
 
 
 
 
 
 

 
 
Jan Van Imschoot:  
‘Recristallization of a Mental Maidenhood’ 
 
 
Voor zijn tweede tentoonstelling bij Galerie Baronian Francey, pakt Jan Van Imschoot 
(°1963, Gent) uit met een nieuwe reeks schilderijen en tekeningen. Centraal in de expositie 
staat de serie ‘Recristallization of a Mental Maidenhood’, een reeks van 15 schilderijen in 
olieverf, waarvan het thema opgehangen werd aan de 13de eeuwse christelijke mirakellegende 
rond het heilig verklaarde maagd Zita.  
 
Volgens de overlevering was Zita een dienstmeid in het Italiaanse stadje Lucca in Toscane, 
die stiekem brood stal van haar werkgever om het aan de armen uit te delen. Op vraag van 
haar werkgever, die iets vermoedde, wat ze onder haar rok verborg, haalde ze als bij toverslag 
een boeket bloemen tevoorschijn. Dit mirakel van de zogenaamde metamorfose van brood in 
bloemen, werd al snel zeer populair in toenmalige katholieke kringen, waardoor men een 
aantal jaren na Zita’s dood besloot haar lijk op te graven om het als relikwie in de plaatselijke 
kerk te etaleren. Tot hun stomme verbazing bleek het lichaam als bij wonder bijna volkomen 
intact te zijn gebleven, wat het mirakelkarakter van de gebeurtenis uiteraard versterkte.   
Jan Van Imschoot raakte tien jaar geleden reeds gebiologeerd door het mirakel van Zita – hij 
schilderde toen ook al een doek rond dit thema – omdat dit hem naar eigen zeggen de 
gelegenheid gaf om zijn vier interessebakens – metamorfose, religie, waanzin en verbeelding 
– het meest accuraat te thematiseren. Deze pijlers zijn reeds geruime tijd in meerdere of 
mindere mate aanwezig in het schilderwerk van Van Imschoot, zonder dat ze daarentegen het 
eigenlijke onderwerp ervan vormen. Het zijn meer een soort richtlijnen die hij hanteert en die 
hem toelaten op een zo vrij mogelijke manier te schilderen, wars van vooraf vastgelegde 
concepten en/of themata.  
 
Zo is dit ook het geval in deze nieuwe Zita-reeks. Het onderwerp lijkt uitermate religieus, 
maar is het slechts zeer gedeeltelijk. In tien van de twaalf doeken verschijnt het opgebaarde 
lijk van Zita zeer letterlijk, telkens geschilderd vanuit een licht gewijzigd kijkstandpunt, en in 
een lichamelijke verfaanbreng. Net door die uitgesproken schilderkunstige behandeling, 
beeldt Van Imschoot zijn Zita niet langer als symbool van de waanzinnige godsdienstige 
verering voor relikwieën af, maar eerder als quasi het tegenovergestelde. Het lijk wordt hier 
als het ware geportretteerd als een soort van menselijk landschap, een uitgesproken ode aan de 
bijna sculpturale en zinnelijke kwaliteiten van het menselijke lichaam. Uiteraard borstelt Van 
Imschoot met deze interpretatie een stevige vingerwijzing naar de oorspronkelijke katholieke 
idee achter de Zita-legende. De bijna geile waanzin waarmee de kerk in principe zulke 
heiligenlichamen koestert, opbaart en vereert, staat immers volkomen haaks op de ideologie 
van pure vergeestelijking die ze gedurende heel haar geschiedenis heeft geclaimd.  
Ook de symboliek van het mirakelverhaal zélf, valt volgens Van Imschoot alles behalve te 
rijmen met het spirituele wereldbeeld van het katholieke instituut dat Zita als relikwie vereert. 



Het brood uit het verhaal dat op een wonderlijke manier verandert in een bloementuil, heeft in 
se een sterk erotische symbolische lading. Beiden staan iconografisch bekeken immers al 
eeuwen respectievelijk voor vruchtbaarheid en maagdelijkheid. In Van Imschoots verbeelding 
krijgen de gebeurtenissen die zich afspeelden tussen het dienstmeisje en haar werkgever dan 
ook een meer dan werelds karakter. Heeft ze haar baas verleid? Was ze zwanger (van hem)? 
Het lijken op zich misschien vrijblijvende veronderstellingen, ontsproten aan het brein van 
een enthousiaste schilder, maar ze hebben in principe – als men de symboliek ervan in 
rekenschap neemt - een even hoog ‘waarheidsgehalte’ als de klassieke iconografische 
interpretaties uit de (katholieke) geschiedenisboeken. In deze optiek drukt Van Imschoots  
Zitareeks ons met de neus op de relativiteit van de (iconische) geschiedschrijving, waar 
mensen - al dan niet door een bepaald instituut – zonder boe of ba in functie van een bepaalde 
ideologie de geschiedenis worden in gekatapulteerd, terwijl zij in realiteit waarschijnlijk 
volkomen anders leefden, of zelfs andere idealen aanhingen…  
 
De erotiserende symboliek van de Zitalegende, die verloren ging - of weggemoffeld werd? - 
door de katholieke drang naar relikwieënverering, wordt door Van Imschoot trouwens ook op 
een andere manier weer opgerakeld, door toevoeging van twee ‘hedendaagse Zita’s’ met sterk 
erotische inslag. Althans op het eerste zicht, want de naakte, perfect gevormde  
vrouwenlichamen die afgebeeld zijn op deze doeken, werden zeer afstandelijk geschilderd, in 
koude kleuren en met een ijle verfaanbreng. Door deze aanpak draait Van Imschoot de 
bedoelde zinnelijkheid die zulke lichamen meestal in zich dragen om, en contrasteert ze met 
de onbedoelde zinnelijkheid van de kerkelijke, bijna waanzinnige en necrofiele 
lichaamsverering die terug te vinden is in de overdreven etalering van het lijk van Zita. 
 
Deze continue vermenging van verschillende inhoudelijke gelaagdheden en verwijzingen – 
gaande van religieuze vergeestelijkte lichaamsverering over iconische geschiedschrijving tot 
bijna pure hedendaagse erotiek - die voortdurend cirkelen rond de vier bakens religie, 
waanzin, verbeelding en metamorfose, is typerend voor het schilderwerk van Jan Van 
Imschoot. In zijn nieuwe tekeningenreeksen echter, hier te zien op de tentoonstelling, focust 
hij voornamelijk op hij één van deze dooreengeweven thema’s, dat van de waanzin, en 
voorziet hij dit opnieuw van een aantal nieuwe betekenislagen.  
De eerste serie bestaat uit vier tekeningen, die telkens een andere geestelijke ziekte 
uitbeelden; aquamania, aspirotomania, cryptomania en grantomania. Het betreft hier steeds 
volkomen fictieve, maar vooral ook onschuldige mentale ziektes, die nooit een ingrijpend 
beslag zullen leggen op de zieken en de hen omringende wereld of maatschappij. Hiermee 
wijst Van Imschoot op het compleet relatieve van de waanzin, en de manier waarop deze state 
of mind door diezelfde maatschappij te snel en te dikwijls als abnormaal of zelfs gevaarlijk 
wordt afgedaan… 
 
Een volgende tekening, die de beroemde kunstenaar Antonin Artaud uitbeeldt, verbeeldt op 
een subjectieve maar genuanceerde manier de verschillende stadia van de waanzin waarvoor 
deze beroemde kunstenaar een relevant deel van zijn leven opgesloten werd in een 
psychiatrische instelling. In deze serie wordt de relativiteit van de waanzin kunsthistorisch 
gezien op een pijnlijke manier duidelijk. Of hoe onder druk van een bepaald opgelegd 
ideaalbeeld één van dé culminatiefiguren van belangrijke kunststromingen als het Dadaïsme, 
het Surrealisme en het Existentialisme onder de maatschappelijke mat geveegd dreigde te 
worden…   
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