
kwijt zal kunnen. Onder mijn handen groeit een

beeld dat er voorheen nog niet was. Iets wat ik in

beginsel wel heb bedacht maar wat toch altijd

anders is omdat het belangrijkste deel in het

werken ontstaat. Het toeval hoeft nu niet te

worden uitgebannen, zoals in de wetenschap. In

de kunst kun je het toeval oproepen en de ene

vlek wegkwasten terwijl je de andere dankbaar

verwelkomt.

Mieke de Waal is beeldend kunstenaar 
en cultureel antropoloog.

de muur, wat staat er in de boekenkast, welke

krant wordt hier gelezen, hoeveel namen staan

er op de wc-kalender? Die vervreemdende duik

in andermans leven mis ik soms.

In economisch opzicht ben ik erop achteruit-

gegaan. Voorheen werd ik gevraagd voor klussen

en kreeg voor al mijn werk betaald. Nu doe ik

veel wat geen geld oplevert, en moet ik zelf

maar zien hoe ik mijn werk op de juiste plaatsen

binnen krijg zodat het daar aan de man gebracht

kan worden. Als er dan een werk verkocht wordt,

lijkt de zilvervloot binnen te lopen. Alhoewel…

als alles volgens de regels gaat – provisie voor de

verkoper; aftrekken beroepskosten; belasting

betalen – houd je hooguit een derde over van

het bedrag dat er voor je werk werd neergeteld.

Tot slot – en dat is een moeilijke – heb ik mijn

jeugd verloren. Als antropoloog heb ik jong een

flitsende start gemaakt. Als kunstenaar ben ik

een laatbloeier, af en toe lastiggevallen door een

duiveltje dat fluistert dat ik mijn vijftien vitaalste

jaren verloren heb. Door mijn late start val ik ook

buiten de boot van regelingen en wedstrijden

voor jonge kunstenaars. Biologisch gezien een

vette veertiger, schildercarrièrekundig een

vroege dertiger. 

Er is dus winst maar ook verlies. Toch slaat de

balans royaal door in het groen. Het is opwin-

dend om ’s ochtends het atelier in te gaan, de

muziek te starten en met een kop koffie een tijd

te staren in het witte vlak, totdat ik vaag zie welk

beeld zich schuilhoudt in de grondering. En dan

begint het heerlijke spel van opzetten,

wegwassen, omdraaien, kijken, weer ingrijpen.

In die uren verlies ik elk benul van tijd en voel me

geladen met meer energie dan ik ooit die dag
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vergaren van gegevens over de onderzochte

groep, ze moeten zich houden aan hun

probleemstelling, hun onderzoeksontwerp, de

eisen voor een wetenschappelijke publicatie. Als

antropoloog maakte ik gebruik van een breed

scala van onderzoeksmethoden: naast literatuur-

onderzoek en diepte-interviews ook uren van

observatie, fotograferen van de onderzochten,

bekijken van hun egodocumenten (brieven, foto-

albums, dagboeken), bestuderen van kleding en

interieur. Maar altijd moest ik me ook weer

afvragen: wat is het waard wat ik zie, hoe repre-

sentatief is dit beeld, hoe plaats ik mijn gegevens

in een theoretisch kader? Permanent had ik het

gevoel dat ik meer zag dan ik voor de weten-

schap mocht gebruiken. 

In het schilderen kan ik vrijelijk experimen-

teren. Sterker: al het geleerde moet weer losge-

laten worden om op zijn merites beoordeeld te

worden. En: als iets te mooi wordt, kan het zijn

dat je het moet vernietigen om een krachtiger

en oorspronkelijker beeld te vinden. Zoals een

van mijn schilderdocenten zei wanneer ik nauwe-

lijks durfde door te schilderen in een al aardige

opzet: ‘Bij twijfel: dóen.’ Stimulerend is het om

de echtgenote van fotograaf Martin Parr op tele-

visie te zien uitleggen dat haar echtgenoot zo’n

briljant fotograaf is omdat ‘hij onvoorwaardelijk

zijn intuïtie durft te volgen’. En als ik het even

niet meer weet in het atelier, is daar Francis

Bacons levensmotto: ‘Chaos breeds images.’

Met de ommezwaai zijn er ook dingen verloren

gegaan. Waar ik van genoot in mijn vroegere

leven, was om bij een volslagen onbekende aan

de keukentafel te schuiven en diegene het hemd

van het lijf te vragen. En kijken: wat hangt er aan

Soms doe je dingen in je leven die de mensen

om je heen in voor- en tegenstanders verdelen.

Mijn overstap van de culturele antropologie naar

de beeldende kunst was zoiets. Er waren mensen

die het voor een gril aanzagen en het zonde

vonden. Anderen veerden op: er valt dus nog wat

te kiezen, ook al ben je halverwege de dertig, en

dromen zijn er om naar te leven. 

Hoe gaat dat in een leven. Na de middelbare

school zat ik twee jaar lang met veel plezier op

de kunstacademie. Maar denkend aan de

toekomst sloeg ’t me koud om het hart: hoe zou

ik ooit iets moeten toevoegen aan de KUNST?

Zoveel had ik vast niet te melden. Dus maar voor

een ‘praktischer’ opleiding gekozen: de culturele

antropologie. Ook dat was een mooi vak: met

films over insectenetende Australische aborigi-

nals en met avontuurlijke verkenningen van

grootstedelijke subculturen.

Ik studeerde af op een onderzoek onder

travestieten en transseksuelen en promoveerde

op de wereld van tienermeisjes. Beide keren

stortte ik me bevlogen in het veldwerk, maar

voelde de vlam uitdoven achter het bureau.

Beschrijven, analyseren, theoretiseren; het was

een kwestie van volhouden. Mijn onderzoeken

werden steeds korter, de schrijfopdrachten jour-

nalistieker. Totdat ik na tien jaar werken in de

wetenschap besprongen werd door de vraag: ‘Is

dit het nou?’ Voorzichtig weer eens een penseel

gepakt. Koortsig aan het werk en weten: dit heb

ik één keer uit mijn handen laten vallen, nu niet

weer. 

De grootste winst van mijn ommezwaai vind ik

dat kunst eigenzinnigheid eist. Hoe creatief

antropologen ook te werk kunnen gaan bij het

134

Boekman 58/59   2004 Column Mieke de Waal

Een gelukkige kerkrat

Column

Mieke de Waal

Boekman_58_59  08-11-2004  14:34  Pagina 134




