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Ik vraag om een overdosis aan onzin, gekte en opsmuk. Ik zoek het op, steeds weer. Expres zet ik de tv aan. 
Ik verifieer. Met opzet loop ik een onzinwinkeltje binnen volgestouwd met prullaria. Een overdosis wil ik 
krijgen, om zo immuniteit te genereren. Veel, meer en nog meer moet ik binnen krijgen tot mijn lichaam 
zich erbij neerlegt. Tot mijn lichaam, maar ook mijn geest, lamlendige karaktertrekjes krijgt en zich alle 
onzin uit de maatschappij laat welgevallen. Ik geef me over na de fatale overdosis. Een diepe zucht en 
resistentie is het gevolg. Immuun, resistent en één geworden met de eens zo gehate maatschappij. Maar enig 
zelfbehoud is mij niet vreemd. Vooralsnog heb ik geen overdosis binnengekregen. Vermoedelijk voorkom 
ik een acute immense blootstelling om maar niet vereenzelvigd te worden met de absurde en banale 
maatschappij. Ik voorkom zelf de immuniteit en behoud zo mijn maatschappelijke verontwaardiging. 

Banale en absurde onderwerpen (symptomen) haal ik uit de maatschappij en zet ze in mijn atelier om ze 
vervolgens zowel letterlijk als figuurlijk op eigen wijze aan te vallen. Echter kan het proces niet louter 
bestaan uit bekritiseren en pareren. Om geen doemdenker, zwartkijker of schreeuwlelijk te worden stel ik 
iets moois tegenover mijn kritiek. Een soort van antwoord dat loodrecht tegenover het banale en absurde 
van mens, media en maatschappij staat. Ik creëer mijn eigen oprechte en authentieke beeld. Dit beeld is het 
beste te omschrijven als het utopisch (bij voorkeur desolate) landschap. Een gewichtige en noodzakelijke 
tegenhanger tegenover alle opsmuk, hysterie en hypocrisie uit de maatschappij.  

Mijn positie als kritisch kunstenaar met daarbij de maatschappelijke verontwaardiging gedijt goed in de 
huidige tijd en omstandigheden. De maatschappij waarin ik leef is een vergaarbak van inspiratie, een 
onuitputtelijke bron. Zonder alle verontwaardiging zou mijn (denk)proces tot stilstand komen. Het is naar 
mijn mening ook de taak van de kunstenaar om enige maatschappelijke betrokkenheid te tonen. De 
kunstenaar verkeert in een unieke positie om stil te staan bij de wereld waarin we leven, hoe de huidige 
maatschappij reilt en zeilt en daar de juiste vraagtekens bij te zetten. De huidige tijd en maatschappij waarin 
we leven vragen om kritische reflectie. Dit maakt dat de houding van de kunstenaar en de maatschappelijke 
betrokkenheid prangend en nog veeleisender wordt. Men kan niet blindstarend toekijken, de huidige tijd 
vraagt om tegengas.
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