Sef Thissen ontmoet

kunst

Fons Bloemen
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Zonder de opleiding af te maken besloot Fons
te gaan reizen, op zoek naar antwoorden op alle
beelden in zijn hoofd.
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antwoord. Fons: “Vrij snel had ik door

werd je gedwongen om zelf op onder-

dat ik het allemaal zelf uit moest zoe-

zoek te gaan. Hij maakte je nieuwsgie-

ken. Het waren allemaal brave mensen

rig. Ondank het feit dat hij een goede
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dan ook stellen dat de academie voor
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sioneel kunstenaar te worden. Zonder

deelden 28 jaar lief en leed met elkaar,

de opleiding af te maken besloot Fons

konden ongelofelijk met elkaar lachen

te gaan reizen, op zoek naar antwoor-

en kregen twee prachtige zonen. Toch

den op alle beelden in zijn hoofd. Hij

heeft zij besloten om hem te verlaten.

reisde naar vele delen van de wereld,

Fons: “Ik was op terugreis van een ex-
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nen we alles veel meer kenbaar ma-
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om haar weer te zien. Eenmaal thuis

met een dergelijke drang rondlopen.”

gastvrijheden die hij heeft mogen ont-

aangekomen, stond ze met de koffer

Zo kijkt hij op een positieve manier

vangen in verschillende culturen. De

in de hand.” Fons was enorm verwon-

naar het leven. Dit is natuurlijk ook

indrukwekkende beelden hoe mensen

derd, zeker omdat ze tot de laatste

kenmerkend voor zijn karakter. Direct

in bepaalde delen van de wereld leven.

dag alleen maar gelachen hebben met

vraag ik mij af of hij dan nooit zwaar-

Beelden die wij ons niet voor kunnen

elkaar. Het ergste was het natuurlijk

moedig is? “Ik was in Nieuw Guinea

stellen en binnen andere culturen als

voor de kinderen. Achteraf had de oud-

en het vliegtuig kwam niet opdagen.

normaal gezien worden. Fons: “Ik dacht

ste zoon de meeste moeite met het

Hierdoor moest ik dagen in dit moeras-

alleen maar, dit wil ik tekenen. Niet re-

verwerken van het verdriet wat zich

sige gebied blijven wachten. Voor het

alistisch, maar vanuit mijn eigen inner-

afspeelde. De jongste zoon is na zijn

eerst in mijn leven voelde ik mij echt

lijke gevoel.”

gymnasium medicijnen gaan studeren,

ongelukkig en begreep ik opeens wat
mensen voelen als ze depressief zijn.”
Verder heeft hij dit nooit mee gemaakt.

Gezin

Hij lacht zich door de dag. In Venlo zeg-

Na vier jaar reizen besluit Fons terug

werkt nu als arts in het academisch zie-

gen we dan: ‘Det is eine blieje’. Maar

te keren naar Nederland. Het reizen

kenhuis van Maastricht en is bezig met

als ik dan in zijn pretogen kijk denk ik

heeft hem veel antwoorden gegeven

de specialisatie voor chirurgie.

oprecht: “Waare d’r maar miér van zô’n

en toch besloot hij de kunst aan de
kant te schuiven om ruim vier jaar te
gaan studeren. Bij professor Van Praag
begon hij aan de studie psychologie.
Waarom deze keuze? “Er waren nog
te veel vragen. Ik wilde weten hoe het

kunst

zat. Ik geloofde niet in de pedagogi-
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blieje.”

Door het vele reizen heeft hij een
heel duidelijke mening over de wereld.
Zo zijn er vele angsten, maar ook
aantrekkingskrachten.

Wereld

Inmiddels is hij 63 jaar en voelt hij

Door het vele reizen heeft hij een heel

zich nog steeds een kind. Volwassen

duidelijke mening over de wereld. Zo

wil hij dan ook absoluut niet worden.

zijn er vele angsten in de wereld, maar

Het startpunt van het maken van kunst

ook aantrekkingskrachten. Het is de

is verwondering. Die momenten van

sche richtlijnen van de academie.” De

kunst om deze te kunnen verwerken

verwondering heeft hij nog steeds en

kunst van professor Van Praag was dat

zodat je tot een reëel totaal beeld kunt

dankt hij vooral aan het kind in zich-

hij veel vertelde maar te allen tijde

komen. Fons: “Hebzucht, egoïsme het

zelf. Zijn eigen emotionele stromingen

iets achter wist te houden. Hierdoor

is allemaal eeuwenoud. Maar door

neemt hij nooit mee in zijn werk, hij

Het startpunt van het maken van
kunst is verwondering.
werkt steeds vanuit fantasie. “Een opgeblazen mens in tijgerpak in een kooi
met een fanfare er rond omheen, het is
toch pure fantasie. Heerlijk! Mijn hoofd
loopt hiervan over.” Om de fantasie te
blijven voeden, wil hij het liefst weer
gaan reizen. De wijde wereld in trekken en met alle mensen uit alle culturen lekker lachen. Als dat niet gaat,
dan heeft hij daar ook vrede mee. “Het
leven is zo ontzettend boeiend, ieder
mens wekt mijn interesse. Dat komt
omdat ik bewust ben van het feit dat in
ieder mens een avontuur schuilgaat.”
Ik neem afscheid van een zeer intelligent mens met een ongelofelijke
plezierige kijk op het leven. Bij de
deur vraag ik hem nog of hij wel eens
nadenkt over de dood. Hij fronst zijn
voorhoofd, kijkt mij eens goed aan en
zegt: “Kinderen denken niet na over de
dood.”

kunst

Sef Thissen: “Wat ik van hem leerde:
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Heb vertrouwen in de mens en de
wereld.”

