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Femmy Otten, Zonder titel, schetsontwerp, 2011

een soort eeuwig slapen is. Hoe precies 

weet ik niet, maar ik voel wel dat ener-

gie altijd doorgaat, voor en na de dood. 

Ik denk dat er een soort verzadiging is 

van energie. Op een bepaalde manier 

kan ik dus niet verdwijnen. Die verza-

diging moet dan op een andere manier 

vrijkomen. Dat klinkt misschien vaag, 

maar de dood ís vaag. Die onduidelijk-

heid rond de dood is wat ons allemaal 

bindt; zelfs de mensen die in de hemel 

geloven, kijken niet uit naar de dood. 

Doordat alles met elkaar in verbinding 

staat, gaat er ook veel mis. De mens is 

zich er te weinig van bewust dat alles 

wat je doet een consequentie heeft. In 

die zin gaat het leven maar door. Maar 

om nu te zeggen dat ik in reïncarnatie 

geloof… Zodra ik echt zou zeggen ‘daar 

geloof ik in’, dan geloof ik er al meteen 

niet meer in. Het is belangrijk voort-

durend vragen te stellen. Ik vind het 

moeilijk om stellige uitspraken te doen 

over de dood en het hiernamaals. Ik 

vind het belangrijk om niet te weten. Ik 

heb mijn moeder laatst verteld dat ik 

op begraafplaats De Nieuwe Ooster wil 

eindigen. De opdracht voor deze ten-

toonstelling heeft die gedachte aan-

gewakkerd. De plek voelt fijn. Als kind 

kwam ik hier regelmatig omdat mijn opa 

en omaatje hier begraven liggen. Of 

ik begraven of gecremeerd word is mij 

om het even. Een dood lichaam is leeg 

en bevat zeker geen ziel of ‘ík’. Op het 

moment van de dood weekt het zich 

los. Van de Indiërs heb ik geleerd dat 

je tijdens je leven stukjes van je ziel 

bij anderen achterlaat, en dat stukjes 

van andere zielen bij jou achterblijven. 

Belangrijker is dat tijdens mijn uit-

vaart muziek gedraaid wordt die me na 

aan het hart ligt en waarin de energie 

doorstroomt. Bepaalde stukken van 

Schubert bijvoorbeeld. Met mijn kunst 

of die van anderen probeer ik dicht 

bij dat energieveld te komen. Het veld 

waarin ik me compleet voel.

Ik kom uit een familie van artsen en 

verpleegkundigen met een hartgrondige 

hekel aan alles wat met godsdienst, 

spiritualiteit en kunst te maken heeft. 

Ik ging weliswaar naar een christelijke 

basis- en middelbare school, maar dat 

was enkel omdat die het dichtst bij 

waren. Ik voelde me daar misplaatst. 

Zolang ik me kan herinneren, in de 

zandbak al, heb ik een enorme hon-

ger gehad naar spiritualiteit, kunst 

en muziek. Ik werd me daar pas van 

bewust toen ik als dertienjarige in 

een Grieks museum de voeten van de 

Wagenmenner van Delphi (sculptuur 

uit de vijfde eeuw v. Chr.) aanraakte en 

in tranen uitbarstte. Poëzie is daarbij 

een sleutelwoord. Ik beschouw het niet 

alleen als taal, het is tevens een manier 

om naar de wereld te kijken, structuren 

te herkennen en verbindingen te leg-

gen. Poëzie is alomvattend en betekent 

voor mij ook spiritualiteit. In het boek 

De verzegelde tijd (1977) verwoordt 

Andrei Tarkovski treffend wat ik 

bedoel: ‘Ze tonen aan dat de kunste-

naar niet alleen maar een onderzoeker 

is van het leven maar ook de schepper 

van een hoge geestelijke waarde en van 

de bijzondere schoonheid die alleen 

poëzie eigen is. Een dergelijke kunste-

naar herkent de bijzondere poëtische 

structuur van het bestaan. Hij is in 

staat de grenzen van de lineaire logica 

te overschrijden en de complexiteit en 

de waarheid van onbegrijpelijke ver-

banden van verborgen verschijnselen 

van het leven over te brengen.’ Alles 

is voor mij onlosmakelijk met kunst 

verbonden. Zonder kunst is het leven 

voor mij niets waard. Toen ik achttien 

was las ik Misdaad en Straf (1866) 

van Fjodor Dostojevski. Dat verhaal 

heeft me toen zo aangegrepen dat ik 

lange tijd daarna geen enkel boek ter 

hand kon nemen. Tijdens het lezen 

kreeg ik een catharsis: ik steeg boven 

de dagelijkse sores uit, alles kwam bij 

elkaar, ik zag alles helder en begreep 

het leven volledig. Ook de kunstwerken 

van Francis Alÿs, Fra Angelico, Piero 

della Francesca en Donatello brachten 

een catharsis in mij teweeg. Uit het 

verlangen in contact te staan met dat 

‘eenheidsgevoel’ voorbij het ego, de 

emoties en het leed, ben ik daar in mijn 

eigen werk ook naar op zoek. Deze 

ultieme troost is absoluut de reden 

waarom ik kunst maak. Als ik nog een 

keer de woorden van Tarkovski mag 

aanhalen: ‘Steeds opnieuw beschouwt 

de mens zichzelf in verhouding tot 

de wereld, gedreven en gekweld door 

het verlangen een te worden met een 

intuïtief begrepen buiten hem gelegen 

ideaal. De onvervulbaarheid van dit 

verlangen is een menselijke bron van 

ontevredenheid. De ontoereikendheid 

van het eigen ik veroorzaakt een diep 

lijden.’ Mocht ik ooit dat gevoel van 

aanvaarding en berusting in mijn eigen 

werk vinden, dan kan ik tevreden ster-

ven. Ik houd mezelf voor dat de dood 

FemmY
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Femmy Otten, Zonder titel, 2012

Sculptuur; marmer

Deze sculptuur op het algemene verzamel-

graf van De Nieuwe Ooster is te zien vanaf 

maart 2012. De mysterieuze en rustgevende 

glimlach van het portret is geïnspireerd op 

een archaïsche beeldtaal waarin het ‘innerlijke’ 

gezicht centraal staat. Het medaillon staat 

symbool voor de herinnering, een moment 

van geestelijke samenkomst die de scheiding 

tussen leven en dood opheft. Het berusting en 

troost biedende werk is ter gelegenheid van 

Afterlife ontwikkeld in opdracht van De Nieuwe 

Ooster en blijft permanent te zien als herinne-

ringsmonument voor nabestaanden.
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haar begrafenis: hij legde het lichaam 

in een klein doosje en liet dat mee-

voeren met de rivier. Dat is overigens 

geen standaard gebruik in Taiwan, 

normaliter worden doden begraven en 

tegenwoordig – vanuit ruimtegebrek 

– meestal gecremeerd. Iedere familie 

heeft een familieboek waarin de namen 

van de ouders en de kinderen officieel 

genoteerd worden. Mijn overleden zus 

staat er ook in. Haar naam is doorge-

krast. Dat beeld staat scherp op mijn 

netvlies. Ik noem haar naam liever niet, 

want mijn moeder wil dat niet. Eerder 

dit jaar ging ik terug naar Taiwan – ik 

woon momenteel in Parijs – om het 

papierwerk voor mijn identiteitskaart 

te regelen. Op de documenten vulde 

ik in dat ik de tweede dochter ben. 

“Wat zeg je nu?”, riep mijn moeder uit: 

“Zo mag je niet praten!” Maar ik deed 

het niet expres, ik was vergeten dat 

ik eigenlijk de derde dochter ben. Ik 

heb mijn oudere zus nooit gekend en 

er wordt nooit over haar gesproken. 

Dit familieboek maakt haar bestaan 

tastbaar, want ze is de eerste dochter 

en dat maakt dat ik de derde ben. Mijn 

ouders kunnen niet over haar praten. 

Iedere keer als ik over haar spreek 

wordt mijn moeder kwaad en kapt ze 

het onderwerp af. Het verlies doet haar 

nog altijd veel pijn. Voor de oudere 

generaties van mijn grootouders en 

ouders is dood een onderwerp dat je te 

allen tijde probeert te vermijden. Mijn 

moeder ervaart de dood als een zwaar 

en verdrietig thema. Mijn vader niet, 

misschien denkt hij zoals ik: mijn zus is 

opgegaan in andere mensen, in andere 

dingen, in de wereld, in de kosmos.

Toen ik vijftien was heb ik een ervaring 

gehad waardoor ik me scherper bewust 

ben geworden dat ik leef. Vorig jaar is  

me iets vergelijkbaars overkomen. Bei- 

de keren was ik ziek, en op het moment 

dat ik flauw viel, trad ik buiten mijn 

lichaam. Geluid en licht veroorzaakten 

een sterke sensatie. Niet zozeer hard 

of fel, maar gedempt, alsof ik omge-

ven was door iets. Zodra ik mijn ogen 

opende en de wereld om me heen weer 

waar kon nemen, wist ik niet waar ik me 

bevond, maar ik besefte wel dát ik er 

was. Het bewustzijn zocht mijn lichaam. 

Pas toen lichaam en geest herenigd 

waren, was ik er weer. Dit kortston-

dige moment heb ik intens beleefd. Ik 

kan me voorstellen dat de dood ook 

zo voelt. Ik meen dat dit leven vooraf-

gegaan en opgevolgd wordt door een 

nieuw leven. Het leven is cyclisch. Dood 

leidt tot nieuwe geboorten; al wat 

geboren wordt wacht de dood. Onze 

planeet is voortgekomen uit andere 

planeten, uit elementen uit de kosmos. 

Ik denk dat wanneer je overlijdt, het 

bewustzijn het lichaam verlaat, het 

geheugen uitgewist wordt en de geest 

verder gaat in een andere staat van 

zijn. De geest kan transformeren in 

ieder denkbaar element in het univer-

sum. Ik ervaar de dood als een posi-

tief gegeven. Zeker wanneer een ziel 

bijvoorbeeld gebukt gaat onder teveel 

ballast in de vorm van opgehoopte  

herinneringen en ervaringen. Regel- 

matig zie ik oude mensen die dagelijks 

verdrietig zijn en een overbelaste 

geest hebben. De ziel is vermoeid 

geworden. De dood kan dan bevrijdend 

zijn. De ziel wordt op nul gesteld en 

krijgt een nieuwe start in het nieuwe 

leven, als een leeg vel papier dat 

opnieuw beschreven kan worden. Ik 

beoefen Butoh, een vorm van dans die 

zijn wortels heeft in Japan. De essentie 

van Butoh is het opheffen van de eigen 

identiteit en het vergeten van jezelf. 

Wanneer je jezelf en het lichaam leeg 

maakt dan bieden legio mogelijkheden 

zich aan. Ik kan dan transformeren in 

een andere persoon, in een dier of in 

een andere materie, bijvoorbeeld water, 

een tijger, een steen, noem maar op. 

Dat is mijn levensfilosofie en zo sta ik 

ook in mijn kunst. In Taiwan, waar ik 

vandaan kom, is de cultuur doordrenkt 

van taoïsme en boeddhisme. Die twee 

filosofieën zijn niet gescheiden, maar 

lopen door elkaar heen. Alhoewel ik 

taoïst noch boeddhist ben, zal die 

achtergrond zeker invloed hebben 

op de manier waarop ik in het leven 

sta. Als je me vraagt of mijn gedach-

ten over de dood en het hiernamaals 

hetzelfde zijn als mijn opvatting over 

reïncarnatie, moet ik het antwoord 

schuldig blijven. Ik denk niet in die 

termen, ik vorm mijn eigen ideeën. Ik 

heb een oudere zus die gestorven is 

toen ze acht maanden oud was. Ze was 

de eerstgeborene en zou nu 34 jaar 

zijn geweest. Mijn opa zorgde voor 

YUHsIn U.

CHang
Yuhsin U. Chang, TRANSIT, 2011

Sculptuur; boomstam, boomschors, takken, 

vlas, gemengde materialen

Met onder andere boomschors, deels afkomstig 

van begraafplaats De Nieuwe Ooster, maakte 

Yuhsin U. Chang een spiraalvormige sculptuur. 

De sculptuur is een verbeelding van Changs 

persoonlijke visie op de dood als een proces 

van voortdurende transformatie: er is een leven 

voor de dood, en er is een leven daarna. De 

meer dan zes meter hoge sculptuur heeft een 

opwaarts draaiende vorm. Wanneer de bezoe-

ker erin staat, vormt het een met vlas beklede 

tunnel die uitzicht biedt op de lucht. Het orga- 

nisch materiaal, zoals ruwe schors en vlas, zal 

naar verloop van tijd door de natuur worden 

opgenomen. TRANSIT verbeeldt ons huidige 

leven als een overgangsmoment in  

een eindeloze reis.
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al precies weten hoe ze begraven 

willen worden. Ik heb daar nog nooit 

mijn gedachten over laten gaan. Nu 

je het me vraagt, zou ik gecremeerd 

willen worden. Ik ben claustrofobisch, 

dus het idee om opgesloten te zijn in 

een kist zie ik niet zitten, evenmin om 

onder de grond tussen de wormen weg 

te rotten. De dood is het einde van 

de verbeelding. We bestaan omdat we 

verbeelden. Met verbeelding bedoel ik 

dat we beelden, ideeën en omgevingen 

creëren. Leven is immers niets anders 

dan een constructie van het brein. We 

construeren de wereld om ons heen. 

We voelen de wereld, zien haar, stellen 

haar ons voor, geven haar weer, we zijn 

de wereld. Dood is het einde van deze 

constructie. We hebben er geen con-

cept voor en dus kunnen we hem niet 

zien of vatten. Ik heb het nooit over 

religie, de dood, het hiernamaals en 

dat soort dingen. Wat schiet je er mee 

op? We kunnen eindeloos discussiëren 

over het geslacht van de engelen, maar 

we komen er toch nooit achter. Praten 

over deze onderwerpen zie ik als een 

soort retorische oefening. Ik houd me 

er niet mee bezig of er wel of geen 

hiernamaals is, we weten het simpel-

weg niet. Ik kies ervoor het leven, dít 

leven, volop te omarmen. Ik probeer 

de dingen te doen die ik wil, ik probeer 

intens te leven en intense gevoelens te 

hebben. Mensen zijn vaak bang om ple-

zier te hebben, maar ik denk dat we zo 

decadent en uitbundig mogelijk moeten 

zijn. Sterker nog, ik hoop een groots 

feest te geven voordat ik ga.

De dood is al een paar jaar onafgebro-

ken aanwezig in mijn leven omdat mijn 

vader op sterven ligt. Eens in de zoveel 

tijd belt mijn moeder met de medede-

ling dat hij ieder moment dood kan 

gaan en dat ik direct moet komen. Ik 

pak dan het vliegtuig vanuit New York 

of waar ik op dat moment ook ben, 

naar mijn ouders in Belo Horizonte, 

Brazilië. Wanneer ik na een lange reis 

aankom, blijkt dat zijn moment toch 

nog niet gekomen is. Dat is nu al zo 

vaak gebeurd dat het de vorm van een 

grap begint aan te nemen. De situatie 

zal nog wel een paar jaar aanhouden: 

is het niet mijn vader die overlijdt, hij 

is 92 jaar, dan zal het mijn moeder 

zijn, ze is 84. Ik heb intussen al zoveel 

verdriet gehad over hem dat ik geen 

tranen meer over heb. Al dat gehuil, 

wat heeft het voor zin? Ik probeer 

er maar wat humor in aan te brengen. 

Omdat mijn vader dol is op mooie vrou-

wen praat ik met hem over de knappe 

verpleegsters en hun prachtige billen. 

Regelmatig overvalt hem de angst voor 

de dood. Meestal krijgt hij ‘s nachts 

als het donker is paniekaanvallen. Er 

moet een kalmeringsmiddel aan te pas 

komen om hem tot bedaren te bren-

gen. Wat hem waarschijnlijk het meest 

beangstigt is dat hij niet weet wat 

de dood is en er geen controle over 

heeft. Veel mensen worden religieus 

als ze oud worden, mijn vader is geen 

uitzondering. Hij bidt iedere avond en 

dat geeft hem rust. Religie heeft nooit 

een rol gespeeld in mijn leven. Maar als 

je me er over tien jaar, als ik de zestig 

gepasseerd ben, naar vraagt, geloof 

ik misschien wel in alles! De afgelopen 

tien jaar heb ik een aantal dierbaren 

verloren. Ik vind het moeilijker om 

iemand langzaam te zien aftakelen, 

dan dat iemand mij van de ene op de 

andere dag ontvalt. Diegene blijft in je 

gedachten altijd diezelfde (gezonde) 

persoon. Het lichamelijke en geestelijk 

verval is enger dan de dood zelf; dat je 

langzaam een kind wordt of beetje bij 

beetje je bevattingsvermogen verliest. 

Het sterfproces volgen vind ik zwaar. 

Soms ben ik bang voor de dood, soms 

niet. Mijn schrikbeelden zijn dat ik door 

fysieke aftakeling geen controle meer 

heb over mijn lichaam, dat de dood pijn 

doet – je hoort vaak dat mensen stik-

ken, dat is niet echt een geweldig voor-

uitzicht – en dat ik alleen ben op dat 

moment. Als ik moet fantaseren hoe ik 

het liefste dood wil gaan, kom ik uit bij 

de Engelse kunstenaar Helen Chadwick 

en de manier waarop zij is overleden. 

Het verhaal gaat dat ze naar een café 

ging met haar vrienden, een biertje 

bestelde, haar ogen sloot en ze nooit 

weer opende. Het is natuurlijk vreselijk 

voor anderen die er op dat moment bij 

zijn, maar voor degene die sterft is het 

geweldig. Je kunt de setting variëren 

tussen bar, boot of feest. Voor zo’n 

dood zou ik direct tekenen. Ik vind 

het belachelijk dat sommige mensen 

vaLeska

sOares

Valeska Soares, Tonight (Esta Noche), 2002

Installatie; video

Temidden van de graven op begraafplaats De 

Nieuwe Ooster bevindt zich een klein pavil-

joen. Door de spiegelende façade verdwijnt het 

bijna in de natuurlijke omgeving van het park. 

Binnen speelt de video-installatie Tonight van 

de Braziliaanse kunstenaar Valeska Soares. In 

de film dansen mensen in een lege danszaal 

met een onzichtbare partner. Op de romanti-

sche tonen van Burt Bacharachs The Look of 

Love glijden eenzame dansers door de ruimte, 

elkaar soms ontmoetend om onmiddellijk weer 

uit elkaar te bewegen. Het is een poëtisch, 

weemoedig beeld dat de eenzaamheid van 

het verlies van een dierbare doet ervaren. De 

dansers dansen met een partner die slechts 

aanwezig is in hun herinnering.

Tonight (Esta Noche) is opgenomen in de dans-

zaal van het fameuze Pampulha-complex in 

Belo Horizonte (Brazilië), ontworpen in 1943 

door Oscar Niemeyer.
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Leonid Tsvetkov, In Search of the Other, 2011

Er zijn verschillende soorten oneindig-

heid. Er is telbare oneindigheid – die 

van nul tot oneindig gaat en die je kunt 

tellen: 0, 1, 2, 3 en verder – en er is 

oneindigheid tussen ieder denkbaar 

getal of segment. Neem een minus-

cuul getal en deel dat in een getal 

dat nog kleiner is. Tussen deze twee 

getallen bestaat ook oneindigheid. 

Deze ontelbare oneindigheid vind ik 

zo mogelijk nog fascinerender: er is 

geen begin en geen einde; het start in 

een centrum – dat per definitie onein-

dig is – en gaat vandaar naar beide 

uiteinden. In iedere kleinste eenheid 

bevindt zich dus een oneindigheid die 

niet onderdoet voor die grote, totale 

oneindigheid. Stel je voor dat je dit 

kunt visualiseren! ‘Eeuwig leven’ is nog 

zo’n complex begrip. Hoe moet ik dat 

zien? Betekent dit dat je eeuwig leeft 

in je gedachten? Wat is eeuwig? Er 

is enkel het moment. Ik meen dat het 

de apostel Paulus was die zei dat tijd 

het verschil is tussen God en mens. 

Zolang tijd een element van belang is, 

zul je nooit God bereiken, want tijd 

is iets voor stervelingen. Tijd is een 

idee, het bestaat niet. Wanneer je tijd 

weet te overstijgen, ga je op in al het 

andere en ervaar je dat alles ‘God’ is. 

Van alle religieuze opvattingen komt 

reïncarnatie het dichtst in de buurt van 

mijn ideeën omtrent het hiernamaals. 

Ik denk absoluut niet dat de dood het 

einde betekent. Elk einde is een begin 

en vice versa. Alles is cyclisch in de 

wereld. Kijk maar om je heen. Op elk 

niveau in het universum, van melk-

wegstelsel tot atomen, alles draait. 

Ieder materiaal ontbindt en gaat op 

in iets anders. Ik kan niets bedenken 

dat niet cyclisch is, dat ophoudt te 

bestaan en compleet verdwijnt. Ook 

ikzelf, mijn lichaam althans, veran-

dert en desintegreert voortdurend. 

Iedere zeven jaar heeft het lichaam 

al haar atomen en cellen uitgewisseld. 

Sommige onderdelen doen er langer 

over dan andere. De huid ververst zich 

bijvoorbeeld continu terwijl de bot-

ten er een stuk langer over doen. Het 

lichaam waaraan mensen zo gehecht 

zijn is dus voortdurend in transforma-

tie. Er is precies uitgezocht uit hoeveel 

procent zuurstof, koolstof, waterstof, 

stikstof, calcium, fosfor en dergelijke 

het lichaam bestaat. Het lichaam is 

dus slechts een hoop chemicaliën. De 

essentie van wie je bent, staat los van 

het lichaam. Zodra je jezelf als een 

leven ziet kun je een planeet, oceaan 

en al die andere zaken onderschei-

den. Maar wat is leven? Misschien 

betekent sterven dat de illusie dat 

jij ‘jij’ bent – en niet al dat andere – 

ophoudt te bestaan. Het idee dat je 

een afgebakend geheel bent en niet 

verbonden bent aan de rest van het 

bestaan, lost op met de dood van het 

lichaam. Belangrijker dan de dood is 

het huidige moment. Je bestaat niet in 

de toekomst en niet in het verleden, je 

LeOnId
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Leonid Tsvetkov, In Search of the Other, 2011

bestaat enkel in het nu. Al het andere 

is een illusie. Mijn motto is: draag zorg 

voor het huidige moment. Wanneer je 

op dit moment doet wat je wilt doen, 

leef je het leven dat je wilt leven. Dan 

maakt het niet uit wat er straks of in 

het hiernamaals staat te gebeuren, en 

of er wel of niet iets is na de dood. 

Doordat ik het ‘nu’ centraal stel, heb 

ik geen angst voor de dood. Het zal 

eerder een opluchting zijn: de proble-

men, tijdsdruk en deadlines zijn in een 

klap opgelost. Hoe ik begraven wordt 

interesseert me werkelijk geen zier. 

Sinds kort woon ik in Amsterdam. Mijn 

ouders zijn Russisch. Doordat ik veer-

tien jaar in Rusland en veertien jaar 

in de Verenigde Staten heb gewoond, 

ben ik half Russisch, half Amerikaans. 

Er was geen gemeenschappelijk geloof, 

laat staan vaststaande opvattingen 

over het hiernamaals in het Rusland 

waarin ik opgroeide. De ene – atheïs-

tische – kant van mijn familie bestaat 

uit hoogleraren, de andere tak bestaat 

uit boeren. De zomers bracht ik bij hen 

door op het platteland. Ik ontdekte 

dat de mensen daar andere opvat-

tingen hebben. Er is bijvoorbeeld veel 

meer bijgeloof. Ik herinner me dat toen 

mijn opa overleed, zijn lichaam drie 

dagen lang midden in de woonkamer 

werd opgebaard. Alle spiegels werden 

afgedekt om te voorkomen dat de 

dode terug zou keren naar het huis 

en iemand mee zou nemen. Deze en 

andere rituelen ben ik in mijn toen- 

malige woonplaats Novgorod nooit 

tegen gekomen. In Siberië waar mijn 

andere grootvader werd geboren 

geloofde men voornamelijk in boed-

dhisme en sjamanisme. Qua religieuze 

opvattingen zit ik precies tussen mijn 

beide families in.

Leonid Tsvetkov, In Search of the Other, 2011

Installatie; hout, steen, cempanel 

Leonid Tsvetkov maakte voor Afterlife een 

camera obscura verzonken in de grond. Een 

smalle trap leidt de bezoeker naar een kleine 

lichtdichte ruimte. De ruimte is opgebouwd als 

een icosaëder, een elementaire platonische 

vorm bestaande uit twintig gelijke driehoekige 

vlakken, één van de sterkste constructies.  

Door een kleine opening met lens in het pira-

midevormige plafond, tekent zich de omgeving 

van het park af op de wanden. In de installatie 

In Search of the Other staan licht, lucht en 

aarde direct met elkaar in verbinding.

(In samenwerking met Ryan Van Beurden.)
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Nathalie Bruys, Galactic Computer, Portal Machine, 2011

Als ik sterf, ga ik terug naar mijn 

‘zielenfamilie’. Ik ben er nog niet 

helemaal uit wat mijn zielenfamilie is, 

omdat ik twee verschillende beelden 

doorkrijg van de wezens waarmee ik 

herenigd word. Nog altijd schaam ik 

me een beetje om dit te vertellen. De 

ene familie bestaat uit blauwgroene, 

haast doorzichtige gedaanten die 

bewegen alsof ze op de lucht meedei-

nen. Deze wezens zijn lang en hebben 

mooie gezichtjes. Ze zien er te gek 

uit en zijn superlief. De andere fami-

lie is meer elfachtig: met grote oren 

en een soort antennes. Met hen sta 

ik in verbinding. Ik kom ervandaan en 

keer daar weer terug. Ik ben niet bang 

om dood te gaan, nooit geweest ook. 

Laatst stuitte ik op een website waar 

je kon berekenen op welke datum je 

overlijdt. Dat vond ik zo cool! Volgens 

die site word ik 75 jaar, en overlijd ik 

op 5 juni 2051. In werkelijkheid ben ik 

een A4-tje verwijderd geweest van de 

dood. In 2004 heb ik een heftig onge-

luk gehad: ik werd overreden door een 

touringcar. Ik was er bijna geweest, 

het wiel stond al op mijn been. Toch 

dacht ik op dat moment niet dat het 

met me gedaan was. Het was mijn tijd 

nog niet. Er gebeurden allerlei vreemde 

toevalligheden rond dat ongeluk. Dat 

had een geruststellend effect. Alsof 

ik dit moest meemaken voor een 

bewustwording. Ik ben daarover gaan 

lezen. Veel lichtwerkers, mensen die 

met deze spirituele materie bezig zijn, 

stonden pas na een ongeluk of bijn-

adoodervaring open voor mystieke 

dingen. Het heeft er bij mij ook voor 

gezorgd dat ik datgene wat ik altijd 

al ervoer of dacht, serieus ben gaan 

nemen. Eigenlijk was ik me als kind al 

bewust van andere dimensies, maar ik 

dacht altijd dat het fantasie was. Na 

het ongeluk kon ik er niet meer omheen 

dat ik in verbinding sta met iets hogers 

en dat ik informatie krijg over dingen 

die ik moet doen. Sinds deze tentoon-

stelling ben ik dat hogere ‘Galactic 

Computer’ gaan noemen. Meestal 

wordt het aangeduid als ‘het veld’ of 

‘het al wat is’. Toen ik bijvoorbeeld in 

Heemskerk de locatie voor een mogelijk 

kunstwerk kwam bekijken, zag ik direct 

een drijvende witte bol op zee voor me. 

Die ben ik gaan maken. Vaak krijg ik 

informatie door, een titel of een beeld, 

van wat ik moet maken. Wat ik ver-

tel is niet nieuw. Mozart bijvoorbeeld 

noteerde meteen en foutloos de noten 

van zijn stukken. Hij was het als het 

ware aan het ‘downloaden’. Hij was vol-

ledig afgestemd op het veld, zover ben 

ik nog niet. Alhoewel ik er nog steeds 

mee worstel, is een goede afgestemde 

verbinding met de Galactic Computer 

voor mij het belangrijkste dat er is. Ik 

wil dat! Op een bepaald moment ben ik 

me natuurlijk gaan afvragen waarom ik 

zo met deze materie bezig was. Mijn 

moeder was helemaal gek van Jomanda 

toen ik een jaar of twaalf was. In de 

natHaLIe
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huiskamer stonden flessen water voor 

de radio om ingestraald te worden. Mijn 

ouders en ik hebben zelfs een keer 

een bijeenkomst van Jomanda bijge-

woond. Ik vond dat heel gaaf. Ik weet 

dat je contact kan maken met andere 

dimensies. Afgelopen zomer kreeg ik 

een healing met stemvorken. Ik volg 

daarin een opleiding en dan is het van 

belang dat je het zelf ook ondergaat. 

Ik vertelde aan mijn leraar dat ik de 

laatste tijd veel kleuren bij mijn huid 

zag: groen, blauw en paarsachtig. Zij 

zag het ook en schminkte me, precies 

zoals ze het zag. Het resultaat was 

voor mij heel heftig om te zien. Ik her-

kende het volledig. Tijdens een sessie 

de week erna kwam ik in de energie van 

een dier. Door de enorm grote poten en 

de schubben die op mijn huid ‘versche-

nen’ dacht ik aan een soort hagedis. Ik 

was ergens op een berg met oeroude 

magische natuur en ik vond dat gewel-

dig! Ik was heel groot en rende zo hard 

dat ik bijna zweefde. Ineens kreeg ik 

pijn in mijn staartbeen. Mijn leraar, die 

ik nog niets verteld had, zag op dat 

moment een grote staart bij me. Toen 

ze me aanspoorde op handen en voeten 

te gaan zitten, ervoer ik mezelf als een 

draak. ‘Ik wil dit niet’, zei ik hardop. 

Ik vond die ervaring zo stom. Het was 

heel dubbel. Gevoelsmatig vond ik het 

te gek, rationeel vond ik het flauwekul. 

Een ervaring als deze doet me realise-

ren dat er andere lagen van bewustzijn 

bestaan.

Nathalie Bruys, Galactic Computer, Portal

Machine, 2011

Installatie; stemvorken, bio-oscillaties, 

klankkasten, aanslagmechanisme en wandeling; 

gesproken woord, stemvorken, samples en zang

Nathalie Bruys maakte een geluidswande-

ling over begraafplaats De Nieuwe Ooster. 

Aan de hand van een plattegrond maakt de 

bezoeker een 20 minuten durende wandeling 

langs een route die de vorm aanneemt van ‘de 

levensbloem’, een heilige geometrische figuur. 

Gespreksfragmenten van een helderziende, die 

op de begraafplaats aanwezig was, maken deel 

uit van de soundscape. De wandeling komt uit 

bij een klein paviljoen midden in het park, de 

Galactic Computer, Portal Machine.

In de Portal Machine komt de bezoeker in 

aanraking met kosmische trillingen. De com-

positie wordt uitgevoerd door stemvorken met 

frequenties uit de Solfreggio-reeks, zoals  

528 Hz (DNA). Deze ooit door de kerk ver-

bannen frequenties zijn bijvoorbeeld terug 

te vinden in Gregoriaanse gezangen en oude 

mantra’s. Hiermee kon men toegang krijgen 

tot diepere niveaus van het onderbewuste en 

tot andere dimensies. Ze zijn afgestemd op 

ons zonnestelsel en vormen een sleutel tot het 

universum. Zo kan de dood worden gezien als 

een deur naar een volgend leven.

(Galactic Computer, Portal Machine is ont-

worpen en geproduceerd in samenwerking met 

Willum Geerts. De opnames zijn verzorgd door 

Willum Bruys Studios.)

Ik denk altijd wel even aan de dood, 

net zoals je aan seks of eten denkt. 

Soms heb ik er geen tijd voor of zin 

in en ga ik door met mijn bezigheden. 

Andere keren laat ik het toe en denk 

ik erover na. Als ik de dood niet kan 

vatten, neemt een leeg gevoel bezit 

van me. Ik moet dan echt gaan zitten 

omdat ik bijna flauwval, zo beang-

stigend is het. Af en toe zoek ik dat 

nare moment bewust op. Maar meestal 

overvalt het me, soms wel twintig 

keer per maand, soms maar een keer 

of helemaal niet. Het hangt er vanaf 

hoe ik in het leven sta: als ik kwets-

baar ben, slaat het vaak toe; als ik het 

druk heb, blijft het uit. Ik vraag me 

weleens af waarom ik continu zoveel 

te doen heb, andere mensen vervelen 

zich aldoor. Waarschijnlijk werk ik zo 

hard om me maar niet met de dood te 

hoeven bezighouden. Het zou me niet 

verbazen dat meer mensen dat om die 

reden doen. Ik geloof dat er niets is na 

de dood. Af en toe probeer ik me voor 

te stellen hoe lang er dan niets is. Stel 

je dat eens voor: niet éven niets, niet 

honderd of duizend of een miljoen jaar 

niets, maar eeuwig ben je niets meer! 

Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik ben 

niet bang voor de dood zelf. Het zal 

zoiets zijn als een kies trekken: het 

is niet fijn, het duurt maar even en 

het is gedaan. Wel ben ik bang voor 

het moment waarop je weet dat het 

over een minuut gedaan is. Daar kan ik 

me niks bij voorstellen. Dan komt die 

enorme leegte op me af. Mijn geloof in 

het ‘niets’ maakt het leven best zwaar. 

Toen ik gevraagd werd mee te doen aan 

deze tentoonstelling, las ik juist het 

boek Asbestemming van A.F.Th. van 

der Heijden. Het stelt me in bepaalde 

zin gerust dat hij dezelfde opvat-

tingen heeft als ik. Door de dood van 

zijn vader is de schrijver gaan naden-

ken over de zinloosheid van het leven 

en het niets dat erop volgt. Van der 

Heijden kan goed begrijpen dat mensen 

bang zijn voor de dood, en zo graag 

van die angst af willen dat ze zelf-

moord plegen. Ik snap ook dat je zot 

kunt worden van die gedachten over 

dood en oneindigheid. Ik zou graag in 

het hiernamaals geloven, dat maakt het 

leven draaglijker. Mijn moeder wordt 

dikwijls boos als ik zeg dat er niks is, 

want zij meent dat er van alles is. Ze is 

helemaal niet bang om dood te gaan en 

zegt wel eens tegen me: “je zou beter 

moeten weten want het zou je een 

hoop ellende besparen.” Na de dood 

van mijn vader is mijn moeder zich 

steeds meer met het hiernamaals en 

paranormale dingen bezig gaan houden. 

Ze is ervan overtuigd dat ze met mijn 

vader in contact staat en bepaalde 

moeilijke besluiten samen met hem 

neemt. Ze heeft wel rare dingen hoor. 

Een ex-vriendin die ik weinig zag, stond 

onverwacht bij me op de stoep om 

een en ander uit te praten. Een heftig 

gesprek volgde. Direct daarna belde 

nICk
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mijn moeder op, die niet kon weten dat 

zij juist langs was geweest. Zonder dat 

ik nog maar iets gezegd had, stelde ze 

me gerust dat het gesprek met mijn 

ex-vriendin goed was. Ik stond perplex. 

Het komt vaker voor dat ze belt en 

vraagt of er iets is. Altijd klopt het, 

dan is er ook echt iets. Ik wil dan graag 

geloven dat dit geen toeval is, ander-

zijds ben ik daar te nuchter voor en 

besef ik dat je het een los moet zien 

van het ander. Mijn vader overleed toen 

ik negen jaar was. Hij was nog maar 

zesendertig. Ik ben met mijn eenen-

veertig jaar al vijf jaar ouder dan hij 

ooit is geweest. Wanneer ik naar oude 

foto’s van hem kijk of zijn leven naloop, 

zou ik denken dat hij vijftig was. Deze 

man met die grote baard, die een paar 

huizen gebouwd heeft en een vaste 

baan had, was pas zesendertig jaar. 

Zolang je vader nog leeft ben je niet 

de volgende. Ik ben al tweeëndertig 

jaar de volgende. Ik ben bovendien al 

aanbeland in de tweede helft van het 

leven. Tweede helften gaan altijd snel-

ler, of dat nu een film betreft, een boek 

of een vakantie. Ik voel in alles wat ik 

doe dat het leven van mijn vader in mij 

doorgaat. Ik weet dat ik kunstenaar 

ben geworden omdat ik als kind in de 

schuur naast hem zat met een plankje 

en dingetjes, en in het klein deed wat 

hij in het groot deed: bouwen, tekenen 

en beeldhouwen. Ik ga het leven ook 

doorgeven: mijn vriendin is morgen drie 

maanden zwanger. Ik word vader!

Nick Hullegie, Not There, 2011 

Sculptuur; boomstronk, plexiglas

Leegte is niet niets

maar iets dat er is 

wat aangeeft dat er iets mist

Nick Hullegie, Not There, 2011


