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Kunst, leven en geluk 

 

 

 

 

T.I. Oei* 

 
Een kunstenaar moet in zijn werk zijn als God in de schepping: onzichtbaar en almachtig - men moet 

hem overal voelen en nergens zien.  Gustave Flaubert 1852;  

  

Geen enkele kunstenaar is zijn tijd vooruit. Hij is zijn tijd - anderen lopen achter. Martha Graham 

1979 (beroemd choreografe). 

  

  

  

Aan bovenstaande uitspraken heb ik moeten denken toen ik de twee bijzonder leerzame 

interviews las met Francoise Hardy, en Alex Klaasen, 31 oktober 2009, NRC/Handelsblad 

en Volkskrant Magazine. Twee totaal verschillende kunstenaars. De ene afkomstig uit de 

jaren '60 en bekend als chansonnière/liedjesschrijfster, de andere, als hedendaagse 

acteur/kleinkunstenaar. 

  

Ik citeer enkele antwoorden uit de interviews van beiden (FH - 65 jr., AK - 33 jr.): 

  

 (FH) U neemt het leven ernstig op. ‘Dat is spiritualiteit: het leven is een inwijding. We zijn 

op aarde om te leren. Met vallen en opstaan. In de incarnatie die ik nu aan het afronden ben, 

ben ik op aarde om dingen te leren over hartstocht, wat een opstapje is tot de universele 

Liefde. Op dat gebied heb ik veel geleden. En lijden leidt tot nadenken, analyseren. Over 

liefde heb ik nu wel een en ander begrepen.’ 

Wat? ‘Je onderbewustzijn zorgt er altijd voor dat je je aangetrokken voelt tot iemand met 

problemen die de jouwe aanvullen. Ik las ergens dat een relatie een raderwerk van neuroses is. 

Dat klopt, absoluut.’ 

Hebt U daarmee leren omgaan? ‘Moeilijk te zeggen. Niet lang geleden gebeurde het me toch 

dat iemand iets in me losmaakte. Toen viel me op dat die onrust bij mij nog altijd dezelfde 

pijnlijke remmingen losmaakt, ondanks alles wat ik van de liefde begrepen heb.’ 

Liefde is nooit vredig? ‘Dat hangt ervan af welke liefde je bedoelt. Als ik me tot een man 

aangetrokken voelde wist ik nooit of het verlangen of liefde was. Dat is voor mij 

onlosmakelijk verbonden. Verlangen komt voort uit afstand. Dat heb ik heel lang niet 

doorgehad. Ik heb nooit vertrouwen gehad dat wederzijdse gevoelens stand houden. De 

meeste mensen denken juist dat alles geregeld is zodra het wederzijds is. Angst dat alles 

voorbijgaat, houdt verlangen in stand. Heel complex. Je wilt verlangen zonder kwelling. Maar 

zonder kwelling dooft het verlangen.’ 

  

(AK) Had je al die jaren niets gezegd? ‘Nee, want ik heb me er lang niet goed over gevoeld. 

Ik werd wel verliefd op jongens, maar ik zorgde dan dat ik de beste vriend werd van zo'n 

jongen. Verder kwam ik niet. Het waren altijd niet-wederzijdse, onbeantwoorde liefdes. Toch 

had ik op een bepaalde manier het idee dat ik iets had met zo'n jongen, want ik was tenslotte 

verliefd. Ik heb toen iets ontwikkeld waar ik later in mijn liefdesleven veel last van heb 

gehad.’ 
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Altijd onmogelijke liefdes. ‘Ook ik ben heel lang op hetero's gevallen. En later op homo's met 

wie het niet wederzijds was, maar waar ik lang mee doorging omdat ik dacht: ik vóel het 

toch? Ik vond het genoeg om in mijn eentje verliefd te zijn. Wat natuurlijk treurig is. Dat je 

het al genoeg vindt als je een half uur met iemand mee naar huis kan fietsen. Ik heb dat een 

keer vier jaar volgehouden.’ 

Heb je nu een vriend? ‘Nee.’ 

Heb je wel eens een vriend gehad? ‘Nee, niet lang. Het langste was een paar maanden, denk 

ik. Ik ben er niet goed in. Zodra ik aan iemand voel dat hij mij leuk gaat vinden, ben ik weg. 

Ik vind het eng als iemand mij echt wil. Ik weet niet, dat vind ik beklemmend. Ik zoek altijd 

vluchtmogelijkheden.(...) 

Het zijn niet zozeer onbereikbare liefdes, ik denk eerder dat ik wél bereikbare liefdes niet 

goed zie. Er zijn er een paar geweest, jongens die me wel zagen zitten, van wie ik achteraf 

denk: ik had het gewoon moeten doen. Dat was leuk en goed voor me geweest. Daarvan heb 

ik spijt. Maar ik was bang.’ 

Wat hield je tegen? Waar was je bang voor? ‘ Volgens mij heeft het ermee te maken dat ik in 

de kern niet kan geloven dat ik leuk genoeg ben voor iemand.’ 

  

  
Overwegingen van Bodil de la Parra, actrice, scenarioschrijfster en kleinkunstenaar,  2-11-09: 

Ikzelf kan geen kunstenaar zijn, geen kunst maken als ik geen gelukkig leven zou hebben. Geluk kan je niet 

kopen, maar je kunt wel proberen je zegeningen te tellen en daar zo gelukkig mogelijk mee zijn. Het hebben van 

een relatie en het goed onderhouden daarvan is zoiets. Binnen een relatie valt veel te leren, ook over het leven en 

over jezelf. Het gaat erom om je open te stellen voor een ander, die je eventueel aanvult. Maar je moet die 

persoon ook zichzelf laten zijn en je moet niet proberen om die persoon wezenlijk te willen veranderen, dat 

werkt niet. 

Succes dwing je niet af. Als een kunstenaar gaat mikken op succes gaat het mis. Een kunstenaar moet daar nooit 

mee bezig zijn. Wel met het scheppen. Als het scheppen ten koste gaat van een privéleven of een gelukkig privé 

leven is dat jammer, maar voor heel veel kunstenaars is dat een voorwaarde. Ze kunnen door het ellendige leven 

juist mooie kunst maken. Sommige kunstenaars lukt het echter gelukkig te zijn: Voorbeeld de schrijver en 

beeldhouwer Jan Wolkers die een gelukkig gezinsleven leidde. NB Zijn vrouw was ook zijn muze. 

Daarentegen onvervulde verlangens zijn vaak de basis voor gelaagdheid in de kunst. Kunst kan voor mensen het 

leven zijn of het enige waar ze voor leven.  

Mijn persoonlijke beleving is dat het ongeluk in het leven mij alleen maar verlamt. Ben ik dan wel een echte 

kunstenaar? Dat oordeel is niet aan mij.  

Deze twee geïnterviewden hebben beiden moeite met relaties en het leren omgaan daarmee is een taak in het 

leven. De vrouw heeft ook kwelling nodig om verlangen in stand te houden. Dat is beslist niet voor iedereen zo. 

Alex Klaasen ken ik persoonlijk. Hij is bijzonder begaafd. Maar hij zou zeker psychoanalyse kunnen gebruiken, 

zo valt uit het interview te lezen. Hij is niet in staat om relaties aan te gaan, vermoedelijk door zijn ervaringen 

met zijn homoseksualiteit et cetera. De vraag  is: als hij zichzelf als mens helemaal zou ontplooien, of hij in staat 

zou zijn een goede relatie te hebben, en ook nog de noodzaak zou hebben zich kunstzinnig uit te drukken. Dat 

weet je nooit. 

Tot slot: succes is nooit een garantie voor geluk. En kunstenaars zijn net als ‘gewone’ mensen, met al hun 

diversiteit en complexiteit. 

Succes is maar een onderdeel van het leven. Het leven leeft zichzelf en wij hebben de kans er een zo rijk 

mogelijke invulling aan te geven. Dat is op zich al een cadeau. 

De meeste mensen leven gewoon en dat is het. Door omstandigheden: armoede, oorlog et cetera … 
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Bij mij kwamen de gedachten boven, dat áls je als kunstenaar het leven erg moeilijk vindt, dit 

vooral te maken heeft met het idee van: zo geregeld, zo bedrukt, zo georganiseerd. Maar 

tegelijk laten de geïnterviewden heel inzichtelijk zien waarom het leven voor hen zo 

benauwend toeschijnt: Het leven is, zonder verlangen en zonder vrijheidsbeleving, geen 

menselijk leven. Het commentaar van B. de la Parra laat echter ook zien dat kunst bedrijven 

niet iets uitzonderlijks hoeft te zijn. Er hoeft geen halo van onaantastbaarheid of van anders-

zijn aan te kleven. 

 

Aan mij wordt vaak gevraagd wat nu toch de psychoanalyse kan betekenen voor mensen. 

Bovenstaande stukjes laten in meer of mindere mate zien dat, áls mensen hoe geniaal ook in 

hun kunstenaarschap, zichzelf zo geketend voelen in hun dagelijkse leven, er werk aan de 

winkel is voor de psychoanalytici. Succes en geluk, dat heb ik eerder genoemd, verdragen 

elkaar maar heel zelden. De psychoanalyse leert mensen om te gaan met de dagelijkse 

ellende, en er toch iets van mee te nemen, hetzij in gedragingen dan wel in denkwijzen.
1
 

 
*psychoanalyticus, opleider  Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse 

  

  

                                                 
1
 Wat Freud met Funktionslust bedoelt te zeggen is, wat Wanda Landowska (1952) zo plastisch uitdrukt: Ik 

oefen nooit, ik speel altijd. ‘Wanda Landowska (05-07-1879 – 16-08-1959) was a Polish (later a naturalized 

French citizen) harpsichordist whose performances, teaching, recordings and writings played a large role in 

reviving the popularity of the harpsichord in the early 20th century. She was the first person to record Bach's 

Goldberg Variations on the harpsichord (1931)’ Zie Wikipedia. 


