
Dimensies: Sociaal-maatschappelijke dimensie, dimensie vitaal burgerschap

Thema’s: Avontuur, kunstenaarschap, filosofie, mysterie 
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VOORSTELLINGEN  

Martijn Blekendaal

De man die achter 
de horizon keek 



Contextblad
FILMBESCHRIJVING 

Ruim 40 jaar geleden besloot kunstenaar Bas Jan Ader 
op avontuur te gaan. In een klein zeilbootje vertrok de 
Nederlander vanuit de VS naar Engeland. Negen maan-
den later werd het bootje op zee gevonden, zonder Bas 
Jan. Filmmaker Martijn Blekendaal start een diepzinnig 
onderzoek naar de kunstenaar, zijn werk en de rol van 
kunst in het algemeen. Aan de hand van de filmpjes en 
aantekeningen van Bas Jan ontdekt hij dat het verhaal 
van de kunstenaar niet gaat over succes of falen, maar 
over of je de sprong waagt. 

CONTEXT 
Bas Jan Ader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
geboren in Drieberg, een dorpje in Noordoost Groningen. 
Hij en zijn broer werden opgevoed door hun moeder. Zijn 
vader was predikant en werd twee jaar na de geboorte 
van Bas Jan als verzetsstrijder gefusilleerd door de nazi’s. 
Bas Jan verhuisde naar Amsterdam, waar hij ging stude-
ren aan het instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (de 
huidige Rietveldacademie). In 1963 verhuisde hij naar Los 
Angeles. Hier verdiepte hij zich in conceptuele kunst en 
studeerde hij aan het Otis Art Institute. Hij werd verliefd 
en trouwde met mede student Mary Sue Andersen in 
1965. In datzelfde jaar begon Bas Jan aan zijn master 
Kunst en Filosofie. 

Tijdens zijn leven maakte Ader meerdere kunstwerken 
waarbij water en vallen terugkerende thema’s waren. Zo 
laat hij zich in Broken Fall (1971) van een tak in een vijver 
in het Amsterdamse Bos vallen en fiets hij in Fall 2 (1970) 
met fiets en al de Reguliersgracht in. Hij ontkende de 
zwaartekracht maar toch zie je telkens hoe hij valt en 
hoe de zwaartekracht zijn werk doet. Toch maakt Ader, 
door zich bewust te laten vallen of bewust de gracht in te 
fietsen, met zijn films vooral duidelijk dat hij zelf de keuze 
heeft om wel of niet te vallen. En juist dit spanningveld 
tussen vrijheid (van kiezen) en het lot (van natuurwetten) 
probeerde Bas Jan met zijn werk bloot te leggen. Met zijn 
laatste kunstwerk In search of the Miraculous vond hij 
misschien wel de ultieme manier om zijn opvatting via 
zijn kunst kracht bij te zetten. Hij koos ervoor om de zee 
te bevaren en zijn lot te ondergaan. 

DE MAKER

Martijn Blekendaal studeerde Cultuur en Beleid, Geschie-
denis en Kunstgeschiedenis. Tijdens zijn studie Kunstge-
schiedenis leerde hij het werk van Bas Jan Ader kennen. 
Hij was gefascineerd door de vreemde valfilmpjes die 
op het eerste gezicht als grappig bedoeld lijken, maar 
ook een bepaalde tragiek laten zien. Toen hij jaren later 
de documentaire van Rene Daalder over Bas Jan Ader 
zag werd de fascinatie alleen maar groter. Pas jaren later 
kreeg hij het idee om zelf een documentaire te maken 
over Ader. 

De films van Blekendaal zijn vooral gemaakt voor jonge-
ren en gaan vaak over de underdog. De man die achter 
die achter de horizon keek gaat vooral over moed en het 
loslaten van de angst om te mislukken. Ook wil de film-
maker met deze film jongeren laten inzien hoe manipula-
tief beelden kunnen zijn. 

VERDIEPING
Een website met informatie over Bas Jan Ader: 
• http://www.basjanader.com/ 
Een website over René Daalder die tevens een film 
maakte over Bas Jan Ader: 
• https://hereisalwayssomewhereelse.com/Foreword-from-
the-director 
Een website over kunstenaars die werkten met het 
concept verdwijnen: 
• https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-fateful-final-
work-left-creator-lost-sea 
Een website met een interview met Martijn Blekendaal: 
• https://filmkrant.nl/interview/martijn-blekendaal-man-
horizon-keek/ 
De eigen website van Martijn Bleekmiddel: 
• http://www.bleekmiddel.com/bleekmiddel/

De man die achter de horizon keek
Martijn Blekendaal 
Nederland, 2018, 26 min.
De man die achter de horizon keek kwam tot stand in 
samenwerking met Cerutti film.

Tip voor docenten
Met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijgt u 
toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbe-
horend lesmateriaal. Ga naar www.idfa.nl/docschool-online
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1. Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens 
twee kenmerken. 

2. Reageer op de volgende twee stellingen. 
• Als documentairemaker film je dingen die echt zijn 

gebeurd. 
• Je mag als documentairemaker niet ingrijpen in een 

situatie omdat het dan niet meer ‘echt’ is. 

3. Het thema van deze film is angst en de aanwezigheid 
of juist afwezigheid hiervan in het leven. 
a. Waar ben jij bang voor in jouw leven? 
b. Op welke manier zou je deze angst kunnen over-

winnen? 

4. De film gaat daarnaast ook over moed. Ken jij iemand 
in jouw leven die je moedig vindt? Beschrijf deze 
persoon en leg uit waarom jij nou juist deze persoon 
moedig vindt. 

voor de film 
‘STIJL’ 

1 
T/M OPDRACHT 2

voor de film
‘CONTEXT’ 

3
T/M OPDRACHT 4

Lees voordat je begint met deze lesbrief het contextblad. In dit document vind je 
relevante achtergrondinformatie.

Opdrachten



5. De film begint met: The End. Waarom heeft de maker 
hiervoor gekozen? 

6. Bas Jan Ader is de hoofdpersoon in deze film. Welke 
rol heeft de maker in deze film? 

7. Hoe zet de maker het verhaal over de vermissing van 
Bas Jan Ader neer? 

8. Wat voor shots zie je vooral? 

9. Tijdens een groot deel van de film is er vaak sprake 
van een voice-over. Welk effect heeft dat op de kijker? 

10. Reageer op de volgende stelling: Bas Jan heeft zijn 
leven ingezet als een vorm van kunst. 

11. Op 9 juli 1975 vertrekt Bas Jan Ader met zijn kleine 
bootje Ocean Wave met als doel vanuit Amerika naar 
Engeland te varen. Nog nooit heeft iemand in de we-
reld zo’n tocht ondernomen in een klein zeilbootje. 
a. Waarom wil Bas Jan deze tocht maken denk je? 
b. Zou jij zo’n verre reis willen of durven maken? Leg 

je antwoord uit. 
c. Vind je dat hij rekening had moeten houden met 

zijn vrouw Mary Sue? Leg je antwoord uit. 

12. Bas Jan verdween voor altijd achter de horizon. Dit 
was zijn grootste kunstproject genaamd In search of 
the Miraculous. Hiermee probeerde hij aan te tonen 
dat hij, ondanks natuurwetten zoals zwaartekracht, 
toch altijd zelf een keuze maakt. Is het doel van Bas 
Jan Ader met dit kunstwerk bereikt? 

13. Reageer op de volgende stelling: 
Falen bestaat niet. Alleen de angst om te falen be-
staat. 

14. Reageer op de volgende stelling: 
Wanneer iemand overlijdt dan hoeft dit niet het 
einde te betekenen, het kan juist een begin zijn van 
een verhaal. 

15. Reageer op de volgende stelling: 
Bas Jan Ader was geen kunstenaar, hij was gewoon 
depressief. 

16. Martijn Blekendaal vergelijkt Bas Jan veel met zichzelf. 
Waarom zou hij dat doen denk je? 

17. Martijn Blekendaal heeft al meerdere jeugddocumen-
taires gemaakt. 
a. Noem kenmerken die je vindt passen bij een jeugd-

documentaire. 

na de film 
‘FILMSTIJL’
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na de film 
‘FILMINHOUD’
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na de film 
‘DE MAKER’

16 
T/M OPDRACHT18



b. Voldoet deze film aan deze kenmerken? 
c. Tijdens het proces van het vormgeven van dit 

verhaal heeft Martijn Blekendaal onderzocht hoe 
hij het verhaal van Bas Jan aantrekkelijk kon maken 
voor jongeren. Welke keuzes heeft hij volgens jou 
gemaakt om dit doel te bereiken?

18. Kijk nog eens naar het antwoord dat je bij vraag 1 en 2 
hebt gegeven. Beantwoord deze vragen opnieuw. 

19. Wat heeft deze film jou geleerd? 

20. Deze film ging over angst en moed. Als je aan deze 
film nog andere thema’s mocht koppelen, welke zou-
den dit dan zijn? Onderbouw je antwoord. 

 

martijn blekendaal

na de film 
 ‘NIEUW PERSPECTIEF’
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De IDFA schoolvoorstellingen worden mede mogelijk 
gemaakt door; Fonds 21 — www.fonds21.nl; P.W. Janssen’s 
Friesche Stichting — www.pwjanssensfrieschestichting.nl; 
ABN AMRO Cultuurfonds.
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Antwoorden


