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Kunst, spiritualiteit 
en noodwendigheid

Een vraaggesprek van Lex Opdam met Klaus van de Locht.  
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“Kunst, spiritualiteit en 
noodwendigheid”

Krijgskunstenaar Lex Opdam in vraaggesprek 
met beeldend kunstenaar Klaus van de Locht 

- door Lex Opdam -

In vraaggesprek met 
Klaus van de Locht

Midden jaren ‘90 had ik periodes waarin 
ik intensief contact had met Klaus. Ik 
kwam in deze tijd geregeld langs in zijn 
het atelier waar we open en persoonlijke 
levensgesprekken hadden. Gesprekken 
die voor mij altijd zeer bijzonder waren 
en van verhelderende invloed op mijn 
zienswijze en levensinstelling. 
Destijds had ik voorgenomen om iets 
actiefs met onze gesprekken over kunst 
te doen met de achterliggende gedachte 
het universele karakter van de kunst 
in een boekwerk met betrekking tot 
de krijgskunst weer te geven. Hierbij 
zouden onze vraaggesprekken een rol 
kunnen spelen. Klaus ging mee in het 
voorstel om deze gesprekken, soms 
letterlijk, soms met aantekeningen door 
mij hiervoor te laten noteren zonder deze 
leidend te laten zijn in onze interactie. 
Vraaggesprekken die van week tot 
week van onderwerp veranderden en 
weer terugkeerden om mee verder te 
gaan, maar altijd als rode draad de kunst 
hadden. Vraaggesprekken die ook directe 
persoonlijke gerelateerde zaken betrof.
Door de levensloop der dingen is het 
realiseren van dit boekwerk over krijgs-
kunst er niet meer van gekomen, maar 
liggen hier en daar verspreid papieren en 
digitale noties van onze gesprekken.

Ik heb tot vandaag de dag nog vaak 
teruggedacht aan Klaus en vind nu na 
vele jaren de behoefte een ode aan Klaus 
te brengen. Een behoefte om een paar 
ruwe passages van de vraaggesprekken 
die wij midden jaren ‘90 hebben gehad 
erkentelijk te maken aan anderen. 
Erkentelijk omdat zijn woorden, daden 
en werken in liefde aan de wereld zijn 
gegeven. Erkentelijk omdat Klaus in 
mijn hart zetelt. 

Aanschouw de fragmenten van de 
vraaggesprekken in dit boekje zoals 
ze zijn; een schets van onafgeronde 
gesprekken tussen twee mensen over 
kunst, spiritualiteit en noodwendigheid.

Lex Opdam 
September 2012

Lex Opdam: In de woordenboeken staat 
kunst weergegeven als: een verkregen 
vaardigheid, vermogen om schoonheid te 
scheppen, het opwekken van esthetisch 
genot en vele andere opsommingen. In 
onze maatschappij worden diverse crite-
ria en classificaties aan kunst opgehangen 
waarbij de bekendheid en status van de 
kunstenaar, de economische waarde van 
het kunstwerk, trendvorm, de plek van 
de kunstbezichtiging en meer van deze 
oppervlakkigheden, in relatie tot de kern 
van kunst, vaak een veroordelende rol 
speelt.

Maar wat is de ware kunst nu werkelijk? 
Waar komt het vandaan?

Klaus van de Locht: Kunst komt van het 
woord ‘kunnen’. Over het algemeen ver-
staan mensen onder het woord ‘kunst’ 
iets perfect kunnen of precies nabootsen, 
kopiëren. Maar dit is niet de aard van 
kunst. 
De aard van kunst is om nieuwe dingen 
te scheppen, mits ze in relatie treden 
met onze werkelijkheid. Maar ook door 
scheppingen die nieuwe realiteiten 
uitvinden, in de hoop ze in de dagelijkse 
realiteit te kunnen invoegen. Om nieuwe 
vragen, nieuwe formuleringen, een nieu-
we invalshoek te krijgen. 
Oorspronkelijk is kunst ordening scheppen 
in de chaos. Sinds het ontstaan van de 
mens leeft deze in chaos. Gedurende 
twee miljoen jaar, vanaf dat het eerste 
amfibie zich uit het water begaf tot de 
staande mens, was overleven het leven 
zelf. Door de chaos bedreigend in angst. 
De oorsprong van het menselijk bestaan 
begon bij de homo erectus. De hersen-
inhoud werd groter en de ogen stonden 
naar voren gericht. Doordat de ogen 
naar voren gericht stonden, ervoer de 
mens de derde dimensie of diepte en 
daarmee de lege ruimte. Het juiste tijd-

stip hiervan is onduidelijk, maar hierdoor 
begon de mens na te denken en kwam 
er meer ontwikkeling bij de hersenen.
Voor de eerste ‘oplopende’ mens werd de 
wereld tot een vraag. 
We kunnen zien dat de oermensen men-
hirs* begonnen op te richten, als een lijn, 
als aanknopingspunt van ordening in de 
chaos. Door de bedreigende chaos die 
beangstigend is, is er nood bij de mens 
ontstaan. Een roep om ordening.  Door 
ordening in deze chaos te scheppen werd 
de nood gewend. Deze noodwendigheid, 
niet te verwarren met noodzakelijkheid, 
betekent letterlijk de nood wenden of 
omkeren. Als er nood is, houdt dit in dat 
er iets onbeantwoord is. Pasklare ant-
woorden, beantwoorden de nood niet. 
Door het echte leven, door dingen zelf 
op te lossen, kan men ordening scheppen 
in de chaos.

Lex: Je zegt dus eigenlijk dat de oer-
mensen een ordening voor zichzelf 
schepten door menhirs op te richten. 
Menhirs als een symbolisch en persoon-
lijk door de mens opgericht baken. 

Klaus: De oermens richtte deze menhirs 
op als herinnering, imitatie van de over-
gang van het horizontaal animaal naar 
het verticaal menselijk bestaan. De recht 
oplopende mens. 

Lex: Hoe is de oermens tot deze daad 
gekomen ?

Klaus: Door langdurige observatie en 
reflexie van zijn omgevingswereld is de 
mens zich bewust geworden van het ver-
schil tussen zijn soort als mens en die 
van anderen zoals dieren op deze aarde. 
De mens liep op twee benen en zag geen 
ander wezen met dezelfde kenmerken.  
De mens zag zichzelf als een “hoger” 
wezen. 

-1-



WWW.MEIBUKANMAGAZINE.ORG No 11  OCTOBER 2009House of the Pure Martial Arts 2

De menhir is rechtopstaand en is hiermee 
de symbolische vertegenwoordiging van 
de mens.  Deze grote steen, de menhir, 
werd met vereende krachten, vertegen-
woordigd door groepen mensen, op de 
plaats gezet. Duizenden menhirs zijn 
vandaag de dag teruggevonden, wat 
duidt op een destijds arbeidsintensieve 
vereeuwiging. De menhir is in zijn een-
voud de belichaming hiervan. 

Lex: Je zegt dat met de menhir er vorm 
werd gegeven aan de angst van de mens. 
De verwarring, het onbekende, werd be-
noemd door een symbool. En door aan-
duiding, benoeming, werd er een licht, een 
baken geschapen in de grote duisternis.
Processen, zoals het creëren van een men-
hir, liggen buiten de overlevingswereld in 
materiële zin. Het gebeuren wordt door de 
mens geschapen. 

Klaus: De gedachten van de oermens 
waren van dien aard dat zij zich stoffelijk 
begonnen te manifesteren. De gedachten 
werden omgezet in uitingen waarvan de 
menhir een resultaat was.

Lex: Door als groep mensen, die prak-
tisch gezien vaak al nodig waren bij het 
realiseren, het oprichtten van de men-
hir, werd het individu gestimuleerd in 
het ontwikkelen van identiteit. Het uit-
brengen van de gedachten, het ‘kennis 
nemen’ van de staat waarin de ander 
verkeert, bracht tot het bewustzijn van 
de mens een identiek gevoel teweeg. 
Iedereen verkeerde in eenzelfde staat. 
Een staat van chaos. 

Klaus: Door de chaos en de hier voort-
vloeiende angst te erkennen, erkentelijk 
te maken,  creëerde de mens iets positiefs 
voor zichzelf. Vanuit de duisternis waarin 
de mens verkeerde, schiep deze licht.

Lex: Alvorens verder op de ontwikkeling

 
 

van de homo sapiens te gaan, wil ik het 
hebben over de wezenlijke verschillen 
tussen mens en dier en vrees en angst. 
Als men de dierenwereld aanschouwt, 
kan men spreken van houdingen en ac-
tiviteiten die, evenals bij mensen, niet 
alleen als fysiologisch verschijnsel te 
benoemen zijn of fysiologisch bepaalde 
psychische reacties. Er is sprake van ge-
drag dat buiten de directe materiële over-
levingswereld ligt.

Klaus: Bij jonge dieren kan men 
waarnemen dat deze gevechten naboot-
sen. Tijdens deze schijngevechten bijten 
de dieren elkaar ‘bewust’ niet om de an-
der niet te beschadigen. Zij ‘spelen’ met 
elkaar, ‘wetende’ dat dit ‘niet echt’ is. Op 
het moment van ‘spelen’ draait het niet 
direct om het levensbehoud, maar is er 
iets anders. Iets wat niet alleen bestaat 
uit mechanische oefeningen en reacties. 
Bij de dieren staat dit gedrag in dienst 
van het in stand houden van de soort. Het 
instinct geeft aan wat zij moeten doen. 
Als de mens dit gedrag vertoont behoeft 
het niet alleen in dienst te staan van 
het in stand houden van de soort, maar 
kunnen deze gedragingen een spel zijn, 
gecreëerd door de geest van de mens. 

Lex: Sommige biologen stellen dat dieren 
spelen zoals mensen dat doen. Hiermee 
duid je dan in principe aan dat het dier een 
geest bezit. Is het niet zo dat de mens zich 
juist van de dieren onderscheidt doordat 
het dier geen geest bezit, maar een instinct 
en de mens niet alleen een instinct heeft 
maar ook een geest. Kunnen we aandui-
den wat geest betekent ?

Klaus: Het woord geest heeft meerdere 
benamingen. Met geest wordt vaak het 
technische gedeelte aangeduid van de 
ziel. Geest als denkvermogen, reflecter-
end en beredenerend. De ziel staat voor 
de levenskracht of leven. Anima is ziel. In 
de religieuze betekenis kan men dit zien 
als adem. God blies in de neusgaten van 
een wezenloos poppetje van klei adem 
in. In het Nederlands stamt hier nog het 
woord snuiven vanaf. Denk maar aan 
opsnuiven. Dit stamt van het Hebreeuwse 
woord sje’nef, wat ziel betekent. Snuiven 
is hier een verbastering van. 
Dieren kunnen pret hebben en met elkaar 
in een schijngevecht bezig zijn, maar zij 
kunnen niet spelen in de zin zoals mensen 
dit doen. Zij hebben niet het reflecterende

vermogen om zich zelf te aanschouwen. 
Zij doen dit instinctiefmatig met het doel 
de soort in stand te houden. 
Dat er meer dan alleen mechanische 
handelingen worden verricht is mijn 
overtuiging, maar het dier heeft in tegen-
stelling tot de mens niet het vermogen tot 
reflectie. De mens is het enige wezen dat 
weet dat het zal sterven. De mens erkent de 
eindigheid en stelt zich de vraag waarom 
hij leeft. Een dier doet dit niet.

Lex: De mens is in het bezit van het in-
stinct, maar heeft het vermogen om vrij 
te handelen. De mens kan met zijn wil 
bepalen of hij gehoorzaamt aan het in-
stinct of niet. De mens kan overwegen 
een keuze te maken en beslissen naar in-
zicht en vermogen. 
Je hebt het over een spel gehad. Een 
spel, gecreëerd door de geest van de 
mens. Johan Huizinga heeft in zijn boek 
geschreven: “Het is een handeling, die 
binnen zekere grenzen van plaats, tijd en 
zin verloopt, in een zichtbare orde, naar 
vrijwillig aanvaarde regels en buiten de 
sfeer van materiële nuttigheid of nood-
zakelijkheid.” Dit is dan wat je bedoelt 
met het spel.

 

In zijn boek Homo Ludens (1938), de spe-
lende mens, is een cultuurhistorisch-wijsgerig 
werk dat tracht het begrip spel te integreren 
in de cultuur. Huizinga is ervan overtuigd 
‘dat menselijke beschaving opkomt en zich 

ontplooit in spel, als ‘spel’. 
In Homo Ludens heeft Johan Huizinga als 

eerste de term ‘ludiek’ ingevoerd.
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KLAUS VAN DE LOCHT

Beeldend kunstenaar Klaus van de 
Locht (1944-2003) is geboren in 
Millingen, Duitsland. 

Na het voortgezet onderwijs 
studeerde hij aan de universiteit 
(München, Münster) theologie, 
psychologie en pedagogiek en 
is vervolgens gaan studeren aan 
de kunstacademies in Wuppertal 
(Duitsland) en De Provence 
(Frankrijk). Gedurende deze tijd 
heeft hij enige jaren gewerkt in 
Frankrijk, Engeland, Joegoslavië 
en België. 

In 1975 vestigt hij zich in Nijmegen 
en gaat als docent tekenen, schilderen 
en druktechnieken in Oss werken.

Sinds 1970 heeft Klaus van de Locht 
circa 200 groeps- en solotentoon-
stellingen gehad in binnen- en buiten-
land, op zeer verscheidene locaties. 
Voor Klaus waren deze allemaal 
even belangrijk. Het bekendste werk 
is het “Waterlabyrint” in Nijmegen 
aan de Waalkade. 

In 2003 stierf Klaus van der Locht 
ten gevolge van een hartfalen na 
bijna een decennia te hebben geleefd 
met zijn ziekte Multiple Sclerose.

Klaus van de Locht in zijn atelier 
aan de Pijkestraat te Nijmegen. 

Circa 1997.

LEX OPDAM

Krijgskunstenaar Lex Opdam (1967 ) 
is geboren in Nijmegen, Nederland.

In 1984 is hij begonnen met het 
bestuderen en beoefenen van 
verschillende Westerse en Oosterse, 
gewapende en ongewapende krijgs-
systemen en heeft hij getraind met 
en onder diverse leraren en groot-
meesters. Door persoonlijk en 
werkgerelateerd onderzoek heeft 
Lex in de loop van de jaren militaire 
en politionele confrontatiesystemen 
leren kennen en beroepsmatig in de 
horeca alsook bij de politie gewerkt 
met gevaarsbeheersing. 

Vanaf 1988 begon hij met het 
lesgeven in de krijgskunst in binnen- 
en buitenland en vanaf 1993 werd 
hij landsvertegenwoordiger en 
hoofdinstructeur van een interna-
tionale karateorganisatie. Na de 
eeuwwisseling heeft hij zich ook 
literair beziggehouden, waaronder 
het publiceren van een internationaal 
magazine, artikelen en een boek op 
het gebied van de krijgskunsten.
 
In relatie tot de krijgskunst richt 
Lex zich vandaag de dag op het 
verder persoonlijk ontwikkelen van 
mensen.

Lex Opdam in de uitvoering van een 
solistische vorm van het Okinawaans 

karate. Circa 2006.
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Klaus: Als men het heeft over “spelende 
dieren” moet men beseffen dat niet het 
menselijke begrip van spel van wat Hui-
zinga heeft omschreven van toepassing 
is op dieren.  Als men dit wel doet, impli-
ceert men dat het dier een beschouwend 
wezen is.

Lex: Als we het over de chaos hebben 
waarin de oermens verkeerde, dan is 
deze chaos begonnen ten tijde dat de 
mens beschouwend werd. Deze chaos, 
deze angst, is dus direct verbonden met 
het mens-zijn. De mens kent, in tegen-
stelling tot het dier, angst. Angst voor het 
onnoembare.

Klaus: Het dier kent enkel vrees. Vrees 
voor een ander dier. Vrees voor het 
gekende. De mens kent zowel vrees als 
angst. Twee heel belangrijke en verschil-
lende dingen. Het dier heeft geen reflec-
terend vermogen. Het stelt geen levens-
vragen. Het dier is dier en daarmee kent 
het geen angst. Het vreest alleen ob-
jecten. Deze objecten kunnen b.v. andere 
dieren zijn, zoals roofdieren die jacht op 
hen maken. 
Dieren verkeren in een paradijselijke toe-
stand. Een toestand zonder angst, zoals 
de mens die niet meer kent. Heel belan-
grijk is het dus om een goed onderscheid 
te maken tussen vrees en angst. De mens 
wil de angst omkeren naar de vrees. Van 
het objectloze een object maken.

Lex: In de angst weten we niet wie de 
tegenstander is. Het is ongrijpbaar en we 
voelen een grote onmacht.

Klaus: Dit in tegenstelling tot de vrees. 
Onbekend is onbevechtbaar. Diens naam 
je niet kent, die niet herkend wordt, kun 
je niet bevechten.

Lex: Het dier vreest en is op zijn hoede 
in dienst van het overleven van de soort. 
Het instinct zet het dier aan tot actie door 
de vrees. 

Klaus: Het aanzetten of aansporen tot, in-
stinctus, is natuurlijk of ingeboren. Dit aan-
sporen of ingeboren zijn heeft zijn oorzaak 
in voorgeprogrammeerde biologische, 
erfelijke en omgevingsfactoren.

Lex: En met het reflecterende bewustzijn 
heeft de mens zijn vrije wil gekregen.
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Klaus: De vrije wil om een mogelijke 
keuze te maken. Dit kan positief of nega-
tief zijn. Met een vrije wil kunnen we be-
slissen b.v. iets onnatuurlijks te doen. We 
kunnen zelfs onze eigen dood bewerk-
stelligen. We kunnen voor het goede en 
het kwade kiezen. 
In de Christelijke leer wordt door het 
eten van de vrucht van de boom van de 
Erkentenis, de mogelijkheid tot een vrije wil 
geschapen. Dit was de beloning, maar 
ook de straf van de mens. Op het mo-
ment dat de mens zijn vrije wil kreeg, 
verloren we het paradijs. Door de vrije 
wil werden wij verwant met God en aan 
de andere kant verloren wij de paradijse-
lijke onschuld van de dieren. Ik zie dus 
de mens als een verscheurd wezen tussen 
dier en God.
Alleen de mens, in het aan ons bekende 
universum, heeft het vermogen tot re-
flectie en een eigen wil. Hiermee heeft 
de mens het vermogen te scheppen. Een 
wereld te creëren die niet gekoppeld is 
aan ruimte, tijd en causaliteit. De kracht of 
energie die schept noemen we goddelijk.
Om deze drie condities te overwinnen 
is het spel door de mens uitgevonden. 
Geesteshouding en concretisering zijn 
gevonden in het spel. We realiseren een 
toestand waarin we vrij zijn. We creëren. 
Hiermee trachten wij de paradijselijke 
toestand te herkrijgen. 

Lex: Een toestand waarin er geen chaos 
is. Een toestand waarin de angst geen 
plaats kent. Een toestand waarin er geen 
tegenstellingen zijn, maar harmonie be-
staat. Dit wordt in de westerse religie 
vaak verlossing genoemd. Verlossing als 
bevrijding van de condities die ons leven 
bepalen. 

Klaus: Door te geloven in verlossing 
tracht de mens te transformeren tot een 
paradijselijke toestand. Dit gebeurt vaak 
door het overstijgen door een leer of per-
soon. 
De mens heeft het verlangen om verlost te 
worden van de condities van ruimte, tijd 
en causaliteit. Maar de mens zit ook op-
gescheept met de vrije wil. Ook hier wil 
de mens verlost van worden. Door zich te 
transformeren, zich te binden aan andere 
condities, door zich terug te binden als re-
ligie, tracht de mens zich te verlossen. De 
tekortkoming van de mens brengt het ver-
langen in zich mee om verlost te worden.

Lex: De mens is zijn geest gaan gebruiken 
om de nood, waar we het eerder over heb-
ben gehad, om te keren. Alleen de mens met 
zijn vrije wil en zijn reflecterend vermogen, 
was en is in staat om de nood te wenden. 
Om terug te keren naar de paradijselijke 
toestand waarin de dieren verkeerden. Een 
toestand waarin er geen angst heerst.

Klaus: Door het bewuste rituele ingrij-
pen is de mens zijn metamorfose begon-
nen. De metamorfose van het omzetten 
van  angst naar vrees. We zijn als passieve 
homo erectus, de opgerichte mens, de ac-
tieve homo erector, de oprichtende mens 
geworden.

Lex: Je gaf de vorige keer aan dat de men-
hirs de oudst bewaard gebleven bekente-
nissen hiervan zijn. De menhir als een 
resultaat van het menselijke gedachten-
proces tot daad geuit. Door de tijd heen 
is er bij de homo erectus een gedachte 
ontstaan om de chaos te bevechten. Men 
is het naamloze gaan benoemen, de on-
zichtbare vijand zichtbaar gaan maken. 

Klaus: De mens kwam tot conclusies in 
zijn geestestoestand. De mens zocht naar 
innerlijke vrede en met de tijd kwam het  
menselijk wezen tot de bewustwording 
van het bevechten van de chaos. Zijn 
chaos werd verlicht door de benoe-
ming van de angst in vrees, met zijn vele 
gedaanten. 
De mens heeft vóór het oprichten van de 
menhir een lange tijd als homo erectus 
ondergaan. De homo erector als oprich-
tende mens is voor zijn uiting, in de vorm 
van de menhir, een proces ondergaan 
dat heeft geleid tot een geestestoestand 
waarin de homo erectus, de homo erec-
tor is geworden. 

Lex: Zinvolheid als directe en pure 
vorm van bewustzijn van de mens over 
de plaats en de identiteit van de mens in 
de wereld.

Klaus: Wij trachten zin te ontdekken of 
zin te geven aan het leven. Wij trachten 
betekenis te maken, een teken te maken. 
Wij trachten de chaos te veranderen in 
de kosmos. 

Lex: Wanorde te transformeren in orde.
Hoe relatief is het terugkeren naar de 
angstloze of chaosloze wereld? Kan men  

zich handhaven, zich het leefbaar maken of 
bestaat een volledige terugkeer? Zolang de 
mens blijft bestaan, zal deze ordening in 
de chaos scheppen. Een gecontinueerde 
bevrijding als verlossing die absoluut is, 
zal niet bestaan. We zijn mens met een 
vrije wil en reflecterend vermogen en 
juist hierdoor gebonden aan tijd, ruimte 
en causaliteit. We hebben de mogelijk-
heid  door lichamelijk te oefenen, door 
de tradities en historische gegevens te 
bestuderen, door zelfanalyse verlichting 
te verkrijgen.  

Klaus: Door een spel te creëren, de opge-
legde condities te doorbreken en tijdelijk 
door God vervuld te zijn.

Lex: De psychologie omschrijft angst op 
verschillende manieren waaronder in het 
algemeen een onprettige emotionele toe-
stand die gekenmerkt wordt door onbe-
haaglijkheid. Angst met de betekenis van 
een emotie die het gevolg is van, of een 
geleerde reactie die leidt tot een bepaal-
de toestand. Het wordt ook omschreven 
als een anticiperende reactie waarvan de 
oorsprong in het onbewuste conflict ligt. 
De angst in onze context is een directe 
en zuiver emotioneel verschijnsel van 
het onmiddellijk besef van de chaotische 
aard van de wereld waarin we leven. Deze 
laatste noemt men in de psychologie de 
existentiële theorie. 

Je geeft aan dat de homo erectus ‘verlich-
ting’ heeft ondervonden door het oprich-
ten van de menhir. Deze ‘verlichting’ kan 
men zien als het afnemen van angst. De 
oprichting van deze menhirs als ritueel en 
daarmee een transformatie van de angst.

Klaus: Angst is een existentiële ervaring. 
We kunnen angst zien als een energie die 
op zichzelf noch negatief noch positief is. 
Het ligt bij ons zelf hoe wij die energie ge-
bruiken.

Lex: Als we het ritueel op zich bekijken, 
hoe benaderen we dan dit begrip?

Klaus: Rite is een overeenkomst tussen 
een groep mensen van overtuigingen van 
een waarheid die tot wetten geformuleerd
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kunnen worden. Het uitvoeren, nakomen 
en in standhouden hiervan noemt men 
ritueel. 

Lex: Met overtuigingen van een waar-
heid. Waarheid die gebonden is aan een 
specifieke groep mensen. Door het spe-
cifieke karakter onderscheiden rituelen 
zich van elkaar.
Zoveel mensen er zijn, zoveel waar-
heden er zijn. 

Klaus: Alleen ingewijden begrijpen het 
ritueel. Voor hen is het zinvol. Niet in-
gewijden begrijpen het niet.

Lex: Door de diepere betekenis van het 
ritueel te onderzoeken zal de mens zijn 
verbondenheid met de mensheid duide-
lijker maken.
Er zijn krachten actief in de innerlijke 
mens wanneer deze zichzelf met het ritu-
eel bezig houdt. Wat is die kracht, waar 
ligt het centrum? 

Klaus: De kracht van het ritueel, van 
welk ritueel dan ook, ligt in het concen-
trerende, meditatieve karakter. Een daad 
die men verricht en herhaalbaar is, kan 
tot een ritueel uitgroeien. Als dit bewust 
wordt gedaan is het ook meditatie. 

Lex: ‘Medi’ als het ‘concentrerende 
midden’.

Klaus: De kracht van de rite ligt in de 
meditatie. Tot in het oneindige doen 
zonder dat het de zin verliest. Dingen die 
herhaalbaar zijn, geven ons aan dat zij 
tot het oneindige kunnen bestaan. Deze 
oneindigheid van het herhaalbare ken-
nen we alleen van Goden. Zij zijn degene 
die eeuwig kunnen bestaan. 
Japan is een goed voorbeeld van het ein-
deloze herhaalbare. Denk aan de lopende 
band. Alleen dingen die herhaalbaar zijn 
hebben met God te maken. Door herha-
ling uit men de eeuwige goddelijkheid.

Lex: Rituelen doen ons ordenen. 

Klaus: Door de concentrerende hande-
lingen, gekozen door onze vrije wil en 
niet afhankelijk door buiten ons opge-
legde beperkende condities, trachten wij 
als mens in aanraking te komen met God. 
Door de rituelen, die als baken hun licht 
uitstralen trachten wij tot vrede, tot het

paradijs te komen. Wij hebben ervaren 
dat het herhalen van het ritueel gunstig op 
ons werkt. Voor de groep en het individu. 
Om niet helemaal emotioneel  verscheurd 
te worden.

Lex: Het ritueel, zoals bijvoorbeeld het 
ritueel van het oprichten van de menhirs 
als één van  de eerste getuigenissen van de 
mens, leidt ons verder naar de religies.

Klaus: De ervaring van de wereld met 
al haar onverklaarbare verschijnselen 
waren de aanleiding tot het accepteren 
van hogere machten. Hoe duidelijker deze 
krachten konden worden omschreven, hoe 
duidelijker een religiebeeld ontstond.

Lex: Afhankelijk van cultuur, klimaat en 
geografie zijn vele religies ontstaan.
Religie heeft een organisatie achter zich 
en is met een bepaalde wetmatigheid niet 
vrijblijvend. Als voorloper van de religie 
bestond het animatisme.

Klaus: En het bestaat nog. 
Religies waarbij de krachten werden 
benoemd naar goden, goden gelijkend 
op mensen en goden gelijkend aan 
mens-dier. Deze religies gingen later 
van het politheïsme naar het mono-
theïsme.

Lex: Bij het animatisme zijn anonieme 
krachten werkzaam. Er is geen benoeming 
aan de hogere machten, aan de onverklaar-
bare verschijnselen. Bij het ontstaan van de 
mens deed het reflecterende bewustzijn de 
mens confronteren met deze krachten. 
Het geloof bij de mens ontstond doordat 
grotere krachten werkzaam waren dan 

voor de mens zichtbaar in zijn omge-
vingswereld. Naarmate de mens geeste-
lijk ‘groeide’, naarmate de menselijke 
‘evolutie’ zijn schreden vervolgde, kwam 
de mens tot het animisme. De anonieme 
krachten werden langzaam benoemd.

Klaus: In het animisme hebben alle wezens
en dingen een ziel en een ‘overkoepelende’ 
geest.

Lex: In het animisme en de eerste ‘primi-
tieve’ religies kennen we veel meer mens-
dier goden dan mens-god goden die in de 
latere religies in de ‘beschaafde’ culturen 
voorkomen. 

Klaus: Door de benoeming, maar veel 
meer ook de wetenschappelijke verklaring 
van de vele verschijnselen en krachten, is 
de mens zichzelf gaan vereren. Hierdoor 
kregen de goden meer gelijkenissen aan 
de mens. Een overwaardering en geloof 
in de wetenschap met de overtuiging dat 
alles wetenschappelijk te verklaren was. 
De wetenschap heeft de Goden geëlimi-
neerd. De mens gelooft dat hij zichzelf 
kan verlossen door de bewijskracht. Alles 
wat absoluut is, waaronder de weten-
schap, maakt deze fout. Specialisme is 
hierbij ook absoluterend. 
We hebben nu een surrogaat-god: de 
computer.

Lex: Goden en dieren zijn vrij van de 
condities waarover we eerder hebben 
gesproken.
Het dier, in zijn paradijselijke toestand is 
vrij van de condities, de angst en de vrije 
wil en werd door de mens in harmonie 
gezien. De mens wilde terugkeren naar 
zijn natuurlijke grond. Naar de dieren-
wereld waaruit de mens was ontstaan. 
Dit was het verlangen, de grote behoefte 
en hierdoor was het dier een kracht ge-
geven als een mens-dier-god. 

Klaus: De mens zag zichzelf geplaatst 
tussen dier en God met de bestemming 
dat de mensen Goden moeten worden, 
omdat wij niet meer terug kunnen keren 
naar de paradijselijke onschuld van de 
dieren. Dat wil voor mij zeggen dat de 
mens een wezen is dat verscheurd is tus-
sen dier en God. Dier zijn we niet meer 
en God zijn we nog niet.

Lex: De mens heeft, door het inzicht in het

“De kunstuitingen veranderen 
elke eeuw. Oppervlakkig onder-
gaan de mensen veranderingen, 

maar innerlijk blijft de mens 
hetzelfde. 

De kunstuitingen veranderen 
dus niet op nieuwe vragen, maar 

worden vanuit een andere in-
valshoek geuit.” 

Uitspraak van Klaus van de Locht
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werkende proces in het veranderen van de 
chaos naar de kosmos, van wanorde naar 
orde, hoop gekregen.

Klaus: Op de grond van zijn bestaan, in 
de erkentenis dat alles veranderlijk is, in 
een proces van veranderlijkheid, is de 
hoop gegeven inherent aan de mens. 

Lex: De hoop dat wij als mens verlost 
kunnen worden. De grote religies en 
levensbeschouwingen zoals het Chris-
tendom en het Boeddhisme, erkennen 
de nood van de mens. Hoe beschouw jij 
persoonlijk de nood van de mens en zijn 
verlossing? 

Klaus: Gezien mijn culturele en histo-
rische achtergrond is voor mij, van wat 
ik van alle wereldbepalende religies heb 
leren kennen, de leer van Christus, met 
name de leer van de liefde en naasten-
liefde, de liefde voor de vijand, het hoog-
ste, het beste idee om mondiale en glo-
bale problemen op te lossen. Dit vind ik 
uniek onder alle religies die ik heb leren 
kennen. Liefde is de onbeperkte toewij-
ding tot iemand anders en tot God. De 
bereidheid voor de ander, zonder zelf-
zucht te zijn. Mijn wortels liggen in het 
Westerse denken en zijn hiermee gecon-
ditioneerd. Mijn geestelijk huis ligt in het 
Westen.
Dit betekent niet dat er geen andere we-
gen zijn. Christus en Boeddha hebben 
alleen een andere weg gegeven. De Weg 
van Christus is persoonsgericht, zoals de 
meesten religies in het Westen en die van 
Boeddha, in vergelijking met het Oosten, 
is gericht op het uitschakelen van het ik.

Lex: Erg belangrijk is het om te zien 
wat de reden, de intentie en motivatie 
is waarom de mens de religie in zijn be-
staan heeft. Wat is het doel?  Om de ver-
lossing te bereiken?

Klaus: Als ik een Christen ben om ver-
lost te worden ben ik des duivels. Dit is 
egoïsme. Alleen als ik het tegendeel van 
mijn overtuiging toelaat, denk ik dat ik 
eerlijk bezig ben. Ik ben helemaal over-
tuigd van wat ik gezegd heb, maar ook 
van het tegendeel.

Lex: Ik zou graag wat nader op het begrip 
liefde willen ingaan. 

Klaus: De liefde is een helend proces van 
de verscheurde mens. Door een daad te 
verrichten, een actie te ondernemen, met 
je hele zelf, je geest, je lichaam, je ver-
stand, met alles wat je bent, tracht de 
mens tot eenheid te komen. Tot harmonie 
met de wereld.

Lex: Veel mensen verwarren betekenis-
sen van liefde, ‘houden van’ en ‘verliefd-
heid’ met elkaar. Laten we deze begrippen 
nader omschrijven. 

Klaus: Liefde is altijd inclusief en nooit 
exclusief.

Lex: Je bedoelt dat er geen beperkende 
liefde bestaat in de zin dat de mens enkel 
en alleen in liefde staat tot één persoon 
of één voorwerp, gedachte of ding. Dat 
liefde alles omvattend is en in verhou-
ding staat tot alles wat is.

Klaus: Dit in tegenstelling tot verliefd-
heid. Als iemand verliefd raakt dan denkt 
de mens in de ander volkomenheid te 
zien. Met deze volkomenheid is alles in-
begrepen (zoals schoonheid). Het is een 
soort paradijselijke toestand. De ver-
liefdheid geeft je een soort belofte van de 
paradijselijke toestand, het absolute geluk. 

Lex: Maar deze verliefdheid is beperkt tot 
een deel van de wereld, tot één persoon 
of zelfs voorwerp. Evenals dat mensen 
zeggen van niemand anders te houden 
dan van hun partner. Dit is beperkend en 
fragmentarisch. Dit ‘houden van’ is een 
gevoel. 

Klaus: Zo is sex een soort verliefdheid 
op biologisch niveau.
Het gezegde ‘liefde maakt blind’, is niet 
juist. Niet de liefde maakt blind, maar de 
verliefdheid maakt blind. 
Meestal is het zo, dat na een korte rela-
tieve periode, de verliefdheid weggaat.  

 “Ga naar hen die de waarheid 
zoeken, maar pas op 
voor diegenen die de 
waarheid bezitten”. 

Uitspraak van Klaus van de Locht

Hiermee worden relaties verbroken of 
gaan verder met elkaar. 
Verliefdheid is een soort stimulator die 
meehelpt aan het proces van liefde. Zij 
is niet te verklaren, maar verliefdheid 
wordt ondervonden als een gelukzalige 
toestand. Na de periode van de verliefd-
heid is het aan de mens om zonder deze 
stimulator in liefde te zijn. ‘Zelfstandig’ 
tot daad over te gaan. 

Lex: De tekortkoming of beperking, het 
verscheurd zijn, de nood van de mens 
zoals wij die eerder hebben besproken, 
is universeel in de mens aanwezig. De 
mens tracht door daden de nood te beant-
woorden. Als individu en als groep zoekt 
de mens naar eenheid. Dit zoeken uit zich 
in vele vormen, zoals religie en kunst.
Kunst, zoals in het begin gezegd, is het 
scheppingsproces in relatie tot onze re-
aliteit. Een proces welke zichzelf steeds 
weer ‘vernieuwt’ door het oneindige ka-
rakter van het proces zelf. Mensen die 
zich met kunst, ware kunst en daarmee 
universele kunst bezighouden, zijn bezig 
met hun zoektocht van eenheid, heel-
heid. 

Klaus: Kunstenaars zijn de aangewezen 
personen om over de totaliteit van de 
wereld na te denken, te onderzoeken en 
te bevragen. Dit in dienst van de zoek-
tocht naar de waarheid.

Lex: De waarheid als subjectieve onder-
vinding in kennis, inzicht en erkentelijk-
heid. 

Klaus: Er zijn mensen die niet proberen 
de wereld in sectoren te onderzoeken, 
maar de wereld in haar geheel. 

Lex: De wereld in zijn geheel. Mensen 
die universeel onderzoeken, onderzoeken 
het leven in alle aspecten. Niet alleen een 
fragmentarisch gedeelte hiervan.

Klaus: Hieruit voort komen theologen, 
filosofen en kunstenaars. In het werk van 
de kunstenaar uit zich het onderzoeken, 
vragen naar de waarheid. Kunstenaars 
maken een verslag van hun zoektocht 
naar de waarheid. 

Lex: Hoe omschrijf je waarheid voor 
jezelf ?
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Kunst moet verstoren, woedend maken. 
Het is niet iets dat gebonden is aan voor-
waarden of iets dat esthetisch moet zijn.

Lex: Bedoel je dat als je je werk laat zien 
aan andere mensen dat deze door er se-
rieus naar te kijken, aan te raken, er iets 
in werking wordt gezet?

Klaus: Dit is mijn diepe overtuiging. 
Ik maak geen dingen voor de verkoop-
baarheid. Als ik dit wel deed zou ik veel 
technischer, minder verstorend en trendy 
gestalte geven aan het werk. Dit is geen 
uitgangspunt van ware kunst. Het is een 
oppervlakkig omhulsel zonder inhoud, 
zonder innerlijkheid. Ware kunst is een 
uitingsvorm die niet voor een ander 
bedoeld is. Wanneer de uiting wordt geuit 
of geuit is, kan een ander mens hierdoor 
erkenning geven en ontvangen. Door het 
universele kan ware kunst in verschil-
lende vormen voorkomen.

Lex: Ik zie het labyrint vaak als onder-
werp van je kunstwerken. Symboliseert 
dit de gespletenheid van de mens en de 
zoektocht tot heelheid?
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Klaus: Iets waarvan ik weet en voel wat 
ik moet bereiken. Dit iets staat voor het 
laatste definitieve antwoord op mijn 
noden. De grootste waarheid is dat 
ik vragen leer te accepteren. Als mijn 
werk kan leiden tot vragen over ge-
boorte, lijden en dood. Een impuls 
voor mensen om na te denken.

Lex: Hoe universeel zijn kunstenaars?

Klaus: Je hebt twee soorten mensen. Zij 
die de waarheid volgen en hierdoor eer-
lijk en oprecht zijn en zij die de waarheid 
bezitten en niet eerlijk en onoprecht zijn.
Kunstenaars, ware kunstenaars, gunnen 
zichzelf de vrijheid de wereld zo univer-

Zelfportret van Leonardo da Vinci naast een 
van zijn bekende werken ‘Mens van Vitruvius’.

seel als mogelijk te benaderen en daarvan 
hun beroep te maken. Afhankelijk van de 
ambachtelijke en technische vermogens 
geven zij vorm aan de universele wegen 
die zij belopen. Zo zal b.v. de één beeld-
houwer en de ander danser zijn. 
Je hebt grote kunstenaars en kleine kun-
stenaars met dien begrip dat de één veel 
universaliteit heeft en een ander weinig. 
Als voorbeeld kunnen we Leonardo da 
Vinci nemen die een groot kunstenaar te 
noemen is.
In welke vorm de mens zijn leven heeft 
in wat hij ook doet, in welke beroep of  
specialisme dan ook, het kan altijd dienen 
tot het totale universele. Het geeft niet of 
je aardappelen schilt of een kathedraal 
bouwt, belangrijk is dat je het in liefde 
doet. 

Lex: Wat betekent kunst voor jou persoonlijk?

Klaus: Kunst hangt voor mij samen met 
waarheid. Ik probeer in mijn uitingen 
iets van de waarheid te vinden. Deze 
uitingen zijn voelbaar en zichtbaar in 
mijn sculpturen en tekeningen. Niet alleen 
voor mijzelf, maar ook voor anderen. 

Klaus van de Locht: Het Labyrint, is een metafoor voor de levensloop, een mogelijkheid de vragen naar een zinvol leven te beantwoorden. 
Een steun voor de mens die op zoek is naar zichzelf. Maar ook staat het labyrint voor de geordende baan van de sterren, 

de kosmos - het Griekse woord voor ordening en sieraad -, waar de mens deel van uitmaakt.
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*Noot: Menhir is een voorhistorische hoge, langwerpige 
opgerichte steen. Menhir is afgeleid van het Bretonse 
‘men’ ofwel ‘steen’ en ‘hir’, wat ‘lang’ betekent.

Verwijzingen:

Website 
Klaus van de Locht 
Website ter ere van Klaus van de Locht onder 
beheer van Gerard Vermeulen
www.klausvandelocht.nl

Artikel: 
Het Labyrint van Klaus van de Locht 
Artikel van Marja Morskieft van MSweb, 
website over multiple sclerose. Met dank aan 
Gerard Vermeulen. 
www.msweb.nl/portretten/1427

Website
Krijgskunst als Vertrekpunt
Persoonlijke website van Lex Opdam
www.krijgskunst.org

Hooguit heb ik een ‘concept’ als thema, 
zoals bijvoorbeeld een Kephalopood, 
de twee-poter als mens, in mijn onbe-
wuste waarvan de vorm, kleur etc. nog 
niet vaststaat. Het proces welke vooraf 
gaat aan het toelaten, het ontvangen, is 
een proces van oefening. Oefening in de 
technische bekwaamheid, oefening in 
het ambacht. Alle afleidingen die men 
mogelijk kan hebben die afleiden van 
creatie, zoals de bekwaamheid en kennis 
van de materiële dingen tot biologische 
processen die men kan controleren, kun-
nen als conditie worden omschreven. Des 
te beter de conditie is, des te minder de 
afleiding. Door duizenden keren te heb-
ben geoefend -oefening baart kunst- kan 
het onbewuste proces naar het bewuste 
worden gebracht. 

Lex: Waarbij men het onbewuste naar 
het bewuste kan gelijkstellen aan onvol-
wassen naar volwassen.

Klaus: Doordat men zich ontvankelijk op-
stelt kan het toeval iemand doen toekomen. 
Iets valt je toe. Als je je voor associaties, 
ideeën, voorwerpen etc. geestelijk open-
stelt, kan er een nieuwe realiteit ontstaan. 
Op het moment dat deze nieuwe realiteit 
wordt omgezet in een uiting, een daad, dan 
is de reactie daar. 

Als ik b.v. langs de rivier de Waal loop en 
ik kom een half vergane autoband tegen, 
waaraan het een en ander aangekleefd 
zit, kan het zijn dat ik door een associatie 
er  iets in zie wat voor mij een nieuwe re-
aliteit aan het voorwerp geeft. Als iemand 
op dat moment aanwezig is en ik door een 
daad als actie van het oprapen van deze 
autoband aan de ander blijk geef van deze 
nieuwe realiteit, ben ik in communicatie 
met de ander. 
Het oprapen van deze autoband is niet 
met de intentie om de ander in erken-
ning te doen laten komen. Het oprapen 
van de autoband echter kan wel tot een 
erkenning van de ander komen. Missch-
ien ‘ziet’ de ander alleen de autoband als 
wezenloos object, maar misschien ziet 
de ander ook een nieuwe realiteit. Deze 
behoeft niet dezelfde te zijn, maar het be-
langrijkste is dat zich een nieuwe realiteit 
heeft gevormd. Deze nieuwe realiteiten 
kunnen alleen plaatsvinden indien men 
ontvankelijk is. Als men ontvankelijk is, 
kan men spreken over het gegeven feit dat 
het de persoon is toegevallen -toeval-. 

Klaus: Het labyrint is een zeer sterk 
symbool waarbij de weg naar het mid-
den wentelt. Dit duidt op de individuele 
zoektocht naar jezelf, gebaseerd op de 
zoektocht naar antwoorden. Deze ant-
woorden worden via omwegen verkre-
gen of liever gezegd via wentelwegen. 
Voor mij is door mijn ervaring de omweg 
de directe weg naar het middelpunt. Dit 
geldt voor mij als wetmatigheid. Het is 
een zoektocht die wentelend gaat. Als je 
het labyrint beloopt, ga je zeker naar het 
centrum in tegenstelling tot het doolhof 
en dwaaltuinen. De weg naar het cen-
trum is nooit kort. Door te ‘wentelen’ 
leert iedereen op deze manier andere 
dingen kennen. 

Lex: Er zijn vele mensen die zich niet 
openstellen voor deze zoektocht. Die het 
gevecht niet aangaan zichzelf te leren 
kennen.

Klaus: Ik heb veel wantrouwen naar 
mensen die al vroeg hun leven indelen. 
Zij laten andere zienswijzen niet toe.

Lex: Op welke manier verloopt het pro-
ces bij de totstandkoming van je uiting 
in je kunst? 

Klaus: Na vijftig jaar te hebben geleefd 
kan ik zeggen dat ik niets plan bij een 
creatie. Ik heb geen plan voorop gesteld. 
Geen opdracht of doel. Het moment van 
het begin van een creatie is onnozel, dom 
en niet vooringenomen. Voor het moment 
van creatie moet ik mezelf open stellen. 
Me leeg maken. Als ik duizend keer het-
zelfde gebed zeg of duizend keer dezelfde 
tekening maak, kom ik tot het wezenlijke 
middelpunt. Hier vindt de concentratie 
en meditatie plaats. Daarna moet je toe-
laten. Ontvangen.

Geboorte: We verlaten het beschermende nest 
van het samengerolde reptiel waarin wij negen 
maanden alleen met onszelf leefden en treden in 
het ongewone licht, de neutrale koude, dat wat 
wij de ruimte noemen en wat in werkelijkheid 
een verzinsel is zolang we geen maatstaaf heb-
ben, om deze te meten, en geen norm waaraan  
wij onze toestand in deze wereld herkennen, 

die zich nu voor ons opent.

Tranen: -een verborgen schreeuw- zijn de eerste 
reactie van de nieuwgeborene op de elemen-
taire schrik en dreigende koude. Want de ruimte 
is na het verlaten van het warme hol, waar het 
jij en ik, het ik en jij en al het andere niet gesc-

heiden waren, alleen leegte: Pure leegte.

Lichtende afwezigheid: Het niets, zou men 
kunnen zeggen. Maar dit niets is niet vervang-
baar en dreigend en verschrikkelijk. Het lijkt 
op onze dood. Het zou zelfs onze dood kunnen 
zijn als wij het niet kolonaliseerden, humanise-
erden en misschien, als we niet zouden liegen 
en ons een bescherming tegen het maatloze 
bouwden: Zo richtten wij een beschermend dak 
op, alleen een beschermend dak, werkelijk, het 
armzielige, van alle kosmische stormen door 

mekaar geschut van de Kunst.

Uit Chillïdas

Overhandigt door Klaus aan mij tijdens 
een van onze gesprekken.

“Ik denk niet dat we nu voor onszelf 
zo maar even een nieuw kader kunnen 
creëren. Ook het boedhisme kan in het 
Westen dat gat niet opvullen. De Boe-

dhistische taal en de symboliek staan te 
ver van ons af ; ze hebben wel aantrek-

kingskracht, maar raken ons niet echt. Het 
overnemen van boedhistische rituelen en 
symboliek lost ook niets op. Je kunt wel 
de uiterlijke kanten imiteren, maar dat 
betekent niet dat je een spiritueel leven 
leidt.We moeten een eigen antwoord 

vinden, een kader dat bij onze cultuur en 
onze manier van leven past.”

M. Knegtel
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