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Creativiteit als brood voor de ziel 
Een kunstenaar wil hij zich niet noemen. Hij is een 

beetje met van alles bezig, zonder dat er een lijn in 

zi t, zegt hij. Die bescheidenheid siert hem, maar zijn 

creaties in verschillende artistieke media warden 

wel degelijk gesmaakt, zelfs internationaal. We 

bl ikken met Erik Thys - niet als psychiater, maar als 

kunstenaar - naar de producten van zijn creatieve 

hersenspinsels. 

AN SWERTS, WETENSCHAPSJOURNALIST 

Op 28 april 2012, de openingsdag van de zevende Berlijn 

biennale, weergalmden in de Kaiser-Friedricb-Gedachtnis 

kerl< orgelklanken die je niet meteen met kerl<elijke muziek 

associeert. Eerder met muziek voor een goede thriller. Achter 

bet orgel zat Benjamin Saurer, die bij het spelen meer nodig 

bad dan alleen banden en voeten. Voor een van de nummers 

maakte hij gebruik van een zelfgemaakte constructie van 

plastic messen. Dit merkwaardige hulpstuk maakte het hem 

techniscb mogelijk om een enkel akkoord van we] 24 no ten vier 

rninuten lang aan te bouden. Een erg bevreemdend geluid dat 

door de kilte en hardheid van bet moderne kerkgebouw nog 

onder wie Erik Tbys - tableaux vivants uitbeelden rondom een 

fregat, een pi.kzwart modelbouwexemplaar. Dat symboliseert 

de vrouwelijke seksualiteit die door de chauvinistiscbe man 

wordt 'geenterd'. Het Nederlandse hedendaagse kunsttijd

schrift Metropolis M omscbreef de film als "meedogenloos 

trefzeker in zijn metaforiek en compositie". Nadien herwerl<te 

Thys de filmmuziek enigszins om die ook zonder beeld te 

kunnen uitvoeren. Het publiek kon biermee voor bet eerst 

kennismaken in maart 2012 in de befaamde Antwerpse Galerie 

Micheline Szwajcer, waar Thys zelf op een synthesizer speelde 

ter gelegenheid van een tentoonstelling van Tbys & De Gruyter. 

Korte tijd later werd de muziek in de vorm van de vinylplaat 

The Frigate uitgegeven'. Een bewonderaar scbrijft hierover op 

zijn blog: "It sounds like super fast classical music pastiche for 

a thriller movie sometimes morphing into great minimalist 

electronic sounds". Deze plaat dus stelde Sauer acbter bet orgel 

aan bet grate publiek voor op de Berlijn biennale en afgelopen 

juni nag eens tijdens de kunstbeurs Art Basel. 

Depress ief variet e 
Naast experimentele moderne muziek die kille, bevreemdende 

gevoelens oproept, componeert Thys oak klassieke romantische 

muziek vol sentiment en emotie. 'Als ik wat te lang met bet 

ene ben bezig geweest, moet ik nodig het andere doen. Het 

lijkt wel of ik voortdurend balanceer tussen twee uitersten, 

om het in vaktermen te zeggen: t ussen bet schizofrene en bet 

' lk wilde muziek maken die onmenselijk klinkt . 

Muz i ek uit de hel , zou j e kunnen zeggen' 

werd aangescherpt. De andere nummers brachten wel variatie 

in toonhoogten en snelheden, rnaar in haast 'onnatuurlijke' 

combinaties. Precies zoals de componist het heeft bedoeld. 

'Ik wilde muziek maken die onrnenselijk klinkt', legt Tbys uit. 

'Niet in de zin van sadistisch, maar zoals muziek zou klinken 

al.s die door niet-menselijke entiteiten wordt gemaakt. Muziek 

uit de he!, zou jel<unnen zeggen.' 

Eerste vinylplaat 
V anwaar die keuze? 'Omdat mijn broer Harald en Jos De Gruyter 

dit voor ogen badden toen ze me in 2008 vroegen om muziek 

te componeren bij bun film Het Fregat' Het kunstenaars

duo Harald Tbys en Jos De Gruyter maakt al zo'n twintig jaar 

kortfilms, foto's en installaties. HetFregat, een hit op de biennale 

van Berlijn in 2009, toont een schouwspel waarin de acteurs -
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bipolaire', lacht Thys. Zo maakt hij onder meer composities 

voor en treedt hij op met Les Joseph. Zij brengen - zoals ze het 

zelf noemen - depressief variete. 'Wat staat voor trieste walsen, 

met veel emotie gebracht, op bet pathetische af eigenlijk', 

verduidelijkt Tbys. 'Eigenlijk zijn we een groep vrienden (Erik 

Thys, Johan Vanderlinden, Martin Coolen, Dirk Farasyn en 

Martin Valcke, red.), die allemaal een link met de psychiatrie 

hebben, graag wijn drinken en musiceren.' En ja, ze treden af 

en toe op. Al zo'n twintig jaar, booguit enkele keren per jaar en 

vooral op informele gelegenheden. 'Zoals op verjaardagsfees

ten met steeds oudere feestvarkens', lacht Thys. Ooit traden ze 

op in een beus cultureel centrum, in Seraing. Een hoogtepunt 

dat ze wellicht nooit meer overtreffen en dat ze koesteren 

als herinnering. 'Het was februari 2003 en bet nieuws dat de 

staalproducent Cockerill-Sambre binnen afzienbare tijd moest 
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sluiten, had de mistroostig ogende stad ondergedompeld in e,en 

uiterst deprimerende sfeer. Maar precies dat bracht muzlkaal 

bet beste in ons naar boven. Het leverde zelfs een artikeltje 

in La Libre Belgique op waarin ze zich positief uitlieten over, 

ans optreden en over bet medeleven dat we hadden betuigd. 

Also&ze wilden benadrukken dater toch ook goede Vlamingen 

bestaan,' lacht Tbys. 

Jukebox van mistroostige poezie 
In de geest van Les Joseph maar misschien nag meer d~ordacht, 
is de.muziek die Thys •componeerde bij gedichten van·M'ttbel 

Houellebecq. Niet dat Thys zo'n voorliefde voor poezie 

beeft, hij stootte eerder toevallig op bet werk van deze Franse 

schrijver. 'Tijdens een vakantie in Frankrijk in 2002 regende het 

pijpenstelen en doolden we maar wat rand in de supermar.b..'t', 

vertelt Thys. 'Daar vond ik de kleine dicbtbundel La poursuite 

du bonheur met in een eerste oogopslag allemaal mistroostige 

teksten. Uit een zekere hang naar zieligheid nam ik bet 

boekje mee, rnaar ik raakte al snel verslingerd aan de inhoud. 

Houellebecq weet heel goed bet verdriet en de emoties van 

ronddolende en eenzame zielen in onze rnoderne maatschap

pij te vatten. Hij beschrijft treffend hoe mensen materiele 

geneugten vooropstellen, perspectief en diepgang ontberen 

en onverschillig blijven bij het leed en de eenzaan1heid van 

anderen. Zoals in een bijzonder zwartgallig maar heel mooi 

gedicht over ouderen die eenzaam sterven in ziekenhuizen: 

f'aime les hOpitaux, asiles de souffrance/Ou /es 11ieux oublies se 

transforment en organes/ 

Sous les regards moqueurs et pleins d'indifference/ Des internes 

qui se grattent en mangeant des bananes. 

[. .. ] Les vieiix savent pleurer avec un bruit minime,/ fls oublient 

/es pensees et ils oublient Les gestes ... ' 

In vooral nachtelijke uurtjes componeerde Thys muziek bij 

Houellebecqs gedichten. Hij ging hierbij niet methodisch te 

werk, zoals voor The Frigate. 'Maar ik liet mijn hart spreken en 

zong de teksten zoals rnijn gevoel en pianospel dit aangaven', 

vertelt Thys. Onlangs kon bij een professionele geluidsopname 

laten maken van een informeel optreden waarbij hij zelf zong 

en Martin Valcke (piano, cello, orgel) en Emile Verstraeten 

(viool) hem instrumentaal begeleidden. Eerder speelde oak 

altviolist Paul De Clerck mee. Thys droomt ervan om deze 

muziek ook ooit met het grate publiek te kunnen delen, maar 

vragen rond auteursrechten bouden hem voorlopig tegen. 

164 
Ook als cineast heeft Thys al zijn sporen verdiend. Zo is er zijn 

film 164 die hij op vraag van zijn vriend en componist Martin 

Valcke maak'te. 'Martin zocht een kortfilm als leidraad voor 
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een compositie voor saxofoons en accordeons', vertelt Thys. 

'Toen we niets vonden ben ik zelf aan de slag gegaan.' En wat 

krijg je te zien in de film? 'Beelden vanuit een rijdende auto en 

van een persoon die op de metro in slaap valt. Met de bedoeling 

om bet gevoel van een slaap-waaktoestand te visualiseren, een 

soort van niemandsland waarin je het bewuste denken moet 

verlaten. De film probeert dus bet gevoel van loslaten op te 

roepen - in de meest brede zin van het woord. Je kunt het 

dus eventueel ook met doodgaan in verband brengen.' Bij een 

vertoning van de film voor publiek spelen muzikanten live op 

het podium. Na de premiere in het Leuvense STUK in 2005 in 

het kader van Transit Festival van Vlaanderen vonden er zes 

voorstellingen plaats. Thys: 'We zi.jn hier heel tevreden mee, als 

je weet dat hedendaags werk gemiddeld maar anderhalf keer 

voor het grate publiek wordt gespeeld.' 

Kleine confrater 
Toen Erik Thyself was, maakte hij een behoorlijk lange strip 

die zijn vader zo de moeite waard vond <lat hij die opstuurde 

naar Herge, de befaamde striptekenaar van Kuifje. Waarop de 

kleine Erik een persoonlijk antwoord kreeg: drie bladzijden 

commentaar en de aanmoediging om vooral te blijven 

tekenen. Met als toemaatje een kleine originele tekening met 

bet onderschrift: 'Voor mijn kleine confrater'. Wat zoveel als 

de wereld betekende voor de kleine Erik. 'Eigenlijk ben ik er 

nog altijd fier op', glimlacht Thys. Ondertussen bracht hij 

Benjamin Saurer aan het geprepareerde orgel In de Sankt Antonius Kirche In Basel, 2012. 
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Ontwerp voor een automausoleum, Bazar 2006. 

drie stripverhalen uit2
• Het geheim van de hersenchip werd 

een bestseller in veertien talen. Naast het stripverhaal van de 

hand van Thys bevat <lit boek erg toegankelijke informatie 

over alle aspecten van een psychose. Vier jaar later volgde de 

psycho-educatieve strip Alles of niets over bipolaire stoornis. 

Vooral de laatste strip Het geheim van de ruimtelift was een hele 

uitdagi.ng voor hem, omdat hij beroepshalve wei.nig in contact 

komt met meoseo met autisrne. 'Gelukkig kon ik steunen op 

mensen van Autisme Centraal die me inspireerdeo met boeken, 

verhaleo, voorbeelden en tips.' 

Creatieve genen 
Tbys beeft ook oog voor het artistiek werk van anderen. Bij 

ontrnoetingen met getalenteerde psycbiatriscbe patienten 

valt bet hem op dat zij hun creaties niet altijd als 'potentieel 

interessant voor andereo' aanzien. 'Misscbien orndat zij 

bun voldoening vaak meer bij zichzelf zoeken dan in de 

bewondering van anderen. Of omdat de maatschappij hun 

werk nog als marginaal durft te bestempeleo', zegt Thys. 

'Vandaar <lat we hen met KAOS proberen te steunen bij de 

realisatie en verspreiding van bun werk, onder meer door hen 

te la ten sameowerken met actieve actuele kunstenaars.' De vzw 

KAOS (KuostAtelier OpperStraat) werd in 2011 opgericht in 

de schoot van het Psychosociaal Centrwn St.-Alexius Elseoe, 

waar Erik Tbys boofdgeneesbeer is . De artistieke projecten die 

al jaren een traditie vormen in het PSC krijgen biermee een 

gezicht en ondersteuoing op langere termijn. 

Door kunstenaars met een psychiatriscbe aandoening te 

ontmoeten, raakte Thys ge'intrigeerd door de vraag of er een 
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Beeld uit 'Space and the Soul ', deel van het project 'Perennial', Wiels 2011. 

'Het is bevrijdend om met kunst bezig te zijn in een maatschappij die alles wil .. 
formatteren tot vormen met een exclusieve en expliciete betekenis , zonder 

ruimte voor interpretaties of verwondering' 

verband bestaat tussen creativiteit en psychische kwetsbaar

heid. Gesteund door Bernard Sabbe en Marc De Hert speurt 

hij in zijn vrije tijd naar studies die hierover werden verricht. 

'Vooral vanuit genetische hoek zijn er tastbare argurnenteo', 

zegt Thys. 'Het onderzoek van Keri uit 2009 bracht een 

verband aan bet licbt tussen een polymorfisme van de 

promotorregio van bet neurulioe-1-gen en eeo verhoogde 

creativiteit. Eu een recente Zweedse studie bij liefst 300.000 

personen toonde aan <lat personen met een psychotische of 

bipolaire stoornis en bun gezonde familieleden doorgaans 

meer creatieve beroepen hebben. ' 

Automausoleum 
Wat zijn drang voedt om zelf creatief bezig te zijn, weet Tbys 

niet precies. Voor alle duidelijkbeid, <lit was slechts een greep 

uit zijn artistieke activiteitenpalet. 'Misschien is bet we! een 

soort vlucht om af en toe te ontsnappen aan rnijn job, die wel 

uiterst boeiend is maar tegelijk psychisch soms zwaar', besluit 

Thys. 'En wellicbt speelt ook mee dat ik nog antwoorden 

zoek. Zoals op de vraag wat muziek precies betekent voor de 

menselijke geest. Muziek, en eigenlijk elke kunstvorm, kan 

mensen erg aangrijpen en heel betekenisvol voor hen zijn 

zonder een concrete betekenis te bebben die je kuot reduceren 

tot woorden of cijfers. Vandaar ook wellicht dat bet zo 

bevrijdend is om met kuost bezig te zijn in een maatscbap

pij die alles wil formatteren tot vormen met een exclusieve 

en expliciete betekenis, zooder ruirnte te laten voor meerdere 

interpretaties of verwondering. ' 

Voor we afscbeid nemen, reikt bij me oog eeo kuostbrochure 

aa.n die hij samen met zijn broer en Richard Venlet maakte. 

Met binneoin allemaal foto's van auto 's, zonder onderscbrift. 

Geen krasvrije, glanzende modellen, maar toegetakelde, 

ondergestofte exemplaren, klaar om afgevoerd te wordeo naar 

de schroothoop. 'Nee, niet naar de schrootboop', glimlacht 

Thys. 'Naar bet automausoleum dat we in onze dromen willen 

bouwen. Eigenlijk zoals kleine jong~ns .. . ' ' ... die nooit willen 

groat worden', durf ik aao te vullen. 'Precies!' zegt bij en hij 

geeft me zijn breedste glimlach. • 

' The Frigate werd uitgegeven door Gypex & Grotto (2012). 

1 De stripverhalen van Erik Thys: 

• Het gehelm van de hersenchip i.s.m. Marc de Hert en Geerdt Magiels (Epo, 2000); 

• Alles of niets i.s.m. Marc de Hert, Geerdt Magiels en Sabien Wyckaert (Houtekiet, 2004) en 

• Her gehelm van de ruimte/ifr (Epo, 2008). 
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