Erik Odijk / Op zoek naar het Sublieme
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Verkenner

Voorwoord

Verborgen Landschap

Landschapspark

Van bovenaf lijkt het of Arnhem aan een eindeloos bos- en heidegebied grenst waar je dagenlang zou kunnen rondzwerven. Wie de
stad - via de prachtige parken Sonsbeek en Zypendaal - in noordelijke richting verlaat, valt echter snel ten prooi aan verwarring. Paden
en wegen lopen dood of zijn op een onlogische manier met elkaar
verbonden. In de bossen staan hekken waarachter zich onduidelijke
dingen afspelen. Er ligt een transformatorstation, een oorlogsmuseum,
een militair oefenterrein, een manege, enkele campings, een kazerne,
een snelweg met tankstation maar ook Nationaal Park De Hoge
Veluwe met het beroemde Kröller-Müller Museum, Burgers’ Zoo,
Vliegbasis Deelen en het Nederlands Openluchtmuseum. Bovendien
stuit je overal in het gebied op de restanten van wat eens het grootste
vliegveld in bezet Europa was; Fliegerhorst Deelen.

De resultaten van de Verkenningen spelen ook een prominente rol
bij de ontwikkeling van het gebied tussen de stad en de Veluwe.
Verborgen Landschap wil dit intrigerende gebied namelijk ontwikkelen tot een ‘21e eeuws Landschapspark’. Het spannende karakter
dient daarbij als uitgangspunt. Door het gebied hoofdzakelijk
te laten zoals het is maar het te programmeren en een aantal
objecten - zowel architectonisch als sculpturaal - toe te voegen,
gaat het 21e eeuwse Landschapspark bovendien fungeren als een
‘culturele corridor’, een aangename verbinding, tussen de stad en
de (Hoge) Veluwe. Met de reeds aanwezige ingrediënten natuur,
erfgoed, beeldende kunst en (landschaps)architectuur, kan het
gebied zo de ontbrekende schakel gaan vormen die de Veluwe
dichterbij Arnhem brengt. Verborgen Landschap streeft hiermee een
nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling na waarbij aandacht voor
bestaande maar verborgen kwaliteiten de hoofdrol speelt en
beeldende kunst wordt ingezet als middel om kwaliteiten en kansen
beleefbaar te maken.

Gecamoufleerd als ‘Nederlandse’ boerderijen en schuren en gegroepeerd in een vijftal nep-dorpen bouwde de Duitse Luftwaffe hier meer
dan 900 gebouwen waarvan er ruim 200 bewaard zijn gebleven.
Waaronder ook de reusachtige Grossraumgefechtstand (commandobunker) ‘Diogenes’ waar vanuit de verdediging van het luchtruim
van Noord-West Europa werd geleid. Samen met de nog aanwezige
infrastructuur vormen deze overblijfselen het grootste Rijksmonument van Nederland.
Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied ten noorden van Arnhem verder versnipperd en speelt de krijgsmacht er een grote rol. De helikopters van de Luchtmacht maken regelmatig gebruik van de vliegbasis en
op het complex van de Oranjekazerne is de 11de Luchtmobiele Brigade
ondergebracht. Regelmatig tref je langs de wegen en in de bossen
militairen met volledige uitrusting aan.
Voor de argeloze bezoeker is de status van het gebied onduidelijk: is
het stad of platteland? Een militair oefenterrein? Of geen van allen?

Erik Odijk

Verkenners in 2015 waren Robbie Cornelissen, Marten Hendriks,
Jaap Kroneman en Erik Odijk.
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Om op deze vraag een antwoord te krijgen nodigt Stichting Verborgen
Landschap enkele malen per jaar beeldend kunstenaars uit om als
‘Verkenner’ een tijdje in het gebied te verblijven. Als uitvalsbasis voor de
Verkenners dient het voormalige luchtmachtterrein Kamp Koningsweg
Noord. In 2011 is dit terrein, op initiatief van Harro de Jong (Buro Harro)
en Hans Jungerius (Verborgen Landschap), aangekocht door Kondor
Wessels Gebiedsontwikkelaars. Tegenwoordig heet het Buitenplaats
Koningsweg. In de komende jaren wordt Buitenplaats Koningsweg
ontwikkeld tot een woon- en werkmilieu waarin landschap, natuur,
beeldende kunst en (landschaps)architectuur samenkomen. Verborgen Landschap beschikt in een voormalig legeringsgebouw over een
‘Artist-In-Residence’ waarin de Verkenners kunnen verblijven.
De Verkenners krijgen een vrije opdracht om het gebied vanuit hun
eigen beleving en perspectief te duiden en hun bevindingen weer te
geven in woord, kaart en beeld. Het resultaat wordt in cahiers als deze
gevat en op de website van Verborgen Landschap gepubliceerd.
Uiteindelijk worden alle Verkenningen in een ‘Atlas van het Verborgen
Landschap’ gebundeld.

in het landschap zichtbaar.
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De natuur is onderwerp en drijfveer voor kunstenaar Erik Odijk.
Vaak maakt hij met houtskool, een natuurlijk materiaal bij
uitstek, enorme tekeningen op onbedrukt krantenpapier of direct
op een geprepareerde wand. Voor zijn verkenning is hij echter
met een fotocamera het Verborgen Landschap ingetrokken om er
het sublieme te ontdekken.
Het sublieme
Erik was niet geïnteresseerd in het militaire erfgoed of het
Duitse verleden. Hij was ook niet van plan het landschap
in kaart brengen of een archief van de plek aan te leggen
zoals andere verkenners hebben gedaan. Tijdens zijn
verkenning wilde hij, als onderdeel van zijn langlopende
project The Academy of the Sublime, het sublieme in het
landschap ervaren en die ervaring fotografisch proberen te
vangen.
Om dat doel te realiseren is Erik in totaal twee weken op
het terrein verbleven. De eerste week in maart, tijdens de
overgang van de winter naar het voorjaar, en de tweede
week in juni tijdens de zonnewende. Specifieke momenten
die voor de kunstenaar van betekenis waren in zijn zoektocht. “Het is heel mooi om te zien, de seizoenswisseling.
In de overgang van de winter naar de lente manifesteert de
kleur rood zich nadrukkelijk. Die overgang is zichtbaar in
alles; je ziet de takken van bomen en struiken verdikken.
Ze lopen vol met sap. Je neemt het waar. Dat vond ik wel
een mooi startpunt, om in die periode op pad te gaan.”
Het ervaren van de natuur dus, tijdens lange, doelloze
wandelingen. Binnen de kaders van een traditioneel
romantische houding, op zoek naar het sublieme; een
begrip uit de filosofie dat verwijst naar een esthetische
kwaliteit die het best omschreven kan worden als ‘het
onbevattelijke van dat wat groots is’. Het is de rode draad
door het werk van Erik Odijk.
Schaal
Probleem bij de ervaring van het sublieme in Nederland
is dat we weinig grootse landschappen kennen. Ook het
Verborgen Landschap is klein in vergelijking met de
verstrekkende woestijnen, bossen en bergketens van
bijvoorbeeld Noord-Amerika. Erik heeft het daarom
gezocht op kleine schaal, waarbij je de omgeving denkbeeldig groter moet maken om het sublieme te kunnen
ervaren. “Je moet de omgeving afsluiten in je gedachten,
de snelweg wegdenken, kadreren. Dan ga je beter kijken
naar de details. Je kunt het sublieme vinden in het kleine
als je het kleine gelijkstelt met het grote.”

Alleen op de Hoge Veluwe, daar ervaarde Erik een soort
van grootsheid. Het ongeregelde; het gevoel dat je in de
wildernis loopt. De landschappen rond Schaarsbergen
en Noord-Arnhem hebben die potentie ook, maar daar
zouden misschien andere keuzes moeten worden gemaakt
qua landschapsbeheer om het daadwerkelijk te kunnen
beleven. Maar de kunstenaar had niet de behoefte daar een
voorstel voor te schrijven. “Ik vind het niet zo belangrijk,
ik ben er niet op gefocust. Van mij hoeft men niet vanuit
een landschapsvisie grote ideeën op te leggen. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden.”
Hij heeft daarom via de kaders van de camera het sublieme
vastgelegd zodat men het via 36 foto’s kan ervaren. En
daarbij speelde het weer een belangrijke rol. “Toen ik op
het terrein was waren er heftige voorjaarsstormen. Dat
is het sublieme bij uitstek. Heel erg angstaanjagend met
alle gevaren van dien. Ik heb mooie foto’s gemaakt van
de schade, omgevallen bomen, de heftigheid, de zwarte
hemels boven de uitgestrekte vlakte. Het sublieme in het
weer heb ik daar ontdekt.”
Doelloos wandelen
Een andere manier om het sublieme te ervaren is met
behulp van een bewerkte landschapskaart, die Erik heeft
geproduceerd tijdens zijn verblijf, met zijn wandelroutes
erop afgebeeld. “Ik liep doelloos door het landschap.
Bewegingen langs de paden en dan er weer af, de bossen
in. Als je op een andere manier wilt wandelen en op een
andere manier het landschap wil ervaren, kan je deze kaart
gebruiken.”
Je komt ermee langs de plekken waar Erik zijn foto’s heeft
genomen. Dit om de bezoekers van het landschap de
‘goede plekken’ te laten vinden. “Met behulp van de kaart
kan de sublieme ervaring worden ondergaan. De kaart
geeft ook inzicht in het instinctief lopen en de ervaring van
het lopen zelf. Het gaat erom mensen die op zoek zijn naar
iets bijzonders de mogelijkheid te geven dat te doen.”
Het overgrote deel van de mensen blijft waarschijnlijk
over de gebaande paden lopen, ook omdat het niet overal
toegestaan is van die paden af te gaan. Dit omdat het op
grote schaal struinen door de natuur schade kan aanbrengen. De boodschap van Erik Odijk is om toch die regels
aan je laars te lappen wil je de sublieme ervaring vinden.
“Er zijn zo veel regeltjes in Nederland, er mag zo veel niet.
Maar je moet soms je eigen weg gaan of een variant op die
regeltjes maken. Anders kom je niet op de verborgen en
enigszins verontrustende plekken in dit landschap.”
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1_E.O_3517: Welcome to the Sublime. Duisternis, het Dynamisch
verhevene. Een zekere grofheid en onordelijkheid is te zien op de
voorgrond, resultaat van een bijna ‘clear-cut’ van een boseiland.
De uitgestrektheid vanuit kikvorsperspectief is suggestief door
standpunt en picturaal kader.

2_E.O_3582: Het pad... door de wind bewegende bomen, ruimte in de
reflecterende waterplas waarin die beweging lijkt te verstillen. Ingang. De
waterplas heeft de vorm van een christelijk kruis, betekenis in symboliek
en religieuze associaties, een uitnodiging tot stille overpeinzing.
Zonheuvel is een stuk bos waar aangenaamheid sterk afwisselt met
ruige ondoorlaatbare plekken die wat heftiger zijn in de ervaring, een
dicht lorkenbos. Geënsceneerde verrassingen in de vorm van kleine
heideveldjes.
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The Academy of the Sublime
Nijmegen / Amsterdam
30 September 2014 - 3 Juli 2015

Een korte geschiedenis.
Frankendael Amsterdam. In de late herfst van dat jaar
(2010), de sneeuw was vroeg gevallen, was er de eerste
verkennende bijeenkomst van een groep mensen tijdens
een diner in één van de stijlkamers van het huis.
In samenwerking met Frankendael had ik dit initiatief
genomen om ideeën en stemmingen te peilen van de
uitgenodigde gasten: Jan Dirk Hoekstra, Dirk Symons,
Erik de Jong, Paul Roncken, Anne Hoogewoning, Bernie
Deekens, Marieke Berends, Sylvie en Don Murphy en Jean
Bernard Koeman. We voerden een verkennend gesprek
over het Sublieme in kunst, landschapsarchitectuur en
architectuur.

Aan deze bijeenkomst gingen een aantal gebeurtenissen
vooraf die mijn ideeën over het onderwerp richting gaven.
Een korte geschiedenis waarin de lijnen voor dit idee zich
hebben uitgezet:
2006: BANFF center of the Arts. Hier zijn de eerste
ideeën ontstaan voor De ROCK show (Genk 2014) en The
Academy of the Sublime. Toen in samenspraak met de Britse
kunstenaar Tom Wolseley en beschouwer Bernie Deekens.
2007: Studiereis Verenigde Staten ‘power of place’ o.l.v. Erik
de Jong. Mijn focus in die studieperiode was de ‘arcadische
dualiteit’ en de Meta natuur van de Amerikaanse Nationale
Parken. Hierover ontstond een referaat/opiniestuk dat
mijn positie in de kunst heeft verduidelijkt en zo een nieuw
startpunt inluidde voor de verdere ontwikkeling van mijn
werk en oeuvre.

3_E.O_3546: Een ‘Boomwezen’, aan de rand van een dicht bos,
markering... esthetische opwinding. Een onheilspellend schaduwwezen
danst over de stam. Ik sta op het punt om het bos in te vluchten.

4_E.O_3549: Op een plek uitkomen. Esthetische opwinding. Een zachte
open plek om een tijdje te verpozen, eindeloos slapen en de liefde
bedrijven, op de achtergrond de suggestie van het bos dat weer doorgaat.
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2011: ‘Crown of Creation’. Een platform voor een collectief
kunstwerk in de vorm van een tekening en een aanzet
in mijn beeldproductie voor het sublieme. Plaats van
handeling was de voormalige vliegbasis Soesterberg, een
typisch landschap in transitie.
2014: De ROCK show in het landschappelijke Genk,
gepresenteerd vanuit de ‘Heterotopie als ideale vorm’ in
het Emile Van Dorenmuseum. Een collectief kunstwerk
van gewaardeerde kunstenaars die spraken vanuit een
gemeenschappelijke ervaring van reizen, landschap, stenen
en het sublieme. Frankendaelfellows Bernie Deekens
(als projectcoördinator) en Jean bernard Koeman (als
kunstenaar) maakten deel uit van dit project.
Nu. 2015: Kick off i.s.m. het Verborgen Landschap in
Arnhem, uitgenodigd als Verkenner.

De toekomst
2016 - 2017: Eerste samenkomst van de eerste deelnemers
van de Academy in oprichting waarbij gestart wordt
met een onderzoek. Insteek: d.m.v. onderzoek en een
voorstel voor een tentoonstelling worden de deelnemers,
kunstenaars, beschouwers, musici/componisten,
landschappers e.d., docent van de Academy. Er zijn
kunstenaars benaderd waaronder Frankendaelfellow Jan
Dirk Hoekstra.
Het onderzoek behelst Het Sublieme, de oorspronkelijke
betekenis ervan en alle toegevoegde interpretaties die
het begrip meerduidig hebben gemaakt en zodoende een
betekenis krijgen krijgen in het hedendaagse.
Statement.

The Academy of the Sublime wil een platform zijn voor
beelden en discussie/discours en zich aansluiten bij de
nieuwe tendens van het Metamodernisme waarin vanuit
de voelbaarheid van de geest van het einde een ‘nieuw’
begin kan ontstaan. Het herdefiniëren van de definitie van
het sublieme d.m.v. het ‘loslaten’, een meer relativistische
opstelling (alle kennis is betrekkelijk) staat daarin centraal.
“ We willen géén onderscheid maken tussen de polen
intuïtiviteit en het elementaire. Totale onbevangenheid: de
rust van de directe vertaalslag van het onderbuikgevoel
naar artistiek product”... “ voorbij de grenzen van het denk
- en voelbare.” (Bas van Putten)

Citaten, oneliners en oorsprongen
Enkele opvattingen en gedachten:
Het woord en zijn definitie hebben een lange stamboom.
De oorsprong ligt in het essay ‘Over het Sublieme’ van de
filosoof Longinus. We weten niet veel meer over hem dan
dat hij leefde vòòr Christus. Longinus zag het sublieme
als een schokkende diepingrijpende ervaring - een
sterke emotie, extase en genot-, maar ook als een verlies
van alle redelijkheid. In de sublieme ervaring laten ons
voorstellingsvermogen en onze verbeeldingskracht het
afweten. We worden ons bewust van de ‘bovenzinnelijke’
aard van ons verstand, en voor de beschrijving van dat
bovenzinnelijke schiet onze taal te kort. Het is te groot om
te bevatten. Het stijgt boven alles uit.
“Weidse vlakten, grofheid en onordelijkheid, massiviteit
en duisternis. Het Sublieme ontstaat wanneer er gevoelens

5_E.O_3553: En dat bos gaat door in een suggestieve eindeloosheid van
een monocultuur, boswoestijn, ietwat grimmig. Ritme, ritme, een tapijt
van groen, volgens mij geen bosbes maar een blauwbloeiende plant. In de
diepte de warme tonen van een zonbeschenen open plek die een uitweg
kan bieden.

6_E.O_3570: Dieptewerking van een pad, dichtheid langs de rand,
groene oase, waterbiotoop. Kader als toegangspoort, het lichte mistige
perspectief lokt. Hierin wordt een arcadisch beeld toegelaten...
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als ontzetting opvlammen. Het gedijt in duisternis, leidt
tot machtsdenken en roept een gevoel van gemis op, waar
leegte, eenzaamheid en stilte voorbeelden van zijn. In het
Sublieme overheerst het niet-eindige, de moeilijkheid, het
haken naar steeds maar groter.” (Burke). In deze banale
historische vorm was Het Sublieme de esthetische ervaring
van de schok, van het onmatige, van het onmetelijke en het
onbarmhartige in de natuur.
Edmund Burke beschreef (in een lang essay uit 1757, A
Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime
and the Beautiful) de Sublieme ervaring ook als gevolg
van een intense schok, van verbazing en ontzetting, en
zelfs pijn en angst: “Alle dingen die gedachten aan pijn
en gevaar kunnen wekken, alle dingen die op de een of
andere manier angstaanjagend kunnen zijn, of verband
houden met iets verschrikkelijks, of een vergelijkbare
uitwerking hebben als angst en afschuw, zijn een bron

van het sublieme. Zij zijn in staat de sterkste emotie op te
wekken die de geest kan ondergaan. Objecten zijn subliem
omdat ze een enorme macht uitstralen, reusachtig zijn.
Verwarrend, grenzeloos, grillig, niet te bevatten - zoals in
grote natuurverschijnselen.

‘mooie’ object wordt zo een bevattelijk geheel i.p.v. een
conglomeraat van interessante details.
Het verhevene is primair een natuurervaring. Er is een
verband tussen esthetische en ethische ervaring (volgens
Kant).

Het Sublieme versus het Schone (het traditionele Arcadië).
Het schone genereert een lustgevoel. Het hedendaagse
sublieme wellicht ook? (Erik Odijk)
Kwalitatieve vormenrijkdom is een belangrijk element
in de conceptie van schoonheid. Afwezigheid van
symmetrie en geometrische regelmatigheid, waarin het
verrassende, het onvoorziene en het onvoorspelbare juist
wordt gecultiveerd. Zoals het Engelse landschapspark
ontworpen vanuit picturale principes waarin de verrassing
wordt geënsceneerd. Wel zal er een nadrukkelijke eenheid
moeten ontstaan uit de verbanden van de verbeelding. Het

“Pijn en angst leiden tot het Sublieme als ze ons niet
werkelijk schaden - maar de aanblik wordt alleen maar
aantrekkelijker naarmate ze vreeswekkender is terwijl
we ons in veiligheid bevinden, en we noemen die dingen
graag verheven omdat ze de zielskracht verhogen boven de
normale middelmaat, en ons een vermogen tot verzet van
geheel andere aard laten ontdekken, iets wat moed schenkt
om ons te kunnen meten met de (ogenschijnlijke) almacht
van de natuur”.
De lustervaring door het sublieme ligt hierin dat de
mens als natuurwezen èn als vrij persoon het fenomeen

tegemoet treedt en of ondergaat; als natuurwezen voel je
je vernederd en van elk fysiek houvast beroofd waardoor
je op jezelf wordt teruggeworpen. Nu moet je dus houvast
in jezelf zoeken en je vindt dit in je (zedelijke) bestemming
en in je vrijheid die is onttrokken aan de natuurcausaliteit.
Zelfervaring is hierin de ervaring van het wezenlijke - in je
(fysieke) onmacht jezelf verheven voelen boven de natuur.
(Kant)
“De pessimistisch ingestelde ‘reiziger’, de romanticus,
‘de nieuwe pelgrim’. Hij is de mens die voor zichzelf
problematisch is geworden, die zichzelf heeft ontdekt als
onherhaalbaar innerlijk en die aan deze ontdekking lijdt.
Niets minder dan zijn zielenheil is dat waar hij naar zoekt.
De middeleeuwse pelgrim reisde door een mythische
ruimte. In de romantiek zien we de hermythologisering
van het (Europese) landschap: De mythische plaatsen die

7_E.O_3592: Levenskracht: rood! Vlechtwerk-hekwerk, groenglinsterend
jong blad, hoge dichtheid, waarnemen vanaf de rand (het hek van de
vliegbasis). Patronen.

8_E.O_3557: Hek. Versperring door een boomwezen, zacht van mos,
eindeloosheid, verdwalen. Het monotone wordt versterkt door de
omzetting naar grijsschaal.
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de reiziger bezoekt om zichzelf te kunnen verdiepen zijn
plaatsen in de natuur met grote transporterende betekenis:
gebergte, een meer, een woud, een waterval, een dal maar
ook kastelen en ruïnes.” (Ton Lemaire)
Met andere woorden vergezichten en vista’s (gekaderd
laten ze een arcadisch beeld toe, veelal een duistere vorm.
(Erik Odijk)
In deze context past het Archetype van de Romantische
held.
In de flow zie ik, door een zintuiglijke verheviging als ik
op die betekenisvolle plek uitkom, de sublimatie van de
wereld. (Erik Odijk)

“ Een gedrevene heeft geen identiteit.
Een gedrevene is een gedrevene.
Hij is een armzalig werktuig.
Hij mag slechts dienen.”
“Over het algemeen wordt aangenomen dat de bekende
en bewonderde kunstenaar een persoonlijkheid is, dat
hij een identiteit heeft. Men benijdt hem derhalve, en z’n
omstanders zijn hem er zelfs om gaan haten. De haat en
de afgunst zijn misplaatst en berusten op een misverstand.
Een gedrevene heeft geen identiteit. Een gedrevene is een
gedrevene. Hij is een armzalig werktuig. Hij mag slechts
dienen.” (- Armando - Voorvallen in de wildernis -).
“Niets wordt Subliem zonder verstaander, wiens
vermogen om te ervaren en te doorzien waarin het schuilt,
zélf een Sublieme menselijke kwaliteit is, gevoed door
kennis die het inschattingsvermogen levert voor het

soortelijk gewicht van componisten, schilders, voetballers
en natuurkundigen. Die ontvankelijkheid voor grote
dingen is een ‘godsgeschenk’.” (Bas van Putten)
“Als musici delen wij het besef dat muziek transcendeert,
dat het je op een hoger niveau brengt. Geen musicus kan
weerstand bieden aan Bach of Schubert .“
(Reinbert de Leeuw)
“... maar er is óók een probleem, en dat probleem schuilt in
de totalitaire, meedogenloze exclusiviteit van het streven
naar Het Sublieme. Een spel met zulke grote woorden
verdraagt weinig deelnemers, en die eisen stuk voor stuk
enorm veel ruimte op. Ze benemen het zicht op al het
andere, bossen sterven af, bloemen verschrompelen in hun
schaduw.” (Mariëtte Hageman)
(Hiermee wordt gedoeld op de grote commerciële

kunstsuccessen in de hedendaagse kunst. De grote getallen
op veilingen, kunst als vastgoed. (Erik Odijk)
Het Sublieme ligt buiten onze ‘comfortzone’. Nu staat het
voor extreme fenomenen in voornamelijk positieve zin.
Historisch verwijst het echter naar datgene dat schokkend,
eng, overweldigend, aangrijpend en vaak pijnlijk is. Iets
dat ons bewust maakt van onze vluchtige, nietige conditie.*
*Van ‘condition Humaine’ naar de posthumane kaste... Waar
is de toekomst? “Na 1989 bij de val van het ijzeren gordijn
zien we de ineenstorting van verlangen en inspiratie.”
(Camille de Toledo)

9_E.O_3536: Bos als achterwand. Ook rondom een plek als een doek,
een schilderachtig effect van een theaterdecor. Scherpe voorgrond
waarin het onderwerp zich manifesteert als huid. Een kwalitatieve
vormenrijkdom met een giftige toon, met een echo in de diepte,
repeterende kleuren en vorm.

10_E.O_3567: Werkelijk een subliem beeld, teruggebracht in getint zwart.
De mogelijkheid van een venster, het gelaagde demsterwold laat een
toegang zien. De zonverlichte plekken zijn richtinggevend als ik besluit
het bos verder in te gaan. De duistere omslotenheid met de lichtzuilen in
perspectief geeft intimiteit en kalmeert... prettig alleen zijn.
De mogelijkheid van een tekening.
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De Latijnse origine: hoog, verheven, groots, majestueus
- waaraan men refereerde in de 18e eeuw (bijv. in de
schilderkunst). Tijdens de Romantiek werd muziek
gezien als de meest waarachtige expressie van het intense
sublieme verlangen, dat algemeen bekend stond als de
belangrijkste inspiratiebron voor kunstenaars.
“Door het verwerpen van conventies roepen (post)moderne componisten spirituele gevoelens op met een
minimaal aantal instrumenten en noten en een maximale
betrekking van artiesten en publiek bij hun werk. De
auditieve leegte van John Cage en de repetitieve ritmes
van o.a. Reich, Pärt en Ten Holt zijn kenmerken van de
aanwezigheid van het sublieme, vooral ervaren in de leegte
en ruimte van hun composities” (Kristina Lajosi).
Extreme gevoelens van melancholie en verlies worden
opgeroepen in de ‘flow’ van deze muziek. De spiritualiteit
geeft tevens een groot gevoel van troost bij overgave (E.O).

NB: Subliem is zo’n woord als absoluut, uniek,
voortreffelijk en grandioos - een superlatief zonder
vergelijkbare of overtreffende trap. Het Sublieme wordt
tegenwoordig gevonden in de megahappening(!)

Het sublieme van de technologie
“De abyss van het internet is niet te overzien, noch de
gevolgen van de digitale techniek die steeds meer de
onmetelijke ruimte van ons lichaam penetreert. Het
sublieme dringt nu overal in door, het is een ‘now and
everywhere’. De mens en de kunst zullen voorgoed van
aangezicht blijven veranderen.” (Peter Sonderen)
De singulariteit als toekomst; het technische menselijke
lichaam. Wat betekent straks de flow van het ambacht nog
als techniek alles voor ons doet, voor ons denkt. En wat als
de techniek voor ons gaat beslissen? Is er zoiets als de flow
van techniek? Techniek zal zich altijd blijven ontwikkelen,
los van elke menselijke wil. Wordt uiteindelijk het
biologisch organische het meest bijzonder, zoals eigenlijk
alles waarvan er nog maar weinig is? We worden getuige
van sensationele ontwikkelingen in deze context.

De ongeregeldheden van het verlangen. De staat
van verlangen is een moment waar de mens wordt
overgenomen door een mix van geestelijke- en lichamelijke
gevoelsemotie. Dat gevoel verdringt de ratio en neemt
je over, leid je tot een staat van verwarring, creëert een
sublieme gevoelsruimte die als euforisch of lijden wordt
ervaren.
Verlangen en verlies daaropvolgend. Verlies dat verlangen
genereert. Het domein van melancholie, depressie,
vertroebeling, diepe ervaring met de dood, in een concrete
situatie van smart, of in een landschap, of bij het lezen
van boeken waarin herkenning en identificatie leiden tot
inzicht, verbijstering en geruststelling.
Verlangen naar schoonheid. Verlangen naar sentimentaliteit
(het willen huilen om de ervaring te bevestigen en enig
belang te geven).
Eenzaamheid cultiveren en relativeren.
Totale overgave (the Arch of Perception)

11_E.O_3565: Verder in het Demsterwold, kruipende door kleine poorten
kom je op een mysterieuze zachte plek waar lichtinval zorgt voor vuren
van licht en vlammende mossen, delicaat. Schoonheid vs. bedompte
duisternis. Desoriëntatie als sensatie. Esthetische opwinding.

12_E.O_3625: De hut op een plek! In een kooi van lichtvlechtwerk.
De mogelijkheid van een locatie... De aanwezigheid van een afwezige,
afwezigheid van menselijkheid? De plaats voelt privé, enigszins obscuur,
sporen van activiteiten. Hier een botsing tussen geest en ontregeling. Ik
heb er 5 mooie stenen gevonden.
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De Academy of the Sublime hoeft niet per se een
theoretisch bolwerk te worden maar zal uitgaan van de
kracht van beeld en geluid. Theorievorming zal wellicht
op gang komen en haar plek vinden in het concept van
een voorstel, maar is geen doel of dogma op zich. Beeld en
geluid staan centraal (ervaring), evenals de gedachte dat
een concept tot productie moet leiden.
Ik wil ook héél specifiek iets zoeken buiten de taal. Onze
zucht naar erkenning (in het vakgebied) maar ook in het
maatschappelijke zet onze gemeenschap onder druk. Zie
de strijd tussen religie en moderniteit. Zie het ontstaan van
bewegingen en tegenbewegingen. Ook in het Sublieme
willen we dit herkennen: Dionysisch vs. Apollinisch. Of
in de sublimatie van het geweld naar een aanvaardbaar
mysterie als het om het menselijke gaat zoals in het werk
van David Cronenberg. Het hervinden van identiteit vs. de
‘condition Humaine’, balans - disbalans.

De 1e samenkomst van de Academy moet een
tentoonstelling zijn, omdat dit de enige manier is om een
niet gespecialiseerd publiek te bereiken. Zoals in De ROCK
show * wil ik ook erfgoed een plek geven in de context (als
Archetype of Entourage). Musea hebben de faciliteiten en
budgetten voor bruikleen uit toonaangevende collecties.
Ik denk aan Casper David Friedrich, William Turner en
de Amerikaanse landschapsschilders Church, Coole en
Bierstadt. The Rocky Mountain School, Hudson School,
School van Barbizon, Illuministen uit Noorwegen, Peter
Balke en J.C. Dahl. En niet te vergeten Hercules Seeghers.
Ik wil het begrip bewust oprekken om het weer zinvol
te laten zijn in deze tijd, de 21ste eeuw. Daarom is het van
belang ook de seksualiteit en psychologie te betrekken in
het onderzoek. De ‘cultivering’ van het geweld door de
‘vermaaksindustrie’ en de inzet van mobiele opnames
uit oorlogsgebieden in -voor publiek zeer toegankelijke-

media. Het grote publiek verkent al de grenzen van
het sublieme: namelijk in haar vermaak! Denk aan de
confrontatie met de gruwelijkheden van het geweld in de
media en filmindustrie enz. Het hedendaagse equivalent
van brood en spelen. Wat is er veranderd in deze vorm

van sublimatie? Is de fascinatie en de omgang met geweld
beschaafder geworden door de filters van de media en
filmindustrie? Wanneer is geweld Kunst? Het beeld van
de aanslag op de Twin Towers in New York is hiervan een
subliem voorbeeld. Bestaat het sublieme nog binnen de

* De ROCK show presenteerde zich tijdens de Unie Hasselt - Genk als een
collectief kunstwerk vanuit de heterotopie als ideale vorm: Een ensemble van
gewaardeerde kunstenaars hebben villa Le Coin Perdu (Het huidige Emile Van
Dorenmuseum in Genk) weer tot een pleisterplaats voor kunstenaars gemaakt.
De getoonde werken spreken vanuit een gemeenschappelijke ervaring van
reizen, landschap, stenen en het Sublieme. Samen vormen ze de tuin en het
bos rond de villa om tot een niet-alledaagse beeldentuin. Ook in de villa zijn
getuigenissen te zien van werken die hun oorsprong vinden in het landschap
en metamodernistische vertrekpunten. Vanuit deze gevoelsstructuur komen het
grote verhaal, het engagement, het affect en vakmanschap weer terug. Vanuit
een plaats van anders zijn ontstaat een ruimte van bemiddeling tussen privé en

publiek, natuur en cultuur, het rijk van de levenden en het rijk van de doden,
tussen mensen en goden, tussen de regels van de moraal, de conventie en de
ongeregeldheden van het verlangen. De heterotopie geeft een plaats aan het
onplaatsbare. Hiermee wordt het Emile Van Dorenmuseum een schakel in de
bestaande Rock show in het onplaatsbare landschappelijke Genk, genesteld op
de puinkegel van de Oermaas. Van duivelstenen via geologische assemblages,
langs evenzovele steenlandschappen in de tuinen van burgers, artefacten en
kunstwerken in de openbare ruimte tot aan de cultuurlandschappen rond de
afgedankte mijnzetels. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk stenen te
helpen...

13_E.O_3664: Nostalgisch landschap. Boskathedraal, relikwie uit een
verleden als een eiland in een open landschap. Hoe lang nog veilig deze
vreemde plek in z’n liminele positie? Misschien zelfs historisch subliem,
als schuldig landschap, en ooit een productieperceel van vurenhout voor
de Duitse vliegbasis, een camoeflagebos? Sporen hiervan...
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14_E.O_3604: Kader als Startpunt: de botsing tussen formaat, geest en
beheersing, als ervaring bij het betreden van deze uitgestrekte nattige
grassteppe van roodachtig gras. Een vergezicht met de belofte van nog
eens vijftien kilometer voettocht. Grenzen van fysieke inspanning worden
bereikt in dit onder de oppervlakte ruige terrein. Erdoor. Eruit!
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(beeldende) kunst? En is kunst in staat om meer te laten
zien en horen dan een sublieme ervaring? Zo ook de liefde,
de lichamelijke liefde, lust. Volkssociologie, groep vs. groep
en bonding jong en ouder, balans - disbalans.
De Academy start vanuit de individuele positiebepaling
van de deelnemers. Eenvoudig gevraagd: “Wat is volgens
jou Subliem of wil je als Subliem gaan benoemen?” Hierin
zit de shift naar een hedendaagse begripsuitbreiding.

Òf we tot een manifest komen valt nog te bezien.

15_E.O_3603: Eindeloze verte met transporterende betekenis, een
mathematisch en dynamisch beeld. Leegte, eenzaamheid en stilte die bij
mij altijd gevoelens van gemis en verlies aanwakkeren.

16_E.O_3601: Alléén in de gele steppe, harde, koude wind. Het noodweer
nadert als een blauwstalen muur. Nog veilig, ik buig af naar links.
Deze gehele dag is een dag van de elementen en de geruststellende
afwezigheid van mensen.
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Op zoek naar het Sublieme
in het Verborgen Landschap
Erik Odijk en TAotS

In een klein land als Nederland is het moeilijk, zo niet
onmogelijk, om een puur subliem landschap te vinden dat
voldoet aan de oorspronkelijke betekenissen van grenzeloosheid en het kolossale, grofheid en onordelijkheid,
eindeloze (ritmische) uitgestrektheid die ons zintuiglijke
bevattingsvermogen te buiten gaan. Vrijwel niet in een
geheel samen te vatten.
Ook de gevoelens van ontzetting die opvlammen in deze
context zijn meestal niet te ervaren in ‘onze’ landschappen.
Dit Mathematische Verhevene is vrijwel nooit (of heel
summier) aan de orde in Nederland. Misschien alléén
bij het aanschouwen van de Noordzee in extreme
weersomstandigheden.

Maar het sublieme kan wel op een andere schaal worden
ervaren én ervaren worden in een contextuele uitbreiding
van het begrip Subliem. Om die redenen heb ik het initiatief genomen voor TAotS: The Academy of the Sublime.
In dit -kick off- project van TAotS ga ik op zoek naar de
betekenis van de ervaring in het Verborgen Landschap.
Het ‘doelloos wandelen en struinen’ door het gebied brengt
ons bij beelden, verborgen in het landschap die mijns
inziens tot het domein van het sublieme behoren. Deze
beeldenreeks, gedocumenteerd, wordt uiteindelijk een
werk van 36 foto’s * in een serie, waarin door middel van
de weg van ‘het picturale’ het landschap met zijn sublieme
verborgen plekken geduid wordt. Dit doe ik aan de hand
* een ouderwets fotorolletje bevat 36 opnamen

17_E.O_3630: Weer terug bij ons bomenerfgoed op de Kemperheide.
Deze positie geeft inkijk in de boskathedraal en verraadt de hogere
ligging. Het ritmische patroon van de omliggende akkers buigt de blik af
met de beweging mee, de open plaatsen van het sparrenbos in. Vedute en
vista vice versa.

18_E.O_3672: Aangebrand bos. Brand is een creatieve destructieve
natuurkracht. Ruimte en voedingsbodem voor nieuw leven. Beelden
van vernietiging boeien tòch, er is zelfs sprake van schoonheid in zijn
rauwheid. Natuurgeweld intrigeert in hoge mate en maakt tegenstrijdige
emoties los bij aanschouwing. Dat geldt voor alle vormen van geweld
eigenlijk... in de cultivering en relativering ervan. Het lijkt een
onlosmakelijk deel te zijn van alles dat natuurlijk is of daaruit voortkomt
(cultuur). Associaties met ‘schuldig landschap’.
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van inhoudelijke en formele uitgangspunten verwoord
in probleemstellingen, waaraan ik mijn werk toets en van
waaruit ik een werk maak.
Voor mij is hierin het overbrengen van een gevoel het
meest wezenlijk. In al mijn werk is de bemiddeling tussen
het schone en het sublieme zichtbaar en voelbaar. Zo wordt
de ‘ervaring’ meer aangenaam en gestuurd door lust, dan
dat de ervaring alleen ‘afschrikwekkend’ is. Voor mij is
deze vermenging het waarlijk sublieme. Deze tekst dient
dan ook gelezen te worden in de context van een vrijwel
constante bemiddeling tussen deze twee esthetische
inhoudsbegrippen.

Voortreffelijkheid als extra betekenis doet dan zijn intrede.
Vanuit deze optiek is het mijns inziens ook mogelijk
om van schaal te veranderen. Het Mathematische
op macroniveau. Zo komt de fractalgeometrie in
beeld, de orde in de chaos, het doorontwikkelen van
zichzelfgelijkende vormen op elk denkbaar schaal
niveau. Klein = Groot (vergelijk het geologisch patroon
in het reliëf van het Rhônedal, dat, waargenomen vanuit
satellietperspectief -check je atlas- , zich laat zien als de
schors van een wilg). De onmetelijkheid van dit model
zowel in verkleinende als vergrotende trap wordt zo
subliem door z’n onbevattelijkheid en mysterie. Al het
tastbare en zelfs ontastbare is gevormd in structuren
en verwordt tot structuur. In elk systeem is dit patroon
van Entropie herkenbaar (Entropie is hier een maat van
wanorde).

Er zijn
Ik ben één week in het gebied geweest, vanaf 30 maart
‘15: de seizoenswisseling is vertraagd door neerslag en
terugkerende - en aanhoudende koelte. Ik ben in het
landschap op het kantelpunt tussen winter en voorjaar. Een
moment in de seizoenswisseling dat mij het meest bekoort.
Alle flora, bomen en struiken vooral, doorbloeden. De
sappen gaan stromen, structuren zwellen op in kleuren die
je met bloed associëert, helder rood tot diep rood-paars.
Deze vitaliteit is zo voelbaar en zo zuiver zichtbaar door
de kleur rood dat je ook vrij snel ziet dat die kleur de kleur
van dit getijde is... voordat het frisse groen in zijn dichtheid
het echte voorjaar inluidt.

In één week zijn zeven wandelingen uitgezet, kriskras
door het gebied, schijnbaar doelloos, openminded,
nieuwsgierig en met een zekere mate van kinderlijke
onbevangenheid. Alle wandelingen heb ik uitgestippeld op
een topografische hoogtelijnenkaart van het Veluwegebied
en de aansluiting vanuit het noorden van Arnhem, het
landgoed Schaarsbergen, de toegankelijke militaire
terreinen, het liminele karakter van de Kemperheide
overgaand in het Deelerwoud en het zuidoostelijke deel
van het Nationale Park. We kunnen hier wellicht spreken
over ‘De kaart en het Gebied’.

19_E.O_3540: Bloem. Grillig object, rudimentair. Bomenkiller en pittoresk
object, oplichtend en sporenpoeder uitscheidend. Het rijk van schimmels
en algen is er een van geven en nemen. De esthetische opwinding vind ik
in de details, in de effecten van het tactiele kleine.

20_E.O_3696: Bloedrode schoonheid. Een in detail voortreffelijk en
aangenaam organisme, abstract en lustopwekkend. Een perfecte zachte
structuur, als een wond!
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Mijn foto’s laten de plekken zien waar je op kunt uitkomen
en waar je een sublieme ervaring kan hebben vanuit de
esthetiek van die plek en een emotie die die plek kan oproepen. Mijn ervaring van die plek is natuurlijk particulier
en ingevuld vanuit mijn optiek en opstelling. Het werk
bestond er gaandeweg uit om het sublieme van die plek
herkenbaar en toegankelijk te maken. Die informatie zit in
mijn hoofd en in het raw. bestand (het negatief) van de foto.
De foto’s zijn daarom intensief bewerkt om het karakter, de
onderliggende structuur en de gevoelssfeer van die plek te
versterken. Hier is ook sprake van een vorm van bemiddeling. In de landschapsfotografie wordt vaak teveel de grens
opgezocht van vervreemding door bewerking. Váák die
grens overschreden waardoor het beeld terecht komt in het
gebied van de regelloos woekerende verbeelding. Ik vind
dat een fotograferend kunstenaar, om tot schoonheid te
komen, niet de realiteit uit het oog dient te verliezen.

Een schilderachtige esthetiek is het resultaat van het
picturale kader. In deze esthetiek zijn de sferen van het
‘Romantische Hollandsche Landschap’ voelbaar. Ook het
nostalgisch landschap maakt deel uit van deze esthetiek.
Heldere onderwerpen als het pad, de beslotenheid,
ruimtelijke ervaring, aan de rand, geënsceneerde
verrassing en overgave aan de natuur, de ‘ervaring van er
zijn’, zijn de lijnen van waaruit de beelden zijn gemaakt.
Waar we in Nederland wél mee te maken hebben op een
meer angstaanjagende schaal is het weer. Gedurende mijn
verblijf in het landschap werd het geteisterd door een
reeks zeer heftige voorjaarsstormen. Voor mijn 56- jarige
harde schijf was dit een relatief actuele update. Alles
dat vertrouwd lijkt is aan veranderingen onderhevig
door ingrijpende klimaatveranderingen die aan de
hand zijn. Ik ervaar het weer als ronduit chaotisch, nog
onvoorspelbaarder en heftiger in haar aard. Ik ervaar dat

als een verstoring van mijn routineuze seizoenservaring.
Lichaam en geest moeten zich steeds weer snel aanpassen.
Die onvoorspelbaarheid en die heftigheid vind ik
angstaanjagend. Die hectiek beïnvloedt ook mijn systeem,
op een opdringerige manier. Ook onze infrastructuren
blijken kwetsbaar en dat voedt onzekerheid en ontneemt
ons een beetje de illusie van controle (bijv. de maakbare
natuur). Maar de effecten zijn fenomenaal. In deze
verschijnselen ervaar ik het Dynamisch Verhevene van
natuurkrachten en geweld.
De invloed op het landschap is evident; sporen
van verwoestende windvlagen in de bossen, de
wateropeenhopingen, het gebrul van de storm die zelfs
de geluidsmuur van de A12 overstemt... Dichte bossen
zijn opeens gevaarlijk, wegen en paden versperd. De
storm breekt het landschap open en laat ‘t in wanorde

achter. ‘She is a shaper, the great destroyer’. De ervaring,
die week in het landschap, voelde als een aanwezigheid
in een achttiende eeuws romantisch schilderij, toen
natuurdynamiek een geliefd thema was. Het doorbloeden
van de flora, slagregens die zich weven door heftige
opklaringen heen. Dramatische wolkenjacht, blauwe
luchtgaten in ‘green en red shade’. En vrijwel geen mens te
bekennen...
Het vereist welhaast literair-ambachtelijke kwaliteiten
om mijn tweede verblijf van een week op en rond Kamp
Koningsweg te beschrijven. Ik was er in de week volgend
op de zonnewende. De koele en mysterieuze sfeer van
het licht gedurende die hele lange dagen is meeslepend
indrukwekkend. Het landschapsgebied behoort voor
m’n gevoel tot het noorden, ook gezien de ligging
boven de meeste door Nederland kruisende rivieren.
Het is er neerslagrijker (al jaren de natste plek) dan de

21_E.O_3689zw: ‘Arch of Perception’ # Overgave. Fysieke vrijheid.
Botsing tussen formaat, geest en beheersing. Zedelijke bestemming en
aan de natuurcausaliteit onttrokken vrijheid. Het picturale kader laat
een Arcadisch beeld toe. Het spel in deze fotoserie toont posities en
uitdrukkingen van het Archetype van de Romantische held. Innerlijke
Emigratie.

22_E.O_3698: Schoonheid in groengeel. Iets héél fysieks, die zachtheid
van een subtiele structuur.
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stuwwallandschappen ten zuiden van de Waal. Bij een
bewolkte hemel na een dag en nacht met veel regen zijn
de kleuren intens. Alle groene bodems reflecteren het
licht naar het wolkendek en weer terug... Grasvelden
in de park- en steppebossen zijn haast fluorescerend.
Te midden hiervan natte doorweekte boomstammen
met diepzwarte en rode tinten die fel contrasteren met
de zachte groene deken van licht en helder oplichtende
korstmossen. Een indrukwekkende stilte met alleen vogels.
Veelvuldige ontmoetingen met wilde dieren maken de
rondwandelingen bijzonder waardoor Ik me intenser
betrokken voel met mijn omgeving. Spannender.

Visie op het toekomstig Landschapspark.
De aaneenschakeling van parken lijkt hier de opgave.
Sonsbeek, Zypendaal, Veluwse landschapsparken in
Engelse romantische stijl leiden je de stad Arnhem uit...
Op Landgoed Schaarsbergen begint de verkaveling,
productiepercelen afgewisseld met ‘terug naar de
oorsprong’ experimenten, eiken- en beukenlanen,
gemengde bossen en percelen met monocultuur*. Bij
Waterberg een heuse beukenketel. Eigenlijk voor elk wat
wils. Naast de hippische sportbeoefening vind je ook
volkstuinen in het gebied, deze enclaves beginnen al ten
zuiden van het Rijnstate ziekenhuis dat ook een schakel is
in het landschapsexperiment**. Het Arcadische Warnsborn

is af! Te midden van die parkbossen private property,
campings en bungalowparken.
Terug naar het Schaarsbergse landgoed. Er zijn daar
prachtige stukken bos te ontdekken, met name in de
perifere zones van de Defensieterreinen. De percelen zijn
klein daarentegen, je bent er zo weer uit, op een veilig
pad... Daar zijn er net iets teveel van. Je ziet dit verschijnsel
ook op de stuwwal van Montferland. Een prachtig bos
met mooi oorspronkelijk Beukenhakhout, zeer lange
zichtlijnen via lange doorgangsroutes. Hieroverheen ligt
een dicht grid van paden, ook voor die paardensport weer,
dat het woud versnippert en haar sfeer ondermijnt. Op de
stuwwal van het Reichswald kun je zien hoe het wel kan.
Ook hier het grid van productiepercelen maar daar zijn wel

* Demsterwold van sparren. Hoge dennen. Berken. Plantagewoestijnen
met jonge beuken of eiken.

** De stenen van de Kemperheide. Het Rijnstate ziekenhuis gesitueerd in
een droogdal in Arnhem Noord is een schakel in de Veluwse natuur. Het
nieuwe masterplan voor de omgeving van het ziekenhuis beschrijft ook
de doelstelling om oorspronkelijke gebiedseigen natuur terug te brengen.
Voor een vrijgekomen patiotuin, schakel tussen oud- en nieuwbouw

heb ik een landschap ontworpen dat een contrapunt is voor het Veluwse
karakter van het (geplande) omringende landschap. Onder de titel
Holodeck heb ik de mogelijkheden van een eiland als startpunt genomen.
Een groot zandlichaam met zwerfkeien zal het resultaat zijn. Het
zandlichaam met reliëf is geel en oranje van kleur en zal zich in de loop

dichtgegroeide paden en diagonalen. Conservering van
beukenketels in zogenaamde Naturwaldcellen.
Kortom meer verwildering Duitse stijl... Het Reichswald
is naar mijn mening één van de mooiste bossen in het
stuwwallandschap in dit deel van de Benelux en het
grensgebied met Duitsland.
Wil men een landschappelijk statement maken vanuit
de ideeën van het sublieme dan kan je het landgoed
Schaarsbergen het beste ontwikkelen naar een grootschalige monocultuur; een boswoestijn. Zo’n monumentale
uitgestrektheid komt het dichtst in de buurt van de uitgestrektheid en ‘het gaat maar door gevoel’ van het Natiovan de jaren ontwikkelen als een pionierslandschap. In dit landschap is
een verzamelplaats gedacht van zwerfkeien. Een groot deel van de stenen
heb ik gevonden in het verborgen landschap tijdens mijn verblijf. En een
groot deel komt uit de akkers van de Ritsaerthoeve op de Kemperheide.
Objecten die zijn meegevoerd met de oerijssel.

23_E.O_3683zw: ‘Arch of Perception’ # Onderwerping. Berouw, verdriet
en eenzaamheid. Reiziger / Romanticus.

24_E.O_3608: Stenenweide. Een plek in een wildernis met sporen.
Historische context van het Nationale Park en de aangrenzende
vliegbasis. Ontginnen, opgraven en plaatsing van de objecten kunnen een
hernieuwde betekenis genereren. De stenen hebben hulp nodig.
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nale Park. Vanuit het oosten kan de Koningsheide worden
doorgetrokken dwars het gebied in via het Klein Heidekamp als onderbreking waarbij wel een Demsterwold
in de hoek A12 en Klein Heidekamp intact mag worden
gehouden. Dat is namelijk al een sublieme plek. Via die
corridor kan er ook meer wild toegang vinden tot het
gebied. Van zuid naar noord en vice versa zie ik in die
monumentale monocultuur een meanderende holle weg,
omzoomt en beschut door eiken die als eikenstubben
ontwikkeld kunnen worden voor een langere levensduur
en beperkte hoogte (vgl. de Franse berg in het Nationale
park). Die dieperliggende schaduwrijke, schemerige ader
zal een bescheiden doorgang behoeven onder de A12
door: een tweederde ronde buis, afmetingen fietstunnel,
vormgegeven als begroeide spelonk. Aan de noordzijde
van deze doorboring de kruising met de lijn van de
Koningsheide en het toekomstig wildcorridor.

Ik heb in mijn wandelingen bewust een deel van het
Nationale Park, het Deelerwoud en het zweefveld
betrokken om een idee van het gebied te krijgen. Het
Nationale Park is zondermeer Subliem in z’n schoonheid
en wildheid. Echo’s hiervan in de vorm van heidevelden
buiten het park, zelfs tot in het arcadische Warnsborn en
zelfs al in hartje Arnhem (Bartokpark). Maar men moet
niet overdrijven met deze aanpak, er geen dogma van
maken. Doe eens een experiment met een essenbos, of
creëer ergens een snoer van vijvers zoals in De Maten
tussen Genk en Hasselt in Belgisch Limburg. Die vijvers
liggen ook in gebieden met heidecultuur en hebben een
19e eeuwse oorsprong in het toen woeste kempische
landschap. Dichterbij vind je de Hatertse vennen ten
zuidwesten van Nijmegen waar ook vijvers zijn te
midden van een recentelijk gerestaureerd, nu meer open
heidelandschap.

Tussengebied
Het meest interessante gebied in het Verborgen
Landschap is het stuk Kemperheide (nu nog gepachte
akkergrond van de Ritsaerthoeve) achter de enclave
Kamp Koningsweg. Dat gebied is ‘limineel’; ertussenin.
Eerst ruig en ongedefinieerd, overgaand in een cultuur/
boerenlandschap dat stuit op de hekken van de vliegbasis
en haar uitgestrektheid, weer overgaand in de meer
open woeste gronden noordelijker. De bosarchipel die
als uitloper van Landgoed Vrijland dit gebied insteekt is
prachtig werkterrein voor TAotS. Er staan nog zeer hoge
fijnsparren (ooit bedoeld voor vurenhoutproductie?)
op de kop die het bos een sfeer geven van een Gotische
bomenkathedraal. Het gebied oogt en voelt nostalgisch.
Houden zo, wat mij betreft. Hier even géén open Veluws
statement maar een werkbos en een zetel voor een (niet

stadse) vedute. De sparrenkop dient gezuiverd van
ondergroei en kreupelhout, zodat een moskussenrizoom
kan ontstaan en de plek als volwassen en ruimtelijk
demsterwold aantrekkelijk wordt om er te verblijven.
Richting vrijland kan er worden uitgedund en een
gemengd parkbos ontstaan met arcadische grasveldjes
voor ‘Petit dejeuner sur...’ en andere arcadische genoegens.
De plek wordt omringd door eerder genoemde akkers en
het lieflijk gelegen boerenbedrijf. Niet gaan ‘teruggeven’
aan de natuur maar conserveren. Geef op termijn een
akker vrij voor verkaveling tot kleinschalige land- en
tuinbouwactiviteiten van burgers die zelf voedsel willen
verbouwen.

25_E.O_3599: Getrapt Landschap. Dit pittoreske object markeert een
standpunt van waaruit het landschap kan worden bekeken waarna ik
het kan betreden. De zachte grijstonen in de dieptescherpte dromen me
het gebied in. Prachtige vloeiende beweging in deze dode stomp. Het
sublieme in het kleine genereert een ‘flow’ het achterliggende landschap
in totdat het beeld oplost in de mist. Het object kan ook als symbool
bemiddelen tussen ruigheid en een melancholisch arcadië, toekomstige
nostalgie als bijkomend effect van de licht gesolariseerde zwart-wit foto.
Er is sprake van vluchtgedrag.
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Géén grootschalige recreatie liefst. Er moet ook ruimte
blijven voor de ongeregeldheden van het verlangen en
daaruit vloeiende ontmoetingen die momenteel plaats
hebben op achter de boerderij gelegen rolbaanenclaves.
Voor ìn de bomenkathedraal zoek ik een locatie voor een
Introspectieput, een graafkunstwerk op een opengewerkte
plek. Een plek voor samenkomst, uitzicht (het bos ligt op
een verhoogde stuwing), ruimte, schaduw en sparren. Het
gehele gebied achter het Kamp is een soort niemandsland
in z’n sfeer en gevoel... eigenlijk bijzonder in een gebied
waar nogal wat -zichtbaar- in eigendom is.

Laat er kunstenaars in werken in samenspel met de
biotoop/plaats en zorg dat de overijverige* zaagjongens
die het Kamp bevolken hun handen ervan afhouden.
Kan het Kamp Koningsweg een dependance worden van
TAotS? Ik denk van wel. Een netwerk van dependances in
natuurgebieden en presentatie-instellingen is een doel. Zo
zijn de Nettlecombestudio’s, gelegen in een klassiek Engels
landschapspark in Exmoor Somerset, de eerste officiële
locatie van TAotS.

* Tijdens de voorjaarsstorm zijn er op een late avond twee eiken geknapt
op het Kamp Koningsweg. Een prachtig subliem beeld, intensief en
confronterend, en vers! Een gemiste kans voor een bijzonder plekje op
het gestructureerde Kamp Koningsweg. De ravage was bij het krieken
van de dag reeds verzaagd en opgeruimd, voor de veiligheid volgens de
zaagjongens. Boeh! Dat is veiligheid achteraf zou ik zeggen.

Over sublieme beelden gesproken... het gerommel in het bosgebied achter
de hekken van het Kamp en bij een perceel van de buren, nog ten dele
afgescheiden door NATO prikkeldraad. Menselijk gerotzooi, clearcut en
dergelijke leveren soms beelden van grote wanhoop op.

26_E.O_3534: Mimicrae. Alle kleurtonen op deze plek in het bos hebben
vrijwel dezelfde waarden en omgezet in mid key grijsschaal abstraheert
het beeld. Ik onderzoek hier de mogelijkheden van een tekening. Het
concept van die tekening is kalmte, een zachte houtskoolhuid die zich
verfijnd toont zoals textiel, een weefsel. Dit concept, als zacht weefsel,
moet in het tekenproces uitmonden in een zelfgenererend handschrift
waarin uniformiteit het beeld in het domein van het sublieme laat
imploderen. De botsing tussen formaat, geest en beheersing ligt in
de ambitie om ontregeling in de waarneming uit te lokken en een
dwingende (zachte) kracht op te leggen.

De voormalige vliegbasis Soesterberg in het Utrechts
landschap en het Emile Van Dorenmuseum in Genk op
de Belgische Kempen zijn plekken waar beelden zijn
achtergelaten; ‘Crown of Creation’ en ‘De ROCK show’.
Ik hoop op feedback van de initiatiefnemers van dit project
en de gebruikers van Kamp Koningsweg. Die feedback kan
een weg effenen voor samenwerking en kunstprojecten.

					

Erik Odijk.
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27_E.O_3530: Een zacht boomwezen, intens groen te midden van een
paars-rode rust. De lijnencompositie maakt overal contact met het kader
om een doorgaand lijnenspel te suggereren. Er is hier een verhouding
met de menselijke maat en de reflectie van menselijke gevoelens langs de
weg van de ‘pathetic falacy’ die zich voornamelijk richt op bomen in de
herkenning van menselijke vitaliteit. Herkenbare actie en expressie in de
gestalte van een bezielde levensvorm.

28_E.O_3618: Storm... Oorlog? De sepianostalgie in dit landschap met
schade associeert met de oorlog waarin Arnhem decor was van een
belangrijke historische geallieerde actie, gedoemd tot die verschrikkelijke
nederlaag. Naast het kapotgeschoten en verlaten Arnhem zullen in de
omringende natuur ongetwijfeld kapotgeschoten bossen en landschappen
zijn achtergebleven. Het schuldige landschap doet verslag van het
machtsdenken dat ook zijn oorsprong vindt in het sublieme: “Het

Sublieme ontstaat wanneer er gevoelens van ontzetting opvlammen, het
gedijt in duisternis, leidt tot machtsdenken.” (Burke). Deze onordelijke
grofheid past ook in het dynamisch verhevene van natuurkracht en
geweld. Probeer je het donderend geraas waarmee deze beuk met zijn
verpletterende volume neerstort eens voor te stellen. Wodans hoestbui
verleidt me tot religieuze associaties omtrent het Pantheïsme.
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Inhoudelijke en formele uitgangspunten

Voor inhoudelijke en formele uitgangspunten van mijn
eigen werk in de context van het sublieme verwijs ik naar
de volgende tekst waarin probleemstellingen zijn verwoord
die direct in het vocabulaire passen van de begrippen en
ervaring van het sublieme (landschap, natuur). Dit naar
aanleiding van het werk van o.a. Burke en Kant.

Onderstaande uitgangspunten vormen de leidraad voor de
TAotS kick off binnen het project ‘verborgen landschap’,
een ambitie om een 21ste eeuws landschapspark te ontwikkelen
aan de noordrand van Arnhem. Binnen deze visie wordt
een ‘vergeten’ bos’ een programmeerbaar volume (Stichting
Verborgen Landschap). Het Kamp Koningsweg is daarbij de
centrale basis voor de activiteiten van kunstenaars, architecten,
landschappers en initiatiefnemers. Er wordt tevens gekeken of het
kamp een dependance locatie kan zijn van TAotS, als inhoudelijke
plaats of verder gedefinieerd in de vorm van een projectlocatie
in het achterliggende landschap van de Kemperheide. Daarvoor
is voldoende feedback nodig vanuit de residerende groep
kunstenaars, landschappers en initiatiefnemers, alsmede een
fysieke plek i.s.m. Proposalbase.
Het onderzoek zal zich toespitsen op het verblijf in dat landschap
en het beschrijven van de ervaringen daar ter plekke in een
fotoserie, die getoetst is aan onderstaande uitgangspunten. Een

wandelkaart met de wandelingen waarin de beelden opgezocht en
ervaren kunnen worden wordt door mij overlegd.
Erik Odijk over esthetische opwinding: Een
waarlijk subliem landschap onderscheidt zich van
een meer arcadisch en/of cultuurlandschap door de
gedetailleerdheid of doortekening op grote schaal.
Dat effect is bepalend voor de heftigheid waarmee dat
landschap zich aan de toeschouwer presenteert. Deze
onmetelijke veelheid van details is ook terug te zien als
je je blikveld verplaatst in schaal. Dan valt bijvoorbeeld
de gedetailleerdheid op van de huid van natuurlijke
objecten zoals bomen, stenen, bloemen of de rijkheid van
onderdelen van een landschap. Dit effect veroorzaakt ook
de psychedelische ervaring van flow (John Muir). Het gaat
hier om het besef dat alles stroomt op elk schaalniveau
(fractals) waardoor ook de grenzen tussen groot en klein
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vervagen. Ziedaar, het Sublieme wordt zichtbaar in het
kleine, waarbinnen het zich met meer zachtheid, gladheid
en subtiliteit meer als een schoonheidservaring voordoet.
Textuur en structuur zijn zo tactieler, toegankelijker en
staan beter in verhouding tot de eigen lichamelijkheid en
menselijke maat.
Erik Odijk over het picturale kader: Een stap om het
onmetelijke/niet-eindige te ordenen in een schilderachtige
esthetiek. Het benadrukken en isoleren van vorm dan
wel flow. Het biedt de mogelijkheid van een venster: er
buiten staan en er in kunnen stappen. De mogelijkheid
van verdergaande abstrahering; ofwel formeel ofwel
door betekenisgeving zoals een verhaal. Het kader geeft
intimiteit. In de zoeker van de camera gedurende het
fotograferen of in de representatie van het onderwerp
in een kader. Bij mij zijn die kaders identiek. In de

29_E.O_3653: Het oplossende bos. Dit is één van mij favoriete foto’s
gemaakt in ‘mijn bomenkathedraal’ weer terug op de Kemperheide. Het
mengsel van menselijke activiteiten, dat altijd wat rotzooierig overkomt
door de ontregelende wanorde en de sfeer van de plek, roepen een zeker
gevoel van tijdloosheid op (?) In mijn werk in het landschap komt er
altijd het moment van ‘op een plek uitkomen ...’ Dat was zo’n moment.
De betekenis van niemandsland die dat stuk bos m.i. heeft, inspireert mij
tot ideeën om me die plaats toe te eigenen voor een graafwerk met een
scala aan toegevoegde betekenissen. De straks gecreëerde introspectieput
maakt de plek tot een locatie voor een gelaagde ervaring zowel op fysisch
als op psychologisch vlak. Dat kan zelfs via een spirituele route.

30_E.O_3702: De rode wig. Aanschouw een klassieke eikenwildernis op
behoorlijke schaal, met mysterieuze roodbloedende takkenophopingen
die zich als een driehoek in de compositie manifesteren. Schuilplaatsen in
een schier eindeloze monocultuur, iets met dieren.

compositie in het beeldkader ligt de betekenis van het
onderwerp vast. Kader als toegangspoort. Waarnemen
vanaf de rand, de grens. Toegankelijk versus ontoegankelijk, uitzichtpunt (vista) versus ‘wand’ of ‘hek’ (huid of
vlechtwerk).
Volgens Burke pag.42: “In de kunstliteratuur werd tegen het
einde van de 18e eeuw een nieuwe esthetische categorie ingevoerd
die precies het midden hield tussen het sublieme en het schone.
Er zijn in de natuur dikwijls taferelen aan te treffen die door hun
onregelmatigheid duidelijk niet voldoen aan de regels van het
schone maar de grootsheid missen van het sublieme. Ondanks
hun grilligheid is de emotie die zulke dingen oproepen eerder
aangenaam dan schrikwekkend... Pittoreske objecten hebben
met het sublieme het ruige en onregelmatige gemeen, maar
zij stemmen, zoals een overwoekerde ruïne, eerder tot stille
overpeinzing dan dat zij de beschouwer overweldigen en buiten
zichzelf brengen.”

Volgens Kant is kwalitatieve vormenrijkdom een belangrijk
element in de conceptie van schoonheid. Afwezigheid
van symmetrie en geometrische regelmatigheid. Het
verrassende, het onvoorziene en het onvoorspelbare
worden gecultiveerd, zoals in een landschapstuin of park
(het Engelse landschapspark ontworpen vanuit picturale
principes); de enscenering van de verrassing. Wel zal er een
nadrukkelijke eenheid moeten ontstaan uit de verbanden
van de verbeelding. Het ‘mooie’object’ wordt zo een
bevattelijk geheel i.p.v. een conglomeraat van interessante
details. Het eerder genoemde effect van flow waarin het
ambacht zich manifesteert en zich vrij ontwikkelt uit de
producten van de verbeelding, een trance... De schoonheid
staat dus midden tussen monotone regelmaat en de
regelloos woekerende verbeelding.
Een conclusie kan dan zijn dat mijn bemiddeling tussen
deze twee uitersten schoonheid als doel heeft.
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Erik Odijk over religieuze associaties: Het dichts
bij het Pantheïsme, hierin zijn de dingen van de
natuur onzelfstandige uitvloeisels van een goddelijke
zelfstandigheid. De creatieve scheppings- en
vernietigingskracht van de natuur. Het systeem van onze
planeet als een spiraalvormige, cyclische ontwikkeling
waarin de mens slechts een natuurlijk onderdeel van is,
weliswaar met een belangrijke invloed, als deelnemer en
als bewust toeschouwer. (theorie, het geheugen van de
aarde)

31_E.O_3541: Patroonkopie. Gezwel en bloem, bomenkiller. Schimmels
kunnen bomen behulpzaam zijn in een ontwikkelingsvoorsprong, iets
van geven en nemen. In dit geval is de schimmel opruimdienst. In de
gedaanteverwisseling begint een proces van humusvorming.

32_E.O_3610: Architectuur met doorgang. Het picturale kader geeft
met de kleur rood een schilderachtige esthetiek mee aan het beeld
dat associaties oproept met een oudhollandsch landschapsschilderij.
Nostalgie die me terugvoert naar doeken uit de 16e en 17e eeuw. Het rood
is zo Breugeliaans. De kleine ijstijd als dynamisch verheven tijd waar
wellicht de oorsprong ligt van de voortreffelijk superieure Nederlandse
schaatssport.
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Erik Odijk over het vluchtgedrag: Van toepassing is het
bos of het weiland in vluchten tijdens een wandeling,
van het pad af om toegang te krijgen... In sublieme
berglandschappen waar je vaak nauwelijks van het pad
af kan of mag word je geconfronteerd met een immense
schaal die soms moeilijk te bevatten is. Dan vlucht je in
het detail dichterbij, steen boom bloem waterval bosrand.
Wegvluchten van mensen.

Erik Odijk over de botsing tussen formaat, geest en
beheersing: De combinatie van ontregeling en verheffing
is kenmerkend voor een subliem kunstwerk. Verheffing
gaat over het sublieme natuurbeeld, over schoonheid en
grootsheid en monumentaliteit. Monumentaliteit is ook het
uitgangspunt bij juist het kleine werk.
Ontregeling doet zich voor na het filteren van het
oorspronkelijke fotobeeld. Uniformiteit, een ander
kenmerk van het sublieme, uit zich in het zichzelf
genererende handschrift/tekenproces. Sterk gericht op
een ritmische tekenbeweging die zichzelf doorkopieert
en zich ook onttrekt aan regels voor een klassieke
beeldopbouw. Het tekenambacht is hier vaak te vergelijken
met die van textiele werkvormen zoals weven, haken en
breien (beheersing). Op het grote formaat is het effect
van verheffing evident en heeft het te maken met de
dwingende kracht van het beeld en het stromen van het
materiaal (vooral bij werk in situ) en de uniformiteit van
vereenvoudiging en grofheid van het materiaal.

Bij atelierwerken op groot formaat is meer de beheersing
de sleutel tot verheffing (vooral bij één van mijn latere
werken waar de hybris van de lijn een veel serener beeld
oplevert). Bij de fotografie werkt het eenduidiger, als
contrapunt voor de tekening (toevoeging van extra beelden
bij een gegeven beeld). De context van de plek of het
landschap, het resultaat van de wandeling, (gevoelsimpuls,
meerstemmigheid), nadrukkelijker in de sfeer van het
landschap en documentair. In de fotografie is het kader van
belang met name in de duiding van de plek/plaats. Het
sublieme wérk staat toe om te ontsnappen uit de alledaagse
banaliteit, verlangens aan te wakkeren.
De in situ werken confronteren de toeschouwer met zijn
eigen lichaam, zoals in performancekunst. De foto’s en
de bloemenfilms zijn minder onderhevig aan ideeën en
betekenisgeving van toeschouwers en daarom geschikter
om gevoel en sfeer te communiceren.

Erik Odijk over afwezigheid van ‘menselijkheid’:
Wanneer wordt een subliem landschap een paradijselijk
landschap of picturesque landschap? Symbolen kunnen,
ruïnes kunnen (aanwezigheid van de natuur in de cultuur.
Ruïnes staan ons toe om ons heden als toekomstig verleden
te zien. Toekomstige Nostalgie! Het melancholische
Arcadië dat voelbaar is in de zwart-wit fotografie/
tekening).

33_E.O_3612: Structuur en vorm. Esthetische opwinding en een
vernieuwde herinnering aan de plek. In het arcadische Warnsborn,
op deze plek is geschiedenis geschreven. Het eerste Nederlandse
vliegongeluk. Het Metafysisch verhevene hand in hand met het
Dynamische, over sublieme ervaringen gesproken. Er moet iets zijn met
de wind op die plek... Het monument ter herinnering draagt bij aan een
‘picturesque’ landschap. In het volgende heideveld in dit parklandschap
zijn de grafheuvels herinneringen aan een oerverleden waarin het
ervaren van het Sublieme als zodanig een luxe lijkt. Het vuur brandende

houden om te overleven, misschien al een mythische wereld toen van
cyclische herhaling, het begin van een Traditionele agrarische ruimte:
die bestond uit drie zones, van centrum van de bewoning via akkers en
weidegronden naar de onbewoonbare woeste gronden. Oorspronkelijk
was die agrarische ruimte de open plek in het bos die naar buiten toe
werd ontgonnen en in cultuur gebracht totdat al deze verzamelingen
elkaar raken en er nauwelijks woeste grond over is, die dan in reservaten
beschermd diende te worden.

34_E.O_3596: Stomp! Dit pittoreske object toont huid, structuur en
textuur, zachtheid en fijnheid. Een lichaam in ontbinding.
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Erik Odijk over De Reis/Innerlijke Emigratie/zoeken
naar een thuis in jezelf.
De Reis is precies de wijze waarop een naïef ik tot
zelfbewustheid wordt gevoerd. Door je te laten
vervreemden van je oude ik om er een nieuw ik voor
in de plaats te krijgen. Die reis is vaak een aanslag op je
bewustzijn. Bewustzijn en beproeving, kennis en pijn,
worden met elkaar verbonden... Het reizen is daarom
als inwijding in het andere, inwijding in zichzelf. Met
daarin de beproeving: zoektocht naar waarheid d.m.v.
relativering. Het relativisme is de crisis van het ik die de
reiziger moet doormaken om in zijn werkelijke Ik ingewijd
te worden. Het relativisme is daarom beproeving van het
westers zelfbegrip. (innerlijke emigratie).

Erik Odijk over de Reiziger/Romanticus.
De pessimistisch ingestelde reiziger, de romanticus,
‘de nieuwe pelgrim’. Hij is de mens die voor zichzelf
problematisch is geworden, die zichzelf heeft ontdekt als
onherhaalbaar innerlijk en die aan deze ontdekking lijdt.
Niets minder dan zijn zielenheil is dat waar hij naar zoekt...
De middeleeuwse pelgrim reisde door een mythische
ruimte. Je zag hier de tegenstelling tussen sacrale
middelpunten en de profane periferie.
In de Romantiek zien we de her-mythologisering van
het (Europese) landschap. De mythische plaatsen die de
reiziger bezoekt om zichzelf te kunnen verdiepen zijn
plaatsen in de natuur met grote transporterende betekenis:
gebergte, een meer, een woud, een dal maar ook kastelen
en ruïnes; m.a.w. vergezichten en pittoreske doorkijken.
Gekaderd laten ze een arcadisch beeld toe, veelal een
duistere vorm. (Naar Ton Lemaire)

Erik Odijk over Object van Verlangen: To be continued...

35_E.O_3586+: Heidehumus met grastekening. Structuur en
zonnewarmte.
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36_E.O_3674: Algemeen begrepen symbool van gevaar(lijk) - (gevaar)lijk.
Dood in het landschap. Er zijn!
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Kröller-Müller Museum

Deelerwoud

Natuurmonumenten

Kop van Deelen

gesloten jeugdinrichting

Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet
Nationaal Park
De Hoge Veluwe

Militair Luchtvaart Terrein Deelen
Fliegerhorst Deelen

Veteranenlandgoed Vrijland
herdenkingsbos

Landschapspark
Schaarsbergen

Arnhemse Heide
militair oefenterrein

Buitenplaats
Koningsweg

Nationaal Park
Veluwezoom

Oranjekazerne

Natuurmonumenten

Landschapspark
Schaarsbergen
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Landgoed Warnsborn
Geldersch Landschap

Nederlands Openluchtmuseum
Koninklijke Burgers’ Zoo

Park Zypendaal

Sonsbeekpark

Airborne Museum

militair terrein (ontoegankelijk)

Museum Arnhem

Fliegerhorst Deelen (1940- 1945)

Centrum

nog bestaande Duitse objecten

