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32 My grandmother and parents 

BIOGRAFIE
PHIL BLOOM WAS BORN ON NOVEMBER 27TH 1945 IN BERKEL EN RODENRIJS

DE DROOM VAN PHIL
Er is een droom, die ik al droomde toen ik een meisje van zes, 
zeven was. En die nog steeds terugkeert in mijn nachtelijke 
avonturen. Het is een droom waarin ik me op de rug van een 
paard heb gehesen. Een robuust en groot en donker paard. 
Op dat paard rijd ik in draf van mijn ouderlijk huis in Berkel en 
Rodenrijs in volle vaart over de klinkers van de hoofdweg. Ik 
zet mijn enkels in de flanken van het vurige beest, en spoor het 
aan om nog meer haast te maken dan het al maakt. We vlie-
gen door het landschap in ziedende vaart, en stevenen af op 
de kerk. De katholieke kerk, waar mijn ouders op zondag de 
hostie in ontvangst namen. De poort van de kerk staat open. 
En in volle galop draaf ik, gezeten op dat paard, dwars door de 
kerk heen. We klateren over het gangpad, en stevenen recht 
op het retabel af waar het sacrament ten overstaan van de 
kerkgemeenschap ten uitvoer wordt gebracht. Met paard en 
al vlieg ik dwars door de achtermuren van de kerk. Dan houdt 
de droom, die me nu al zestig jaar lang bezoekt, even plotse-
ling weer op als hij is opgedoemd vanuit de mist van mijn on-
derbewuste. 

There is a dream I’ve dreamt ever since I was a six- or sev-
en-year-old girl. It still returns to my nocturnal adventures. 
It’s a dream in which I have hoisted myself onto the back 
of a horse. A robust, big and dark horse. On that horse I 
ride from my parents’ house in Berkel en Rodenrijs in full 
trot across the bricks of the main road. I push my ankles 
into the sides of the fiery beast and spur it on to make 
more haste than it already does. We fly through the land-
scape at high speed and head for the church. The Catholic 
Church where my parents received the host on Sundays. 
The church doors are open. And seated on that horse, I 
gallop straight through the church. We clatter through 
the aisle and head straight for the retable from which the 
sacraments are performed for the church community.  
I charge straight through the church backs wall, horse and 
all. Then the dream that has visited me for more than sixty 
years ends as abruptly as it appeared from the mists of my 
sub consciousness. 

PHIL’S DREAM

My mother, brother, father and I in the Zoo in Rotterdam 1949
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'Hitweek' underground magazine, (1965 t/m 1969)
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Lapland 2007, een reis naar Ivaldo en Kaamanen, Utsjoki en 
de Barentszzee; ik bezocht er de ‘reindeer farms’. Al jaren 
werk ik met herten, met alle soorten, alle maten. Ik schilder 
en teken ze, ik verzamel ze, ze figureren in installaties, films 
en fotografie. De angst voor het onvermijdelijke einde, voor 
het voorbijgaan van de dingen, voor het ‘verlaten van het 
nest’, ik zie het in het menselijk leven en in de natuur. En toch 
is er voortgang, is er een onzichtbare slinger die nooit stil-
staat. En daar ontstaat mijn werk, met het hert als oer-wezen.  
Generaties sterven en het leven van vandaag wordt uiteinde-
lijk geschiedenis – maar de herten blijven bestaan, ze zijn een 
constante factor en stille getuigen van alles wat ooit was. 
Uiteindelijk draait alles in het leven om beweging, om het ‘weg-
lopen’, het ‘je verwijderen van’. Het is de beweging die we ‘lem-
niscaat’ noemen, de eeuwige cirkel van leven en dood, sym-
bool van een voortgaande cyclus in leven en natuur. Mijn film 
LEMNISCAAT legt een wandeling vast richting oneindigheid, 
dicht tegen deze ongrijpbare droomwereld van het oneindige 
aan, in een landschap dat aan de tijd ontsnapt lijkt, ingeklemd 
tussen aarde en hemel.

Lapland 2007, a journey to Ivaldo and Kaamanen, Utsjoki and 
the Barents Sea where I visited the reindeer farms. I’ve been 
working with deer of all kinds and sizes. I paint and draw them, 
collect them, they feature in installations, films and photog-
raphy. The fear of the inevitable end, the transitoriness of all 
things, for the ‘leaving of the nest’, I see it in human life and in 
nature. And still there is progress, an invisible pendulum that 
never stops. And there my work is born with the deer as a pri-
mordial being. Generations die and day-to-day life eventually 
becomes history – but the deer remain as a constant factor 
and silent witnesses of  everything that once was.
In the end life is all about movement, about ‘running away’, 
about ‘separating oneself from’. It is the movement we call 
‘lemniscate’ , the eternal circle of life and death, a symbol of a 
continual cycle in life and nature. My film LEMISCATE records 
a walk towards infinity, close to the unfathomable dream world 
of the infinite, in a landscape that seems to have escaped time, 
wedged between heaven and earth. 

LEMNISCAAT
Een oneindige beweging...
Leven en dood...
Oneindig...

LEMNISCATE
A never-ending motion…
Life and death…
Infinite…

LAPLAND, maart 2007 LAPLAND, March 2007



9'Details painting' 'Male’s life'  2007, 200 x 300 cm 
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