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Inleiding
Sinds 1988 ben ik werkzaam als beeldend kunstenaar. Na de kunstacademie heb ik gewerkt met
verschillende materialen, de laatste jaren maak ik ruimtelijke beelden van papier. Door de jaren heen
heb ik ondervonden welke omstandigheden of elementen mij helpen om het scheppingsproces te
optimaliseren. Voor mij zijn stilte en afzondering noodzakelijk en momenten van niets doen of
‘lummelen’. Het contact met de natuur is van wezenlijk belang en discipline speelt een belangrijke
rol. Gedurende mijn studie aan de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, kreeg ik steeds
meer het vermoeden dat er raakvlakken bestaan tussen de het achtvoudige pad uit de yogafilosofie
en het creatieve proces. Ik denk hierbij aan bezinning en voorbereiding, onderzoek, kritisch kijken,
verfijning en het weer naar buiten treden. Het achtvoudige pad van Patañjali is een leidraad voor de
yogabeoefenaar op weg naar Samadhi, éénwording. Het is een spiritueel pad bestaande uit
verschillende stadia, zoals ook het creatieve proces bestaat uit verschillende fases. Dit heeft mijn
nieuwsgierigheid gewekt en zo is het idee ontstaan om te onderzoeken wat verbeelding precies is en
welke elementen belangrijk zijn voor het werkproces van een kunstenaar. In het verlengde daarvan
ligt mijn onderzoeksvraag:
Bestaan er parallellen tussen het creatieve werkproces en het achtvoudige pad van yoga? Zo ja,
kan yoga het creatieproces bevorderen?
1) In het eerste hoofdstuk definieer ik het begrip ‘verbeelding’ aan de hand van verschillende visies.
Wat is verbeelding precies en hoe verhoudt het zich tot creativiteit en inspiratie. Vervolgens
onderzoek ik, welke elementen naar voren komen in het werkproces van de kunstenaars Armando,
Isabelle de Borchgrave, Alberto Giacometti en vergelijk ik deze met mijn eigen ervaring. Wat zijn de
verschillen en overeenkomsten.
2) In het tweede hoofdstuk ga ik in op de vraag wat Yoga precies is, aan de hand van de eerste drie
Yoga sutra’s van Patañjali. Hiervoor gebruik ik het boek ‘Zien door Yoga’ in de vertaling van Jogchum
Dijkstra en Salvatore Cantore. Er volgt een vergelijking van de kenmerkende elementen uit het
creatieve werkproces van de kunstenaars, met de delen van het achtvoudige pad, aangevuld met
mijn eigen persoonlijke ervaring.
3) Aansluitend probeer ik antwoord te vinden op de vraag óf en in welk opzicht yoga bevorderend
kan zijn voor het creatieproces.
De genoemde kunstenaars hebben mijn persoonlijke voorkeur. Sinds mijn studie aan de Academie
voor Beeldende Kunsten, volg ik het werk van Giacometti. Verder waardeer ik Armando om zijn
materiaalbehandeling en zijn monumentale vormtaal. Met Isabelle de Borchgrave deel ik mijn liefde
voor het materiaal papier.
In mijn onderzoek citeer ik enkele mensen die over dit onderwerp geschreven hebben. Onder andere
schrijfster Julia Cameron. Haar boek ‘The Artist Way’1 heeft mij enkele jaren geleden aangezet om
opnieuw naar mezelf te kijken als kunstenaar. Zij ziet creativiteit vooral als een spiritueel proces en
vertelt over wat kunstenaars belemmert om zich volledig over te geven aan hun passie. Verder Ken
Robinson, auteur, spreker en expert op het gebied van kunstonderwijs, die zich heeft opgeworpen
om het onderwijssysteem te veranderen. Hij vindt dat het onderwijssysteem van tegenwoordig te
eenzijdig is, waardoor er nauwelijks ruimte en aandacht is voor creativiteit en de nieuwsgierige aard
van mensen2. Tot slot Hans Kunneman. Hij is als componist en meditatieleraar werkzaam aan het
conservatorium. Hij zegt in zijn boek ‘Vind je bron’ dat gerichte aandacht en meditatief luisteren de
basis is voor alle artistieke uitingen3.
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I. Verbeelding en het creatieproces
Wat is verbeelding?
In het van Dale woordenboek wordt verbeelding uitgelegd als: het zich verbeelden, fantasie
en inbeelding. Kunstenaar William Blake (1757-1827) omschreef al in de 18e eeuw
verbeelding als een bepaalde vorm van werkelijkheid, die
samenhangt met een manier van zijn. Als de basis van alle
“Als ik je vraag aan een
menselijke ervaringen.
groene ijsbeer in een jurk te
De verbeelding heeft te maken met een bepaalde manier
denken, kun je je dat ook
van zien. Zo kunnen we dingen verbeelden die bestaan of
voorstellen. Maar nu haal je
helemaal niet bestaan. We kunnen mentale beelden voor
iets voor de geest wat je niet
de geest halen die voortkomen uit echte ervaringen. Maar
we kunnen ook dingen voor de geest halen die we niet
hebt ervaren, neem ik aan”.
ervaren hebben. Beelden samengesteld uit mogelijkheden.1
K. Robinson
Volgens Ken Robinson is verbeelding een gave van het
menselijk bewustzijn, dat ons in staat stelt om het heden te
transformeren.
Dit roept de vraag op, wat bewustzijn is. David Roef (universitair docent strafrecht) geeft een
heldere definitie. Bewustzijn is het eenvoudigst te duiden als het vermogen tot waarneming,
los van wat de aard, de inhoud of het niveau van de waarneming is. Het is niet een of andere
vorm van waarneming, zoals zien of horen of voelen, maar waarneming als zodanig.2

Verbeelding, creativiteit en innovatie
Ken Robinson legt verbeelding uit aan de hand van drie fases:
Innovatie
Toegepaste
creativiteit
Creativiteit
Toegepaste
verbeelding
Verbeelding
Alles begint met verbeelding. Verbeelding kan een proces van innerlijk bewustzijn zijn. Maar
als we op bed blijven liggen en geen actie ondernemen, zal er niets gebeuren. Op deze wijze
heeft persoonlijke verbeelding niet direct resultaat in de wereld.
De tweede stap, het doen of handelen, wordt aangeduid als creativiteit. We zijn creatief op
een bepaald vlak, bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek of schrijven. Creativiteit is
toegepaste verbeelding.
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De derde stap is innovatie. Wanneer we de ideeën toepassen in de dagelijkse praktijk en het
gebruiken om iets nieuws te introduceren, spreken we over innovatie. Innovatie is
toegepaste creativiteit.3
Verbeelding is de basis voor inspiratie. Voor nieuwe ideeën, voor taal, kunst, wetenschap,
filosofische systemen en de menselijke cultuur.

‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’
Albert Einstein 4

Inspiratie
Hans Kunneman noemt drie voorwaarden om inspiratie te laten stromen. Namelijk: passie,
aanwezigheid en vertrouwen. Passie betekent nieuwsgierig zijn en willen. Een idee of
ingeving komt bij ons op en we gaan aan de slag met een gevoel van moeiteloosheid en
gemak. Aanwezigheid duidt op een luisterende houding. Men is aanwezig in het nu. Men zit
er helemaal in en wordt meegenomen door wat zich voordoet. Vertrouwen betekent dat je
veiligheid en optimisme voelt. Door de stroom is er een positieve verwachting. Kunneman
vergelijkt inspiratie met een zeilboot. De passie zorgt ervoor dat we de boot in de richting
wenden die we willen. Aanwezigheid zorgt ervoor dat we de ‘wind van inspiratie’ voelen en
de zeilen op de juiste manier bijstellen. Gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat we ons durven
over te geven en door te zetten. Volgens hem zijn deze drie factoren afhankelijk van de
kwaliteit van ons contact met ons innerlijk. ‘’Het gevoel van de ’wind in de zeilen’ geeft aan
dat je niet hoeft te ‘roeien’ maar je kunt laten dragen door een grotere kracht.’’ 5 Hij duidt
inspiratie als iets dat we niet kunnen begrijpen, maar alleen kunnen ervaren omdat de
stroom zelf buiten het domein van het begrip valt.
Ken Robinson is van mening dat er geen vaste formules zijn, om de inspiratiestroom op gang
te brengen. Wel zijn er elementen die ons een kader bieden en waarop we moeten letten.
Hij definieert creativiteit als iets dat van nature aanwezig is, maar waar we mee moet leren
omgaan. Het is de continue belofte van alternatieve manieren van zien, denken en doen.
Creativiteit is in zijn optiek een combinatie van mentale functies, vaardigheden en
persoonlijke eigenschappen.6
Samenvattend is verbeelding een vorm van bewustzijn, waarin gebruik gemaakt wordt van
alle zintuigen. Gedreven door nieuwsgierigheid ontstaan beelden, ideeën en een eigen
manier van zien. Dit is de basis voor inspiratie. Om toegang te krijgen tot de inspiratiestroom
is contact met jezelf een voorwaarde. Om in contact te komen met jezelf, zijn verschillende
eigenschappen en vaardigheden nodig.
Dit laatste aspect omvat datgene waarop het spirituele pad van yoga gericht is. Yoga is een
innerlijke weg om tot diepere zelfkennis te komen. In latere hoofdstukken kom ik hierop
terug.
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Het creatieproces
Om inzicht te krijgen in het creatieproces heb ik de werkwijze van vier kunstenaars
onderzocht. Ik heb gekeken welke elementen voor hen bevorderend zijn gebleken, voor het
ontstaan en de continuïteit van de creatieve stroom.

Armando
Armando is geboren in 1929 in Amsterdam. Hij is
kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver,
acteur en violist. Hij is iedere dag te vinden in zijn
atelier, keramiek- of grafiekwerkplaats.
Als hij in zijn atelier schildert, werkt hij in het midden
van de ruimte aan een doek, dat op twee schragen
staat. Volgens Armando is een kunstenaar in drift
ondergeschikt. Dit heeft te maken met een gevoel
van expressie en de drang om iets te willen en
moeten maken. Armando gelooft in inspiratie. Hij
zegt hierover:

Vaandel, 1988

‘’Het gaat erom altijd open te staan. Dat moet je veroveren. Het is niet alleen
je talent” 7
Soms denkt hij jaren na over een schilderij, waarna het denkproces over gaat naar het
daadwerkelijk doen, de actie. Hij schildert met zijn handen. De verf ligt soms met dikke lagen
op het doek en krijgt daarmee een uitdrukking dat karakteristiek is voor zowel zijn
schilderijen als zijn ruimtelijk werk. Het moment van het durven maken, is volgens hem een
belangrijk moment. ‘’De hand en het verstand zijn iets anders, denk ik. Ik laat de hand zijn
gang gaan. Niemand zit erop te wachten. Je begint”.8 Volgens Armando is men in het
kunstenaarschap op zichzelf aangewezen en moet men alle beslissingen zelf nemen. Hij
houdt ervan om alleen te zijn. Kunst is volgens Armando een gevecht tegen de tijd. Het heeft
volgens hem met vergankelijkheid te maken. Een gevecht dat een kunstenaar altijd zal
verliezen.
Vogel, 2006

Yoga en kunstenaarschap
7

Isabelle de Borchgrave

Isabelle de Borchgrave, Brussel 2012, Expositie Fortuny

Isabelle de Borchgrave is geboren in 1946 in Brussel en was werkzaam in de mode en maakt
tegenwoordig kostuums van beschilderd papier. Ze heeft een grote studio in haar
geboorteplaats, waar ze met haar hele team werkt. In deze studio staan lange tafels, waarop
ze het papier, dat ze als stof behandelt, kan beschilderen. Ook zij is iedere dag in haar
werkplaats bezig. Isabelle vergelijkt een rol papier met een lege bladzijde van een schrijver.
Er zijn geen regels. Vanuit vrijheid begint ze ergens. Volgens haar is het begin een kritiek
moment. Als ze niet zeker van zichzelf is, neemt ze blikken verf en schildermateriaal en gaat
ze de verf mengen. Op die manier wint ze tijd om zich voor te bereiden op wat ze gaat doen.
Ze overtuigt zich hoe het moet, ook al is er twijfel. Door het mengen van de verf, gaat ze
beter voelen. Ze noemt dit een fascinerend moment.

“Alsof je op een koord balanceert om aan de andere kant te komen. Als je de
juiste balans vindt, gaat alles vanzelf’’ 9
Volgens haar gaat het om zowel durven als twijfelen.
Op die manier flitsen beelden voorbij, die we moeten
vangen. “Dan is er een soort hand die je een duw in de
rug geeft. Je moet luisteren naar de hand die duwt”.10
Over haar werk zegt Isabelle dat niemand het nodig
heeft, maar dat ze de innerlijke drang voelt om het te
maken. Ze duidt het als een lijn die ze moet volgen
omdat die lijn haar levensverhaal vertelt.

Orange Delphos Dress and Coat, 2008, Fortuny Collection.
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Giacometti
Giacometti (1901-1966) is beeldhouwer en schilder en is in Zwitserland geboren. In de jaren
twintig verhuist hij naar Parijs waar hij altijd zal blijven wonen en werken.
In Parijs betrekt Giacometti in 1927 een klein atelier. De ruimte staat vol met sokkels, tafels
en beelden bedekt met klei, verf en gips. Hij werkt altijd vanuit de waarneming met een
model. Deze persoon zit meestal in het midden van de ruimte. Giacometti werkt zonder
vooropgezet idee. Hele dagen is hij aan het zoeken en kijken. James Lord, die in 1965 model
voor hem zat, beschrijft dat Giacometti bij aanvang van een nieuw beeld of schilderij, eerst
gaat schuiven met al voltooide werken. Alsof hij het moment wil uitstellen.
James Lord: “Hij is er zich zo pijnlijk van bewust dat het moeilijk is zijn eigen visie op de
werkelijkheid zichtbaar te maken aan anderen, dat hij ontdaan moet zijn door de noodzaak
om het opnieuw te moeten proberen”.11 In het werk zijn de sporen van het maken sterk
aanwezig. Ze laten als het ware de zoektocht zien die hij beleeft in zijn werk. Dagen achter
elkaar, met voorkeur voor de zondag waarop hij niet gestoord wordt door opdrachtgevers,
werkt hij door. Giacometti is van mening dat alles in zijn eigen tijd als vanzelf moet ontstaan
omdat het anders volgens hem oppervlakkig wordt. Voor Giacometti is de verschijning van
de mens een onuitputtelijke bron van inspiratie. Hij wil de figuren weergeven zoals hij ze
waarneemt. Een waarneming die voortdurend verandert.

“Dat is precies wat ik probeer te doen. Laten zien hoe de dingen bij mij
overkomen”.12

Portret van James Lord, 1964

Lopende man, 1960
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Elsa Visser
Ik ben geboren in 1965 en ik maak ruimtelijke beelden van handgeschept papier.
Uitgangspunt voor mijn beeldend werk is de schoonheid en kracht van de natuur.

“In mijn beelden van papier probeer ik iets
van die verwondering te vangen en door te
geven aan de kijker”
Zwam I, 2010

De omgeving waarin ik werk, moet voelen als een tweede huid. Vertrouwd zijn met de
omgeving zorgt ervoor dat ik niet afgeleid wordt. Mijn atelier ligt midden in de weilanden. Ik
kom weinig mensen tegen en ervaar hier de stilte, waardoor ik mij beter kan concentreren
op wat ik doe. Verder moet er voldoende materiaal aanwezig zijn, zodat ik een ruime keuze
heb tijdens het werk. Aan het proces van maken gaat een voorbereidingsperiode vooraf. Ik
wandel in de natuur, die mijn inspiratiebron is en verzamel afbeeldingen van details die mij
interesseren. Vanuit een globaal idee begin ik en werk intuïtief verder, waarbij ik
toevalligheden in wat er onder mijn handen ontstaat, meeneem. Als ik met de handen in de
lijm zit is mijn denken kalmer en ben ik alleen nog maar bezig met het materiaal en met de
vorm. Het is een soort uitwisseling. Concentratie heb ik nodig om alert te blijven in de keuzes
die ik maak. Soms word ik teveel ingezogen en moet ik stoppen om een volgende dag met
frisse blik het geheel opnieuw te bekijken.

Kringloop 2010
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Overeenkomsten en verschillen
Hoewel ik geen idee had van de manier van werken van de kunstenaars, kwamen bepaalde
aspecten in de vergelijking naar voren. Aspecten die volgens mij typerend zijn voor het
werkproces van de kunstenaar. In mijn onderzoek vielen de volgende dingen op:

De overgang van verbeelding naar creativiteit
De eerste overeenkomst die ik opmerkte was, dat alle kunstenaars spreken over de
overgang van innerlijke voorbereiding (de verbeelding), naar het handelen (de creativiteit).
Ze noemen dit een belangrijk moment. Armando heeft het over de omschakeling naar ‘het
durven maken’. Isabelle de Borchgrave spreekt over dit punt als een fascinerend ogenblik
van twijfelen en niet weten. Ze vertelt hoe ze als voorbereiding hierop, de verf mengt omdat
het haar in staat stelt om vertrouwen te winnen. Alsof ze balanceert op een koord. Ook
James Lord merkt deze overgang naar creativiteit op bij Giacometti. Terwijl hij model zit, ziet
hij Giacometti de aanvang van een nieuw schilderij uitstellen, door eerst met andere
beelden en schilderijen bezig te gaan.
Ik herken zelf wat Isabelle de Borchgrave zegt over het balanceren op een koord. De start van
iets nieuws vergt vertrouwen en een daadkrachtige houding. Kennis van het materiaal is op
een dergelijk moment belangrijk, om een gevoel van zekerheid te hebben.

Inspiratiestroom
Inspiratie wordt door de kunstenaars aangeduid als iets waardoor men ‘meegenomen’
wordt. Zo vertelt Armando over een open houding om ruimte te geven aan inspiratie.
Wanneer dit gebeurt, gaat volgens hem de hand
‘als vanzelf’. Ook Isabelle de Borchgrave spreekt
over een hand die haar voorwaarts duwt en zorgt
dat ze de moed krijgt.
In het werk van Giacometti zijn de sporen van zijn
zoektocht duidelijk te zien door de vele lijnen die
samen de mensfiguur tonen. Omdat de
waarneming voortdurend verandert, verandert
het schilderij voortdurend. Bij hem lijkt het
werken meer op een gevecht dan op het
meebewegen met de stroom.
Mijn persoonlijke ervaring is, dat inspiratie een
drijfveer is, die vaak ontstaat vanuit
verwondering. Ik heb iets moois gezien dat mij
prikkelt. Zo ontstaan er allerlei ideeën waar ik
uiting aan wil geven.
De hand, 2006
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Discipline
Een andere overeenkomst die mij opviel was, dat de
kunstenaars een onophoudelijke drang voelen om te
creëren. Volgens Armando is het een proces van
blijven doorvechten terwijl niemand er op zit te
wachten. Isabelle de Borchgrave zegt eveneens dat
niemand het ‘nodig’ heeft, maar dat ze de drang
voelt om het te maken, omdat het weergeeft wat
van binnen leeft.
Giacometti werkt zeven dagen per week, door de
gedrevenheid die hij voelt. Je zou de intrinsieke
motivatie van de kunstenaars kunnen vertalen als
een roeping.
Mijn beeldend werk is een manier om me persoonlijk
uit te drukken, in wat ik beleef en ervaar in contact
met de wereld om me heen. Het laat iets van mijzelf
zien.

Manier van werken

“Ik wil vechten voor
schoonheid,
perfectie, voor een
droom. Om op een
betekenisvolle
manier te vertellen
wat ik diep van
binnen voel. Dat is
alles’’ Isabelle de Borchgrave

Isabelle de Borchrave
Armando werkt uit een globaal vooropgezet plan.
Hij bereidt zich innerlijk voor waarna hij intuïtief te
werk gaat en reageert op wat er gebeurt op het doek.
Isabelle is meer gebonden aan een kader, door de aard van de opdracht waardoor er
automatisch aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden. Volgens Isabelle is het
essentieel om tijdens het maakproces je originele ideeën te volgen en vooral niet bang zijn.
Dit lukt alleen als je voldoende vertrouwen hebt en optimistisch bent.
In tegenstelling tot Armando en Isabelle, werkt Giacometti juist zonder vooropgesteld plan.
Het is voor hem van belang om niet te weten hoe een kunstwerk eruit komt te zien. Dat is in
zijn optiek de enige manier om alleen te zien wat er bestaat. De waarneming verandert
immers voortdurend.
Voor mij persoonlijk geldt dat ik een globaal idee heb, van wat ik wil gaan doen. Daarna werk
ik intuïtief. Het is een proces van maken, reageren, keuzes maken en weer verder gaan.

Tijd
Voor alle kunstenaars is de factor tijd bepalend. Armando noemt zijn kunstenaarschap een
gevecht tegen de tijd en daarmee de vergankelijkheid. Een gevecht dat je uiteindelijk verliest
omdat door de tijd alles verandert. Dat is volgens hem de tragiek.13
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Kunstenaars lijden aan de tijd
Aan de vergankelijkheid
Ze gaan een gevecht met de eeuwigheid aan
Terwijl ze weten dat ze dit zullen verliezen.
Ondanks kortstondige overwinningen.
Laat ze maar hun gang gaan.
Ze weten niet beter.
Uit: ‘De haperende schepping’, Armando, 2003

Volgens Giacometti moet alles vanzelf ontstaan en in zijn eigen tijd. Je zou kunnen zeggen
dat kunst zich niet laat afdwingen. Isabelle heeft te maken met gerichte opdrachten en
deadlines en werkt daarom met een heel team aan haar opdrachten. Hier zie je een verschil
tussen de Isabelle de Borchgrave en de anderen, die minder te maken hebben met
deadlines.
Voor mij persoonlijk verstrijkt de tijd eveneens anders, wanneer ik geconcentreerd aan het
werk ben. Op een dergelijk moment heb ik geen besef van tijd.

Samengevat
In het algemeen is duidelijk dat de werkwijzen, onderwerpen en visies van de kunstenaars
verschillen. De overeenkomsten zijn vooral te vinden in de houding die een rol speelt in de
vele stadia van het creatieve proces, zoals: bezinning; de innerlijke drang om vorm te geven;
het hebben van een ‘open houding’; vertrouwen en durf; luisteren naar je intuïtie en
doorzettingsvermogen.
De kunstenaars werken vol toewijding, zonder een duidelijk doel voor ogen te hebben of
expliciet gericht te zijn op geld of bekendheid.
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Aum teken
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II. Yoga en kunstenaarschap
Wat is Yoga?
Dit hoofdstuk geeft eerst een kort overzicht over wat yoga precies is. Er volgt een inleiding
over de sutra’s van Patañjali en de daarin opgenomen acht stadia van het achtvoudige pad
dat een leidraad is voor de yogabeoefenaar. Men kan het achtvoudige pad zien als een
zoektocht naar wie men ten diepste is. Het creatieproces van de kunstenaar is een
aaneenschakeling van verschillende stadia met hun eigen dynamiek, zoals waarnemen,
verbeelden, handelen, reageren, ect. In dit hoofdstuk vergelijk ik de acht stadia van het
achtvoudige pad met de kenmerkende elementen uit het werkproces van de kunstenaar,
waarbij ik een aanvulling geef vanuit mijn eigen persoonlijke ervaringen.

Yoga
Yoga is een leer die voortkomt uit de Indiase filosofie en is afgeleid van het Sanskriet woord
Ýuj. Ýuj heeft verschillende betekenissen zoals: onder het juk brengen bij paarden en ossen;
inspannen; in evenwicht brengen of verbinden. In de yogatraditie vertaalt men dit als een
innerlijke weg om de tegendelen in zichzelf te leren kennen, beheersen en gebruiken.14
Uiteindelijk bereikt men een harmonieuze staat, ook wel Samadhi genoemd. Samadhi is
éénzijn. Een kenmerk van dit bewustzijnsniveau is het vermogen om als toeschouwer te
herkennen waarmee men zich identificeert. Hierdoor ontstaat vrijheid waaruit een
eenheidservaring kan voortkomen.15

Patañjali
Het standaardwerk waarin de theorie van yoga is opgenomen, is een boek bestaande uit 195
sutra’s. Beknopte teksten waarin de yogafilosofie systematisch uiteengezet is. Patañjali is de
beschrijver van de sutra’s. Hatha yoga is voortgekomen uit een groter filosofisch systeem,
dat rond 200 jaar voor het begin van onze jaartelling op schrift is gesteld.16 De Hatha
yogadiscipline is bedoeld als voorbereiding tot het zitten, tot het mediteren. Een stabiele zit
zorgt ervoor dat we niet door het fysieke worden afgeleid en ons volledig in stilte kunnen
concentreren op een groter bewustzijn in de meditatie. Om dit te bereiken volgt de
yogabeoefenaar de acht stadia van het achtvoudige pad dat beschreven staat in de sutra’s.17

Het volledige achtvoudige pad bestaat uit:
1) Yamas
morele weigeringen
2) Niyamas morele voorschriften
3) Asanā
lichaamshoudingen
4) Prānāyāma adembeheersing
5) Pratyāhāra terugtrekken van de zintuigen
6) Dhāranā concentratie en aandacht
7) Dhyāna
meditatie
8) Samādhi innerlijke vrede; één zijn

Afbeelding Patānjali
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Om dieper op de betekenis van yoga in te gaan wil ik de eerste drie sutra’s van Patañjali
toelichten aan de hand van het boek ‘Zien door yoga’. In het boek zijn de kernachtige zinnen,
de sutra’s, vertaald uit het Sanskriet en voorzien van commentaar door Jogchum Dijkstra en
Salvatore Cantore.
Het boek is verdeeld in vier hoofdstukken, de pāda’s. Het eerste hoofdstuk, Samādhipāda,
geeft de definitie van yoga. Het vertelt over een staat van zijn, dat Samadhi genoemd wordt.
Het tweede hoofdstuk, Sādhanapāda, beschrijft de eerste vijf delen van het achtvoudige
pad. Het zijn oefeningen om lichaam en geest te leren beheersen. Het derde deel,
Vibhūtipāda, beschrijft de laatste drie delen van het achtvoudige pad en gaan over het
ontwikkelen van onderscheidingsvermogen. Het vierde en laatste deel, Kaivalyapāda, bevat
filosofische overwegingen over de fundamenten van yoga.18

Het eerste hoofdstuk beschrijft de definitie van yoga.
Sutra 1.1 Atha yoga anusasanam,19 wat feitelijk betekent: “En nu wordt yoga uiteengezet”.
Sutra 1.2 Yogas citta vrtti nirodhah.20
Deze sutra is vertaald als: “Yoga is het wervelen stilleggen van de geest. Het wervelen (de
Vritti’s) is de voortdurende stroom van gevoelens en gedachten in de geest. Citta is vertaald
als geest, maar heeft de functie van denken en voelen. In het Engels wordt de uitdrukking
‘The Heart-Mind’ hiervoor gebruikt.21 Men kan Citta verdelen in drie kwaliteiten: Manas,
Ahamkara en Buddhi.
1) Manas, ook wel geest genoemd, is een intelligentie in onszelf en in ons lichaam. Het is een
herinneringsvermogen en een overlevingskracht.
2) Ahamkara is het uniek zijn, het ik-besef, als bewegingsprincipe. Het blijft in beweging door
iedere ervaring die voorbij komt, wat ons uniekheid veranderd. Het ego identificeert zich
met herinnering.
3) Buddhi is de heldere kant van het bewustzijn. Het is het wakker zijn, de intelligentie. Het
heeft een relatie met het licht en het weten. Van hieruit ontstaan essentiële levensvragen.
Zo is men in staat om toeschouwer te zijn en te herkennen waarmee men zich identificeert.
Sutra 1.3 Tada drastuh svarupe vasthanam betekent: “Dan is het ziende thuis in zichzelf”.22
Het ziende kan uitgelegd worden als een kracht die als een stille toeschouwer aanwezig is, in
alles dat men waarneemt. Pas als de geest kalm is, kan men zichzelf ervaren in wie hij
werkelijk is.
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Het achtvoudige pad en de kunstenaar
1. Yamas
Deel één van het achtvoudige pad is Yamas. De Yamas zijn morele weigeringen. Dat waarvan
men zich als yogabeoefenaar onthoudt. Het zijn richtlijnen voor de zuivering van de
persoonlijke houding met betrekking tot ‘de buitenwereld’. Een yogi kiest er vrijwillig voor
om deze leefregels te volgen.
Patañjali onderscheidt vijf Yamas:
1)
2)
3)
4)
5)

Ahimsā: geweldloosheid
Satya: waarachtigheid
Asteya: niet stelen
Brachmacarya: onthouding, seksuele beheersing en zelfcontrole
Aparigrahā: begeerteloosheid.

Yama 1 Ahimsā Geweldloosheid
A= niet, hims= onrecht aandoen, beschadigen.23 Sutra 2.35
“Zodra hij (de Yogi) volhardt in geweldloosheid, is er geen vijandschap meer in zijn buurt”.24
Ahimsā betekent dat men het leven niet mag schaden of geweld aandoen. Zowel in
gedachten, woorden als ook in daden. Het vraagt een open en respectvol omgaan met
onszelf en met de mensen en de dingen om ons heen. Een liefdevolle houding ten opzichte
van onszelf en anderen, vertaalt zich in een omgeving waarin geweld afneemt.
Met betrekking tot de kunstenaar kan Ahimsā uitgelegd worden het beschermen van jezelf.
Julia Cameron maakt een onderscheid tussen schaduwkunstenaars die hun ware identiteit
niet kennen en hun droom niet durven te volgen en echte kunstenaars. Om van het
schaduwrijk naar het licht van creativiteit te bewegen, zullen schaduwkunstenaars zichzelf
serieus moeten nemen en hun eigen creativiteit niet langer ontkennen25. De echte
kunstenaar dient zichzelf te beschermen tegen de negatieve invloed van de
schaduwkunstenaars. Zeker in de eerste kwetsbare fase van hun artistieke uitingen.
Yama 2 Satya Zelfaanvaarding Trouw aan intuïtie
Sat= werkelijkheid, waarheid, waarachtigheid.26 Sutra 2.36
“Zodra hij (de Yogi) volhardt in waarachtigheid, bepaalt hij daden en hun gevolgen”.27 Satya
betekent de waarheid spreken. Iets zien zoals het is, vraagt een beschouwende blik. Het gaat
om het congruent handelen en leven vanuit wie we werkelijk zijn. Dat we ons niet anders
voordoen, maar trouw zijn aan wie we zijn. Een persoon die Satya beoefent, kan bij anderen
teweegbrengen dat men zich gaat bezinnen. Het kan een begin zijn van een beweging om
vaste patronen en gewoonten te veranderen. De cirkel van daden en gevolgen wordt
onderbroken.28
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Julia Cameron is van mening dat men voor zelfexpressie eerst een zelf moet hebben
waarmee ze bedoelt dat het hier gaat om het persoonlijke, dat wat ervaren wordt in de
persoonlijke belevingwereld. Kunst vindt volgens Cameron haar oorsprong in het
moment van contact en de ontmoeting met onszelf. Eerlijkheid en oprechtheid zijn de basis
hiervoor. Creativiteit floreert als men een gevoel van veiligheid en zelfaanvaarding heeft
ontwikkeld.29
Als beeldend kunstenaar is het voor mij belangrijk, dat ik mezelf serieus neem en trouw blijf
aan mijn gevoel van intuïtie. Zo ben ik in staat om mijn werk te ontwikkelen en daarin
onafhankelijk te zijn, zonder dat ik mij laat afleiden door wat anderen ervan vinden.
Creativiteit floreert als men een gevoel van veiligheid en zelfaanvaarding heeft ontwikkeld,
aldus Julia Cameron. Zelfaanvaarding draagt naar mijn mening oprechtheid en
waarachtigheid in zich.
Yama 3 Asteya Niet stelen
A=niet, stai- stelen, niet stelen30 Sutra 2.37
“Zodra hij (de Yogi) volhardt in niet-stelen, komen alle schatten naar hem toe”.31 Beoefening
van Asteya betekent niet stelen in gedachten, woorden en daden. Niet stelen betekent het
bezit van anderen respecteren. Men is zich bewust van de rijkdom om zich heen. Niet stelen
betreft ook niet materiële dingen van anderen, zoals inzicht en wijsheid.
Asteya betekent voor de kunstenaar zich onthouden van het plegen van plagiaat en niet
denken in de termen van concurrentie.
Yama 4 Brahmacarya Kuisheid
Van Brahman, het goddelijke. Carya= doen of verrichten; kuisheid.32 Sutra II.38 “Zodra hij
(de Yogi) volhardt in kuisheid, wordt hij sterk”.33
Het betreft hier de seksuele onthouding. In het westen is dit vertaald als matigheid hierin.
Een juiste mentale houding waarin begeerte en opwinding beteugeld wordt. Waarin men
niet vrij toegeeft aan verlangens, waardoor men zichzelf erin verliest. Verder betekent
kuisheid onthouding van gulzigheid in andere facetten van het leven. Men traint om af en
toe nee te zeggen tegen verlangens. Door beoefening van kuisheid, nemen lichamelijke en
geestelijke krachten toe. Het zet aan tot het mediteren.
Onthouding kan zich bij kunstenaars tonen in zelfbeheersing. Door de hunkering naar allerlei
afleidingen te beteugelen, is de kunstenaar beter in staat om de juiste concentratie te
vinden in het creatieve werk.
Yama 5 Aparigrahā Begeerteloosheid
A = niet, pari= rondom, grah= grijpen; niet ontvangen, afstand doen. Begeerteloosheid,
onbegerigheid, hebzuchtloosheid.34 Sutra 2.39
“Zodra hij (de Yogi) standvastig is in onbegerigheid, ontwaart hij het hoe en waarom van het
bestaan”.35
Het niet begeren is niet zozeer het verbod om bezittingen te hebben. Het gaat erom dat men
vrij is van bezit en er niet aan gehecht is. Dat men beseft dat bezit een hulpmiddel is voor
het bestaan. Men laat alle bezittingen los en beperkt zich tot het nodige. Niet begeren helpt
om los te laten. Men laat zich niet beheersen door herinneringen aan het verleden en de
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verwachtingen van de toekomst. Men is zich bewust van de veranderlijkheid van alles. Het
zet aan tot dieper inzicht in levensprocessen.36
In de context van de beeldende kunst zou men begeerteloosheid kunnen vertalen als het vrij
zijn van wedijver met vakgenoten maar ook vrij zijn van ambitie, het verlangen om te
presteren.
In mijn werk ervaar ik een mate van gehechtheid, nadat ik een kunstwerk gemaakt heb. Door
het proces van creëren raak ik verbonden met het werk. Het is een oefening om een beeld te
zien als een momentopname en het vergt tijd om los te komen van de gehechtheid aan mijn
werk. De verkoop van een werk versnelt dit proces.

2. Niyamas
Het tweede deel van het achtvoudig pad is Niyamas. De Niyamas zijn morele voorschriften
die men als beoefenaar juist wel doet. Het is een richtlijn voor de zuivering van de
persoonlijke houding tot de ‘binnenwereld’. Dit in tegenstelling tot de Yamas waarbij het
gaat om de relatie met de buitenwereld.
Patañjali onderscheidt vijf Niyamas:
1) Saucha: zuiverheid, reinheid
2) Samtosha: tevredenheid, gelijkmoedigheid
3) Tapas: soberheid, vurige inzet
4) Svadhyaya: zelfstudie, introspectie
5) Ishvara-pranidhana: volledige overgave aan hoger beginsel
Niyama 1 Saucha Zuiverheid
Sauca van suci- rein, zuiver. Zuiverheid, reinheid.37 Sutra 2.41
“Een innerlijke zuiverheid, blijdschap, éénpuntigheid, beheersing van de zintuigen en bij
machte het wezenlijke te zien”.38
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Een yogabeoefenaar moet rein en schoon zijn. Belangrijk is, het lichaam goed te
onderhouden en zuiver voedsel en drinken tot zich te nemen. De plaats van meditatie moet
schoon zijn, maar het gaat ook om het zuiver innerlijk. Zuivere gedachten zijn gedachten vol
liefde, vertrouwen en dankbaarheid. Eénpuntigheid kan vertaald worden als concentratie op
een ding, dat helpt om de gedachten te kalmeren en te zuiveren. Een zuiver bewustzijn is
evenwichtig, licht en kalm.
Zuiverheid kan voor de kunstenaar inhouden het meebewegen met de veranderingsstroom,
waardoor vastgeroeste opvattingen en zienswijzen losgelaten worden om ruimte te
scheppen voor nieuwe ideeën.
Niyama 2 Samtosha Optimisme en een open houding
Sam= samen, tus= vredig zijn. Tevredenheid. Sutra 2.42
“Door tevredenheid; verwerven van het hoogste geluk”.39
Als men in evenwicht is, blijft men innerlijk in balans, bij vreugde en verdriet. Deze
tevredenheid kan men alleen maar vinden in zichzelf. Het gaat om tevredenheid met wat er
is. Hierdoor verwerft men het hoogste geluk. Werkelijke Samtosha kan pas dan ervaren
worden, als het verlangen in de geest is opgegeven. Dit betekent vrij zijn van gehechtheden.
Voor een kunstenaar is het belangrijk om een open
houding te hebben. Om onbevooroordeeld en
ruimdenkend te zijn, waarmee originele ideeën een
kans krijgen. Cameron zet dit in een groter geheel.
Volgens haar moeten kunstenaars vertrouwen op de
mogelijkheid dat het universum met hun plannen
samenwerkt en serieus neemt. Ze vergelijkt de geest
met een kamer. In die kamer hebben we onze
gebruikelijke ideeën over het leven, over God en wat al
dan niet mogelijk is. De kamer heeft een deur, die altijd
op een kier staat, waardoor we verblindend licht buiten
zien. Al onze vertrouwde ideeën bevinden zich in die
kamer van ons. Alle andere nieuwe ideeën, bevinden
zich in het verblindend licht daarbuiten en die houden
we daar omdat we denken dat ze buiten ons bereik
liggen.40 Een open houding, biedt een kans om nieuwe
ideeën te onderzoeken.
Mijn persoonlijke ervaring is, dat een open houding alleen dan kan ontstaan, wanneer ik in
contact sta met mijzelf. Dit bevordert mijn zelfvertrouwen dat ik nodig heb om mijn eigen
koers te varen. Het is mijn taak als kunstenaar, om de deur naar het verblindend licht verder
open te zetten.
Niyama 3 Tapas Doorzettingsvermogen Passie Discipline
Tap= warmte geven, hitte, vurige inzet41 Sutra 2.43
“Door vurige inzet nadat de smet vernietigd is ontstaat volmaaktheid van lichaam en
zintuigen”.42 Jogchum Dijkstra vertaalt Tapas, dat hitte betekent, als: vurige inzet. Hitte is
vuur en zorgt voor transformatie. Ascese betekent streng zijn voor zichzelf. Men oefent met
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geduld, liefde en discipline. Ascese helpt men om kwellingen van lichaam en geest te
beïnvloeden, waar discipline voor nodig is.
Creativiteit heeft alles te maken met een gedrevenheid of passie, om aan de slag te gaan.
Wil het tot iets leiden en concreet worden, dan is discipline nodig. Anders blijft het, zoals we
bij Ken Robinson lazen, alleen bij een aanzet in de verbeelding.43 In de yogafilosofie bestaat
er een drie éénheid: Geduld, Liefde en Discipline. Het ene element kan niet zonder de
andere. Men kan dit vertalen naar het creatieproces. Eerst is er de liefde, de passie, dat de
basis vormt voor verbeelding en voor iedere begin en origineel idee. Discipline zorgt ervoor
dat men door routinematig werken, een mate van dienstbaarheid ontwikkelt, om de
voortgang van het creatieproces te continueren. Ken Robinson verwijst naar de dagelijkse
routine, als de danser die zijn dans oefent en de muzikant die repeteert. Kunst vereist
volgens hem vaardigheden, beheersing van materialen, en een wederkerig proces van
kritische evaluaties.44 Tenslotte is geduld belangrijk. In geduld huist de kwaliteit van
doorzettingsvermogen. Het scheppingsproces kent veel momenten van niet weten,
verkeerde wendingen en weerstand die overwonnen moet worden. Doorzettingsvermogen
helpt, om het geheel tot een goed einde te brengen.
Vanuit mijn calvinistische achtergrond heb ik een grote mate van discipline en
verantwoordelijkheidsgevoel mee gekregen. Ik ben betrokken en toegewijd aan mijn
beeldend werk. Lange tijd heb ik vanuit het idee geleefd, dat vooral hard werken nodig is om
tot iets te komen. Volgens Julia Cameron is er ook een keerzijde aan discipline. We
bewonderen onszelf omdat we zo gedisciplineerd zijn, waardoor discipline en niet de
creatieve uitstroom punt van aandacht wordt.45 Op de lange termijn is volgens haar
enthousiasme een vereiste, als een spirituele toewijding aan het creatieve proces. Dit laatste
heeft Yoga mij geleerd. Namelijk dat naast discipline, de liefde, wat speelsheid en het
enthousiasme inhoudt, minstens zo belangrijk zijn. Zo verval ik niet in hardheid maar blijf ik
mijn zintuigen openhouden voor al het mooie om me heen.
Niyama 4: Svādhyāya Zelfstudie Zelfontwikkeling
Sva= eigen, Adhyaya= les, lezen, reciteren.46 Sutra 2.44 “Door zelfonderzoek: vereniging met
de gekozen godheid”.47 Bij zelfonderzoek hoort ook de studie van de heilige schriften. Door
zich in de teksten te verdiepen, raakt men verbonden met datgene waar de tekst over gaat.
Men ontwikkelt inzicht in innerlijke processen en inzicht in de manier waarop men hiermee
omgaat.
Julia Cameron beschrijft de kunst als een daad van afstemmen en afdalen in de bron. Alsof er
een wereld bestaat vlak onder het oppervlak van ons normale bewustzijn, waar verhalen,
schilderijen, muziek en toneel leven, als een soort ondergrondse rivier. Een stroom ideeën
waar we vrij toegang toe hebben. Als kunstenaar dalen we af naar de stroom. We luisteren
naar wat er is en handelen er naar. Ze noemt het luisteren naar de intuïtieve stem. Zoals we
al eerder lazen heeft creativiteit alles te maken met bewustzijn. Door zelfonderzoek leren we
onze gehechtheden en interpretaties beter te herkennen waardoor we meer in staat zijn om
goed te kunnen afstemmen op de juiste frequentie van de creatieve stroom.
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Door zelfonderzoek ben ik mij meer bewust van alle eigenschappen die
ik in me draag. Ik weet beter wat mijn sterke en minder sterke kanten
zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld langdurig geconcentreerd met iets bezig zijn,
wat vervolgens door het publiek herkend wordt als verstilling in mijn
beeldend werk. Bovendien weet ik door zelfonderzoek beter wat ik wil.
Dit geeft richting in mijn leven en in mijn vak als beeldend kunstenaar.
Niyama 5 Ishvara- Praniddhana Durf Overgave
Isvara=is, bezitten, meester zijn, pranidhana= pra=voor, ni=neer, dha=
plaatsen. Overgave aan God Sutra 1.23 “Of door overgave aan God
wordt het wervelen stilgelegd”.48 Sutra 2.45 “ Door overgave aan God:
volmaakt éénzijn”.
De overgave aan een hoger beginsel legt het wervelen van de geest stil
en leidt tot éénzijn. Het betekent volledige overgave aan de spirituele
weg. Door beoefening wordt het denken kalmer. God is in deze context
niet iets buiten de mens. Het is een begrip in het hier en nu, dat vorm
krijgt in het concrete menselijke bestaan.
De intrinsieke motivatie van de kunstenaars om te creëren, duidt op
een gevoel van roeping. In de yoga ook wel Dharma genoemd.
Wanneer er sprake is van een roeping, is men in staat zich volledig over
te geven. Ken Robinson is van mening dat mensen die deze motivatie
voelen, aansluiting vinden bij iets fundamenteels voor hun gevoel van
identiteit, doel en welzijn. Robinson noemt dat ’het Element’, waarin
passie en talent samenkomen. Men krijgt een gevoel van zelfrelevantie,
wie men werkelijk is en wat men geacht wordt te doen in het leven.49
Ikzelf heb overgave beter leren kennen gedurende mijn yogastudie.
Door te ontdekken dat overgave mij voorbij mijn eigen fysieke grenzen
kan brengen, heb ik meer durf gekregen. Veel houdingen leken
aanvankelijk niet haalbaar voor mij, maar ik heb ontdekt dat door
geduld, liefde en discipline, ik veel meer ruimte in mijn lichaam heb
kunnen toelaten. Bovendien realiseer ik mij dat mijn beperkingen te
maken hebben met allerlei overtuigingen die ik heb. Overtuigingen over
mijn fysieke lichaam en over wat ik aankan in het leven. Door meer te
durven, zie ik meer kansen in mijn werk en neem ik deze serieus. Ik ben
minder bang om fouten te maken. Albert Einstein zei: “Iedereen die nog
nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit wat nieuws geprobeerd”.50
Als kunstenaar moet men bereid zijn om risico’s te nemen en
ondernemend te zijn, om zo de originele ideeën een kans te geven.
Detail kringloop, 2012
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3. Āsana Lichaam ‘bewonen’
Het derde deel van het achtvoudig pad is Āsana. Āsana gaat over de voorbereiding tot de
juiste zithouding voor meditatie. 51 De lichaamshouding moet stabiel en aangenaam zijn
waardoor we niet door het fysieke worden afgeleid en ons in stilte kunnen concentreren op
een groter bewustzijn.
Om bewustzijn tot uiting te brengen, is het menselijk lichaam het volmaakte instrument,
aldus kunstenaar en schrijver Harish Johari die dit schrijft in zijn boek ‘Werken met
Chakra’s.52 Uitgaande van het idee dat verbeelding een vorm van bewustzijn is, waarin
gebruik gemaakt wordt van alle zintuigen, zou men kunnen zeggen dat men als kunstenaar
het instrument is waar doorheen de creatieve stroom vorm krijgt. In die zin is
yogabeoefening een manier om het lichaam beter te ‘bewonen’ en in goed contact te staan
met zichzelf. Dit bevordert de creatieve stroom. Beeldende kunst is te zien als ‘gestolde’ of
‘vorm gekregen’ persoonlijke ervaringen in een unieke expressievorm.
Voor mij persoonlijk zorgt yoga ervoor dat ik mij meer ‘bevrijd’ voel in mijn lichaam.
Ik word minder afgeleid door ongemakken. Ik ervaar meer rust in lichaam en geest waardoor
ik mijn energie beter kan richten en nog meer toegewijd ben aan mijn beeldend werk.

4. Prānāyāma Adembeheersing
Het vierde deel van het achtvoudige pad betreft Prānāyāma dat beheersing van de adem
betekent. Doel is om contact te krijgen met de levensadem die door het lichaam stroomt en
die vitaliteit en energie schenkt.53
De adem is de brug tussen lichaam en bewustzijn. Door oefenen is men in staat, het
bewustzijn op een bepaalde manier aan te spreken en toe te werken naar een meer verstilde
adem met meditatieve kwaliteiten. Zo kun je de geest kalmeren, door het inzetten van de
adem. In sutra 2.52 spreekt Patañjali over ‘de adem die de sluier vernietigt die het licht
bedekt’.54 Een mooie beeldspraak als je denkt aan het tweede onderdeel van Niyama,
Samtosha, waarin ik refereer aan het beeld dat Julia Cameron schetst, van een kamer waarin
de deur op een kier staat en verblindend licht naar binnen schijnt. Je kunt zeggen dat de
adembeheersing de stilte in de geest bevordert, waardoor meer toegang ontstaat tot de
nieuwe ideeën die zich bevinden in het verblindend licht buiten de kamer.55
Gedurende mijn yogastudie heb ik mijn ademruimte leren vergroten en ben ik opnieuw in
contact gekomen met mijn natuurlijke ademstroom. Door ademoefeningen kan ik
invloed uitoefenen op onrust in mijn lichaam en geest. Hoe kalmer mijn adem, hoe kalmer
mijn geest, des te meer rust en concentratie ik ervaar in mijn werk. De adem ervaar ik als een
krachtig instrument dat ik direct op allerlei momenten kan aanspreken. In de stille arbeid in
mijn atelier, maar ook in de ontmoeting met het publiek tijdens mijn exposities waar ik veel
mensen spreek en de toestroom van prikkels enorm is. Door concentratie op mijn
adembeweging heb ik geleerd om in dit soort situaties beter de verbinding met mezelf te
behouden.
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5. Pratyāhāra Terugtrekken van de zintuigen
Het vijfde deel van het achtvoudige pad is de overgang van de eerste delen met uitleg over
het fysieke, naar de laatste delen waarin de niet fysieke aspecten besproken worden.
Pratyāhāra is het verbreken van de verbinding tussen de zintuigen en de voorwerpen
waarop ze gericht zijn en waarmee ze verbonden zijn. Dit is nodig om tot een persoonlijke
ontmoeting te komen. De aandacht is naar binnen gericht, naar de eigen basis, de geest.56
Kunstenaars zijn visueel ingesteld. Robinson is van mening dat de zintuigen de kanalen zijn
waardoor informatie tussen de buitenwereld en het eigen bewustzijn stroomt. De wereld
komt bij ons binnen via, voelen, ruiken, proeven, horen en zien. Het hoofdproces van kunst
is, het oproepen en beschrijven van de kwaliteiten van een ervaring. Door middel van de
eigen waarnemingen in de wereld, proberen kunstenaars diezelfde wereld te begrijpen.57
Julia Cameron vindt dat een kunstenaar een productieonderbreking nodig heeft. Tijd om
niets te doen. Het verdedigen van die tijd vergt overtuiging en veerkracht. Voor kunstenaars
is het terugtrekken noodzakelijk om weer op te laden. Ze noemt dit ‘creatieve eenzaamheid’.
Zonder onderbreking voelt de kunstenaar zich opgejaagd, leeg en uit zijn doen. Juist omdat
creativiteit een vermogen is waar alle zintuigen deel van uitmaken en dus altijd actief zijn, is
het terugtrekken van de zintuigen zo belangrijk. Hier is ontspanning voor nodig.
De dagelijkse routine van yoga sluit aan bij mijn behoefte, om op gezette tijden alleen te zijn.
Het voelde vaak als ‘onaangepast zijn’, terwijl ik wist dat het mijn creatieve werk ten goede
kwam. Yoga heeft deze behoefte meer bedding gegeven. In de stilte van de ochtend begin ik
met yogahoudingen gevolgd door ademoefeningen en ik sluit af met een zittende meditatie.
Hierdoor ga ik met een gevoel van rust en kracht de dag in. Door heel concreet mijn zintuigen
rust te geven en de stilte in mezelf te ontmoeten, ben ik in staat om verderop in de dag
tijdens mijn werk even alle ruis los te laten waardoor ik daarna weer met een frisse blik kan
kijken.

6. Dhāranā Concentratie
Het zesde deel van het achtvoudige pad vertelt over concentratie. Hierin wordt uitgelegd
hoe men de aandacht leert vestigen op een onderwerp, zonder zich te laten afleiden. Het is
een beteugeling van het geheugen. Aandacht gaat over in meditatie, Dhyāna, dat leidt tot
éénzijn.58
Concentratie is een kenmerk dat door Ken Robinson wordt beschreven als een ervaring van
‘Het Element’: een toestand, waarin de kunstenaar gefocust raakt in het moment en
geconcentreerd is. De adembeweging verandert en de geest smelt samen met het lichaam.
De uitdrukking: ‘zichzelf verliezen in het moment’ gaat hierover. Men geeft zich over.59 Of
zoals Isabel de Borchgrave het uitdrukt: “Het is alsof de geest kan afdwalen zonder al teveel
na te denken en tegelijkertijd krijgt iets vorm. Dat maakt gelukkig”.60
Concentratie geeft een bundeling van de geest. Voor mij persoonlijk geeft het richting en
bevordert het mijn daadkracht. Het zorgt ervoor dat mijn ego en denken op de achtergrond
raken. Eenmaal geconcentreerd aan het werk, ervaar ik rust. Door in deze rust te werken ben
ik in staat een diepere verbondenheid te hebben met wat er in mijn handen ontstaat.
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Hierdoor ben ik scherper in het opmerken van vormen en toevalligheden die ontstaan en
reageer ik beter met mijn kritische blik.

7. Dhyāna Meditatie
In het zevende deel van het achtvoudige pad wordt uiteengezet hoe men door middel van
concentratie, alle energie richt op een punt of object en de aandacht vast houdt. Meditatie
begint met het richten van de aandacht waardoor in stilte een diepere concentratie ontstaat
die vanzelf overgaat in Samādhi.61
Volgens Julia Cameron is het verdiept zijn in het luisteren naar jezelf, in plaats van
uitstrekken naar iets dat buiten je ligt, cruciaal voor het creatieve proces. Door meditatie
vind je de verbinding met een innerlijke krachtbron. Meditatie geeft niet alleen het licht van
inzicht, maar ook de kracht om veranderingen in gang te brengen. Inzicht op zichzelf is
volgens haar een intellectuele steun. Kracht op zichzelf is een blinde macht die kan
opbouwen maar ook in staat is tot vernietiging. Wanneer je geleerd hebt om bewust kracht
en licht te koppelen, begin je een eigen creatieve identiteit te ervaren, aldus Julia Cameron.
62

Ook Kunneman spreekt over een luisterende houding, wat hij ‘aanwezigheid’ noemt.
Meditatie richt zich op de bevrijding van alle afleidingen en afdwalingen van de geest, zodat
men kan zien wat er is en men de dingen kan waarnemen zoals ze zijn. Meditatie
ondersteunt de luisterende houding die essentieel is voor de kunstenaar.
Voor mij betekent meditatie een oefening in stil zijn. Het woord ‘erkennen’ past hierbij. In
meditatie toont zich wat er in mij leeft. Het is een dagelijkse oefening om als een
toeschouwer te kijken naar alle gedachten en emoties. Wanneer mijn denken aandachtig en
stil is, ervaar ik meer rust. Ik ben minder snel afgeleid en dit bevordert mijn werk. Eerder vond
ik de rust al door het wandelen in de natuur. Tegenwoordig ben ik in staat, zittend op mijn
meditatiekussen, rust te vinden. Het is een stevige basis om me meer verankerd te voelen. Dit
bevordert mijn onafhankelijkheid als kunstenaar. Ik voel me daardoor sterker en vrijer in mijn
beeldend werk.

Yoga en kunstenaarschap
25

8.Samādhi Eénzijn
Het achtste en laatste deel van het achtvoudige pad gaat over éénzijn. Eénzijn wordt
voorafgegaan door meditatie. Samādhi wordt omschreven als het samenvallen van het
bewustzijn met het object en het stilleggen van de wervelingen van het denken. “Je ziet alsof
je voor het eerst ziet. Je geest vervormt de dingen niet meer, want hij is leeg. Je ziet alles als
nieuw en oorspronkelijk”.63
Men kan Samādhi uitleggen als het zien met een oorspronkelijke blik. Picasso heeft gezegd
dat alle kinderen geboren kunstenaars zijn.64 Het probleem is om kunstenaar te blijven als
we opgroeien. Door de vele verleidingen en interpretaties raken kunstenaars hun
onbevangen manier van kijken kwijt. Julia Cameron ziet kunstenaars als kinderen die een
natuurlijke verbazing over de dingen hebben. Volgens haar vindt kunst haar oorsprong in het
moment van ontmoeting met zichzelf en wordt men oorspronkelijk omdat men iets
specifieks wordt. Zoals zij het noemt: een oorsprong van waaruit het werk stroomt.65
De natuurlijke verwondering van waaruit de verbeelding voortkomt, zie ik als een
oorspronkelijke bron. Een plek waar alles nog puur is. De essentie. Een kern om telkens naar
terug te keren omdat ik er kracht, vrijheid en kalmte vind. Of zoals Julia Cameron schetste:
een plek met verblindend licht vol nieuwe ideeën.
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III. Conclusie
“De verbeelding is een vorm van bewustzijn, een unieke capaciteit van de
geest, die schittert achter alles wat we zien of doen” Laura Sewall 66

Aan het begin van de scriptie heb ik mezelf de vraag gesteld: Bestaan er parallellen tussen
het creatieve werkproces en het achtvoudige pad van yoga? Zo ja, kan yoga het
creatieproces bevorderen?
Kunst vindt zijn oorsprong in de persoonlijke ontmoeting met jezelf. Dit is de plaats waar
passie ontstaat. Trouw zijn aan je intuïtie is daarom een belangrijk gegeven voor de
kunstenaar. Een luisterende houding geeft ruimte voor verbeelding dat de basis vormt voor
inspiratie. Inspiratie gaat gepaard met een gevoel van vertrouwen en optimisme. De fase van
het doen, creativiteit genoemd, vereist eigenschappen als doorzettingsvermogen en
discipline, om het creatieproces tot een goed einde te brengen. Tenslotte wordt datgene dat
is gecreëerd, het kunstwerk, getoond aan de wereld van waaruit het hele proces weer
opnieuw begint.
Mijn conclusie is, dat er parallellen bestaan tussen het creatieproces en het achtvoudige pad
van yoga. De relatie wordt het meest zichtbaar als men naar beiden kijkt, als een spirituele
weg. De kern is, dat beide processen te maken hebben met het menselijk bewustzijn en dus
met onszelf. Van daaruit begint alles en daar keert men steeds naar terug: een cyclische
beweging. Creativiteit is niet zozeer een talent zoals ik aanvankelijk dacht, maar een
natuurlijke staat van zijn waar ik al dan niet toegang toe heb. Als kunstenaar ben ik het
instrument of doorgeefluik, van waaruit de creatieve stroom vorm krijgt.
De elementen uit de yogaleer zoals zelfonderzoek, stilte, aandacht hebben voor de adem,
concentratie en overgave, zijn direct van invloed op het bewustzijnsniveau. Een open
houding is noodzakelijk om ruimte te geven aan de natuurlijke verwondering, van waaruit
originaliteit en oorspronkelijkheid een kans krijgen. Door overgave is de kunstenaar trouw
aan wat zich in hem of haar openbaart. Julia Cameron vergelijkt creativiteit met ons bloed.
Zoals bloed deel uitmaakt van ons fysieke lichaam, zo maakt creativiteit deel uit van ons
spirituele lichaam.
Hiermee is tenslotte ook de vraag bevestigend beantwoord, of yoga het creatieproces kan
bevorderen. Yoga maakt vitaal en kalmeert het denken. Het stelt ons in staat om dieper in
contact te komen met onszelf, wat de bron is van de verbeelding.
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“Kunstenaar zijn betekent:Rijpen als de
boom, die zijn sappen niet voortdrijft en
getroost in de voorjaarsstormen staat,
zonder angst, dat er daarna geen
zomer zou kunnen komen. Die komt
toch.”
R. M. Rilke
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