Revolution, it involves black
masks and gasoline.

Yours sincerely,

JEREMY BRONSWIJK

“Only so many songs can be sung with two lips, two lungs and one tongue.”
Screamed by those at the top,

at the bottom

and those who fall.

Ik ben op zondag 29 maart gaan lopen, op en rondom de sint pietersberg en de ENCI groeve.
De wandeling is de start geweest voor deze tekst. Op een later moment zijn hier reflecties en \
aanvullingen aan toegevoegd.
Korte reflectie op het lopen zelf:
Ondanks dat ik het normaal fijn vind om te lopen, ook door de rust die het geeft, was die rust nu
heel moeilijk te vinden. Naar mijn idee voelt het toch alsof ik niet buiten mag zijn. Hierdoor was ik
me veel meer bewust van een bepaalde druk: waarom ben ik nu buiten, terwijl ik beter binnen kan
blijven. Aan de andere kant was er dan de gedachte fuck dat, als iedereen steeds maar naar buiten gaat, naar de bouwmarkten, meubelwinkels en de supermarkt... Waarom ik dan niet?
Het heeft zeker een goede 2 uur gekost voordat ik eindelijk in een mindset kwam die ik gewend
ben tijdens het wandelen. (misschien had ik toch moeten gaan hardlopen) Er is ook zeker een
stuk geweest dat ik er echt de pest in had en weer omgekeerd was om naar huis te gaan.
Maar voordat ik überhaupt de berg af was ben ik al weer omgedraaid om door te gaan.
De eerste dingen die in mij naar boven kwamen drijven waren songteksten, maar dan totaal niet in
de richting van de punk. Eerder nummers die onbedoelt of bedoelt linken aan het gevoel van een
lege stad, eenzaamheid of isolatie. Een zin die herhaaldelijk terug kwam is van het ongelofelijk
cheesy nummer van Guus Meeuwis: Het Is Een Nacht.
“Nu loop ik hier in een wildvreemde stad, en heb ik net niet de nacht van m’n leven gehad.”

Identity: Known.
Location: Unknown.

Of bijvoorbeeld Niemand In De Stad, van De Dijk;
“Iedereen gaat maar dood, en de rest drinkt bier in het café,
het regent in de straten, er is niemand in de stad”
Zo zijn er nog een heel aantal nummers die voorbij kwamen, die terwijl ik door de heuvels ploegde
meedreunde in mijn hoofd. Het is ook niet gek dat dit soort nummers naar boven kwamen drijven,
in de afgelopen 2 weken ben ik alleen buiten geweest voor boodschappen of de paar
dagen die ik werk. (welgeteld 3 in die 2 weken) Ik ben een persoon die prima op zichzelf kan zijn
maar wel degelijk behoefte heeft aan gezelschap, vrienden en social contact.
Op dit moment is de anti-sociale situatie, de intelligente lockdown en de gevolgen van Covid-19
natuurlijk niet weg te denken uit het leven.

Misschien zijn op dit moment juist de blues nodig, Freddie King of Muddy Waters bijvoorbeeld,
die met enkele zinnen het schuren van het leven zo mooi weten te brengen.
Ik merk dat deze surrealistische situatie wel effect heeft op mijn werk, de manier van denken en de
thematiek die daaruit voorkomt. Een woord wat deze situatie wel goed pakt is melancholie.
Het werk word voor mijn gevoel opeens heel erg gericht naar herhaling, en het herhalen van
herhaling, wat bijna direct te leiden is naar hoe ikzelf en veel mensen deze dagen en
weken beleven; dagen herhalen zich omdat er zowat niks gebeurd.
Een week later spreek ik dit echter weer tegen. Het werkproces draait eerder rond herhaling,
maar het werk zelf bestaat niet uit herhaling. Nu ik terug kijk op mijn manier van werken besef ik
echter dat de herhaling van een handeling, die vaak of regelmatig word uitgevoerd, leid tot een
groot deel van mijn beeldend werk. Dit zou ook gezien kunnen worden als een verbinding tussen
het spelen en luisteren van muziek, wat deels gebaseerd is op het herhalen van ritmes, melodieën
en patronen; en het maken van kunst.
Een fysiek atelier word ingeruild voor een mentaal atelier. Dit leid tot ontzettende inkering,
op een moment dat je als kunstenaar juist alles eruit wilt persen wat er nu inzit. Om eerlijk te zijn
mis ik op het moment ook heel erg de motivatie om werk te maken. Dit leid er toe dat ik wel veel
denk, schrijf, kijk en luister. Kort door de bocht: ik heb er enorm de pest in dat ik niet fatsoenlijk
door kan werken. Aan de andere kant zie ik ook de mogelijkheden en de voordelen in, dus voel ik
me (wederom) heen en weer geslingerd tussen deze twee uiterste.
Op het moment bevraag ik ook de noodzaak van het maken van werk. Waarom zou ik iets
moeten maken als niemand het fysiek kan zien, als ik niet kan maken wat ik het liefste maak
door ruimte gebrek. Dit zijn vragen die naar mijn idee wel heel relevant zijn, des te meer voor een
eindexamen. Ik heb hier nog geen antwoord op. Echter merk ik dat er in mijn hoofd altijd wel iets
gaande is van creativiteit, hetzij op m’n basgitaar, hetzij met tekst of beeld, of werk voor school.
De noodzaak komt dus vooral vanuit mijzelf, of de rest van de wereld daar dan wat aan heeft zien
we dan wel weer.
Onderhand kan ik zeggen dat er een vorm van motivatie terug keert. Dit kwam vooral vanuit een
besef dat het niet erg is dat ik het werk wat ik normaal in een atelier maak nu niet kan maken.
Opeens levert dit ook een vorm van vrijheid op, een weg om meer los te breken van de academie,
waar ik al een aantal jaar tegenaan loop.
In mijn werk zoek ik naar een bepaalde rauwheid, iets wat in het uiterlijk doorleeft is. Zoals een instrument die al jaren bespeeld is de sporen hiervan toont. Het duidelijk kunnen zien dat een werk
fysiek gemaakt is, dat de verf erop gesmeerd is, eraf bladderd of de verschillende lagen die over
elkaar heen zitten. Dit vraagt om een directheid in het aanbrengen van de verschillende
materialen. Juist die directheid, die oogt als simpliciteit, is iets wat heel erg voorkomt uit de punk.
Dit zou verkeerd omschreven kunnen worden als niet teveel denken, maar gewoon doen.
Hier ben ik het echter niet mee eens, de actie die ondernomen word is zeker doordacht,
overwogen. Ook als het vanuit intuïtie gebeurd en ook als het pas na een uur nadenken gebeurd.
Het is echter de puurheid van de handeling waar het om draait. Verf druipt, materiaal vervormt,
absorbeerd of stoot af. Deze reacties worden niet ontweken, weggewerkt of verstopt,
maar getoond.
Zoals veel punk muzikanten de nummers opnamen door het instrument in te pluggen en op te
nemen terwijl ze met ze alle speelden. (de zogenoemde plug ‘n play) Dit misschien 1 of 2 keer
overdoen en dan het volgende nummer.
Ter vergelijking; veel popmuziek, rock, metal (zeker de complexere vormen hiervan) en hiphop
word op een clicktrack opgenomen, zodat het altijd perfect in de timing is. Er word een effectenbak
overheen gezet, gemixt en gemastered om alles zo goed mogelijk te maken.

(dit geld zeker niet voor alle artiesten in dit genre) Er zijn bands die de nummers maat voor maat
inspeelt en opnemen en overdubs tot in het oneindig doen. Het kan ook zeker z’n kwaliteit
hebben, alleen niet voor in de manier hoe ik verschillende stijlen van muziek verbonden zie aan
mijn werk. Deze zogenaamde perfectie is totaal niet wat ik zoek.
Daar zit voor mijn gevoel geen leven in.
De eerlijkheid, directheid in deze manier van werken. (plug ‘n play) Je hoort (of in mijn geval ziet)
heel erg de hand van de maker. Wat er is gebeurd, waar controle verloren werd of iets anders ging
dan gepland. Het werk veranderd of beschadigd in de loop van de tijd dat het in het atelier doorbrengt.
Ik hoop dat hieruit ook blijkt waarom ik een atelier zo nodig heb, het is niet alleen een werkruimte
voor mij, maar ook een leefruimte voor het werk zelf. Voor mijn gevoel moet het hier ook een tijd
hangen, liggen, doorbrengen. Dit is niet omdat het werk niet clean mag zijn, maar omdat je na een
tijd voelt en ziet dat het werk een tijd heeft overbrugt.
Een gedachte die nu spontaan naar boven komt is dat mijn werk misschien zelfs voortkomt vanuit
een verlangen om bepaalde onderbelichte, vergeten, onbekende maar desondanks goede
muziekanten en nummers uit te lichten. (dit geheel vanuit een persoonlijke blik natuurlijk, ik zou
nooit beweren dat mijn smaak superieur is aan dat van andere mensen) Ondanks dat het vaak
totaal niet duidelijk is voor een buitenstaander uit welk nummer de tekst komt.
Een korte tijd later zou ik dit eerder herschrijven. Echter besef ik mij nu dat het hart van mijn werk,
dat ene punt waarvan alles uiteindelijk komt, een liefde voor muziek is. Dit zet een reactie in gang,
zoals de oerknal het universum vormde en liet vormen. Dit leid uiteindelijk tot geschreven tekst,
foto’s, films, opnames en beeldend werk. Muziek is ook vrijwel het enige wat een bijna constante
factor in mijn leven is. Om dit duidelijk te neer te zetten: het moment wat ik als eerste doe als ik
opsta, voordat ik naar de wc ga, iets eet of drink, of mijn gordijnen open doen, is muziek aanzetten. Het laatste wat ik doe op een dag, is mijn contactlenzen uit doen, en mijn muziek uitzetten.

Het wandelen in de ENCI groeve

Daarbij speelt het uit de context halen van een muzikale tekst mee, om deze te hergebruiken in
een werk is een van de moeilijkste aspecten van mijn het proces. Er is niet altijd een werk voor
een tekst, maar er is ook niet altijd al een tekst voor een werk. Deze twee moeten elkaar vinden
en versterken. Soms spreken ze elkaar tegen ofgeven ze een andere lading aan het beeld wat de

toeschouwer ziet. Maar vrijwel altijd word de tekst uit de context getrokken.
Dit aspect, het spelen met de context van de tekst van het achterliggende nummer, is iets wat ik
zelf fascinerend vind. De woorden no way kunnen in zoveel teksten voorkomen, maar schilder
ze op een een doek en het zal gelijk aanvoelen als een protest, tenzij er weer andere woorden of
beelden omheen staan die deze context ook weer veranderd.
Context is enorm vormbaar, te beïnvloeden, maar ook niet te controleren. Iedereen ziet andere
contexten, zeker op het moment dat je zoiets letterlijks als tekst gaat gebruiken.
Om eerlijk te zijn heb ik het idee dat het steeds meer richting autobiografisch werk gaat, maar dan
niet over mijn eigen ervaringen vanuit het verleden. Eerder dat mijn interesses vertaald worden
in het werk. Normaal vind ik autobiografisch werk ook een heel vreemd uitgangspunt, omdat het
altijd overkomt alsof je jezelf het meest fascinerende vind, waar ik niet echt bij kan met mijn hoofd.
Het punt waarop ik mijn werk autobiografisch vind is dat ik nummers kies die een zeker belang
hebben voor mij. Dit gaat niet om een moment in mijn leven dat gelinkt is aan een specifiek
nummer, maar dat het voor mij iets ter beweging brengt. Een zogenoemde groove die het nummer
heeft, die mij enorm aanspreekt. Omdat dit gevoel enorm persoonlijk is kan ik dat niet voor andere
bepalen, maar het leid mij wel in de keuzes van welke muziek, welke teksten hun weg gaan
vinden naar mijn werk.
Vanuit een conceptueel punt vormt een deel van mijn werk zich rondom het afzetten van de voor
de hand liggende keuze. Als iedereen naar rechts beweegt dan ga ik naar links. Niet om “diegene”
te zijn die altijd dwarsligt, maar om de discussie rondom een keuze op te roepen. Een discussie
vormt zich vaak alleen maar als er iemand is die het ergens mee eens is, tegenover iemand die
het er niet mee eens is. Het bevragen van de keuzes, of de logische weg, is iets wat constant gebeurd in mijn artistieke praktijk. Alleen al de vraag: “welke titel zou ons eindexamen moeten hebben?” Beantwoord ik op een moment met: “Is een titel wel nodig, of zou een symbool of logo ook
volstaan?” Niet omdat ik dit perse beter vind, maar omdat ik een discussie met mijn studiegenoten
wil oproepen.
Deze manier van werken, die leid tot een touwtrek wedstrijd tussen wat ik wil en wat voor mij
gevoel verwacht word, uit zich uiteindelijk ook in het bevragen van verschillende gewoontes en
gebruiken in de kunstwereld. Hebben we wel zaaltekst nodig, of voegt het eigenlijk niets toe. Als
het wel is, waarom lezen we deze dan vaak niet? Is een white cube wel de presentatie methode
die voor dit werk goed is? Of mag dit werk ook buiten hangen, of in een smerige atelierruimte, of in
een ruimte die volledig uitgedacht is voor het werk?
Uiteindelijk leiden veel van mijn werken tot een gevoel van protest, zo komt het vaak over.
Deels klopt dit wel, maar het gaat ook om het laten zien welke keuzes gemaakt worden. Hoe je
over deze keuzes kan nadenken, bevragen waarom je die specifieke keuze maakt.
Soms is het nodig om daadwerkelijk je middelvinger op te steken en je rug te keren naar alles wat
conventioneel is. Dit word door veel mensen vaak ervaren als plat en kinderachtig. Maar als je bij
het zien van een middelvinger alleen maar aan: “dat is kinderachtig..” kan denken, dan weet ik niet
of ik diegene op dat moment serieus kan nemen. Dat je met een handgebaar, over bijna de gehele
wereld, zo’n duidelijke boodschap over kan brengen, die een kind van zes jaar oud al begrijpt, is
naar mijn idee een van de beste voorbeelden van de globalisatie in de afgelopen eeuw, met een
versnelling sinds de komst van het internet.
Na het onderzoeken van het album the Shape of Punk to Come van de band Refused, viel het mij
op dat vrijwel elke anti- en protestbeweging een ding gemeen heeft.
Je moet eerst ergens in mee bewegen voordat je een tegenbeweging kan maken.
Dit is op dit moment misschien wel het grootste punt van touwtrekken in mijn praktijk op dit
moment, een waar ik steeds tegenaan loop, in vast loop.

Een aantal teksten die opkwamen tijdens het lopen:
Tomorrow you’re homeless, tonight it’s a blast!
Get funky punk!
Nu loop ik hier rond te dwalen,
terwijl een virus wacht om mij op te halen,
waarom ben je niet binnen?
ik moet toch nieuw werk verzinnen.
A pale blue dot,
All we are, existence,
All we will become,
Nothing to be remembered.
“There are three kinds of people;
the ones above,
the ones below,
and the ones who fall.”
The Platform, 2019

See the idiot chalk his name on the artwork
See you in Hell.
En nu ik hier loop,
iedereen moet ontwijken,
dat ik zoveel wanhoop,
elk oog me voel bekijken.
Earth,
One pale blue dot,
Floathing in nothingness,
Surrounded by emptyness,
In a void that may be lifeless.

De relatie tussen de kunstenaar en het kunstwerk.
In mijn ogen nemen veel kunstenaars de positie van god in tijdens het maken van werk.
Ze spelen voor god, maken de mens (het kunstwerk) en hebben hier de volledige controle over
totdat ze het loslaten, het werk het atelier uitloopt. Ik besef me zeer goed dat het in controle zijn
niet voor elke kunstenaar geld. Maar juist die volledige controle is iets wat ik probeer los te laten
tijdens het maken. Ik bevind me op een gelijk niveau als het werk, in de zin van, ik reageer op het
werk en het werk reageert op mij. In deze relatie zie ik dat ik zelf ongeveer 50% de controle heb
tijdens een handeling, het werk de andere 50%.
Een voorbeeld hiervan is het niet opspannen en prepareren van schildersdoek. Het moment dat er
verf op aangebracht word begint het doek te vervormen en krimpen. Er ontstaat een andere vorm,
eentje die je niet zelf kan maken, maar die het doek zelf maakt. Juist omdat ik de
materialen waarmee ik werk een zekere vrijheid gun, vormen ze op een eigen manier.
Soms kan ik een reactie van tevoren inzien, vanuit ervaring, maar vaak reageert een bekend
materiaal nog steeds op een onverwachte manier. Dat moment, van het onverwachte,
het probleemoplossend denken dat hierna is vereist, met de creativiteit die daarbij komt kijken is
iets wat ik enorm belangrijk vind binnen mijn praktijk.
Je hoeft niet altijd alle antwoorden al te weten, maar je moet de antwoorden opzoeken en ze op
zien te lossen.

Bands en artiesten die op dit moment een inspiratiebron voor mij zijn:
AFI
Anderson. Paak
Bad Brains
Beastie Boys
Catholic Discipline
Circle Jerks
Daft Punk
Dave Brubeck
Dead Kennedys
Deftones
Denzel Curry
Eminem
Fugazi
G.G. Allin
The Hives

Herman Brood
James Brown
Killing Joke
New Order
Nine Inch Nails
Nirvana
NoMeansNo
One Day as a Lion
Pearl Jam
Peter Gabriel
Pharrel Williams
Refused
System of a Down
Tool
Yawning Man

Deze korte opsomming van artiesten is om
een idee te geven waar een deel van mijn
inspiratie vandaan komt. Uiteindelijk heeft
alle muziek die ik luister en ontdek de kans
om tot inspiratie te leiden. Dit zijn echter de
gene die vrij regelmatig terugkeren, waar ik
teksten van leen, waarvan ik de filosofieën
van de band en/of artiest interessant vind.
Het gaat niet zo om de muziekstijl die deze
bands zelf spelen, maar allen hebben ze in
meer of mindere maten datgeen wat ik als
Punk zie. Het vooruit kijken, vernieuwen,
afstoten van datgeen wat voor hen kwam,
zonder het geheel te verwerpen.

