikkels en impressies die je 
die dag hebt opgedaan.

Een wandeling die ik maak is vaak een goede manier om een stapje terug 
te doen van mijn atelier of werk om er op te kunnen reflecteren. De in-
zichten in je werk worden dan zoveel beter, omdat je er op dat moment 
niet fysiek voor staat of naar zit te kijken.
Als ik dan terug keer naar het atelier met mijn nieuwe inzichten, kunnen 
er nieuwe  idiote gedachten ontstaan. . Maar soms zijn de ideeën of in-
zichten een eyeopener  om verder te kunnen gaan.

Een gewone wandeling ken ik niet. De ‘paden’ die je beloopt zijn al door 
meerdere mensen bewandeld. Ik dacht aan een opmerking van mijn klasge-
noot Jeremy Bronswijk, die zei: “Voordat je ergens tegenin kan gaan, 
moet je weten hoe het is om met de stroming mee te gaan”. Dit was een 
opmerking waar ik mee rond liep en toen besloot om Off Road te gaan en 
me letterlijk midden in de bossen te storten.

Door juist van de weg af te gaan heb ik andere dingen kunnen zien die 
mij aanspraken en waar ik wel de noodzaak voor voel om dit te onthouden 
en hier even bij stil te staan. Soms liet het me herinneren aan waar ik 
ben en waar we nu sta. 
Een wandeling beschrijven in woorden is een persoonlijke ervaring. Die 
je alleen maar kan waarnemen met je eigen zintuigen en eigen gevoel. 
Gevoel is het belangrijkste wat je nodig hebt om een wandeling te kun-
nen beschrijven. We hebben allemaal onze zintuigen en weten hoe we die 
kunnen gebruiken. En gevoel hebben we ook allemaal, maar we hebben geen 
idee hoe dat voelt voor een ander. 
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 Ranzig + Nep + Ordinair = TACKY

Ik denk vaak na hoe ik mijn werk kan contextualiseren. Waar begin je mee ? Ik onderzoek het werk van 
kunstenaars, architecten, grafisch ontwerpers, fotografen . Maar overeind blijft: ik wil me onderscheiden van 
die makers, ik wil iets doen of maken wat nog door niemand gedaan is. Het heeft me heel veel tijd gekost om 
te accepteren  dat alles al een keer gedaan is door iemand op deze planeet. Contextualiseren  is voor mij een 
moeilijk proces geweest . Ik wil mij nergens aan binden of ergens mee vergeleken worden. ik wil Tim van 
Wijk zijn, die zijn eigen tijd maakt waar niets of niemand bij kan komen. Door met mijn werk nergens naar 
te kunnen refereren, is het ook iets geworden wat dat niet kon. Ik wil niet ergens bij horen, want, zo denk ik, 
dan zou ik ontastbaar worden voor mensen, mezelf en voor het werk dat ik maak. 
Er zijn genoeg andere beeldmakers  waaraan ik mijn werk  kan refereren, maar ik wil dat niet toelaten, omdat 
ik mijn eigen tijd wil maken. Maar waarom wil ik dat dan? Om mijn eigen ding te kunnen oe-eigenen Ik 
denk dat we daar allemaal naar op zoek zijn, en misschien dat kunst die stap nog een stukje groter maakt, 
omdat je de vrijheid hebt en neemt om alles te kunnen maken en doen wat je wilt. 

Ranzigheid, Nep, en Ordinair: drie woorden waarvoor ik een grote fascinatie heb. Deze drie woorden be-
schrijven mijn werk goed van materiaal tot beeld;  het geheel wat daaruit ontstaat. Om deze drie woorden 
samen te vatten vond ik het woord “Tacky”. Tacky betekent ‘ordinair’ in het Engels, maar in het Amerikaans 
is het woord Tacky een verzamelwoord voor zoveel meer dan alleen ordinair. Tacky is vies, goedkoop, nep, 
flitsend en ordinair.
Ik kan mezelf geen beter woord bedenken dat mijn werk moet beschrijven, als je er naar kijkt. Ik heb vaker te 
horen gekregen dat mijn werk ook met een  Amerikaans tintje wordt gezien, dat is voor mij een compliment. 
Als ik denk aan Amerika, dan denk ik aan nep, groot, XXXL en over de top. Binnen deze academie, en als ik 
de groep bekijk waarmee ik afstudeer, dan durf ik wel te zeggen dat mijn werk daar inderdaad aan voldoet.
Een grote inspiratiebron is voor mij Terry Richardson. En dan heb ik het vooral over zijn boek TERRYWOR-
LD. Het boek is voor 85% gevuld is met hele getailleerde pornografische foto’s. Deze foto’s geven direct een 
impact als je er naar kijkt, maar als je het boek voor de tweede keer opent, zie ik die schoonheid in de ranzig-
heid van de foto.



Het Atelier
Het werk dat ik maak is beeld. Groot, heel groot. In het begin zit ik soms uren in het duister te tasten naar 
iets extreems. Iets wat schreeuwt, iets dat wat je ziet en wat tegelijk  doet opbloeien, omdat het raar, gek, idi-
oot, sexy, lelijk, nep, ranzig, ordinair en extreem is. Tacky dus. 
Als ik iets maak , beperk ik mij tot het neerzetten van een paar kleurvlakken en vormen etten op een digitaal 
canvas. Als ik hiermee  aan het spelen ben, ontstaat er een beeld wat hier bij past.

Een denk proces:
- Roze met een gele cirkel en rode blokjes?, Beeld: Sekspop
- Zwart vlak met rode strepen?,-  Beeld: Kermisattractie 
-Gifgroenen vlak?;-     Beeld: 2 Roze Kalasjnikovs
-Groot breed Geel vlak met een + en - ?,-  Beeld: Plastic Kont & 2 skelethanden die bidden

Ik heb al herhaaldelijk  gezegd dat een theorie niet bij mijn werk hoor. Theorie dient zich vanzelf aan zonder 
mijn hulp. Dat is iets wat het werk voor mij doet, zonder dat ik er iets voor wil of  hoef te doen. Er zijn veel 
mensen die zeggen dat er altijd een theorie achter zit met de beelden die er in zitten. De beelden die ik kies, 
kies ik niet voor niets. Het klopt voor mij. Maar met welke redenen kies ik ze dan? Ik kies de beelden die voor 
mij sterk zijn. Omdat ik dat wil. Ongeacht of dit te maken heeft met een theorie, maatschappij of een situatie 
ben ik mij natuurlijk wel bewust van met de beelden die ik gebruik. Het zou naïef zijn een Christelijk kruis te 
gebruiken en dat geloof hier geen rol in speelt. Dat is dezelfde naïviteit die je zou gebruiken om COVID-19 te 
negeren. 

De connectie tussen werk en kunstenaar is een lijn die verbonden is en niet verbroken, of die gebroken mag 
worden. Dat is essentieel voor het werk, kunstenaar en de kijker. Terug kijkend ben ik er achter gekomen dat 
mijn eigen theorie niet mijn sterkste kant is. Daarin tegen heeft het mij wel geholpen om een inzicht te 
krijgen tegenover hoe ik als kunstenaar naar mijn werk kan kijken en wat dat met mij als persoon
mee brengt.


