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    T H E   I N  B E T W E E N

‘Those who dream by day are cognizant of many tings that escape those who dream only at night’ 1

Op vier-jarige leeftijd vertelde ik mijn moeder 
en oudere zus dat ik uit Afrika kwam. Vol 
overtuiging vertelde ik hen hoe ik samen met 
mijn Afrikaanse broertjes en zusjes water ging 
halen uit de dorpsput. ‘Melete, melete!’ 2 riep 
ik terwijl ik van de heuvel afgleed... En nog zie 
ik levendig voor me hoe de geitjes ‘s avonds in 
de boom op het dorpsplein ‘als kippen op stok 
gingen’.
 
De knoesten in de houten planken van de muur 
prikkelden mijn kinderlijke fantasie over het 
onbekende, het onzichtbare en geheimzinnige 
gebied tussen de kieren en gaten van de entresol 
waar mijn zolderkamertje zich bevond. Ook 
in de vochtplekken van de was op het plafond 
die op de overloop te drogen hing zag ik hele 
kudden schaapjes dansen. Mensen met rare 
gezichten doemden op. In de zomer was dit 
duidelijker zichtbaar omdat het langer licht 
bleef. Op de achtergrond klonk het geluid van 
de rondvliegende gierzwaluwen die druk in de 
weer waren om  vliegjes te vangen voor hun 
kroost. Dezelfde zolder was ook de lokatie 
waar ik in mijn droom eindeloos op en neer 
sprong tussen deze entresol en de daaronder 

liggende verdieping. Dit springen werd soms 
heel dwangmatig, het enge was dat ik niet kon 
stoppen met springen totdat ik verward wakker 
schrok. De maan scheen door het dakraam naar 
binnen. 

Vijfentwintig jaar later fiets ik in het vroege 
donker vóór zonsopgang diezelfde maan 
tegemoet. Het verschijnsel is mysterieus, geleid 
door het maanlicht zie ik de mist boven de 
weilanden hangen en het langzaam opkomende 
ochtendlicht is onweerstaanbaar mooi. De 
paarse heide die in bloei staat, is gehuld in een 
bad van ochtendmist. De zon schijnt door de 
dunne ochtendnevel boven een meer dat zijn 
water verkrijgt uit een natuurlijke bron terwijl 
de nevel glinstert boven het water. Zwaluwen 
zwermen vlak boven het meer om vliegjes te 
vangen. Er stijgt een vochtige dauw op en als 
Alice in Wonderland stap ik door de spiegel 
heen en verdwaal in een nieuwe wereld. 

Mijn scriptie gaat over droomreizen: mentale en 
fysieke reizen. De mentale reizen komen voort 
uit het luisteren naar mijn droombelevingen. Al 
pendelend tussen dromen en realiteit wissel ik 
visies van biologen, psychologen, filosofen en 
kunstenaars af met weerspiegelingen van mijn 
jeugd en ervaringen. Hierbij ben ik op zoek 
naar het In Between. 3 Als in een droom wandel 
ik door de ruimtes van mijn bovenkamer, de 
zolderkamer van mijn jeugd alsook de kamer in 
mijn hoofd. Ik bekijk mijn gedachtes en dromen 
onder een loep. 

C.G. Jung geeft zichzelf op een bepaald 
moment in zijn leven de mogelijkheid om als 
volwassene te spelen. Iedere ochtend voordat hij 
zijn patiënten ontmoet, gaat hij naar een dichtbij 
gelegen rivier om daar een burcht te bouwen. 
Deze ‘speel-sessies’ werken rustgevend voor 
hem. Hij kan hierdoor zijn gedachten en 
fantasieën de vrije loop laten, waardoor hij 
beter in staat is om zijn boeken te schrijven. Dit 
fenomeen, de ochtend gebruiken als helderste 
moment van de dag en daar de vruchten van 
plukken, is voor mij een mooi gegeven wat mij 
heeft geholpen deze scriptie te schrijven.

Vanya Menken, ‘Cave’, 2012



De mannelijke hoofdpersoon loopt dwars 
door zand dat telkens onder hem wegglijdt. 
Hij begeleidt een stoet witte olifanten die met 
kettingen aan elkaar verbonden zijn. Na lang 
gelopen te hebben komt hij bij een waterbron, 
een groot rond meer. Rondom het meer zijn 
veel dieren samengekomen om water te drinken 
in deze hitte. Een groep olifanten begint te 
galopperen en rent dwars door het meer naar de 
overkant. De andere olifanten die hij begeleidt 
komen één voor één in beweging. De kettingen 
ratelen tegen elkaar aan en de eerste olifant 
stapt het water in. Om de olifanten zo goed 
mogelijk te begeleiden loopt hij met de eerste 
olifant mee het water in. De eerste stappen in 
het water zorgen voor verkoeling in de enorme 
hitte. Gaandeweg merkt hij dat het meer in 
drijfzand verandert waar hij steeds dieper in 
wegzakt... De olifanten zijn sterk genoeg en 
kunnen met gemak de overkant halen, maar hij 
zit met zijn voeten vast en hoe meer hij beweegt, 
hoe dieper hij wegzakt. Hij zakt dieper en dieper 
totdat zijn hoofd kopje onder dreigt te gaan. 
Opeens verschijnt er iemand met een touw. Het 
touw wordt zijn kant opgeworpen en uiteindelijk 
wordt hij gered.

 

Witte olifanten

Vanuit Barcelona reis ik met de trein en bus naar 
het Noorden. Ik kom aan in een dorpje waar ik 
de eerste nacht van mijn reis ga overnachten. 
Ik loop met mijn back-pack op mijn rug over 
de verharde straat op weg naar de camping. 
Onderweg passeer ik een vijgenboom die 
mij de volgende ochtend vroeg voorziet van 
een heerlijk vers vijgen-ontbijt. Ik loop het 
groene terrein op en zie een huisje staan waar 
hoogstwaarschijnlijk de receptie zich bevindt. 
Ik klop aan maar er reageert niemand. Na een 
tijdje wachten doe ik de deur open en ga naar 
binnen. Ik betreed een ruimte die in duisternis 
is gehuld. Zodra mijn ogen gewend zijn aan het 
donker doemen er gedekte tafeltjes op, stuk voor 
stuk met nette tafelkleedjes en onaangestoken 
kaarsen. In de verte hoor ik geluiden. Ik loop 
op de tast verder en zie in het duister een bar 
opdoemen. ‘Hello?’ Na een paar keer geroepen 
te hebben komt er een manke man aangelopen 
met een kaars in zijn hand. Hij heeft een grijze, 
lange baard. Hij zet zijn kandelaar neer op 
de counter en achter hem zie ik een zwart-
wit tv waar een oude film wordt vertoond. 
Aan de hand van de hoeveelheid rimpels is af 
te lezen dat hij flink wat winters in de bergen 
heeft doorgebracht. De film speelt zich af in de 
Sahara.

Rupert Sheldrake - Collectief geheugen 

De natuur is een sponsachtig labyrint, ieder 
korreltje zand is zo complex als een universum. 
Binnen elke grot is een andere grot verborgen. 
Achter ieder beeld schuilt een ander beeld. 
Instinctgedrag, leervermogen, geheugen, 
het spinnen van een web of de mysterieuze 
zwaluwen-trek zijn niet te verklaren. Zo is de 
Koekoek een trekvogel uit Afrika. De ouders 
van de Koekoek leggen de eieren in nesten van 
andere vogels zodat de jonge koekoek opgroeit 
zonder zijn ouders ooit te hebben gezien. Tegen 
het einde van de zomer vliegt de volwassen 
koekoek in paartjes massaal naar Afrika. Ze 
leggen duizenden kilometers af over de Sahara 
woestijn, geleid door hun instinct. 
Rupert Sheldrake spreekt van morfische velden 
die een collectief geheugen hebben. 1 Deze 
velden hebben een relatie met kwantumvelden 
en pulseren van energie en vitaliteit. Ikzelf 
denk hierbij aan de ritmes van mijn hart, het 
ademhalingsritme en (cranio-sacraal) het 
pulserende ritme van hersenvocht dat door het 
hersenvlies vloeit. 

Sheldrake focust zich niet op een of twee 
energiebronnen, maar op de energie tussen die 
energiebronnen. Ook kristallen worden volgens 
hem gevormd volgens het principe van het 
morfische veld. Kristallen zijn nooit identiek, 
dit komt omdat bijvoorbeeld elke waterkristal 

gevormd wordt door miljoenen watermoleculen 
die zich op willekeurige wijze aan elkaar 
rijgen. Morfische resonantie is een onderlinge 
verbinding tussen gelijksoortige organismen 
binnen ruimte en tijd. Het verbindt als een soort 
van collectief geheugen alle leden van een soort. 
De natuur is meer dan materie alleen. Er bestaan 
resonerende gebieden binnen deze systemen. 
We zouden over de natuur moeten denken als 
een levend en organisch systeem.

Morfische veld getekend door Ernst Haeckel 



Water

Mijn opa is geboren en opgegroeid in Indonesië 
en is voor WW-2, tijdens zijn studententijd, 
wel al in Nederland geweest. Hij vond het in 
Nederland maar koud. Jaren later, na veel 
wikken en wegen, besluit hij toch met zijn gezin 
als spijtoptanten te migreren naar dat koude 
Nederland waar meer mogelijkheden zouden 
zijn voor zijn kinderen. Hij had waarschijnlijk 
na zijn eerste bezoek nooit gedacht ooit in 
Nederland te komen wonen. Stilstaand water in 
sloten komt op het platteland in de laaggelegen 
Nederlanden veel voor. Op een zonnige dag 
maakte mijn opa een wandeling met zijn vrouw 
en twee jongste kinderen (mijn oma, moeder 
en oom). Hij zag het met kroos bedekte water 
aan voor gras. Voordat hij het in de gaten had 
plonsde hij in het water...

Stromende beken komen minder voor in de 
platte en lage gelegen Nederlanden, om over 
watervallen maar te zwijgen. Watervallen 
vinden hun oorsprong in de hoge steile bergen 
waar de gevallen sneeuw smelt en een weg weet 
te banen via allerlei ondergrondse stroompjes. 
Ook bovengronds stroomt het water langs rotsen 
in rivieren die op sommige plekken eindigen 
in heldere meren. Het geluid van watervallen 
is soms zo hard en doordringend dat het af en 
toe irritant wordt.  Je hoort het geluid continue 
door suizen, ook al is de bron niet zichtbaar. Op 
sommige plekken in de bergen blijf je zoeken 
maar de bergen en bomen blijven de watervallen 
verhullen.

Vanya Menken, Video stills ‘As Above So Below, 2012

Natuur is geen machine die mechanisch opereert, 
natuur is een organisme dat leeft, pulseert en 
over een geheugen beschikt. Levende processen 
zijn niet alleen terug te voeren tot de fysica. Er 
bestaan quantum-velden, zwaartekracht-velden, 
electro-magnetische velden en ook morfische 
velden. Deze organiseren de vorm en het gedrag 
van dieren en planten. De huidige fysica is 
vooral geïnteresseerd in elektronen, sterren 
en galaxies. Maar levende processen zijn niet 
terug te voeren tot het meetbare en de fysica 
alleen. Niemand weet hoe de menselijke geest 
werkt. Bewustzijn blijft een van de grootste 
onopgeloste problemen in de wetenschap. 

Volgens Sheldrake is de geest een systeem van 
velden. Velden in ons brein strekken zich ver 
uit voorbij het brein, zoals een magnetisch veld 
zich ver uitstrekt buiten de magneet zelf. Het 
veld van je mobiele telefoon reikt ver uit buiten 
de normale circuits. Hij suggereert dat de geest 
volledig losstaat van materie, tijd en ruimte. We 
staan in verbinding met andere sociale groepen 
zoals dieren. Deze hebben ook morfische velden, 
net zoals een vlucht vogels, een school vissen of 
een mierenkolonie.5  Zo bestaat er een vorm van 
telefoon-telepathie die we allemaal kennen. Zo 
dacht ik gisteren nog aan een vriendin die mij 
op hetzelfde moment belde. Het is een feit dat 
iedereen wel eens een vorm van telepathie heeft 
ervaren. Telepathie is geworteld in ons brein 
maar onze geest reikt verder.
      
 



Meren als hemelspiegels

Elektriciteitsdraden zijn hier door een reus als 
spinnenwebben verspreid over de omgeving 
opgehangen. Het landschap wordt steeds 
bergachtiger en steeds hoger. De bomen in de 
verte lijken als mos op de rotsen te liggen. De 
kronkelende autowegen lijken op de rimpels in 
de huid van de meester met de grijze baard die 
ik ontmoette vlak voor mijn eerste overnachting 
aan de voet van de Spaanse Pyreneeën. Ik word 
via oude stenen bruggen geleid die dateren uit 
de Middeleeuwen, langs prachtige rotspartijen 
en eindeloos lange tunnels die zo donker zijn als 
de nacht. Hoe hoger ik kom, hoe meer blauw-
groene meren ik passeer. Zij contrasteren sterk 
met de diep-warme oranje kleurige rotspartijen 
die steeds ruiger worden. Aan de zijkanten van 
elk meer ontstaan kleine Grand Canyon-achtige 
randen met veel dynamiek.

Ik zet mijn tent op in de schemer. Ik slaap die 
nacht als een roos en droom over witte olifanten 
die achter elkaar door het zand lopen. Voordat 
de zon opkomt pak ik de volgende ochtend de 
tent weer in en vertrek met de eerste ‘Tren dels 
Llacs’ (Catalaans voor ‘Lake Train’) richting 
de hoge Spaanse Pyreneeën. De treinreis is van 
een magische schoonheid. Het gehele Spaanse 
landschap verandert voor mijn ogen. Eerst 
trekt het vlakke platteland aan mij voorbij, na 
een tijdje doemen de eerste bergen op. Ineens 
realiseer ik mij dat ik vóór mijn vertrek een 
soortgelijke droom heb gehad:

Vanya Menken, Video stills ‘Sounding the Earth’, 2012

Ik reisde per trein en keek afwisselend naar 
buiten en weer naar binnen, elke keer dat ik naar 
buiten keek passeerde ik een ander tafereel. De 
snelheid van de trein nam af en reed door een 
dorp waar mensen eten voorbereidden, hout 
hakten, de was ophingen. Er speelden kinderen 
en één man keek mij strak aan terwijl de trein 
langzaam verder reed. In de droom was ik 
me erg bewust van de wereld buiten en mijn 
aanwezigheid binnen in de coupé. Later tijdens 
het filmen vanuit het vliegtuig, de trein of de bus, 
maakte ik (on)bewust gebruik van het kader van 
het vliegtuig en treinraam. Gaandeweg glijd 
ik langs helder blauw-groene meren, dan weer 
neemt de snelheid af als de trein een bocht maakt 
of onder een viaduct rijdt, dan weer sneller op 
rechte stukken. De meren nemen als gigantische 
spiegels hun omgeving in zich op.

Ik heb mij laten vertellen dat de bergen in de 
Pyreneeën oeroud zijn, de lagere bergen zijn 
de oudste. Wat hebben deze bergen dan veel 
meegemaakt en doorstaan! Als je erbij stil staat 
dat ieder zandkorreltje zo complex is als een 
universum, hoe complex is dan de oude ziel van 
iedere bergketen?



Tacita Dean (Kabul river)

De filminstallaties van Tacita Dean laten zien 
hoe toeval het dagelijkse leven beïnvloedt, zij 
vertelt verhalen die het heden met het verleden 
verbinden. Feit en fictie, privé geschiedenissen 
en grotere gebeurtenissen zijn haar onderwerp. 
Zij is opzoek naar het onbekende. Zelf spreekt 
ze van onbewuste mijmeringen. Dean werkt 
met trage, dromerige filmbeelden die tot stand 
komen door heel veel beeldmateriaal te schieten 
met een analoge 8 mm camera, om vervolgens 
dit beeldmateriaal te monteren in haar studio in 
Berlijn. Naast veel onderzoek, laat zij haar werk 
instinctief ontstaan. 

Fatigues-2012 is een grote serie tekeningen op 
krijtborden. Het eerste deel is een beeld van de 
bergen in het noord-oosten van Afghanistan: het 
Hindu Kush gebergte. In het tweede deel van de 
serie is de Kabul River te zien, de bron van deze 
rivier ligt in dit gebergte en komt van smeltend 
ijs. In eerste instantie wilde Tacita Dean een 
blinde film maken in Afghanistan. Ze gaf een 
lokale cameraman uit Afar instructies om te 
filmen wat zij vertelde dat hij moest filmen 
zonder dat hij kon zien wat hij deed. Dit leidde 
echter tot niets. 

Tacita Dean, ‘Fatigues’, 2012

Na een kloof van 10 jaar tussen de eerste 
poging om een blinde film te maken en het werk 
Fatigues, stuitte Tacita Dean per toeval op het 
gedicht: ‘Ford o’Kabul river’ van Rudyard 
Kipling over het verdrinken van Britse soldaten 
in de 2e Anglo-Afghaanse oorlog. Ook stuitte 
zij op het materiaal van een oude film van een 
plotselinge overstroming van de Kabul River 
die haar aan het denken zette over de immense 
kracht van het water en de rivier. 

‘It is as if my frame of mind is analogue 
when I draw: my unconscious reverie made 
manifest as an impression on a surface’ 6

Tacita Dean, Details ‘Fatigues’, 2012



De klanken van de natuur

Aangekomen in een plaatsje aan de voet van 
de Spaanse Pyreneeën zet ik weer mijn tent op 
en maak mij gereed voor de Grote Wandeling. 
Hier tref ik een vriendelijk soort control-freak 
die een sterke gelijkenis vertoont met het 
monster van Frankenstein. Doordat hij vaak 
langsrijdt in zijn jeep begint zijn dwangmatige 
gedrag lichtelijk irritant te worden. Ik weet niet 
hoe snel ik mijn spullen moet pakken om mijn 
reis voort te zetten richting de bergen. Door 
het vochtige en koude weer heb ik inmiddels 
een flinke verkoudheid opgelopen, ik merk dat 
mijn conditie achteruit is gegaan. Maar ik pak 
mijn spullen en zet te voet de reis voort, verder 
omhoog de natuur in. Vergeleken met de trein- 
en busreis bevalt mij het tempo van het lopen 
nu veel meer. Ik wandel stap voor stap door 
de steile bergen en neem als vanzelf het ritme 
aan van mijn ademhaling. De zon schijnt volop 
en verlicht mijn pad. Langzaamaan begin ik te 

wennen aan de zwaartekracht die ik nu door het 

klimmen steeds meer ga voelen. Zo nu en dan 
las ik een pauze in om de omgeving goed in 
mij op te nemen. Ik hoor geritsel in de bomen. 
Eekhoorntjes springen van tak naar tak. 
Vlinders vliegen voorbij. Als ik mijn wandeling 
weer voortzet zie ik een gemzen familie die aan 
het grazen is. Zij blijven op gepaste afstand, ik 
ben en blijf een bedreiging voor hun territorium 
hoog in de bergen. Ik voel dat ik in de gaten 
gehouden word en zie hoog boven mij meerdere 
steenarenden rondcirkelen. In een moerasachtig 
deel van deze bosrijke natuur met zwarte dennen 
en sparren schiet opeens een kastanjebruine vos 
met een dikke staart en spitse oren tevoorschijn 
die mij recht aankijkt met een nieuwsgierige 
blik in zijn ogen.

Ik loop dwars door een grote kudde schapen die 
verspreid in het landschap grazen, velen dragen 
een bel om hun nek. Het mannetje houdt de boel 

Vanya Menken, ‘Panorama-Mountain’, 2012

goed in de gaten, hij heeft forse hoorns en een 

zware bel om zijn nek waarvan het geluid van 
verre te horen is. Het overstemt het geklingel 
van zijn kudde. De echo’s van de bellen 
weerkaatsen ver door het hele gebied. Steeds 
hoger door de bergen wandelend besef ik mijn 
eigen nietigheid. Afgezien van het geluid van de 
schapen-bellen is het hier rustgevend stil. Een 
enkel afgelegen huis staat leeg. Het enige wat 
je hoort is het gebrom van een hommel en de 
wind die de bomen kietelt. Ik loop steeds hoger 
en hoger en volg het pad dat mij de weg wijst in 
deze mooie natuur. 

Na de hele dag bergopwaarts te zijn gelopen 
voel ik de spieren in mijn bovenbenen, mijn 
voeten gloeien, mijn rug doet pijn. Aan de 
overkant van het meer zie ik mijn bestemming, 
achter een rotspartij doemt een huis op. Het is 
doodstil geworden. Waaide het beneden nog, 
hier is het windstil. De zon draait langzaam weg 

achter het huis. Langzaam wordt het donker. De 

atmosfeer is hier kraakhelder, het meer werkt 
als een gigantische hemelspiegel, het hele 
landschap wordt een trillend fata morgana. De 
bergen veranderen in donkere silhouetten, de 
lucht wordt oranje-roze, de maan komt op, mijn 
pijn is verdwenen. 



Through the Looking-glass

Alles wat Alice meemaakt in Wonderland is het 
tegenovergestelde van wat ze verwacht. Alice 
maakt allerlei avonturen mee in een omgeving 
met dieren en wezens die haar continu versteld 
doen staan. Op een gegeven moment komt ze 
een kat tegen die in een boom haar toegrijnst.  

‘Would you tell me, please, wich way I ought to 
go from here?’
‘That depends a good deal on where you want 
to get to,’ said the Cat. 
‘I don’t much care where-’ said Alice. ‘then it 
doesn’t matter wich way you go’ said the Cat. 
‘-so long as I get somewhere,’ Alice added as an 
explanation. 

Je kunt naar rechts, naar links, naar boven of 
naar beneden.

Ik werd vanochtend wakker uit een droom 
die zich afspeelde in de bruisende binnenstad 
van Napels, een Zuid-Europese stad met 
kerken, steegjes en heel veel mensen. Iemand 
begeleide mij naar een restaurant, onderweg 
moest ik schuilen vanwege een geheimzinnige, 
onbestemde dreiging en liep ik via een aantal 
ondergrondse tunnels en gangen tot ik buiten 
naast een kerk uitkwam. Daar stond een 
gebocheld wezen, een soort Djin met versleten 
kleding die een negatieve energie genereerde. 

Het lukte me niet de mensen op zijn gevaarlijke 
aanwezigheid te wijzen, integendeel ik liep zelf 
serieus gevaar. Middels een remote control-
device dat ik in mijn rechterhand hield kon ik 
in twee verschillende snelheden en richtingen 
vliegen: recht naar boven als een raket, en 
wanneer ik boven de wolken was, kon ik ook in 
horizontale richting vliegen. Ik begaf mij in een 
ruimte die donkerblauw was en zweefde daar 
een tijd rond. Het was er sereen en koel. Op een 
gegeven moment zei een stem tegen mij dat ik 
zelf kon bepalen waar ik naar toe wilde gaan. 
Dus ook naar een warmer gelegen gebied met 
helder blauwe luchten en zon. Dus zette ik mijn 
reis voort naar een warmer gebied.

      
 

Mapa excursionista, Parc Nacional d’Aiguestortes i 
Estany de Sant Maurici



Vanya Menken, Video still van video nog in ontwikkeling, 2013

 Herinnering: bewust van mijn bewustzijn

Toen ik een jaar of 8 á 9 was liet ik vaak voordat 
ik ging slapen alles in mijn bovenkamer de revue 
passeren. Mijn angst om verlaten te worden 
door mijn ouders, mijn angst om dood te gaan 
- ik voelde steken in mijn borst ter hoogte van 
mijn hart - tot alledaagse gedachtes, dromen en 
nachtmerries. Ik begon mij rond deze leeftijd 
bewust te worden van mijn bewustzijn. Ik lag 
dan in bed doodstil op mijn rug. Zonder ook 
maar iets te bewegen scande ik bewust mijn hele 
lichaam van boven naar beneden. Dit werkte 
soms heel vervreemdend. Ik kan mij herinneren 
dat ik op een bepaald moment in de war was 
van wat ik waarnam. Was dat écht mijn grote 
teen die ik voelde of dácht ik dat ik ‘m voelde? 

Op een avond lag ik weer in bed maar wilde 
nog niet slapen; ik was geïntrigeerd door de 
overgang van de staat van wakker zijn naar 
de staat van slapen. Terwijl ik mij in deze 
tussenstaat bevond visualiseerde ik dat ik de 
ladder van mijn stapelbed afstapte en door mijn 
kamer naar de deuropening liep die altijd op een 
kier stond met de lamp aan op de overloop. Ik 
was niet bang meer in het donker maar de lamp 
op de overloop moest nog wel altijd aanblijven. 
Ik kan mij nog goed en helder herinneren 
hoe ik mijzelf zag staan. Ik zag hoe ik in mijn 
hemelsblauwe nachtjapon op blote voeten in 
de deuropening van mijn kamertje stond, op de 
koude witte houten vloer zag ik mijzelf staan... 



 Heterotopia
 
U-topia is een niet bestaand eiland, een soort 
nergensland zoals in Thomas More’s boek uit 
1516: een onwerkelijke, denkbeeldige of ideale 
plaats. Hetero-topia 7 zijn een tegenovergesteld 
fenomeen, zij bestaan echt en zijn daadwerkelijk 
te lokaliseren. Het zijn andersoortige locaties, 
noch hier noch daar, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Zoals bijvoorbeeld de ruimte van 
een telefoongesprek of het moment waarop 
je jezelf in de spiegel ziet. Ruimtes die meer 
betekenislagen of relaties met andere plaatsen 
hebben dan die zich onmiddellijk aan je 
voordoen. In het algemeen is een heterotopie 
een fysieke representatie of aanpassing van een 
utopie, een parallelle ruimte die onwenselijke 
elementen bevat, zoals bijvoorbeeld een 
gevangenis.

Zogenaamde crisis-heterotopia zijn plaatsen 
als een internaat of een motel kamer waar 
(altijd buitenbeeld) activiteiten plaatsvinden als 
buitenechtelijke relaties of een huwelijksreis. 
Afwijkende heterotopieën zijn instellingen waar 
individuen worden ondergebracht wiens gedrag 
‘buiten de norm’ valt zoals ziekenhuizen, 
inrichtingen, gevangenissen, bejaarden-
tehuizen en begraafplaatsen. Andere heterotopia 
zijn: luxe passagiers-schepen, tuinen, musea en 
sauna’s. Een grote verscheidenheid van ruimtes 
vallen onder het fenomeen heterotopia: 

kunstinstallaties, performances, bibliotheken, 
gated communities, winkelcentra en bordelen. 
Ook het web is een bijzondere heterotopie waar 
verschillende ruimtes kunnen worden verkend.
Foucault’s heterotopie-theorie gaat over een 
wereld in een wereld. Droomwerelden zijn ook 
heterotopia: zij spelen zich af in onze slaap. 
De dromen en ons onderbewustzijn kan soms 
hele rare wendingen nemen maar het kan ook 
uitermate scherp zijn. Gedurende het leven 
maak je dingen mee die vreugde, verdriet en 
andere emoties met zich meebrengen. Als je 
goed naar je dromen kijkt kan je veel leren van 
wat je onderbewustzijn je probeert te vertellen 
en de juiste keuzes maken in het leven.

Illustratie uit Utopiae insulae figura

Vanya Menken, ‘Cave’, 2012



In mijn droom loop ik een volstrekt donkere 
ruimte binnen, het is pikdonker. Het enige wat ik 
zie is een dun wit streepje licht. Het suggereert 
een opening, een deur die naar links toe opent. 
Achter de deur schijnt een helder licht.

 Dromen en de dood

Mensen dromen in beelden en gevoelens. 
Blinden daarentegen dromen niet in beeld. Zij 
dromen in geluiden, sferen, op de tast en al 
voelend. Blinden die vroeger ooit hebben kunnen 
zien hebben wel het vermogen om in beelden te 
dromen. Als wij dromen begeven wij ons in een 
droomlichaam. Ons werkelijke lichaam ligt in 
bed te slapen maar ons droomlichaam begeeft 
zich naar een andere plek. Nu zijn er ook 
mensen die lucide dromen hebben, deze mensen 
zijn zich bewust van hun droom en kunnen deze 
sturen. Zij kunnen bijvoorbeeld ‘bij mensen op 
bezoek gaan’. Er zijn zelfs gevallen bekend van 
mensen die vrienden bezochten en deze vrienden 
hebben hun aanwezigheid ook daadwerkelijk 
aangevoeld. 

Een stap verder is de bijna-dood ervaring, deze 
gaat vaak gepaard met een comateuze toestand. 
Pim van Lommel heeft bij patiënten die een 
hartaanval hebben gehad geen hersenactiviteiten 
gemeten tijdens een bijna-dood ervaring. Hij 
concludeert dat het bewustzijn niet is gekoppeld 
aan het brein. In 2010 schrijft deze cardioloog: 
‘Een bijna-dood ervaring is een authentieke 
ervaring die niet is te herleiden tot fantasie, 
psychose of zuurstoftekort. Het verandert 
mensen blijvend.’ Volgens hem is de heersende, 
materialistische visie van artsen, filosofen en 
psychologen op de relatie tussen hersenen en 

bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te 
kunnen duiden. ‘Er zijn goede redenen om aan 
te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt 
met het functioneren van onze hersenen: het kan 
ook los van ons lichaam ervaren worden.’ 8 

Een bijna-dood ervaring heeft een zodanig 
effect op het leven van de persoon, dat deze te 
vergelijken is met de ervaring die astronauten 
hebben die de aarde van een afstand zien. Het 
gevoel van de nietigheid van de mens speelt 
daarbij een grote rol. In het geval van mensen 
die een bijna-dood ervaring hebben gehad valt 
de angst voor de dood weg. Zij staan hierdoor 
heel anders in het leven.

Ian Pretyman Stevenson (1918-2007) was 
een Canadees-Amerikaanse psychiater die als 
oprichter van de afdeling Perceptual Studies aan 
de University of Virginia School of Medicine 
werkzaam was. Hij deed onderzoek naar het 
paranormale en werd internationaal bekend om 
zijn onderzoek naar reïncarnatie. Een van zijn 
bevindingen was dat emoties, herinneringen 
en ook lichamelijk letsel in de vorm van 
geboortevlekken kunnen worden overgedragen 
van het ene leven naar het andere. Hij heeft een 
duizendtal kinderen onderzocht in de regio India 
en Bangladesh en ontdekte dat veel kinderen die 
hij onderzocht allemaal op gewelddadige 

manier waren omgekomen. Een meisje uit 
Bangladesh genaamd Shanti kon zich zelfs de 
namen van haar ouders en broertjes en zusjes 
herinneren en waar haar moeder haar speelgoed 
en spaargeld opborg in de kast. Shanti’s oma 
heeft nadat zij deze specifieke details van haar 
kleinkind hoorde Shanti meegenomen naar de 
stad waar deze familie leefde. De familie had een 
aantal jaren daarvoor hun dochtertje verloren en 
haar terugkomst werd door de familie als een 
hereniging ervaren. 

Vanya Menken, ‘African Elephant’, 2013 Vanya Menken, ‘Indian Elephant’, 2013



Zuinigheid

In het natuurpark aangekomen bij het huisje 
waar ik verblijf is het heerlijk warm. In de 
eetkamer staat een grote kachel waaraan ik mij 
kan opwarmen. Na een koude douche, de ketel is 
defect, is de warmte van de kachel mijn redding. 
De zonnepanelen die het gehele dak bedekken 
worden efficiënt ingezet om elektriciteit te 
genereren voor onder andere het licht. In het 
toilet kan je je handen wassen met een kort 
stromend koud straaltje water. Duurzaam 
leven is een must in de bergen daar voedsel en 
schoon water schaars is. Als iedereen zich op 
ons blauwe planeet hier meer bewust van zou 
zijn, zouden wij langer op onze natuurbronnen 
kunnen teren zonder de aarde volledig uit te 
putten. (Op het moment van schrijven begeef 
ik mij in een lokaal op de Rietveld waar de 
verwarming niet werkt en verlang ik ook naar 
die kachel!)

Conclusie

Mijn scriptie begon met mijn ervaring dat ik als 
kind op de praatstoel zat en ellenlange verhalen 
vertelde over mijn andere leven in Afrika. Ik 
begon aan een onbestemde reis en wist ik nog 
niet waar deze mij naar toe zou brengen. Als 
een meanderende rivier baande het verhaal zich 
een weg. Ik volgde mijn intuïtie en gaandeweg 
werd mij stapje voor stapje duidelijk dat het 
In Between, deze fascinerende tussenfase en 
overgangsfase mij het meest intrigeerde. Mijn 
research en schrijven benadrukte dat mijn 
werkwijze (beelden en teksten verzamelen 
en daarop reageren door naar mijn intuïtie te 
luisteren in plaats van een vooropgezet plan of 
concept uit te werken) gelegitimeerd is. 

Tacita Dean begint met een verhaal, ze bezoekt 
de plek en staat open voor wat haar aan 
beelden binnenvalt. Zij laat zich meevoeren 
door onbewuste mijmeringen. Haar werkwijze 
bevestigde mijn intuïtie. 
Rupert Sheldrake opende met zijn onderzoek 
naar de Morfische velden voor mij een wereld 
die het mogelijk maakt om in te zien dat het 
bewustzijn zich van het brein kan losmaken. 
Net als wij in onze dromen in een droomlichaam 
stappen om te kunnen reizen. Mensen die een 
bijna-dood ervaring beleven en astronauten die 
boven de aarde zweven krijgen na zo’n immense 
ervaring een heel andere kijk op het leven. 

Foucault gaf mij de basis en toonde dat er 
een wereld binnen een wereld bestaat. Ik heb 
Foucault niet diepgaand bestudeerd, maar zijn 
heterotopie vertoonde sterke overeenkomsten 
met het in-between.

Wie weet... In een vorig leven heb ik misschien 
wel in Afrika gewoond. Met veel broertjes en 
zusjes. Als baby ben ik geboren met een diep 
rode geboortevlek op mijn borst, als je erop 
drukte was het net een klein kussentje. Met de 
jaren verdween de dieprode kleur en vervaagde 
de vlek. Hij is tot de dag van vandaag nog steeds 
vaag zichtbaar.

Door het schrijven van persoonlijke verhalen en 
dromen hebben zich nieuwe werelden geopend, 
die voorheen alleen in mijn hoofd aanwezig 
waren. Door iedere ochtend te gaan schrijven 
heb ik blokkades in mijzelf overwonnen. Door 
terug te gaan naar mijn kindertijd, naar de 
periode waarin ik vol fantasieën zat en dingen 
zag ‘die er niet waren’, legde ik verband met 
de onbevangenheid van mijn jeugd. Ik kan 
gelukkig nog steeds als een klein kind fantaseren 
en ik zie in dat er nieuwe werelden voor mij zijn 
geopend, werelden die inspiratie geven voor 
nieuwe beelden.

Vanya Menken, Mongoolse Nomadententen, 2012
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