
Landschap als concept van inspiratie | Je kijkt OM je
heen ¬ verplaatst je IN je hoofd ¬ NAAR plekken en her-
inneringen ¬ terwijl je je bewust wordt van je standpunt OP
de grond ¬ en de ruimte ERBOVEN… ¬ IN en UIT ademen
wordt HEEN en WEER gaan, van je AF, naar je TOE. | Je
kijkt opnieuw ¬ en alles is net veranderd ¬ net iets ¬ net ge-
beurd. | Omgeving ¬ verandering ¬ de toevalligheid van het
moment ¬ invloed van buiten ¬ groot of klein is gelijk ¬ dicht-
bij en ver maken alles gelijk ¬ detail en grootte wisselen elkaar
af ¬ de stilte is de beste beschrijving ¬ de zwangere stilte. | Is
landschap altijd poëtisch ¬ is landschap kaal ¬ is de binnen-
kant van een bos landschap ¬ is landschap in een film een
makkelijk medium om indruk te wekken ¬ is verdwalen iets
typisch aan landschap ¬ zijn snelle ondergang en trage op-
bouw typisch aan landschap. | Een moordenaar loopt OVER
een plankenvloer ¬ stapt DOOR een raam een horizon
tegemoet ¬ jij zat ergens OP een stoel IN het zand ¬ met om
je heen zandduinen ¬ bloedrode duinen. | Landschap en
chronologie ¬ beelden en tijdssprongen imaginatie ¬ een ver-
haal is een strikte opeenvolgende serie beelden en gebeurte-
nissen. Een ruimtelijk ontwerp is dat niet per definitie. | Om ¬
in ¬ over ¬ naar ¬ op ¬ bovenop ¬ heen  weer ¬ in  uit



Open Boek 
Paul Roncken

‘De belangrijkste gebeurtenissen van mijn leven’, begon hij,
‘hebben zich afgespeeld in parken, tuinen en lichte wou-
den…’ | (Murray Bail) Dit is het land van de niemandskluize-
naar ¬ waar niet jij ¬ niet ik ¬ maar niemand zich werkelijk
thuisvoelt | behalve dat ene. Observatie-noties uit het heden-
daagse bestaan ¬ Een produkt van volle hoop reiziger.
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Voorwoord|Fascinatie voor het landschap. Paul Roncken is
landschapsarchitect. Hij tast de grenzen van de inrichting van
de openbare ruimte af. De traditionele kaders worden daarbij
overschreden. Vanuit zijn persoonlijke belevingswereld legt hij
associatief verbanden met het fenomeen landschap. Er is ver-
wondering en bewondering, er is sympathie en rebellie, er is
verlangen en tegenstelling, er is orde en chaos. Er is contrast!
Zijn tekst stelt vragen, geeft suggesties en reikt ideeën aan
voor een nieuwe manier van kijken. ‘Open boek’ is een bezin-
ning maar tegelijkertijd een poging tot verandering en ver-
nieuwing van gevestigde inzichten. Fascinerend of niet? ¬ 
Joof Tummers, Bethany de Forest en Suzanne Hin vulde
Ronckens ‘gedachten’ fotografisch aan. Het ontwerpbureau
Typography & Other Serious Matters gaf deze stroom van
woorden en beelden vorm. ¬ Els Kerremans



Begin 1 | Het is mijn bedoeling een boek te maken dat ver-
haalt over de onderwerpen, gedachten, voorwerpen, sferen,
ruimtes waardoor ik gefascineerd ben en van waaruit ik een
nut zie om mijn vak te ontwikkelen. Hoewel ik mezelf tuin- en
landschapsarchitect mag noemen, heb ik net als zovelen om
mij heen een feestje met mijn interesses en talenten. Ik richt
mij niet op één manier, daarvoor is de postmoderne wereld te
veel werkelijkheid. Ik geloof niet dat het talent is wat mij zo
breed laat ontwikkelen, het zijn meer de interesses die in mij
aangewakkerd zijn. Ik hoorde niet iedere zondag hetzelfde
verhaal en hoefde ook niet in de buurt van mijn familie te
blijven. Ik ben opgegroeid in de moderne wereld. Die van



afstandsbedieningen en rekenmachines; van afwasapparaten,
privé-computers, deeltijdarbeid, X X X-rated adult stuff,
explicit lyrics, de verzachting van de man de verharding van de
vrouw en de rage van het landschap. Ik kan me niet anders
dan breed interesseren, hoe moet ik anders die golven van
informatie verwerken. Als ik niet breed ben komt die haast
onweerstaanbare drang weer naar boven om cynisch te
worden over al die onzin; in alles het waardeloze te zien en
mezelf van deze realiteit weg te trippen. ¬ Kan ook. ¬ Nu niet.
¬ Gelukkig mocht ik van de verschillende begeleiders al die
fascinaties van de prille fasen van mijn leven uitproberen.
Daarom kan ik nu geen angst voelen om iets nieuws te onder-
zoeken. Nieuw is voor mij geen modegril maar een logische
ordening van deze moderne wereld. De enige ordening. Nooit
is mij gevraagd de overeenkomst te zien tussen de verschil-
lende vormen van sport die ik beoefende, de strips die ik las,
het maken van reizen naar het buitenland en de computer-
spellen die ik tot laat in de nacht speelde. Deze dingen konden
parallel bestaan. Als het maar iets in je ontwikkelde. Nieuw is
er niet om interessant te zijn, maar om inventiviteit te stimu-
leren. Inventiviteit zorgt dat je ordening in alles kan verzinnen.
Ordening is dus maar subjectief. Post Modern zou geen
bedacht historisch museum moeten zijn, maar een slimme
manier om de bewaarzucht van de vorige generaties te
verwerken in een onvermijdelijke eigen weg. ¬ En zo, ¬ zijn er
velen opgevoed, in het laatste deel van dit millennium. ¬ Post
Modern. ¬ Of Porno Modern, zoals het nu wordt beschimpt,
als schuldige van het verdwijnen van waarden en samenhang.
First came rock, than came pop, now we are livin’ in the age of
trip hop. ¬ Ik heb talent omdat ik er meer van af weet dan de
meesten, de meesten zijn van de eerste helft van dit millen-
nium, niet opgevoed in de logica van het nieuwe, niet zo
moeilijk dus om ze te overtroeven. ¬ Nogmaals: het talent van
de jongelingen is geen talent, zonder die talenten ben je

namelijk analfabeet in deze moderne wereld. Het combineren
en snel omgaan met nieuwe dingen is de taal van het mo-
derne. Mijn zogenaamde talenten zijn noodzaak, om me ver-
staanbaar te maken met zowel de menselijke als de machinale
wereld waarachter de meeste mensen zich ophouden. ¬ Weet
je wat me echt zorgen geeft, dat talent niet meer zo noodza-
kelijk is. Dat ik, omdat ik slapenderwijs in leven kan blijven,
geen talenten hoef te ontwikkelen. Mijn intuïtieve drang om
anderen te overtreffen komt niet voort uit overleving maar uit
verveling. ¬ Het vergt talenten om te overleven. ¬ Een talent is
een uitzonderlijke gave. ¬ Maar als de mensen om me heen
mijn uit-de-mouw-bombardementen waarderen als talenten
en niet meer vragen dan dat, dan kom ik handen tekort om de
verveling buiten mij te houden. Dat wat mijn ouders met mij
voor ogen hadden doe ik zonder enige moeite, dat wat de IT-
wereld van me zou vragen doe ik zo, dat wat ontwerpbureaus
van me willen zien hoef ik maar te kopiëren. Easy does it. Als ik
maar genoeg netwerk heb. ¬ Maar wie geeft me verdomme
uitdaging. ¬ … ¬ Daarvoor moet ik naar mezelf luisteren. ¬
Put the needle on the record and the drumbeat goes like
this… ¬ Daarom stel ik nu een boek samen over de dingen die
mij prikkelen en bezighouden. Niet een boek dat de waarheid
in pacht heeft, maar ideeën levert om de verveling buiten je lijf
te houden. Ik wilde met het startstipendium dat ik heb ge-
kregen van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving
en bouwkunst, een film maken, daarna een ontwerp van de
tuin van mijn dromen, daarna gewoon een jaar uitrusten,
daarna de hele donderse flikker grofweg uitgeven, daarna
beleggen, daarna gewoonweg vergeten en proberen door te
leven, net te doen of ik aan niemand iets verschuldigd ben. En
toen… ¬ Begon het te knagen. ¬ Want ik had toch niet voor
nix zo’n ‘prijs’ gekregen. Zomaar, om mezelf te blijven ont-
wikkelen, omdat ze het goed vonden wat ik tot dan toe ge-
daan had. | Damn.
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‘Amerikaanse vliegmachines vol gaten 
en gewonden en lijken stegen op van een
vliegveld in Engeland. Boven Frankrijk
kwamen er een paar Duitse jagers 
achterstevoren op ze af en zogen kogels 
en granaatsplinters uit sommige
vliegtuigen en bemanningsleden. 
Dat deden ze ook bij een stel neergestorte
Amerikaanse bommenwerpers, en die
machines stegen achterstevoren op en
voegden zich bij de rest. 
De formatie vloog achterstevoren boven 
een Duitse stad die in lichterlaaie stond. 
Ze deden hun bommenluiken open en
oefenden een wonderbaarlijk magnetisme
uit waardoor de branden werden geblust 
en opgezogen in cilindrische stalen
omhulsels en de omhulsels werden
opgezogen door de buiken van de
vliegmachines. Binnen werden ze netjes 
in rekken gelegd. De Duitsers daar beneden
hadden zelf ook wonderlijke apparaten,
lange stalen buizen. Daarmee zogen ze nog
meer granaatscherven uit vliegtuigen en 

bemanningsleden. Maar er waren nog
steeds een paar gewonde Amerikanen 
over en sommige bommenwerpers 
moesten nodig gerepareerd worden. 
Maar boven Frankrijk kwamen er weer
Duitse jagers aangevlogen en toen was 
alles en iedereen weer zo goed als nieuw. 
Toen de bommenwerpers terugkeerden 
op hun basis werden de stalen cilinders 
uit de rekken gehaald en teruggestuurd
naar de Verenigde Staten van Amerika, 
waar in fabrieken dag en nacht werd
doorgewerkt om de cilinders te 
demonteren en de gevaarlijke inhoud 
te splitsen in mineralen. De mineralen
werden vervolgens verzonden naar
specialisten in afgelegen streken. Die
hadden tot taak ze in de grond te stoppen 
en goed te verbergen, zodat ze nooit meer
iemand pijn konden doen. Het geheel 
leidde ertoe dat er twee mensen werden
gevormd: Adam en Eva die samen een 
God bedachten die hen bracht naar 
plaatsen buiten deze werkelijkheid.’



Kurt Vonnegut, Slaughterhouse 5. Het onvermijdelijke van
een ingeslagen weg. Het onmogelijk uit kunnen wissen van
iets dat gekerfd is en terug te vinden is in de groeven, op-
hopingen of verweringen van het verleden. ¬ Dat is de eerste
essentie van landschap. ¬ Landschap is de resultante van
handelingen, als een ongelooflijk accurate notulist van alle
handelingen en gebeurtenissen. Daarom is alles landschap.
Maar het zou ook allemaal kunst kunnen zijn. Landschap
heeft echter het grote voordeel van het onbedoelde. Alle
sporen die we achterlaten, de bedoelde en de onbedoelde,
worden met dezelfde mechanismen verwerkt tot landschap.
Landschap kent geen verschil tussen bedoeld en onbedoeld.
Je kunt zelfs niet verbergen wat je onbedoeld veroorzaakte
omdat je de lei nooit meer schoon kan vegen. Hoogstens kun
je met veel bombarie het onbedoelde overstemmen en het
daarmee ondergeschikt maken. Vandaar dat een hiërarchi-
sche verdeling van onze ruimtelijke ordening zo’n belangrijk
thema is. Alleen met een algemeen bekende hiërarchie kun-
nen we de onbedoelde dingen overstemmen. Bombarie Larie.
¬ Maar Landschap is geen hiërarchie. Landschap is onverbid-
delijk in het vastleggen en weer opnieuw vastleggen en weer
opnieuw… alsof het een echo is die je blijft herhalen en die
nooit stopt met herhalen. Het is exo-geheugen. Ons geheu-
gen buiten ons. Maar het is ook onze taal, het begrijpen van
bedoelingen en onbedoelingen. Onze exo-taal. En het is ons
bewijs van succes en overwinning of nederlaag, de altijd
trouwe luisteraar van je daden en (on)bedoelingen. Wie hoort
je altijd? Landschap. Wie ziet wat je doet? Landschap. Wie
reageert altijd op je? Landschap. ¬ Ik wil niet veel zeggen,
maar het is bijna het goddelijke boek, het open boek. | Begin
2 (alternatief) | ‘Five years ¬ That’s all we’ve got ¬ Five
years ¬ My brain hurts a lot’ | Ik zou wel alle songteksten van
David Bowie willen uitschrijven, naast alle essays van Octavio
Paz, alle beelden van Michelangelo Antonioni, onder de mier-

zoete en vlijmscherpe begeleiding van Frank Zappa. Want
waarom zou ik een boek maken als anderen dat al hebben
gedaan, en zij daarmee zeggen en uitleggen wat ik zou willen
zeggen en uitleggen. Omdat het keer op keer opnieuw en
andermaal gezegd en beschreven moet worden. Dat is ons
directe lot, ons drenkelingenlot. | Ik presenteer dit uit
gemis | Ik mis in praktijksituaties de verbinding tussen eigen
leven en arbeidsleven. Veel woorden wil ik daar verder niet
aan bevuilen. Een onrust, een gemis, een droeve teleurstelling
na het ontwaken uit de droom van de jeugd. De ouverture van
de grotemensenwereld is bar en kil. Maar ik geloof niet dat we
dit vol kunnen houden. Het is tijdelijk even zo, houd ik mezelf
dan voor. Tijdelijk omdat het daar nu eenmaal de tijd voor is.
Een restant van het geroutineerd bouwen aan een volmaakt
gemakkelijke, efficiënte leefomgeving waar het meer gaat om
realiseren dan om wat dan ook. ¬ Maar over vijf jaar zijn alle
mobiele telefoons wettelijk verboden en is er geen aanwijs-
baar resultaat van grote (billboard) reclames. Dan zal het over
zijn, dat geroutineerde. Voorlopig bestaat mijn behoefte uit
het persoonlijk uiten en eenvoudigweg im Frage stellen van
doodgewone dingen. Tegelijk met het laten zien van het land
van onze toekomst: een geheel van inspirerende vermoedens.
Het zijn verwoorde gedachten: geen afgeronde gedachten
maar gedachten in de maak. | Landschap voor de ogen |
In dit boek staan foto’s, prenten van visuele pracht. Zij laten
zien hoe breed landschap kan worden waargenomen en hoe
landschap de brug is tussen imaginatie, realiteit en abstractie.
Wij zullen nooit alleen zijn, maar wel eenzaam, dat is wat de
beelden zeggen. De foto’s van Joof Tummers zijn haarscherp,
geven elke pixel een even motiverend doel mee; maken geen
onderscheid tussen hoofd- en bijzaak, zijn niet overdadig
romantisch, nors of absurd. Zij zijn opgebouwd uit de blik van
iedereen om daarmee niemand voor te trekken; en geven
weer wat nooit gezien zou zijn als hij niet zijn camera had op-
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gesteld. Het zijn verloren momenten, stuk voor stuk, en geven
aan dat er altijd leven is waar jij niet bent. Dit is de tweede
essentie van landschap. De foto’s van Bethany de Forest grij-
pen je gelijk bij je kindervisioenen. De lollykleuren, zuigende
middens, dode beesten, magnifiek gemaakte ruimtes maakt
ieder van ons Alice (i.w.l.) of Erik (e.h.k.i.b.). Het zijn foto’s uit
de schemerzone tussen directe intuïtie en een volwassen af-
standelijkheid. De camera is het volwassen oog dat de verte-
kening van binnen naar buiten onthult. Vooral het verhalende
aspect van de beesten en uitvergrote elementen in een her-
kenbaar onbestaande ruimte maakt deze beelden haast inter-
actief. Het verhaal dat jij wil vertellen, kun je vertellen, draaf
maar lekker door. Dit is de derde essentie van landschap. De
foto’s van Suzanne Hin sluiten de serie af in de abstracte zone:
in de ruimte tussen al het zichtbare en bedenkbare in. Omdat
de sfeer niet doet denken aan andere plekken, ontsnappen
deze beelden aan de geijktheid van beschrijvingen. Ze laten je
koud of warm meemaken hoe het is om tussen de tandra-
deren van de tijd te staan; om de leegte tussen vlees en botten
te ervaren, om de krankzinnigheid tussen besef en onbegrip te
voelen zinderen. Het zijn rapportages van plekken die je nor-
maal niet bewust meemaakt [of snel vermijdt]. Dit is de vierde
essentie van landschap. Alle vier de essenties samen beschrij-
ven het menselijke contact met landschap: het onmogelijk uit
kunnen wissen van het verleden; het leven dat er ook buiten
jou om is; de weg van binnen naar buiten en van buiten naar
binnen vertekent; het leven binnen in jezelf is ook ergens
daar buiten. | Nachtwoud | (Tweede afstudeerproject
Landbouwuniversiteit Wageningen, 1996) ¬ Omdat dit pro-
ject mijn fascinatie heeft bevestigd voor de landschapsarchi-
tectuur, is het op zijn plaats om dit nog eens kort toe te lichten.
¬ Doel was om het ontwerpen aan de buitenruimte – in dit
geval park Sonsbeek in Arnhem – niet te baseren op een pro-
gramma van pragmatische eisen, maar op een uitbeelding van
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met een onderliggend verhaal van één van onze nieuwe
mythen: Nachtwoud. Het is niet de bedoeling geweest het
verhaal afleesbaar te laten zijn uit het park (hoewel dat wel
zou kunnen), doch de compositie, de keuze voor hoofd- en
bijzaak, de afwisseling van materialen en de schikking van
open en dichte plekken, werden op deze manier uitbeel-
dingen van onze nieuwe fascinaties zoals die zijn omschreven
in Nightwood. Het zal daarmee op een vanzelfzprekende ma-
nier herkenning oproepen van onze hedendaagse fascinaties
en mysteriën. | Doordravend visioen | Waarom landschaps-
architectuur belangrijk is… Omdat zij aspecten in zich draagt
die de hedendaagse wereld aan het ontdekken is en nodig
gaat hebben om vooruitgang te boeken en tegelijkertijd te
blijven leven. Wie landschap bestudeert zal hier nu al mee
geconfronteerd worden en zal daarom ‘de tijd vooruit zijn’. |
En Pierre, wat hebben zij dan gewonnen?… | Het enige niet
chronologische tijdsaspect binnen de scheppende kunst. Im-
mers van welke kant wordt een park beleefd? En wanneer
heeft iemand het door op een plein te staan in plaats van op
weg te zijn van het één naar het ander; wat is sequentie als je
niet weet welk één er voor welk ander wordt beleefd? In de
openbare ruimte mijmer je immers vaker met je eigen binnen-
ste dan dat je beseft in de gemaakte ruimte te staan. ¬ Een
oriëntatie die horizontaal wordt ‘gelezen’ en niet zoals alle
andere kunsten voornamelijk verticaal. Het horizontale aspect
is het meest onderontwikkelde aspect van onze menselijke
gewaarwording. Het kan namelijk niet anders dan multi-zin-
tuiglijk ervaren worden. Gelijk aan onze naar de horizon drij-
vende ogen missen we alle horizontale aspecten onderweg en
blijven onze ogen slechts hangen op verticale onderbre-
kingen. Alle horizontale verschillen vallen weg tussen hier en
daar. We zullen song-lines (Aboriginees, Australië) of iets der-
gelijks nodig hebben om in de horizontale wereld te navi-
geren. ¬ Het verwerken van contextgebonden maar onvoor-

de hedendaagse mythen. Die mythen heb ik gevonden in het
boek Nightwood (±1936) van Djuna Barnes waarin zij de so-
ciale omgang tussen (archetypische) individuen weergeeft ten
tijde van de komst van automobielen, vliegreizen, mondialiteit
en seksuele vrijheid, evenals het verlies van familiebanden,
religieuze kaders en een onafwendbaar lot. Voor mij gaf dit
boek een inzicht in de subtiele verwijdering van persoonlijk-
heid en omgeving en daarmee in de functie van omgeving en
de mens. Dit definieer ik tevens als onze hedendaagse mythe.
De openbare ruimte zou deze verandering moeten opvangen
in nieuwe beelden en plekken die aansluiten bij onze nieuwe
obsessies en typische pogingen ons te verzoenen met gege-
ven situaties. ¬ Door het verhaal van Barnes uit te schrijven als
een muziekpartituur en deze partituur vervolgens zo te her-
schikken dat het chronologische vervangen kon worden door
een grafische representatie, heb ik de stap kunnen maken van
boek naar beeld. Ik heb daarbij de verschillende karakters ver-
taald naar ‘landschapspersonages’ en hun onderlinge relaties
tot elkaar en invloeden op de verhaallijn vertaald naar de
typen en profielen van de paden tussen de landschapsperso-
nages. ¬ Ondertussen heb ik van de kale ondergrond van park
Sonsbeek – die zich laat kenmerken door grote reliëfverschil-
len – een plattegrond gemaakt van ‘reliëfkamers’. De reliëf-
kamers omsluiten gebieden die, als ze daadwerkelijk inge-
kaderd zouden worden door bijvoorbeeld muren, een intern
vanzelfsprekend beeld opleveren: als goed ingerichte kamers.
Op het raakvlak van de ene naar een andere kamer ontstaan
buitengewoon interessante uitzichtlocaties en een besef van
verschil tussen de kamers. ¬ Deze indeling van de ondergrond
van park Sonsbeek was als het ware een kale dramaturgische
opzet; oningevulde kamers, maar iedere kamer toch voorzien
van een eigen karakter. De combinatie van de landschapsper-
sonages afkomstig uit het boek en deze kamers leverde uit-
eindelijk het complete beeld op van het nieuwe park Sonsbeek
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bloem nog op een kalende aarde. | Het aan je hoop gekluis-
terd zijn… ¬ volhouden omdat je jezelf hebt beloofd erdoor-
heen te gaan ¬ te oogsten te kunnen van de inzichten ¬ en het
dalen van de hoge winden ¬ naar een meer gemoedelijk
niveau van briezen. | [Als maakte ik van de chaos een mini-
atuur ¬ om deze in mezelf te kunnen dragen ¬ zodat ik er niet
een deel van ben ¬ maar het in zijn geheel een deel van mij is]
| allemaal intuïtieve tovenaarspasjes ¬ ik herinner mij Mickey
Mouse in de rol van tovenaarsleerling ¬ die de tot leven ge-
roepen bezems ¬ niet in bedwang kan houden. | En zo’n her-
innering in Walt Disney tinten ¬ en versimpelde werkelijkheid
¬ kan dan mijn alles kleuren. | Dan is mijn bestaan even, enkel
en alleen, een tekenfilm ¬ en zak ik teleurgesteld in mijn passi-
viteit ¬ als dat het is… | Onderhevig aan dit soort hallucinaties
lijk ik af te kicken van aangeleerde denkreflexen; word ik
lichamelijk ziek van atomaire heroriëntering; kijken mijn ogen
door voilles, door vertragende kokers. Dan moet ik wel door.
Als ik mezelf werkelijk serieus wil blijven nemen. | Al je eigen
handelingen bewust waar te nemen, zelfs voordat je ze hebt
uitgevoerd, zodat je in conflict komt of je wel goede reflexen
hebt… dokter Bibber. ¬ Zo’n gruwelijke afstand tot jezelf. |
het nu 1 | We missen romantiek en begrip van het subtiele ¬
In plaats daarvan richten we ons op gemakkelijk bereikbare
effecten. Het zoeken naar alternatieven heeft niet onze aan-
dacht omdat er al alternatieven genoeg aanwezig zijn. Wat
zeg ik nou… ¬ Ik zeg dat we niet in een tijd leven waar je
keuzes hoeft te maken, en ook niet in een tijd van individuen,
en zeker niet in een tijd van verzadiging. We leven in de ene
tijd, maar zijn in een andere. We begrijpen onszelf niet, maar
herkennen onszelf in vanalles. We lopen erlangs, eromheen.
We gaan er niet doorheen. ¬ We hebben te veel kennis ¬ We
weten hoe het zo komt en hoe het verder gaat als we niets
doen ¬ We kunnen onderhand onze eigen therapeut zijn
omdat we alles al hebben gehoord of gelezen of meegemaakt,

spelbare groei (bijvoorbeeld de natuur als bouwsteen, of bo-
men en struiken in een tuin) binnen een creatie. Vanaf het
moment van schepping tot aan een toekomstig sterven
(natuurlijke dood), vernietigen (calimiteiten) of vergeten (ver-
waarlozen). ¬ Het samenbouwen aan één situatie in één groot
team (een landschap maak je nooit alleen), met andermans
methoden, opvattingen, geloof of overtuigingen en wisse-
lingen in wie er wanneer meebouwt, is alleen te beschrijven in
een communicatie-taal, dus niet in mogelijk te doorlopen
schema’s van gebeurtenissen of fasen, niet in procesbeschrij-
vingen. Complexiteit met als resultaat: één resultaat… heeft
onderweg slechts houvast aan één enkele universele zeker-
heid: de communicatie van het begrip. Deze taal van begrip
kan stoelen op het vertalen van je eigen vaktaal naar ander-
mans vaktaal en daarmee ontdekken welk begrip in je eigen
taal of in andermans taal ontbreekt. Het OVERbrengen van je
idee is de basis van een taal van begrip, anders dan het ver-
klaren van die taal. | Dus: ¬ niet chronologisch ¬ horizontale
oriëntatie ¬ contextgebonden en onvoorspelbaar ¬ communi-
catie van het begrip. | Eerste opstap: ¬ ontdekken in plaats
van uitzoeken ¬ zintuiglijke pleksgewijze oriëntatie in plaats
van enkel visueel op de horizon gericht ¬ om hulp roepen en
loslaten in plaats van gevolmachtigd alles in de hand willen
houden ¬ vertalen van je idee in plaats van het uitleggen er-
van. | Reisbeschrijving naar mezelf | In de vrijwillige
opsluiting ¬ klinkt de echo van wat je achter je dacht te heb-
ben gelaten. | Je zoekt er vooruitgang en vindt er oude troep
¬ de oorverdovende stilte ¬ het delirium van je binnenste zelf
¬ zo bewust te zijn van jezelf voelt schriel en nietszeggend ¬
(vergeleken bij de rumoerige buitenwereld) ¬ paniekerige
angst ¬ voortrazende rode wind ¬ je voelt de chaos aan-
galopperen ¬ en concentreert je op het Doodnormale en
Onbetwijfelbare ¬ alsof je een bij bent ¬ die zich aan de pollen
haakt ¬ van een door de wind getergde bloem ¬ de enige
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en we ook hebben vernomen dat er meer zijn met die symp-
tomen, en dat je gewoon naar de Albert Heijn kan om te gene-
zen. ¬ Wat zeg ik toch… | Ik zeg dat we denken ¬ En doen ¬
Maar niet beleven ¬ Dat we graag naar de bioscoop gaan en
naar de televisie kijken want zo kijken we de hele dag door
naar de dingen om ons heen, maar in de bios of voor de buis
hoef je zelf niet te bepalen waarnaar te kijken. | Als een relatie
saai wordt laat je het even begaan en zoek je ondertussen naar
iets beters. Als een baan saai wordt, zoeken we in de krant een
nieuwe of krijgen we een nieuwe van onze zakelijke vriendjes.
Als je kinderen te lastig worden verwaarloos je ze omdat je
toch aan jezelf moet denken. Je ouders moeten het ook zelf
maar weten, je vrienden in principe ook. Alleen de elektriciteit,
het water, het gas en de kabel mogen ze niet van je uitscha-
kelen. | Wat bedoel ik dan … ¬ Ik zeg dat dit deze tijd is ¬ Dat
we een gevoel van subtiliteit missen, dat we te gemakkelijk
kunnen blijven doorontwikkelen. Dat we moeite hebben ons
te concentreren omdat er zoveel afleiding is. Dat je iets niet
hoeft vol te houden omdat je zo op iets anders over kunt stap-
pen. Dat we niet meer weten wat romantiek is. Romantiek is
wat het altijd al was en daarom verliest het kracht, want het
lijkt niet meer van deze tijd om romantische verlangens te
hebben. Seks is niet romantisch, seks is een snelgroeiende
porno, van strelingen, naar vingers, naar vuisten. En altijd op
de toppen van je kunnen. Romantiek is echter net zo traag en
verwarmend als altijd, het is per definitie cliché. Vandaag telt
alleen je originaliteit, je pogingen anders te zijn dan anderen,
je bent vervangbaar en dat realiseer je je maar je vecht ervoor
toch uniek te zijn zodat je, als je straks vervangen wordt, toch
een leuk afscheidsfeestje krijgt en een plaats in de hal bij bin-
nenkomst. ¬ Landschap is romantisch ¬ Wist je dat? | Schep-
pende kunst bestaat uit geheugen. Anamnesis. Ons geheu-
gen is nu belast met informatie, maar is wars van beleving.
Beleving betekent nu het toetsen van de informatie die je al
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het voor zin slaaf te zijn als het niets oplevert. Oja het levert
beter begrip op van jezelf. Nog meer informatie die mee gam-
blet in je geheugen. Nog minder beleving. Nog meer herken-
ning. Nog minder begrip. ¬ Begriffen verstanden, ehrgeitzt? ¬
Aufregend nicht wahr? | Ik weet dat ik niet boos mag worden
op een ander omdat die er ook niets aan kan doen. Ik weet dat
ik ook niet boos mag worden omdat ik daarmee projecteer.
Maar als ik godverdomme dan toch fokking boos word… he
he… wat dan. Wie houdt mij dan tegen als er iemand alleen bij
een bushokje staat en wij met z’n drieën zijn. ¬ Ik weet dat ik
niet moet janken omdat ik daarmee mijn omgeving negatief
beïnvloed. Ik moet positief blijven en genieten van de dingen
die ik wel heb. Dus jank ik ’s avonds en ga ik met pijn in mijn
maag naar huis, naar dat saaie huis, waar ik woon, ik die ik
haat, ik die ik niet liefheb. Wat is genieten eigenlijk. | Genie-
ten is beleven ¬ Genieten is niet weten, het is verrast worden.
Als je iets al weet ¬ en dat verrast je niet ¬ want dat wist je al ¬
geniet je niet ¬ Als je niet wist dat je dit kon beleven, dan word
je verrast, misschien is het geen leuke verrassing, dan haat je
het, maar dan voel je tenminste wat je op dat moment ervaart.
¬ Verrast worden is romantisch. Is niet kennis, maar begrijpen.
Is iets zelf ontdekken en uitvinden. Is het wiel opnieuw uitvin-
den, is het vergelijken van een appel en een peer is het maken
van luchtkastelen. | Tijd 1 | De ontwikkeling van ons begrip
van tijd is niet geïntegreerd in de huidige samenleving. We
weten wel dat een auto hard rijdt, grote afstanden in korte
tijd. De afstanden zitten als meetlinten in onze ‘mental maps’,
dat is Engels voor de kaart die je in je hoofd hebt van de af-
stand en positie van de dingen om je heen (heel anders dan de
werkelijkheid zijn hierop dingen korter of juist langer dan in
werkelijkheid). Je valt in slaap en je bent er. In het begin van
deze eeuw was het achterop een fiets zitten genoeg om je
misselijk van snelheid te maken. Daarna de locomotief, de
boot, de auto, het vliegtuig. Misselijk worden we hoogstens
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hebt ontvangen aan de informatie die je op dat moment bin-
nen krijgt. Ergens zullen die twee als een memoriepuzzel over-
eenkomen. ¬ If not ¬ ignore or abort. ¬ Als we het niet al
kenden, zal het wel niks zijn. Informatie is immers zo wijd-
verbreid en zelfschiftend dat ze onbelangrijke dingen vanzelf
in de prullenmand gooit. ¬ Dit betekent dat het fenomeen
‘consequenties’ overgaat in het fenomeen ‘laat ook maar’. ¬
Dat is mooi klote. ¬ Als we consequenties blijven omzeilen
door van tevoren al andere wegen ingeslagen te zijn, zullen
we ook geen verantwoordelijkheid meer hebben. Schep-
pende kunst heeft daarom als taak deze consequenties en ver-
antwoordelijkheden te aanvaarden. Te laten zien wat er ge-
beurt als je iets laat voor wat het is en niet voor het volgende
kiest. Daarom heeft moderne kunst ook zo’n bloederig en
confronterend uiterlijk tegenwoordig. Want consequenties
zijn in eerste instantie bloederig en pijnlijk, zeker in vergelijk-
ing met de makkelijke manier van het omdraaien en door-
lopen. ¬ Landschap is een scheppende kunst ¬ Wist je dat ? ¬
Zal landschap dan ook bloederig moeten worden... | het nu
2 | We zijn zo verwend en verwaand dat we het allemaal al
weten, dus wie heeft het recht boven ons te staan. Welke
politieagent mag ons iets vertellen, welke conducteur mag
van ons een plaatsbewijs eisen. Consequenties zijn ook maar
overkomelijke feiten. We weten precies in welke fase van
onze persoonlijke ontwikkeling we zitten en mogen daarom
sjagrijnig zijn of extra prikkelbaar of handtastelijk of agressief
door verveling, dat is verklaard door onze therapeut of cul-
tuurkenner, dus mag het, moet het en zal het zo zijn. Als ik zeg
dat ik bugs bunny ben, dan heb ik dat nodig en jij in feite ook.
¬ Wat voor effect heeft dit ¬ We conditioneren ons op de
meest afschuwelijke manier, nog erger dan markies de Sade
voorspiegelde. We maken onszelf slaaf van een gecontroleerd
gedrag, een bewustzijn van onszelf. Maar wat levert dit slaafs
zijn op ¬ Het nieuwe wereldwonder? Deltawerken? Wat heeft
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gaan, kan afwezig lijken of aan je voorbijtrekken. Perceptie
dus. Je eigen beleving van tijd, die nooit deelbaar zal zijn met
de mensen om je heen, maakt je tot een individu. Ik neem tijd
waar vanuit mezelf. Alleen maar vanuit mezelf. Zo persoon-
lijk! Tijd is het equivalent van het leven. Ruimte dat van de
dood. Tijd is het leven, ruimte is de dood. Geconfronteerd
worden met ruimte is oog in oog staan met de dood. Architec-
tuur heeft daarom ook meer te maken met de dood, land-
schap heeft veel meer te maken met het leven, met tijd. ¬ Een
mogelijke indeling van de tijd: | (A)synchroniteit ¬ Indien de
tijd die wij nodig hebben om iets te ontwikkelen langer of
korter wordt dan de snelheid van ontwikkelingen om ons
heen, dan vervreemden we van onze omgeving. Komen we
los te staan van de maatschappij die zich veel sneller of lang-
zamer ontwikkelt dan wijzelf. Die losweking kan extreem
gezegd twee reacties opleveren: zij kan je losweken van je
omgeving waardoor je geïsoleerd en somber je eigen weg
gaat; of zij kan je verheffen boven je omgeving waardoor je je
hooghartig en goddelijk voelt. ¬ Je beleving van je omgeving
(de ruimte rondom) in een constant tempo geeft je een syn-
chroon idee van ruimte en tijd. Ze lopen met elkaar in de pas.
Maar iets kan dat ook verstoren, waardoor tijd en ruimte 
a-synchroon lijken te zijn. Zo loop je namelijk over een markt
met mensen, je ogen glijden over de waren die uitgestald zijn,
de mensen die voorbijgaan, de geuren die je kan plaatsen
waar ze vandaan komen, de geluiden… En zo zit je in de auto,
afgesloten van geuren en geluiden, sneller vooruit dan de
struinende omgeving van de markt. Even is je beleving van de
overgang tussen slenteren en autorijden vervreemdend. Even
is je beleving a-synchroon, loopt die achter in de tijd. Je ziel
galoppeert er met de snelheid van een paard achteraan. Ver-
snelling maakt ziek, vertraging echter ook. Ziek zijn is nor-
maal. | het onmogelijke aan tijd ¬ Je kunt niet daadwerkelijk
teruggaan in de tijd, niet daadwerkelijk in de toekomst

nog in onze kindertijd, maar het went snel en ongemerkt. En
juist dit onmerkbare karakter maakt dat tijd lastig te begrijpen
is. Het fenomeen tijd is bij ons onderontwikkeld vergeleken
met het begrip van ruimte, maar nu kunnen we deze onder-
ontwikkeling niet langer meer laten voor wat ze is, daarvoor is
tijd te veel een bepalende factor in onze cultuur. ¬ Kunnen wij
– ruimtelijk ontwerpers – ons verhouden tot tijd? Hebben wij
een ruimtelijk antwoord, een tegenbod of een meegaande
aard… ¬ Volgens mij vooral dat laatste. Snelheid overdondert
ons en zal dingen onbevattelijk laten lijken. Wellicht is dit het
meest doeltreffend te verklaren door te stellen dat wij ons wel
onmetelijke ruimte kunnen voorstellen – met enige moeite en
angst – maar niet onmetelijke tijd. Waar ruimte bevatbaar is
tussen de begrippen ver weg, hier en dichtbij, glijdt de tijd
door onze vingers in respectievelijk toekomst, heden en ver-
leden. Vandaar zoveel vragen over de toekomst en het ver-
leden en zo weinig antwoorden, zoveel mysteries. Geweldig.
Een nog eenvoudigere verklaring zou ik kunnen geven door te
stellen dat de tijd die wij in ons aardse bestaan beleven, tijde-
lijk is. Ruimtelijk is het echter groot, groter en wordt almaar
groter. Wij zijn groter dan ons lichaam, zegt Hanna Arhend.
Maar wij zijn niet ouder dan ons leven. Of toch wel. Ruimte is
onbegrensd in ons dagelijks bestaan, maar de tijd is onbe-
grensd buiten ons dagelijks bestaan om, voorbij de dood (of,
zoals in ieder universum wel een paar wetenschappers gelo-
ven: voorbij de dimensie waarin je je bevindt). Ons begrip van
tijd wordt dus automatisch belemmerd door ons onvermogen
over onze dood heen te kijken. Maar dat wil niet zeggen dat
we geen bevredigende antwoorden kunnen vinden als we ons
bezighouden met het begrip T I JD. De drijfveer om door te
gaan met zoeken naar grip op tijd zou moeten liggen in het
streven naar ontwikkeling van jezelf, met je eigen ideeën over
de dood heen. Het probleem van de dood is net zo persoonlijk
als je beleving van tijd. De tijd kan snel of langzaam lijken te
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wat nodig is ¬ Huis, koelkast, snelweg, stad, tram, auto, trein,
baas, internet, fiets ¬ Links alles wat ik zou willen ¬ Bed, rust,
vakantie, strand, savanne, vulkaanuitbarsting zien, bungy
jumping, skaten, wandelen, tuintje ¬ In het midden ik ¬ Met
of genoeg aan mezelf of snakkend naar de snelste verbinding
met de globe ¬ Tot nu toe dachten we dat de machine de
metafoor van het mooie was, dat de machine de werking van
NL kon beschrijven, NL als watermachine, NL als ecologische
machine, NL als tolerantiemachine, NL als economiemachine,
NL als vervoersmachine: de in- en uitvoermachine. ¬ Maar de
machine komt alleen voor als apparaat om de tijd efficiënt te
maken. De andere kant van tijd is de zee van tijd, de rust in de
tijd, de blanco gedachte, de zee, de eb, de vloed, de maan, het
waaien, het zand, het stromen, het water, het groeien, het
doodgaan, uitdijen, het afkalven, het aanvliegen van vogels,
het zien van een horizon, de kou, de stilte, de donkerte, het
landschap van tijd. | Tijd 2: de Pendule | Voor de prijs-
vraag ‘het aanzien van NL in 2030’ is het idee van de Pendule
ontwikkeld (samen met Karen de Groot, Ruut van Paridon en
Joof Tummers). De behoefte aan deze Pendule kwam voort
uit een frustratie dat ruimte en tijd niet meer de nauwe band
hebben die ze altijd hadden en dat de nieuwe band die ze
hebben absoluut niet duidelijk is. De nieuwe relatie tussen tijd
en ruimte had volgens ons met drie dingen te maken. Deze
drie samen zorgen ervoor dat de motor van onze vooruitgang
op gang blijft. | Tijdsefficiëntie: De mens en zijn gereedschap-
pen waarmee de tijd steeds efficiënter kon/kan worden inge-
deeld. ¬ Ruimtelijke efficiëntie: De omgeving die verandert
door de gereedschappen van de mens en daarmee weer
nieuwe impulsen en inspiratie oplevert voor nog verdere ont-
wikkelingen. ¬ Belevingsefficiëntie: De idealen en het geloof
van de mens die reageren op de (nieuwe) gereedschappen en
de (nieuwe) omgevingen en daarmee de beleving van tijd en
ruimte voorzien van een bepaalde gekleurde bril – de percep-

29
springen en ook niet daadwerkelijk in het heden zijn. Altijd
blijven we op de bewegende zee van tijd deinen, het staat er
nooit stil. Daarmee zijn de drie onmogelijkheden van de tijd de
drie grootste frustraties van ons bestaan en zullen al onze ver-
langens en idealen hiermee te maken hebben. | het onvermij-
delijk voortgaan van de tijd ¬ Iedere dag maar weer dat leven,
altijd maar weer die cyclus van de seizoenen, het tempo waar-
in iets opgroeit en het tempo waarmee je iets gaat bevatten en
er mee om leert gaan. Tijd komt in deze zin vertragend over
(het duurt nu eenmaal zo lang) of irriterend stoïcijns, doof
voor onze verlangens die het allang van tevoren weten, maar
nog niet kunnen verwezenlijken. En zo zal het altijd blijven, en
zo is het altijd geweest. Het onvermijdelijk voortgaan van de
tijd doet ons verlangen naar iets anders, niet alweer hetzelfde.
Als we niks doen, zal het weer zo gaan zoals het ging, daarom
belonen we mensen die nieuwe dingen verzinnen zo rijkelijk,
zij laten ons even geloven dat de tijd helemaal niet zo onver-
mijdelijk doortikt. | surrealisme ¬ En als het allemaal onzin is
wat hier staat, dan viert het onmogelijke hoogtij, dan is alles
manipuleerbaar en is alles mogelijk. Dan lijkt het alsof we
terug kunnen naar het verleden, hallucinerend of niet. Je
weekt dan los van conventies en vaststaande wetten, je
zweeft dan vrij van tijd en ruimte in het surreëele. Onze per-
ceptie van de dingen overheerst dan het werkelijke. Surreëel
of virtueel of hallucinerend of in de wereld van je dromen. | Ik
sluit mijn ogen en zie: ¬ Traagheid gevolgd door snelheid ge-
volgd door rust gevolgd door koopavond gevolgd door zwij-
gen gevolgd door overwerken gevolgd door meditatie ge-
volgd door tombraider II gevolgd door vrijen gevolgd door
soezen gevolgd door slaap en dromen. | Frustratie aan de ene
kant ¬ Dromen aan de andere kant ¬ En ik in het midden
daarvan | Het is net een metronoom, links rechts links rechts
tik tak tik tak. De snelheid die tiktakt bepaalt de opgefoktheid
of de relaxedheid. Snelheid bepaalt mijn emo. ¬ Rechts alles
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tie. | Begin met het volgende mechaniekje: een staafje metaal
tussen duim en wijsvinger dat je ronddraait. Daaraan twee
andere staafjes met bolletjes. Hoe harder je het staafje tussen
je duim en wijsvinger ronddraait, hoe verder de twee bollen uit
elkaar vliegen door de naar buiten gerichte kracht. Zo dus: 1 |
Als ik hiervan de 3D-werking af haal, blijft er deze platte voor-
stelling van over: 2 | Er zijn drie assen te onderscheiden, in het
midden, één links van het midden en één rechts daarvan. ¬
om nu iets af te kunnen lezen kan ik aan één van de twee
schuine staafjes bewegen; hiermee verandert de positie op elk
van de drie assen: 3, 4 | Als ik op de middelste as hoog zit,
staan de posities van de linkse en rechtse as dicht bij elkaar. Als
ik laag zit op de middelste as, dan staan de linkse en rechtse
posities ver uit elkaar. 5, 6 | De Pendule is dus een ruimtelijk
instrumentje waarbij drie staafjes over drie assen schuiven. De
middelste verticale staaf geeft aan hoever de mens geëvolu-
eerd is van handgereedschappen naar virtuele gereedschap-
pen en verder (tijdsefficiëntie). Verschuivingen op deze as
laten de twee andere staven evenredig verschuiven; daarbij
geeft het rechter staafje de verschuiving van de faciliterende
omgeving aan (ruimtelijke efficiëntie) en de linker de ideële
verschuiving (belevingsefficiëntie). De rechterkant herbergt
alle functionele en zakelijke kanten van onze samenleving: de
machine, het bedoelde en beoogde effect van onze hande-
lingen. De linkerkant herbergt onze idealen en dromen, onze
inspirerende kanten: het landschap, het onbedoelde en niet
vermoede effect van onze handelingen. Iedere bedoelde in-
greep heeft een onbedoelde behoefte tot gevolg. 7 ¬ De mens
evolueert langzaam van dicht-bij-zichzelf (lopen hoe ver je
voeten je brengen) tot alleen-toegankelijk-dankzij-hulpmid-
delen (gaan zo hard je kan met automobielen, vliegmachines
of internet). Dit wordt bij de Pendule aangeduid van hoog op
de middelste as naar laag op de as. Hoog is dicht-bij-zichzelf,
laag is alleen-toegankelijk-dankzij-hulpmiddelen. De evolutie
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hierin geeft de Pendule weer door van hoog naar laag op de
middelste as te schuiven en daarmee ook over de linker- en
rechteras te verschuiven. Iedere positie op de middelste as
heeft twee posities op de liggende assen tot gevolg. Oorzaak
en gevolg zijn daarmee zichtbaar. | Wat deze Pendule laat
zien is dat tijd en ruimte nog steeds strikt met elkaar ver-
bonden zijn, dat veranderingen in de tijd directe verande-
ringen in ruimte met zich meebrengen. Sterker nog, de plek
waar de tijd verandert is dezelfde plek als waar de ruimte ver-
andert. Deze Pendule geeft aan dat de opponenten bedoeld
en onbedoeld plekgebonden zijn. Waar faciliterende maat-
regelen worden getroffen om de tijd efficiënter te laten ver-
lopen ontstaan ook de ideeën voor traagheid (waar de stad
groeit, ontstaat ook de behoefte aan oernatuur). ¬ Daarom
begrijpen mensen die op het land leven en werken (hoog op
de middelste as) de behoefte aan oernatuur niet; oernatuur is
een stedelijk begrip, misschien zelfs wel een cybernetische op-
ponent. De behoefte of gedachte aan oernatuur is niet ont-
staan bij mensen hoog op de middelste as, maar bij mensen
veel lager op de as. Het laat bijvoorbeeld ook zien dat het
introduceren van de telecommunicatie (laag op de middelste
as) en het ontstaan van lange-afstandsreizen (bedoeld: meer
vliegverkeer, onbedoeld: meer recreatie met vliegverkeer)
met elkaar samenhangen. 8 ¬ Hoe extremer rechts op de as,
hoe extremer links op de as, hoe verder je afstaat van je oor-
spronkelijk mens-zijn. Maar dit is niet de weg van allemaal.
Waarschijnlijk begeef je je soms hoog op de as, dan weer laag.
Ga je van een strikte tijd-ruimteverdeling (hoog) naar een
bijna surrealistische verdeling (laag). De mensen met de
grootste afwisseling zullen waarschijnlijk de meeste last heb-
ben van overgangsziekten van deze verschillende belevingen.
| Mensen van vandaag begeven zich op alle niveaus op de
middelste as, zij hebben de keuze al of niet gebruik te maken
van de gereedschappen die zijn ontwikkeld. Op het werk ben
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je er misschien door omringd, thuis is alles zoals het vroeger
was. Deze Pendule zou kunnen aangeven hoe de behoefte
aan ruimte zal worden als we doorgaan met het ontwikkelen
van nieuwe vormen van tijdsefficiëntie (mobiele netwerken,
nanotechnologie, een tweede maan). We kunnen dan wel-
licht beter anticiperen op de ruimtelijke beslaglegging van
deze instrumenten en de daaropvolgende belevingsbehoef-
ten en veranderingen van geloof en idealen. Laat hiermee dui-
delijk zijn dat wij als ontwerpers niet kunnen volstaan met het
invullen van de rechteras. Die is overvuld. Loopt over van
praal. Onze behoeften liggen nu op de linkeras. Maar we zijn
nog onervaren met de invulling daarvan omdat we tot nu toe
niet het besef hebben gehad dat traag en langzaam elkaar
opwekken. ¬ Tot nu toe dachten we dat ruimtelijk ontwerpen
het oplossen van barrières en problemen inhield, om de tijd
efficiënter in te delen. Nu beseffen we eindelijk dat de ma-
chine van efficiëntie net zoveel inefficiënte, onbedoelde ge-
volgen heeft, gewoonweg omdat we allemaal maar mens zijn.
| J. T. P. Bijhouwer (1954, boekje waarnemen en
ontwerpen) | “Zijn er in het geheel geen mensen voor wie
het ontwerpen een peulschilletje is? Strikt genomen niet, maar
wel zijn er mensen, te veel helaas, die één of twee tekeningen
fabriceren en dan menen dat zij een ontwerp hebbben bereikt.
Dat zijn confectie-fabrikanten, ‘ontwerpers’ die nooit naar
een nieuw idee zoeken maar in elke volgende opgave, met
kleine variaties, toepassen wat ze al honderdmaal hebben ge-
maakt of duizendmaal hebben gezien. Hun noodlot is, dat ze
precies weten hóé iets moet worden gedaan, hoe het er uit
behoort te zien, waardoor zij elke andere oplossing principieel
afwijzen. Dit is heel duidelijk wanneer wij in de voorstad de
voortuintjes eens rustig langs gaan, wanneer wij in de provin-
ciestad de renteniershuizen onderling vergelijken.” | Voor-
beeld van een opgave voor een ontwerper: ¬ “Een stapel-
muurtje wordt verlangd, ‘net’ als dit prentje, waar een
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hoogteverschil van tachtig centimeter in het terrein moest
worden opgevangen. De opgave betreft een vlak terrein,
waar alleen de strook onmiddellijk langs het huis dertig centi-
meter uit oprijst. Wat nu? Is het verlangen naar stapelmuur
voortgesproten uit een voorliefde voor rots- en muurplanten,
zoals Sedums, Aubrietia en de vele zeldzamer en moeilijker
soorten? Dan is er ongetwijfeld, op de daarvoor gunstigste
plek een tuingedeelte te vinden, harmoniërend met andere
onderdelen, waar deze rotsplanten-drift bevrediging kan
vinden. Is de eis voortgekomen uit het gevoel dat een villatuin
niet compleet is zonder een welig begroeide stapelmuur en is
het plaatje als mooiste voorbeeld bijgevoegd? Dan is een
andere uiterste; er ligt in dit geval geen echte behoefte, geen
voorliefde aan ten grondslag maar het is een kwestie van zelf-
respect, van minstens de gelijke te willen zijn van buren en
kennissen. En lenen terrein noch bezonning zich er toe, dan zal
de ontwerper in een andere vorm moeten voldoen aan de
‘geldingsdrift’ van de opdrachtgever. Doet hij dit in het geheel
niet, dan kan hij beter de opdracht teruggeven, want hij ont-
werpt niet voor zijn principaal maar alleen voor zichzelf.” |
Testament van een student | Mijn realiteit is geboren uit
één van de meest begrensde vakgebieden ¬ zijn het niet de
opgaven die grenzen definiëren ¬ dan zijn het wel de op-
drachtgevers ¬ als die het niet zijn dan zijn het de geldschieters
¬ en altijd zijn het de uitvoerders die beperkend zijn. ¬ Zelfs
dan ben ik iets vergeten ¬ het gebeuren waar het eigenlijk
allemaal om gaat ¬ de wil van natuurlijke weerbarstigheid ¬
samen met de strevingen van ongeduldige menswezens ¬
met tegenstrijdige utopia. | Mijn dromen zijn geboren uit een
nakomersbestaan ¬ een oudere zus, een oudere broer en toch
enig kind ¬ ouders die als ontwikkelingswerkers alle onmoge-
lijkheden ¬ van de IIe wereldoorlog in mij ongedaan wilden
zien ¬ daarom mocht ik alles bouwen met lego ¬ alles verzin-
nen in sprookjes ¬ alles uiten op muziekinstrumenten ¬ alles
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tieve wereld | Voorwerpen en dingen hebben een essentie
¬ ze zijn er om een objectieve wereld te maken ¬ stel: ¬ Een
kopje op tafel met daaraan twee mensen ¬ ze praten, geven
vorm aan hun continu veranderende ideeën. ¬ Al die tijd blijft
het kopje op de tafel hetzelfde | De verschillen tussen de twee
ideeën uitwisselende mensen ¬ worden merkbaar dankzij het
onveranderlijke kopje op de tafel: ¬ woorden van de ene
mond via het kopje (en de tafel, en de vloer, en de muren, en
het plafond) weerkaatsen naar de andere mond. Deze ant-
woordt en weer gaan de woorden via het kopje naar de ander.
| Zo wordt de objectieve wereld gemaakt ¬ het onverander-
lijke tegenover het veranderlijke ¬ het object wordt het ijk-
middel om de verschillen tussen gesprekspartners te ontmas-
keren ¬ het kopje wordt door de één lelijk, door de ander
handig gevonden ¬ en zo is bekend geworden hoe de één en
hoe de ander observeert en redeneert ¬ het stabiele kopje ont-
maskert ¬ stilstand maakt verandering merkbaar. | Niet alleen
draagt het de geluidsgolven zodat wij elkaar kunnen verstaan
van een afstand ¬ ook daagt het de verschillende meningen
uit over een voor beiden zichtbaar zelfde kopje. ¬ Het objec-
tieve onthult ons subjectieve. | ongeloof | Op een ochtend
werd ik opgebeld: ¬ de mieren waren aan het uitsterven ¬ of
ik er nog wat voor wist. ¬ geen idee ¬ hoe kunnen mieren nou
uitsterven? | Besef 1 | En opeens luchtte het in me op: ¬ ik
hoefde niet zo nodig meer brandweerman te worden ¬ en ook
geen astronaut. ¬ Van geluk zakte ik terug in mijzelf. ¬ Wie
had dat dan ook bedacht? ¬ dat ik zoiets onmogelijks moest
worden. | Besef 2 | Waarom dromen werkelijk maken ¬ als
je ze iedere nacht zonder enige moeite ¬ kunt betreden. |
wegen | We zouden wegen moeten maken met een thema
¬ herfst, lente, zomer ¬ paden van kerst, velden van pasen ¬
freeways van wolken ¬ route du soleil ¬ laan van zeven tuinen
¬ zandweg met sneeuw. | Een plek voor ruimte | In
andere culturen wordt het begrip ‘ruimte’ verbonden aan een
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bewegen in vechtsporten ¬ alles leren uit boeken. | Mijn ide-
alen zijn geboren uit de liefdes die ik heb doorleefd ¬ uit de
kunst van het theatermaken ¬ uit de pijn van de realiteit ¬ uit
de vervoering door dromen ¬ uit de vervoeringen van mijn
intense strevingen. | En nu ¬ dat ik dit allemaal op een rijtje
kan zetten ¬ kan ik niet kiezen ¬ hoef ik ook niet te kiezen ¬ als
mijn omgeving mij om één standpunt vraagt ¬ kan ik er slechts
vele geven. | Jeugdinvloeden | Ik ben opgegroeid met de
geur van verbrand plastic ¬ met de ozongeur van het statische
televisieglas ¬ de benzinedampen die naar vrijheid ruiken:
eropuit met de auto ¬ de geur van bier en mayonaise die doet
denken aan zomerfestivals ¬ de adrenaline van anderhalf uur
in de rij staan voor de achtbaan die 4x over de kop gaat ¬ dat is
mijn verleden ¬ de beukende tonen en stoere houdingen in
een club vol aftastende blikken ¬ mijn natuur komt van de
NCRV of discovery channel ¬ mijn stedebouwkundige kennis
van Simcity ¬ mijn manbeeld van Indiana Jones. | Mijn geloof
in avontuur en nauwe ontsnappingen is groot ¬ ik wil bewust
naïef zijn ¬ minstens drie verborgen tuinen ontdekken, om-
muurd en jaren niet betreden ¬ en er moeten ergens deuren
zijn, ¬ naar het westen, en die van het zuiden ¬ het oosten en
noorden ¬ één aaneengesloten land van verbeelding. | Mijn
referentiekader wordt voor het grootste deel bepaald door
fictie ¬ een kerkhof ken ik van horrorfilms, niet van eigen
begrafenisbelevingen ¬ mijn ruimte-ervaring is er één van de
grootste gemene deler, niet van persoonlijke betrokkenheid.
| werkwijze | Ik werk slordig ¬ om bewust de imperfectie
deel te laten nemen ¬ bewust de grenzen te verkennen van
een instrument ¬ niet een nieuw instrument voor details ¬
maar details genereren door de imperfectie uit te dagen ¬ van
de bestaande instrumenten ¬ details zijn de imperfecties van
de instrumenten ¬ als instrumenten perfect zouden zijn ¬
zouden ze onzichtbaar, onmerkbaar zijn. ¬ dan zouden details
niet bestaan ¬ al het merkbare ¬ is imperfectie | De objec-
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plek ¬ bijvoorbeeld de navel van de wereld ¬ het centrum ¬ of
de spirituele doorgang. ¬ Ik heb niet zo’n gesitueerd beeld van
ruimte ¬ mijn ruimte is zwevender ¬ en lozer ¬ beangstigen-
der ¬ en ¬ leger. | lopen | Alle grote denkers van de wereld
liepen enorme afstanden ¬ lopen schept balans ¬ rust uit ¬
ordent ¬ maakt je bewust van de details in je hoofd ¬ geeft je
input van buiten ¬ maakt de dag lang ¬ laat het leven minder
snel ¬ aan je voorbijtrekken ¬ doet je het stof uit de ogen
waaien ¬ laat je opgelucht ademen ¬ en vrolijk je neusgaten
opensperren. | Besef 3 | Ik ben inconsequent wat betreft
mijn medium ¬ ik wil virtualiteit omdat ik merk dat daar veel
energie, lef en liefde in zit, | maar ik wil realiteit omdat ik ver-
lang naar zintuiglijke ervaringen en onverwachte invloeden ¬
van buiten de beoogde bedoeling. | Het maken van een
andere wereld lokt me naar de virtualiteit ¬ het vertellen van
een verhaal fascineert me terug de realiteit in. | Filosofie
van de knik | Meestal heeft het niet zo’n zin om verder te
gaan met vorsen ¬ omdat je het punt dat je wilde bereiken
achter je hebt ¬ en niet voor je zoals je strijdende geest je ver-
telt ¬ de knik, het punt waar het je om ging, ga je meestal
voorbij. | Besef 4 | Ik geloof ¬ in veranderingen ¬ en ben
daarom ¬ positimistisch | besef 5 | De meeste fascinatie
heb ik voor veranderingen op grote schaal. Gek genoeg hangt
grote schaal samen met hoge snelheid, en kleine schaal met
lage snelheid. Maar zeer kleine schaal met zeer hoge snelheid
en ongelooflijk kleine schaal weer met zeer lage snelheid. |
Mystiek | Wat van belang is ¬ is verwezenlijking ¬ jezelf
verwezenlijken ¬ leren om je eigen vingerdruk ¬ zichtbaar te
maken ¬ anders leidt de weg ¬ naar leeglopen of depressie ¬
en zullen we ophouden ¬ te leven | Niet de taal van het te ver-
wezenlijken is het startzoekding, maar de beweging van de
verwezenlijking zelf. Verwezenlijk jezelf maar. Als je daarmee
intern zoveel energie-knooppunten aaneen kunt rijgen dat je
straalt, zullen anderen je willen leren kennen. Deze wil om

communicatie is de aandacht waar je naar verlangt. Als
anderen willen luisteren, ontstaat er vanzelf een taal om je tot
uitdrukking te brengen. Dan ontstaat de taal van verwezen-
lijking pas, niet in het begin, als je nog niets te verwezenlijken
weet. | Maandag | In de trein 21:46. ¬ Ik ga op in de
Hollandse wolkenlucht. ¬ Frisblauw waar alle zilveren vlieg-
tuigen transparant worden. ¬ Strepen, vegen, kolken, lijnen
naar de broedplaats Schiphol. ¬ Achteraan: vlagen van lang-
gerekte wolkenstretch. ¬ Voor: pils en rookgele bollen. ¬ Wit,
grijs, knaloranje fonkelende zon. | Er bestaat niks mooiers dan
dit ¬ zeg ik achtermekaar. ¬ Alles groots, concurrerend met de
grootte van de aarde. | Brullende acties van vliegende machi-
nes die de compositie ¬ aanpassen aan hun bestemming. ¬ De
wind verbeeldt zichzelf in vervagend wit op blauw. | Er be-
staat niets mooiers dan dit. ¬ En het valt de mensen om me
heen niet eens op. ¬ … ¬ Dan zijn ze het ook niet waard ¬ om
het mooiste dat er is te krijgen, niet van mij. | In het land
van verwachtingen | Natuurlijk is het er koud, waait het ¬
en heeft iedereen zo zijn bedenkingen. | Maar waar gaat het
om, ¬ als de negentien niet meer verder komen dan de bossen
van Oswalt ¬ en de Rijnzingers hun liederen gorgelen ¬ met
traanwater… | Waar gaat het dan om ¬ niet om regen of
wind ¬ maar om ¬ volharding. | Verwachtingsvol is daarom
het betere woord ¬ dat ik ervoor kan verzinnen ¬ zonder te
dralen blijven wachten ¬ zo vol zijn van verwachtingen ¬ dat
iedere beweging het verzetten van bergen lijkt. | Prachtig,
zo’n toestand. | Stilzitten als je wordt geschoren ¬ als het land
je teistert ¬ en je zelf twijfelt ¬ ben dan zonder te dralen
wachtend. | Droom 1 | Er ligt een boek voor me ¬ het is
blauw ¬ het boek is dicht ¬ nu nog wel ¬ zolang ik er maar niet
te vaak naar kijk blijft dat zo ¬ maar… ¬ Ik weet dat mijn ver-
klaring van het boek een deel mist ¬ precies het deel waardoor
ik het niet van me af kan zetten. ¬ En dus kijk ik. ¬ Zo af en toe.
| ‘Wat scheelt er?’ ¬ vraagt het boek me. ¬ Stel je voor: het
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mijn eenzaamheid aanroept. Zolang ik blijf bewegen en opne-
men geeft de muur me genoeg rust om niet weg te zakken in
de warme omhullende veiligheid van mijn droeve eenzaam-
heid. De tranen spetten uit mijn ogen als ik mezelf dwing door
te gaan met de muur. ¬ Al halverwege. ¬ Wegzakken bete-
kent opnieuw beginnen. | Als ik boven ben haal ik stotterend
adem. Mijn handen zijn gesleten, mijn neus is platgelegd. ¬ Er
staat een spiegel ¬ en in de spiegel: de oude man ¬ Zacharius
is zijn naam ¬ Nu mag Zacharius even rusten. Zijn lange weg
langs de muur heeft alle energie verbruikt. In de gerimpelde
leren huid is geen sapstroom aanwezig, geen druppel vocht,
niets dan droogte en scheuren, niets dan ruwe pijn en bewe-
gingloze stilte. Alleen de hete zon beweegt enkele schaduwen
over de oude man. ¬ Anders: geen beweging. | De bel klinkt.
¬ De zon verduistert en het begint te regenen. Zacharias ver-
zet zich niet tegen de onophoudelijke kogels van water die
tegen zijn lege lijf tikken. Hij weet dat het water zo gaat stijgen
en hij hiervandaan kan drijven ¬ weg van de kloof, weg van de
muur. | Geheel ergens anders valt een komkommer op de
grond. ¬ Te zwaar om nog gedragen te worden ¬ te veel
vocht in de groene omhulling ¬ het geval ploft op de grond ¬
stofwolken en barsten in de komkommer waar het stoffende
zand in kleeft. ¬ Ik besef dat ik in de komkommer zit. ¬ Panie-
kerig trap ik tegen de blub en prut die mij omhullen. ¬ Diep in
de ingewanden van een reuzenkomkommer ontwaak ik ¬ met
in mijn handen een rood boek. | Besef 6 | Ik ben bang ¬
bang dat ik kunstenaar ben ¬ die ’s ochtends niet opstaat ¬
omdat dat niet hoeft ¬ die zwerft en denkt te vinden ¬ die on-
zekerheid zaait ¬ die ’s avonds werkt ¬ omdat hij niet anders
kan ¬ die geen geld geen liefde ¬ en geen geluk haalt uit
regelmaat ¬ maar altijd ¬ altijd regelmaat en eenvoud eist ¬
voor zichzelf. | Ik ben nog banger ¬ om in deze tijd kunste-
naar te zijn ¬ want een vak leren, uit jezelf ¬ moeite doen ¬ is
zo tegendraads ¬ in deze tijd. | brief aan Klaas | Ik ben

boek zwaait zich open en rolt een moddervette rode tong uit.
¬ Als een deinende massa organismen beweegt het puntje
van de tong om mij heen ¬ het borrelt en braakt bellen die als
lompe reuzen een aanval op de lucht maken om daarna uiteen
te drijven in een hete zindering. ¬ Angstig klein word ik daar-
van ¬ en het krimpen houdt niet op totdat ik maar met moeite
en weerzin besluit om over de tong het boek binnen te wan-
delen. | Het eerste hoofdstuk gaat over drie zusters die voor-
namelijk slapen en de overige delen van het wakend bestaan
besteden aan het fantaseren over buitenaardse paradijzen. Zij
zijn de wereldvreemde zusters die – als ze volwassen worden –
snel, één voor één zullen sterven. Ik hou niet van dit hoofd-
stuk. Maar ik kan mijn ogen niet dicht doen want ik heb geen
oogleden. Een tantaluskwelling. ¬ Moedig en vol vertrouwen
stappen de drie zusters de volwassenheid binnen. ¬ Zij weten
hoe de wereld werkt, waarom het niet goed werkt en vooral:
hoe zij willen dat het werkt. Maar met het verhaal van de
wereld valt niet te schuiven. Daarom stevenen de drie zusters
één voor één af op de grote kloof, gevuld met papieren snip-
pers. Allemaal fragmenten van dromen en daden die samen
de kloof vullen. De kloof die één voor één de verhalen van de
drie zusters versnippert en op de grote hoop gooit. Gulzig is de
kloof, zij breidt zich naar onderen toe uit. Tot aan de rode
massa van lompe reuzen die uiteenvallen in een zindering. |
Dan komt hoofdstuk twee. Het zonderlingenhoofdstuk. ¬
Geen tekst ¬ geen beelden ¬ pas na een paar uur in de broei-
ende stilte en stomheid te hebben doorgebracht, mag ik zien
wat ik al kende: ¬ een muur ¬ zo hoog als de wereld ¬ schim-
merend klaart het op uit de uren die ik wachtend heb door-
gebracht ¬ en ik weet ¬ ik moet alles lezen wat op de muur
geschreven staat ¬ de hele muur af met mijn lippen en vingers
¬ met mijn oren over de koude letters ¬ proeven en beleven
wat de wereld mij te zeggen heeft. ¬ Altijd staat er wat anders,
maar altijd kende ik het al. ¬ De frustratie die me isoleert en
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weer ¬ in duizend gevleugelde partjes. | De laan van Satie
| Een lange weg in een polder wordt aan weerszijden inge-
plant met bomen, de plantafstand en de keuze voor de noord-
of zuidzijde van de weg wordt bepaald door het uiteenleggen
van een pianostuk van Satie waar ik al lange tijd een soort
links- en rechtstonige noten in meen te herkennen. Rijdend
over deze weg kan ik het pianostuk volgen in schaduw en
geluid van langszuigende boomstammen. | Lied van de
esdoornhelikoptertjes. | Oewaa was waa yes si doe waa
¬ Ti-jenne maki dowa de sa mako | Oewaa waa was waa yes
ki fo ba ¬ (No tenno toma kuvalipu-ta.) | Waar waait waai
waait zoals het mag ¬ Zo gemakkelijk grijp ik het voortgaan |
Waar waai waait, waait het dus zal het landen ¬ Op de plek
van bestemming heb je geen dorst. | Archilanguage | 1 de
Verzadiging ¬ Ik heb een warm hoofd ¬ een onrustig, warm
hoofd ¬ het dwaalt de hele tijd af, als ik zeg dat het maar wat
rustiger zijn moet. ¬ Ook zou ik me moeten herinneren wat er
gebeurd is vandaag, of ik zou tenminste in een fantasiewereld
moeten kunnen stappen om mezelf te veranderen in een
ander mens of wezen. Maar mijn wezen wordt daardoor niet
anders. Ik zou zo een fantastisch groot verhaal kunnen op-
schrijven over paarden en draken of bergen en paden en klui-
zenaars. Maar dat doe ik niet. Ook hoef ik eigenlijk nooit meer
een boek te lezen omdat die allemaal ooit een keer geschre-
ven zijn. Dus is dat niet meer origineel. Gisteren maakte ik iets
vreemds mee... | 2 lettergebouwen ¬ Terwijl ik een boek aan
het lezen was, verstomden de letters tot dikke zwarte gebou-
wen die niet lieten zien wat erin gebeurt. Het papier werd ver-
schrikkelijk plat en was niet te verplaatsen van de dikke letter-
gebouwen af. Het was zo star en onbeweeglijk dat mijn ogen
er automatisch doorheen begonnen te dwalen. Ik dwaalde af
naar de voet van de letters, op het papier. Dit kan natuurlijk
alleen maar met getypte letters, want een handschrift is te
ingewikkeld om een gebouw te kunnen zijn. ¬ Mijn tocht over
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moe Klaas. ¬ Moe en teleurgesteld, uitgeput, op mijn bodem
geen waterkolom, op mijn bodem dor gesteente! ¬ Dit is geen
vak, dit landschapsarchitectuur, dit is oorlog. De strijd en het
verlangen naar macht. Watertandende machthebbers die de
troon bijna kunnen betasten maar dan weer neergesabeld
worden door medecompetitors. Dit is geen plezier, dit is over-
leven waar het leven in principe geen dreiging kent. Juist nu is
de strijd misplaatst. Nu zou de rust, de vol van kennis bul-
kende mens, in de volwassenheid kunnen treden. Maar wij,
overmoedigen, beleven onze tweede jeugd. ¬ Ik kan niet
meer. | Zitten ¬ Ik moet gaan zitten en de maalstroom laten
razen | geen puf ¬ alleen het voorbij laten razen ¬ dan is die
snelheid eruit ¬ die is namelijk niet van mij, ook al ben ik goed
in mijn camouflage. ¬ Even leek het zo te passen, die snelheid.
| De boom die zwiept | Vanmiddag lag ik in zwijm ¬ een
golf van emotie trok aan me voorbij ¬ en onvermijdelijk werd
ik naar binnen toe gekeerd ¬ en daar vond ik ¬ angst ¬ eerst
een gevoel ¬ onbehaaglijk en toch herkenbaar ¬ ik was van
plan dit plotselinge verval van me af te steunen ¬ maar het
zwijm waarin ik mij bevond had me loom gemaakt | langzaam
zag ik dat er bewegingen te zien waren in mijn angst ¬
wuivend, zonder geluid ¬ van boven gefilmd ¬ als een sobere
schets van lijnen die bewogen ¬ een boom zag ik ¬ met dikke
stam, donker en takkig ¬ hoog als een ratelpopulier ¬ met
witte bladeren ¬ golvend langs de stam omhoog ¬ en het zicht
werd helderder ¬ dit is de boom van angst ¬ ik herkende deze
boom ¬ en stoutmoedig ¬ alsof ik me vanalles kon permit-
teren nu ik hem herkende ¬ wuifde ik met mijn handen mee ¬
lieflijk langs de witte bladeren ¬ en op dat moment ¬ vlogen
de witte angstvogels weg van de bast ¬ en verspreidden zich ¬
vlogen ver uit mijn beeld ¬ om zich te verstoppen ¬ te veel om
te volgen ¬ dat waren de witte bladeren ¬ een kale stronk die
hoog nog nazwiept blijft over ¬ dus dat gebeurt er als ik niet in
rust de boom van angst benader ¬ dan verspreidt angst zich
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diep afdwaalde in het boek vond ik erg veel rust. Het boek was
een verhaal maar niet gebonden aan de tijd. In het boek
stonden alleen heel kleine momenten beschreven, zo klein,
dat ze geen tijd kostten. Alleen het opschrijven van de letters
kost tijd, daarna bestaat er geen tijd meer. Tussen de gebou-
wen van letters is alleen ruimte. Ruimte. Ruimte. Maar het
verhaal gaat niet over die ruimte tussen de letters. Het verhaal
gaat over de betekenis van al die letters samen. Sommige
woorden begrijp ik, andere niet. En toch kan ik begrijpen wat
ze zouden kunnen betekenen. Ik onderging op dat beweging-
loze papier de wereldbeschrijving die de letters mij deden ver-
moeden. Daar bestaat geen enkele zekerheid over, want nie-
mand weet precies hoe die wereld eruitziet, hoe daar alles
verloopt. Zelfs de schrijver kan niet alles verzinnen. Dus mijn
lezen was één grote onzekerheid. Ik wist niet precies wat de
letters mij duidelijk wilden maken en ook wist ik niet precies
wat er gebeurde bij de dingen die niet beschreven waren. En
toch voelde ik me er heel veilig en rustig. ¬ Want er bestond
geen tijd ¬ Alleen maar ruimte ¬ Maar het ging niet om die
ruimte ¬ Maar om de verzonnen ruimte. ¬ Ik overwon de tijd ¬
beleefde een ruimte ¬ en kwam in een onzekere, door mij
geïnterpreteerde wereld waar dingen gebeurden die ik graag
zag. Blijkbaar heeft ieder woord een dergelijke werking op mij
en de rest van de mensen. Op die manier zal er geen enkel
woord duidelijk zijn. Mijn beroep zal ook nooit eenduidig zijn.
Alleen de ruimte tussen de lettergebouwen is eenduidig, daar
heerst de tijd niet en is het ook niet nodig beslissingen te
nemen of dingen te waarderen. Want ze zullen toch nooit
veranderen. Die letters niet. In een echte ruimte bestaat geen
tijd. Gedurende de echte tijd bestaat er geen ruimte. Maar dat
kan ik me niet voorstellen. Ruimte is er altijd. Anders kan ik
niet denken en bewegen. | Slapeloosheid | Zie het gaan ¬
de loomheid raapt ¬ wat dromen bij elkaar ¬ zonder drang ¬
kies ik mijn favoriet ¬ en doe geen oog meer dicht. | para-
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het papier was heel vertrouwelijk en vooral heel veilig. Ik
merkte dat ik nog even snel las als voorheen, maar nu leken de
woorden en zinnen veel toegankelijker. | “Zij schenen zo
sereen, doch belangrijk te zijn” | Ik kreeg het gevoel dat ik
uren en uren, dagen en maanden door zou kunnen lezen,
door tot het einde van het boek en dan weer terug. ¬ Ooit
hoorde ik iemand een filosoof laten zeggen dat wij veel groter
zijn dan onszelf. Dat ons lichaam veel kolossaler is dan ons lijf.
Of ik dat idee gisteren ook had, weet ik niet. Het is moeilijk te
beschrijven wat voor idee bij mijn lijf en gedachten past. Geen
van allemaal schijnen ze te kloppen, maar interessant zijn ze
zeker. | 3 de metafoor architectuur ¬ Vroeger dacht ik dat het
componeren van een muziekstuk het makkelijkste was dat je
kon doen. Gewoon even goed ervoor gaan zitten en de ver-
schillende instrumenten overzichtelijk in je hoofd nemen. En
dan eerst het ritme en de ondertoon, de melodie vertelt de rest
van het verhaal. Dus leek me componist worden niet uitda-
gend genoeg. ¬ Ook had ik vroeger graag uitvinder of detec-
tive willen worden, of professor of astronaut. Om daarheen te
gaan waar niemand ooit is geweest. Maar dat ben ik nog
steeds niet. Het probleem zit ’m in de woorden. Ik kan niet zo-
maar iets zijn wat al een naam heeft, dat past niet goed. Wat ik
ben, is nog niet, althans nog niet in een bepaald woord. Mijn
naam is vast en zeker de beste baan die ik kan krijgen. Maar
dat is nog niet genoeg. Want om ergens heen te gaan waar
nog niemand is geweest is best gemakkelijk, maar het ver-
tellen erover is moeilijk. Want de dingen en gebeurtenissen in
dat andere hebben in onze taal nog geen naam en beschrij-
vingen ervan moeten zo precies en gelijkend zijn dat je daar
wel een hele verlichting mee bezig bent. Net als al die weten-
schappers die er zo lang over hebben gedaan voordat ze er-
achter waren waar ze naar keken en hoe ze dat dan zouden
noemen. Misschien gaat het daar ook wel niet om. What’s in a
name ?. | 4 space, the final frontier | Toen ik gisteravond zo
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veranderende hoeken van waaruit gefilmd werd, met telkens
veranderende meningen van de cameraman en de regisseuse.
De strategie om dan toch tot een eindbeeld te komen is om al
improviserende het decor te maken als de discussie gaande is.
Een soort simulatie van versnelde successie. En het maken van
buurschilderingen heeft me meer doen bezighouden met de
ruimtelijke werking van een interieur dan met de platte wand-
schildering zelf. De sfeer en beleving van een muur is vooral te
danken aan de tegenoverliggende muur, het plafond, het
interieur, en most of all de schaduwen die erop worden ge-
zeefd. Maar ook heb ik de lyriek van een wandschildering ont-
dekt als dezelfde lyriek die in de Sixtijnse Kapel te zien is en in
de Engelse landschapsstijl. Chronologisch kun je het niet
maken omdat mensen telkens vanuit een andere plek – in het
eethuis – de schilderingen bekijken. Maar een zeker verband
met de naaste buurschildering is wel mogelijk; en van daaruit
kan een verhalende lijn met de overige schilderingen tot stand
komen. | Al deze fascinerende gebeurtenissen zijn niet als
verschillende kleuren zand in een potje; het zijn stuk voor stuk
bevestigingen voor een uitdijende scheppende kunst in mij.
Zeker in de prijsvragen heb ik de verrijking van de afgelopen
maanden als zeer constructief ervaren. Eindelijk heb ik het
idee iets ingeleverd te hebben wat er niet alleen lekker uitziet,
maar ook iets voorstelt waar ik zelf zou willen zijn. | Voor de
toekomstige tijd heb ik deze verbrede lijn in de scheppende
kunsten meer gestructureerd. Meer gefocust. Gericht op het
maken van een nieuwe tuin, ergens in het jaar 2000. Een tuin
voor de werkelijk post-moderne mens, niet de clearasil spraw-
ling fantasy van nu, maar het beeld van de moderne mens
volgens François Lyotard, Octavio Paz, Eduardo Galeano, the
Bristol sound, radio 100, Frank Zappa en Myst and the sequel
to Myst: Riven; en wat er nu van ons modernen over is. Hoe
post we zijn. Hoe pré we lijken te zijn en vooral hoe pril en
dodelijk verwaand. | Maar voordat ik bij deze tuin uitkom wil
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dox van interesses | hoe hou je iets lang vol ¬ als je onge-
controleerd vaak wisselt? | Brief aan mijn startstipen-
dium achterban (25 april 1998) | Een tijd geleden heb ik
je gevraagd om mij te steunen in de vervulling van mijn start-
stipendium-onderzoek. Sinds die tijd heb je niets meer van me
gehoord. Daarom deze brief waarin ik uiteen zal zetten wat de
activiteiten van mij waren de afgelopen maanden en waarom
deze hebben geleid tot het standpunt dat ik aan het eind zal
formuleren. | Sinds september 1997 geniet ik financiële steun
van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en
bouwkunst; maar pas in december heb ik mezelf vrij kunnen
maken van betaalde opdrachten en missies. Dus dat was uit-
puffen in december. Januari ook, met de verhuizing naar de
Van Speijkstraat en het inrichten van de tuin heeft de maand
februari in beslag geklutst. Tussendoor kreeg ik mooi op-
drachten, niet betaalde mooie opdrachten voor grafisch werk,
art-direction voor een speelfilm en het maken van muur-
schildering in een eethuis. In maart en het grootste gedeelte
van april heb ik deze dingen verfijnd, ingeleverd en uitgevoerd
waardoor er nog meer mooie maar onbetaalde opdrachten
binnenkwamen. Bovendien ben ik tweemaal gevraagd om
mee te doen aan een prijsvraaginzending waarvan er nu één is
ingeleverd en de ander in volle vaart gaat. ¬ Nu, als ik toch aan
het opsommen ben kan ik ook wel melden dat ik me heb
aangemeld voor het Berlage Instituut om de komende twee
jaar te besteden aan dat wat ik eigenlijk dit jaar had willen
doen. Voor de zomer krijg ik bericht of ik mag komen experi-
menteren in het laboratorium aan de Marnixstraat. | En wat
heeft me dit alles gebracht. ¬ Iets wat ik eigenlijk al dacht, een
soort self-fulfilling prophecy dus. Als je wilt heeft alles met
elkaar te maken: | De grafische opdrachten kregen uiteinde-
lijk een architectonisch uiterlijk door de teksten en tekeningen
zo te plaatsen dat ze ruimtes definieerden op het papier. De
art-direction van de film was als een landschap van telkens
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ik mijn vermoedens – voor een mogelijke expressie van het
werkelijke hedendaagse – uitwerken in media die meer ge-
bruikelijk zijn voor zulke expressie: muziek, film en theater. |
Wat betreft muziek: ¬ Samen met Jeroen Swarte (componist)
wil ik proberen een viertal plattegronden van stedebouw-
kundige plannen om te zetten in muziek. Om op die manier
het oor het voordeel van de twijfel te geven. Ik ben ervan
overtuigd dat je kunt horen wat kan en niet kan volgens onze
NL’se esthetiek. Ik ben er daarmee van overtuigd dat wij dat
niet meer kunnen zien in plannen en tekeningen, dat die zo
vervuild zijn door wat Octavio Paz aanhaalt van de dichter
Quevedo: | Las aguas del abismo ¬ Donde me enamoraba de
mi mismo | De wateren van de afgrond ¬ Waar ik op mijzelf
verliefd werd | Muziek daarentegen heeft nog een mystieke
en ontoegankelijke positie. Ik verbaas me er vaak over waar-
om stedebouwers muziek niet zijn gaan inzetten als instru-
ment om de beweging in de stad te geleiden en te concen-
treren. Muziek maakt cultuur en maakt persoonlijkheid, zij
maakt ruimte of breekt die af, zij maakt expressie hoewel zij
zelf expressie is. Muziek is het medium van het woordeloze en
onbegrepen begrip. Daarom wil ik haar gebruiken om onze
bezigheden van plattegronden maken te kunnen herzien. |
Wat betreft film: ¬ Samen met de Lachende Wolf en Helmert
Woudenberg maak ik van de zomer een theaterproduktie
rond koning David, verteltheater. Samen met hen wil ik daar-
na een film maken. Film heeft voor mij twee voorname kun-
sten in zich (die voor mij interessant zijn in dit stadium): het
hoorspel en de beeldenschakering. Het hoorbare kan losstaan
van het zichtbare in film. Dat maakt film anders dan theater,
anders dan architectuur. Het geeft film het voordeel van het
verschil. En het voordeel van de innerlijke kwaliteit van de
mens om parallelle belevingen te kunnen koppelen. Wat mij
daarom zo fascineert om te filmen is het effect dat beelden en
ruimten hebben op het verbale contact tussen mensen.
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Ruimte kan een expressie zijn van een bepaald denkbeeld,
maar voordat die ruimte gemaakt wordt, heeft ruimte invloed
op denkbeelden. Als ik het beeld in de film laat vullen door
ruimtes, en als ik het hoorspel van de film door twee conver-
serende mensen laat ontstaan, dan kan ik een compositie
maken van deze twee zodat de kijker van de film de invloed
van ruimte op conversatie kan volgen. Soms zie je ze praten,
soms hoor je ze alleen en zie je het beeld van het riet waar ze
doorheen roeien. Een paar beelden later – het gesprek gaat
immer door – zie je schoenen lopen over een trottoir en hoor je
dat hun onderwerp scherper en feller is geworden in deze
stedelijke omgeving. Enzovoort. Tot een climax waarin niet
duidelijk is wie er aan het woord is, de ruimte of het gehoor. |
Wat betreft theater: ¬ Eveneens met theaterwerkplaats de
Lachende Wolf wil ik vormgevingstheater gaan maken. Cen-
traal hierin staan gestolde beelden en de ontwikkelingsfilo-
sofie van Lyotard: Gestolde beelden en post-modernisme. Vrij
vertaald. Theater heeft het voordeel van de onschuld. Het
bestaat uit de twee componenten die ook bestaan in architec-
tuur: de bezoeker die komt vanuit een eigen motivatie en de
makers die vanuit een andere motivatie de voorstelling ge-
maakt hebben. Het gracieuze aan theater is dat het eerlijk is in
zijn nep. Het is maar theater, dus niet echt. Televisie en film
hebben in deze tijd de echtheidsgraad bijna gehaald. Maar
theater blijft vrolijke nepperij. Hoewel juist deze onschuldige
expressie indringende invloed kan hebben op de toeschou-
wers. Want ergens in het stuk realiseert het publiek zich dat
het weliswaar nep is, maar dat het toch met volle overgave
wordt gebracht. Daar twijfel je aan de koddigheid en durf je
het getoonde niet meer honend van je af te duwen. De
twilight zone van theater. Goed theater welteverstaan. In dit
stuk wil ik de kracht van vertalingen laten zien, de kracht van
onschuld en het effect van verschillende belevingen. Ik wil
twee acterende mensen op het podium. Eén die nix zegt maar
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ik niet los durf te laten. | De doelstelling die ik mezelf heb
voorgeschreven aan het begin van de toebedeling van het
startstipendium is niet het opzetten van een jongen-honden-
ontwerpbureau. Die tijd hebben we gehad in ons vak (als ik zo
vrij mag spreken). De vroegere jonge honden hebben veel van
hun radicaliteit omgezet in vaktechniek en -manschap. Dat
vergt echter ervaring. Ik mis ervaring en ik hou niet van erva-
ring. Ik hou meer van beleving. Bovendien zijn er op dit mo-
ment goede bureau’s die niet om werkgebied bevochten hoe-
ven te worden. En boven alles liggen er al zoveel mooie plan-
nen die de komende 15 jaar uitgevoerd moeten worden dat ik
daar geen nieuwe slimmigheden voor wil verzinnen. ¬ Het
moeilijkste aan het hebben van een startstipendium zonder
daadwerkelijk doel (zoals het gaan werken in een ontwerp-
bureau of het maken van de Prix de Rome-inzending) is de
leegte die voor je uitdaast. Want je zult jezelf een opdracht
moeten geven voor het vol te maken jaar en je zult iets
moeten presenteren aan het eind. Dat betekende voor mij dat
ik de werkelijke motivatie naar boven moest zien te halen
waarom ik mezelf in de breedte wil blijven ontwikkelen. Dat is
me nu aardig gelukt. Al blijft het voorlopig nog bij woorden. ¬
Boven alles wil ik landschapsarchitect zijn omdat dat vak me
het meest aanspreekt en ik daarin de ultieme uitdaging nog
moet ontdekken. Landschapsarchitectuur mag alle groot-
spraak die het de afgelopen jaren heeft gebazuind waar gaan
maken, de tijd van lullen is vervangen door de tijd van bewij-
zen. Natuurlijk moeten er nog een heleboel mensen en vooral
rijke mensen overtuigd worden van dit prachtige complexe
ideale-schoonzoon-vak. Maar ondertussen moeten we een
atmosfeer bouwen met instrumenten, talen, systemen, dro-
men, idealen die van ons zijn en niet van iemand anders of
iemand uit het verleden. Net zoals groen-links en de SP erop
voorbereid (hadden) moeten zijn beleid te maken en niet meer
te lullen. ¬ Met alle liefde en hart wil ik de kant van talen,
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bouwt en de ander die een monoloog heeft met de bouwer.
De twee staan aan het begin ogenschijnlijk los van elkaar maar
vanaf de opkomst hebben ze elkaar nodig om het decor
staande te houden. De verteller praat over wat de bouwer
maakt en andersom. De bouwer beheerst de ruimte, de ver-
teller het hoorspel. Maar net als in de film is het moeilijk te
onderscheiden wie wie beïnvloedt. Al snel blijkt dat deze indi-
viduen het samen opnemen tegen de kaders waarin ze van
het begin af zijn geplaatst. Ze willen er niet uitbreken maar
proberen contact te maken met elkaar, ieder in hun eigen taal.
Maar er is een onzichtbare grens die ze allebei niet kunnen
zien. Ook het publiek ziet deze niet. Zij zien alleen dat het niet
lukt. Wat er wel te zien is, is een prachtige en ontroerende
dans van twee mensen die steeds sneller en scherper wordt,
steeds meer risico’s nemen ze, zowel fysiek als intellectueel.
Wat ontroerend moet zijn is dat ze niets afbreken maar alleen
maar willen bouwen en uitbreiden. Terwijl daardoor de bar-
rière groter wordt. ¬ Uiteindelijk gebeurt het om het publiek
heen, de tribune wordt te midden van het spel geplaatst en
daglicht wisselt af met dim theaterlicht. Het decor krijgt een
eigen belang en laat dingen zien waar de twee spelers niet
mee bezig zijn. Het decor probeert te communiceren met het
publiek terwijl de dans tussen de acteurs hierdoorheen vloeit.
Slot is dat er een duidelijke scène is waarin contemplatie is,
geen climax, maar besef. Geen radeloosheid en informatie-
overload, maar het samensmelten van grenzen en werelden.
Het geheel duurt hoogstens een half uur. | Wellicht is het
overbodig te melden dat deze volgorde ook een volgorde van
moeilijkheid is. Het gemakkelijkste eerst, het ingewikkelde
theaterstuk het laatst. Bovendien tolt het van de pretenties.
Maar gelukkig maak ik het samen met de twee mensen met
wie ik de muziek en de film ook maak en met wie ik al lang
contact heb. Dit zal essentieel blijken. | En daarna dan dus die
tuin, ergens in 2000. ¬ Waarom dan ineens die tuin… ¬ Alsof
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landschap daarin één van de best mogelijke beschrijvingen zal
zijn voor het patroon van gebeurtenissen. Zoals de machine
de metafoor van deze eeuw was, zal landschap dat voor de
volgende eeuw zijn. En wie de machine nu beheerst (auto,
computer, wasmachine, teevee, drukpers, reproduktie) is
king. Machines zullen uit zijn. | Dat is mijn standpunt nu ¬ En
op de bovenbeschreven manier wil ik daarmee beginnen. |
Wat ik jullie wil vragen is dit door te lezen en de komende
teksten en werken te komen bezichtigen. Want ik mag dan
wel eigenzinnig zijn, ik voel me vaak ook eenzaam. | Als jullie
reacties willen leveren of niet meer met deze onzin geconfron-
teerd willen worden hoor ik dat graag. | Sollicitatiebrief
aan de theaterschool (docent vormgeving) | Een ver-
zoek ingewilligd. Een verhandeling over landschap in theater
waarbij ik niet hoef uit te leggen dat theater een landschap is
van gebeurtenissen en mogelijkheden en ook niet hoef uit te
weiden over de zingeving van een groep bomen op een vlakte
omdat die overeenkomt met een groep mensen op een spel-
vloer. ¬ Waar ik het wel over wil hebben is de rol van de vorm-
gever in zowel landschap als theater waarbij ik ervan uitga dat
voor beide hetzelfde geldt; dus zal ik spreken over de rol van
de vormgever in het algemeen. Zeker omdat dit verhaal
begrepen moet kunnen worden door niet-fanatieke vorm-
gevers: door vormgevingsgeïnteresseerden. | Vormgeving
begint en eindigt bij het zien en doorzien van verschijningen,
het horen of opmerken van klanken en het al of niet zien van
licht in verschillende tonen. Voordat je zelf kunt creëren moet
je kunnen kijken en observeren. Be-ob-achten. Op het eerste
gezicht zie je ver weg en dichtbij, zacht en hard, fel en flets.
Daarna merk je op dat iets klein maar opvallend is of groot
maar mistig. Nu blijkt dat observeren voor de andere helft
wordt bepaald door perceptie en bedrog. Even later merk je
dat iets traag maar opvallend is en iets anders snel en even
opvallend. Het trage is een kolibrie, het snelle is een wolken-
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systemen, dromen en idealen van deze wereld verkennen. Het
is een tijd vergelijkbaar met die van de stoommachine-intro-
ductie, laten we niet nog een keer de fout begaan een kleine
groep stoomgebruikers de grote groep onbenullen uit te laten
buiten. Wat wel degelijk het gevaar is van een breukvlak
onder onze democratische grondvesten. Een kloof van om-
heinde woonwijken, pasjes-controle, automatische condo-
leances en passwords op alles wat in de openbare ruimte toch
privé is. Om dit alles te kunnen vatten in een tijd-ruimtebele-
ving is het nodig een andere ontwerptaal te ontwikkelen,
want die van nu stamt uit de tijd van de industriële revolutie.
En een andere ontwerptaal is pas mogelijk met een andere
ontwerphouding. ¬ And that my ladies and gentlemen is the
empire of the fokking hardcore nieuwe levensstijl van paral-
lelle werelden, wizkids, stuk voor stuk unheimliche allesdoe-
ners die niet kunnen kiezen welke kwaliteit om te zetten in
beroep. Het zal de tijd worden van bauhaus II. Een nieuwe
integratie van ontwikkeling en ontwerp, van muziek, dans,
schildering, beeldende en toegepaste kunsten. En nu op mon-
diale schaal. Könnst du dir das vorstellen. Jackpot baby. Fok-
king magic. ¬ De binaire computer zal worden vervangen
door een processor die redeneert volgens de nieuw ontdekte
evolutietheorie van plotselinge mutaties. De algemene men-
senrechten zullen worden beperkt tot de lidstaten van de EEG
en de NATO. Achternamen van mensen worden vervangen
door zelfgemaakte middelnamen omdat familiebanden meer
worden beantwoord door gelijkgestemden dan door bloed-
verwanten. En zwaartekracht zal gaan variëren per seizoen,
zodat wat soms ontilbaar is, soms door één persoon omhoog-
gegooid kan worden. Want wat in fantasies (Engels) als magie
wordt omschreven zal over 80 jaar een vooruitziende blik blij-
ken, de nanotechnologiën zullen wanden van steen doorloop-
baar maken en wat dies meer zij. ¬ Ik wil me daarop voorbe-
reiden, sterker nog ik wil het helpen opbouwen. En ik weet dat
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hangt. Alle publiek is nu binnen. Resonante toon, zeer intiem,
lijkt een gesprek met God, en op dat moment BARST het pla-
fond en valt, in de stilte van de muziek, de rode laag vloeibaar
bloed naar beneden, spat uiteen, tegen de voorwand op en
klotst zichzelf tot rust. Absolute stilte. ¬ Het vacuüm is even
aangeraakt. ¬ In enorm tempo, met enorme souplesse wordt
de hele stellage die het toneelbeeld bepaalde naar één kant
geduwd als een harmonica. En de spelvloer is vrij, zonder
decor, om te bespelen. ¬ Gedurende de voorstelling zal het
beeld van het vallende vacuüm af en toe terugkomen in de
gedachten van de bezoekers. ¬ De toorn van God. ¬ Het
onontkoombare. | Toneelbeeld DAVID, uiteindelijk
beeld | Beelden ontstaan achter gesloten ogen. Daar waar
woorden in je fantasie een beeld uithouwen. Tegelijk met de
vorderingen in de tekstbewerking groeiden dat soort beelden
uit tot gedetailleerde constructies en materialen. Waar de
hiaten in de tekst vielen kon ofwel muziek ofwel toneelbeeld
uitkomst bieden, want sommige passages drukken zich beter
uit in beeld dan in woord. Bloed wilde ik zien… en een zwij-
gende maar altijd aanwezige God… en David daartussenin;
een man die nog een jongen is met een troon waar hij zal
sterven. | Het bloed moest vloeien – uit de rivaliserende
volkeren – over de woestijngrond. Daarmee kwam het zand
dat het bloed opslurpt en als onuitwasbare getuigenis de vloer
bepaalt. Rood zand. ¬ God uitbeelden is tegen het tweede
gebod, maar Zijn ijzingwekkende aanwezigheid kan expres-
sief gemaakt worden. Daartoe leende ijzer zich, hoog opge-
hangen, breed uitgesmeerd en licht gekanteld in de richting
van David. ¬ David zelf heeft een centrale plek op de vloer. De
troon die hem gegeven is, is tegelijk zijn tombe. Dit alles in een
integere uitvoering. David is ook maar een man. | Ten slotte
bleek er nog iets te ontbreken. Een uitdrukking van de speciale
band tussen David en God. Dat ze contact hebben is maar een
eenvoudige beschrijving. Er is een tijd dat ze met elkaar
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massa. Hierdoor krijgen betekenis en symboliek een rol in het
zien. Wellicht wordt één derde bepaald door wat is, één derde
door perceptie en het laatste deel door de symboliek van
dingen zoals je die in je geheugen hebt opgeslagen. Dit is het
humoristische deel van vormgeving want nu kun je door mid-
del van beelden je geheugen sarren en verrassing oogsten: het
element van de verbazing kan worden toegevoegd. Bijna ben
je nu in staat te creëren. Wat dan nog, voordat… : de spel-
regels van de verbazing. ¬ Drama bestaat bij het gracieuze van
de beperking. Het drama in vormgeving bestaat net zoals in
tekst. En zo is de rol van de regisseur net als die van de vorm-
gever, of zo zou die kunnen zijn als we niet teksttoneel zouden
maken. De vormgever heeft inzicht in de snelheid, timing,
grootte, het incident of de codering van het spel der elemen-
ten. Op dit punt moet vormgeving een interactie aangaan met
het overige spel. De dingen worden hier in relatie gebracht
met de handelingen. Ik vraag me nu af: is vormgeving wel
nodig op dit moment, wat is vorm-inhoud, wat is effect, waar-
om deze beeldverwijzing of wil ik hier niet de interpretatie-
vrijheid van vormgeving gebruiken. Bewustwording van je
middelen dus. Dat kan alleen aan de hand van voorbeelden en
oefeningen. Het zal tot besluiteloosheid leiden, tot een gevoel
van lompheid, tot een gemis van tact, tot radeloosheid, tot
verwerping en onbegrip, tot opkijken naar en overdrijvingen.
Maar dat is het land van het creëren, de scheppende kunst
naast de uitvoerende kunst van het theatermaken. |
Toneelbeeld DAVID, 1ste schets | Stel je voor: pu-
bliek komt binnen en ziet oplichtend rood op anders zwart
toneelbeeld. Gaat zitten, anderen komen binnen. Zo een tijdje
voort. Terwijl het rood zich verraadt als glinstering van een
rood plafond door een plexiglas ruit aan de voorzijde van de
spelvloer. Muziek zet aan, walvisgeluiden. Door de trilling
vibreert het plafond van opgespannen plastic folie en zie je dat
het rood vloeibaar is en in een dun laagje boven de spelvloer
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hele gepionier van ons niet ¬ 3de #Maar wij zijn toch goden ¬
-Wie ¬ #Wij, wij drie zijn toch de goden van pionier ¬ -Ook
goden worden verpletterd door een meteoriet. ¬ #Wie heeft
dat ding eigenlijk bedacht, die meteoriet ¬ *Iemand als Zeus ¬
-Ja het heeft wel iets zeusigs | *Maar ik zeg je, als die
meteoriet… ¬ -Dan zal jouw God je kraken ¬ *Nee, dan heeft
het geen zin, dit gepionier ¬ #Voel jij je dan zo’n pionier ¬ *Dit
heeft geen zin, zo wil ik niet meer met je praten ¬ -Voel je je
een pionier ¬ *Ik BEN een pionier, daar heb ik nix bij te
voelen. ¬ -De laatste keer dat ik me pionier voelde was met
Plato ¬ #Tjonge jonge, lang geleden ¬ -Plato was zo’n echte,
die luisterde naar wat je fluisterde ¬ *Ja ¬ #Jah ¬ -Nu
schreeuw ik en nog word ik niet gehoord ¬ #Glossy gepro-
beerd? ¬ -Nee, niks voor mij ¬ *Vulgair doen helpt bij mij
meestal, en dan ineens persoonlijk uit de hoek komen ¬ -… ¬
#… ¬ -Meestal krijg ik ze wel een eindje op weg, maar dan
kijken ze zo snel weer om ¬ #Ja… ja… ken ik ¬ *Dan hebben
ze geen houvast in zichzelf ¬ -Hoezo, in zichzelf ¬ *Nou dan
willen ze continu bevestigd worden dat ze goed gaan ¬ #Te
veel aandacht in de opvoeding gehad ¬ *Jah | *Ik krijg dus
niemand aan die meteoriet ¬ -Nee, vind ik niet gek ¬ #Nee ¬
*Maar hij komt er toch ¬ -Ja ¬ #Zo meteen ¬ *Nou, dan moet
er toch wat mee? | -Neeh | de basisconflicten | Als ik nu
alle gedachten groter dan dit vakje ■ uit mijn hoofd zet. | En
me dan nog eens concentreer. Dan wil ik letten op alle anders
overgeslagen ideeën, alle denkpogingen die kleiner zijn dan
dit vakje, die dus meer aandacht verdienen dan andere – meer
vanzelfsprekende – zaken. Wat dan bij me opkomt is een uit-
eenzetting van Stone van den Hurk, de regisseur met wie ik
allang samenwerk. De acht basisconflicten, universele con-
flicten waarmee alle vormen van drama worden gevangen.
Iedere vorm van uiting van de mens is terug te voeren op één
van deze acht conflicten. We vergeten dat er nog andere
vormen van conflicten bestaan dan die waar wij mee bezig

89
dansen. Dat David er een vriend, vader en broer bij krijgt. Dan
valt er een witte draad zand uit de kille hoogte van God naar
de rode aarde: ¬ daar waar God de wereld raakt. | Land-
schap en theater | (mijn werk bij De Lachende Wolf) | Het
is noodzakelijk om disciplines die dezelfde oorsprong hebben
in contact te brengen met elkaar. Niet voor een traditie, maar
voor een ontwikkeling. Daarom brengen wij het landschap
weer naar het theater, wat anders dan landschap is de moeder
van het decor; de achtergrond van een gebeurtenis; de her-
kenning van je reisbestemming, het gekraste tafelblad van
een geschiedenis. ¬ Mijn aandeel in de produkties van De
Lachende Wolf zijn niet alleen ruimtelijk van aard want land-
schap is ook niet alleen ruimtelijk. Het is vooral een toevoe-
ging die de consequenties van een drama merkbaar en be-
spreekbaar maakt. Zo is in de voorstelling David rood zand
gebruikt waarin de voetstappen van de speler zichtbaar
achterblijven; tegelijk met het spel wordt het verhaal als het
ware geschreven op de vloer. Maar de stappen in het zand
laten vooral de onuitwisbare sporen van daden en beslis-
singen zien die David heeft gemaakt. Zo vormt het decor zich
met de speler, als een schaduw, maar dan één die niet ver-
dwijnt maar het verhaal opnieuw vertelt, woordenloos. ¬
Deze toevoeging van het decor aan de vertelling is haast ide-
aal-typisch voor de relatie tussen landschap en theater. Land-
schap is de introverte notulist van gebeurtenissen. Het is in
een dramatische gebeurtenis zowel getuige, bewijs als troost-
bezorger, zowel medeplichtige, aanklager als ontroostbare. Al
naar gelang de vertelling kiest de vormgever uit deze eigen-
schappen. Binnen de wereld van het theater is dat wonderwel
mogelijk, buiten, in het uitgestrekte landschap, is dat veel
moeilijker, zoniet onmogelijk. | 2030: En zo stond ik dan
tussen drie pioniers… | 1ste *Als die meteoriet komt
heeft het – Mijn God zal me kraken – geen zin meer ¬ 2de -
Wat niet ¬ *Dit alles niet ¬ -Wat alles ¬ *Mozes driebel, dit
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mijn lichte gevoeligheid voor religie als iets wat meer ant-
woorden geeft dan welke andere vorm van kunst of erotiek
dan ook. Religie antwoordt altijd vanuit een ontstaansverhaal
over de bestaande wereld. Dat er eerst orde was en dat wij die
hebben verstoord (Adam en Eva) of dat er juist chaos was en
wij daarin orde hebben aangebracht (Inca-mythologie). Meer
alledaags is dit conflict als een pijnlijke vorm van ontmaskering
aanwezig. Als we dingen niet meer in de hand hebben neigen
we ertoe dit te verbergen (chaos verborgen door orde). Een
laag van vernis die wij geen van allen willen doorbreken om-
dat daarmee onze zo zwaarbevochten Orde verloren gaat in
anarchie en rebellie, in zinloos geweld en ongewenste intimi-
teiten. Maar wat roept wat op… Wij houden ons zo kunst-
matig bezig met het mijden van het conflict tussen orde en
chaos, dat we onderwijl almaar slachtoffer zijn. Wellicht kan
alleen een vorm van religie (of dit nou trippen op house-mu-
ziek is of extatisch ascetisch zijn is) dit conflict weer openbaar
maken en ons de meest te verwachten klappen besparen. |
Dierlijk versus Menselijk of Menselijk versus Goddelijk ¬
Ontken maar niet dat je geen dier bent. Iedereen die meer wil
zijn dan ‘ie is doet in eerste instantie zichzelf iets aan en in
tweede instantie bouwt die persoon daarmee aan een onge-
loofwaardige wereld. Maar het beestachtige kan alleen be-
staan als er ook iets goddelijks bestaat. Ik hoor meestal iets
over het beestachtige van deze samenleving en het gruwelijke
van oorlogen en aanslagen. Waar is het goddelijke? Het
beestachtige zal net zolang hard toeslaan totdat iemand of
iets aan komt zetten met een goddelijk tegenbod. Wellicht dat
religieuze groepen zich zo verroeren, zij voelen dit conflict als
een roeping naar hun God. Een vrij gruwelijk conflict vind ik
dit want het houdt vrijwel de hele wereld bezig. Als de ene
partij ontkent dat het over een God gaat en de anderen hun
God erdoorheen willen drukken, praten we langs elkaar heen.
Pas als we beiden over hetzelfde praten: over het dierlijke
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zijn. Dat is ook bij mij het geval. Meestal stap ik over alle ver-
dieping van andere conflicten heen. Dan sla ik alles kleiner dan
dat vakje over. | Passie versus Rede ¬ Hier houd ik mij mee
bezig als ik een grote drijfveer voel voor iets maar het niet kan
beargumenteren. Ook dingen die ik verstandelijk allang denk
te snappen maar die nog maar niet door willen dringen in mijn
automatische manier van handelen horen hierin thuis. In het
groot zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn: Ik ontwerp aan iets
waar ik zelf niet in zou willen rondlopen. Conflict! | Cultuur
versus Natuur ¬ Dit is er één die ik zo vaak – heb – gehoord dat
ik er niet meer bewust mee bezig wil zijn. Ik geloof niet meer in
dit conflict. Het roept zulke kustloze discussie-zeeën op, dat ik
liever op andere dingen navigeer. Cultuur is natuur en natuur
is cultuur. Natuur is niet het idyllische vroeger dat per definitie
niet meer terug te halen is (de onmogelijkheid aan tijd), onze
natuur is de enige natuur die er is. En omdat cultuur net zo
goed een onbeheersbare drift is als alle andere bekendere
vormen van groei en voortgang in de natuur… is cultuur een
vorm van natuur. Maar goed, dat is mijn mening maar. Wat
betreft de grote discussie is nog niet uitgevochten of bijvoor-
beeld nieuwe natuur een vast onderdeel van onze cultuur is of
dat het een neutrale en buiten de mens om bestaande nood-
zaak is. Dezelfde kwestie als de oude Romeinse K’OAN: als ik
niet in de bossen ben en er valt een boom om, maakt die boom
dan geluid of maakt die alleen geluid als ik er ben om het
geluid te horen… Maakt dus – met andere woorden – het
menselijk oor geluid, of maakt geluid zichzelf… Dit hele ge-
beuren is wat mij betreft een zaak van superioriteit of inte-
griteit. | Chaos versus Orde ¬ Dit is ook een dagelijks voor-
komende als je praat met niet-vormgevers. Als alles mogelijk is
en niets te gek, heb je dan chaos, of is het orde op een com-
plex niveau. Hoezeer ik het niet betreur dat het vorige conflict
aan mij en de meeste mensen voorbijgaat, zo bedroefd ben ik
om het verdwijnen van dit conflict. Wellicht komt dat door
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ten kun je alleen uit een toekomstperspectief); en meer tijd
nemen voor een opdracht dan in de offerte stond is onprofes-
sioneel (waarmee je kwaliteit alleen als taalkundig woord kunt
hanteren maar niet uit kunt drukken in verwezenlijking).
Meestal heb ik het gevoel geen heden te hebben maar enkel
een te bevechten toekomstperspectief. Vooruitdenken, anti-
ciperen en investeren bepalen mijn dagelijkse heden. Erg be-
drukkend en weinig waarheidsgetrouw aangezien ik de
meeste tijd van de dag met mezelf rondloop die toch veel meer
reageert op acute aanvallen van honger, verlangen, passie,
gepikeerdheid en (on)geloof. Wat je noemt een heus conflict.
| Individu versus Maatschappij ¬ Over Rambo’s, Rémi’s en
Crusoë’s. Over al die mensen die een eigenheid bezitten die ze
niet in willen ruilen voor het veel gemakkelijker te handhaven
eens zijn met het moyenne. Dit conflict is bijna niet anders te
zien dan als een conflict. Daarom is het wellicht aardiger te
overwegen wat voor overeenkomsten deze twee begrippen
hebben. Ik geloof niet in de individuele maatschappij. We lij-
ken individueel maar zijn ondertussen goed getrainde teamle-
den die voor meerdere partijen uitkomen. Vliegende keepers.
Ons wordt geleerd om selectief doof en blind te zijn voor
gebeurtenissen die onmogelijk gedeeld kunnen worden door
velen. Alles wat werkelijk individueel is (zwerven, vertwijfeld
zijn, klappen incasseren, extatische momenten) zal in geen
enkele didactische vorm worden gegoten, want daarmee zou-
den wij het democratische principe (dat iedereen alles moet
kunnen) ontoegankelijk maken. Andere culturen doen dat
misschien wel, religieuze stromingen ook. Maar op den duur,
als wij de hele wereld tot een democratie willen vervormen, zal
dit conflict als belangrijkste van alle conflicten bovendrijven.
Octavio Paz schreef daarover: | (uit Wolkenvelden, pag 16/
17) ¬ “...de ware kwaal van de liberale, kapitalistische samen-
levingen ligt in het allesoverheersende nihilisme. Een nihilisme
van een geheel ander karakter dan dat van Nietzsche: we heb-
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tegenover het menselijke of over het menselijke tegenover het
goddelijke, kunnen we op dezelfde onderwerpen uitkomen.
Maar het absolute geloof in één van de twee frustreert deze
toenadering. Dit is dus een zogenaamd éénrichtingsconflict.
Tenzij dingen enorm gaan veranderen … | Schijn versus
Werkelijkheid ¬ Dit is een voor de hand liggende. Het virtuele
tegenover het werkelijke. Wij – geavanceerde technocraten –
hebben er onze monden en wonden vol van. Geen subsidie
wordt gehonoreerd of dit conflict is het onderwerp. Dus daar
laat ik het bij. Ik vind het walgelijk zoveel aandacht te beste-
den aan dit futiele conflict. Die tijd hebben we al gehad tussen
Nietzsche en Freud. Wij behandelen het net als de overige
conflicten, namelijk niet als conflict maar als aanvullende
tweeëenheid. Het één is niet beter dan het ander, maar beide
moeten ze perfect zijn uitgevoerd. Dat is geen conflict, dat is
vriendjespolitiek. Het zou pas een conflict worden als wij het
één, het Werkelijke, als maatstaf zouden nemen voor het
ander, de Schijn. Tot die tijd is de schijn net zo goed werkelijk-
heid als de werkelijkheid zelf. Bha. | Verleden versus Heden of
Heden versus Toekomst ¬ Het meezeulen van je traumatische
verleden, van je ongelukkige kindertijd of juist te beschermde
kindertijd en alle gevolgen hiervan op je heden, is een onge-
looflijk belangrijk thema van vandaag. Maar verder dan de
vele cursussen en begeleidingen die je ervoor kunt volgen
gaan we niet met het traceren van de bronnen van dit ‘in het
verleden gezaaide toekomstkruid’. We erkennen wel alle ge-
volgen en vervelende na-ijlingen maar durven niet de balans
op te maken waaruit zou blijken dat we nu net zo hard bezig
zijn met kweekjes toekomstgebroed. Het neerzetten van
depressief makende nieuwbouwwijken wordt nog steeds ver-
goed. Een baan opzeggen omdat je er doodongelukkig van
wordt mag niet (dus dan maar vol ongeluk de toekomst in); de
as van je overleden geliefden ergens verstrooien mag niet (je
verleden wordt daarmee direct achter je gesloten, kracht put-
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de Grote. Eens liep Diogenes op de markt bij klaarlichte dag
met een brandende lantaarn rond – al zoekende – en op de
vraag wat hij zocht, was zijn antwoord: ‘ik zoek mensen!’)
geboeid hebben, zij het om uiteenlopende redenen. De
Noordamerikanen, Europeanen en Japanners zijn erin ge-
slaagd de naoorlogse crisis te overwinnen en hebben een
samenleving geschapen die de rijkste en welvarendste uit de
geschiedenis van de mensheid is. Nooit tevoren hebben zove-
len zoveel gehad. Nog een belangrijke verworvenheid: de ver-
draagzaamheid – verdraagzaamheid niet alleen ten opzichte
van denkbeelden en meningen maar ook ten opzichte van
zeden en geaardheden. Alleen zijn deze materiële en politieke
winstpunten niet samengegaan met een hogere wijsheid en
een diepzinniger cultuur. Het geestelijke panorama van het
Westen is bedroevend: smakeloosheid, lichtzinnigheid, de
herleving van allerlei vormen van bijgeloof, ontaarding van de
erotiek, het genot in dienst van de commercie en een vrijheid
die is veranderd in een verspreidster van kennis en informatie.
Een slaapwandelaarsgedrag van de samenleving, die automa-
tisch om de onophoudelijke produktie van voorwerpen en ar-
tikelen draait.” | Dat is wat ik bedoel. Onze individuele ge-
fragmenteerde samenleving is één grote selectieve doofstom-
heid. Ook Lyotard heeft hierover de opmerking gemaakt dat
alle door de staat goedgekeurde kritische groeperingen
worden ingelijfd om de democratische regels langzaamaan
waterdicht te maken, zodat iedereen, extremist, terrorist én
nihilist, zich uiteindelijk in een bepaalde getolereerde vorm
kan vinden. Een politieke hemel waarin leeuw en lam naast
elkaar leven. Geen dierentuin dus, maar één onafgebakend
landschap: the good, the bad and the ugly. | Binnenwereld
versus Buitenwereld ¬ Dit vind ik persoonlijk de meest inte-
ressante en inspirerende van alle conflicten. Het verschil tus-
sen wat je van binnen bent en van buiten doet, of het verschil
tussen jezelf zijn of zijn wat anderen zeggen dat je bent. Het
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ben niet te maken met een kritische afwijzing van de heer-
sende normen maar met de verwording ervan tot passieve
onverschilligheid. Er zou eigenlijk eerder van hedonisme (leer
dat genot het hoogste goed is, dat de mens dient te streven
naar de bevrediging van zijn zinnelijke verlangens) dan van
nihilisme gesproken moeten worden. De nihilist is tragisch van
aard, de hedonist berustend. Dit hedonisme staat ook weer
ver af van dat van Epicurus (filosoof van Samos 341-270, vol-
gens hem is genot, d.i. onverstoorbare gemoedsrust, als het
hoogste goed te beschouwen, maar hij verheerlijkt geenszins
het zingenot): het durft de dood niet recht in de ogen te zien,
het is geen wijsheid maar een vlucht. Aan het ene uiterste is
het een soort gulzigheid, een onverzadigbaar vragen om meer
en meer; aan het andere uiterste betekent het afwijzing, ver-
zaking, lafhartigheid als het om lijden en de dood gaat. On-
danks de cultus van sport en gezondheid impliceert de atti-
tude van de westerse bevolking een afname van de levens-
kracht. Het aantal jaren dat men tegenwoordig leeft is groter,
maar het zijn holle, lege jaren. Ons hedonisme is een hedo-
nisme voor ‘robots’ en spookverschijningen. De vereenzel-
viging van het lichaam met een mechanisme leidt tot de
mechanisering van het genot; de cultus van het beeld – bios-
coop, televisie, reclame – veroorzaakt op zijn beurt een soort
algemeen aanvaard ‘voyeurisme’ dat lichamen in schijn-
beelden doet veranderen. Ons materialisme is niet lichamelijk:
het is een abstractie. Onze pornografie is visueel en mentaal,
ze verscherpt de eenzaamheid en grenst aan het ene uiterste
aan zelfbevrediging, en aan het andere aan sadomasochisme.
Tegelijkertijd wrede en spookachtige bedenksels. ¬ De hui-
dige aanblik van het Westen zou Machiavelli (Florentijns
staatsman 1469-1527, staatsleer die berust op de gedachte
dat ook moreel afkeurenswaardige middelen – zoals moord –
veroorloofd zijn om de macht van de regeerders te vergroten)
en Diogenes (wijsgeer uit Sinope, tijdgenoot van Alexander
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grenst aan de conflicten passie versus rede, dierlijk versus
menselijk en schijn versus werkelijkheid. Het is het conflict
waar ik de meeste uitdrukking van wil geven: over de uitingen
die je kan geven aan je binnenwereld. Het gaat dan over de
kunst van het vertalen van dat wat je in je hoofd hebt, en ook
om de kunst om te allen tijde te zijn wat je werkelijk bent (voor
zover je dat weet), en het gaat om de plekken waar je je zo op
je gemak voelt dat je jezelf vrij durft te laten gaan. Op meer-
dere fronten tegelijk is dit dus een interessant beeldend con-
flict. Ik zou graag plekken willen ontwerpen waar mensen zich
vrij voelen, en ook zou ik graag dingen willen verzamelen
waarin directe uiting is gegeven aan een binnenwereld. Vaak
is het kijken naar voorwerpen die volgens een binnenwereld
zijn gemaakt genoeg om je mee te voeren naar die wereld.
Een wonderlijke werking. Dit conflict lijkt zo vriendelijk dat je
maar met moeite over een conflict kunt spreken, maar het
vormt de onverbiddelijke basis om te communiceren met zo-
wel je eigen binnen als de vele buitens om je heen. Als je niet
hebt geleerd om dit conflict te overbruggen door communi-
catie (verbaal, verbeeldend, auditief, tactiel of nasaal), dan zul
je je niet thuisvoelen. Nergens. Het heden zal dan een soort
apathisch mechanisme worden; krachtig omdat het stabiel en
vanzelf lijkt voort te gaan; zwak omdat het krampachtig en
onbevredigend is. | Over een simpel verhaal | In op-
dracht van een goede vriend wil ik graag een simpel verhaal
schrijven. Geen moeilijke meerlagigheid, geen symboliek in
dubbele verpakkingen maar een helder te volgen eenvoudig
verhaal. Daarom moet het niet te veel over het verhaal zelf
gaan. Niet te veel personages bevatten en zeker geen geper-
sonieerde voorwerpen. ¬ Het zou kunnen beginnen met een
beschrijving. Een beschrijving van een landschap. Maar ik zou
al veel te snel het landschap een motief geven en een moge-
lijke ontwikkeling waar ik dan in ga verdraaien zodat de lezer
dol wordt. Ook zou ik moeite hebben om het perspectief een-
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duidig te houden. Ik zou verspringen van vogelperspectief
naar kikkerperspectief, naar het perspectief van een mier, een
dooie boom, een overleden plastic tasje en dan naar die ene
vrouw of vent die plots het geheel een dubieuze samenhang
zou geven. ¬ Ook zou ik moeite hebben om niet moralistisch
te worden. Ik wil mezelf zo graag wijze lessen voorleggen;
want de kennis die ik in me heb kan ik wel beschrijven maar
niet verwezenlijken. Daarom helpt het opschrijven ervan wel-
licht. Zo wordt een verhaal van mij vaak een persoonlijke les
die zo breed mogelijk wordt voorzien van voorbeelden om
meerderen te behagen. ¬ En waar ik nog de meeste moeite
mee zou hebben, is het zo eenvoudig mogelijk brengen. Mijn
gewoonte om aandacht te trekken leunt volledig op de over-
dondering (hoeveelheid en intensiteit). Geheel niet eenvoudig
van aard dus. ¬ Aah, te worden verzwolgen door een feno-
meen als een natuurramp: altijd onverwachte wendingen en
perspectieven, nooit eenduidig te vangen in een net. Schizo-
freen en vervuld van achtervolgingswaan baan ik me een weg
door mijn eigen fantasieën. Voor een eenvoudig verhaal moet
ik alles eerst temperen. Alles één voor één aan het woord
laten. | Beeldscenario voor een film (getiteld: mijn
dromend hart) | 1ste paar woorden | en toen... | 1ste serie
woorden | Het beest, als ik het zo noemen mag, waarop ik
over de grond keek, gaf geen reactie. Ik vroeg hem daar niet
om en verwachtte het evenmin. Wat een tocht. Zo kort. En
juist daarom waarschijnlijk wel zo hevig. Uitputtend niet,
evenmin als rustgevend. Eén woord kan ik het geven; in mijn
taal benoemen we het met één woord. Zelf kan ik daarmee
geen vrede hebben want ik lag op het beest en keek over de
grond: ¬ Zand. ¬ Zand dat waaide, zand als stille korrels en
zand als kleverige pasta. Zo snel als ik kon duwde ik het beest
van me af. Wat een tocht. En ik heb er maar zo’n korte afstand
mee overbrugd. | 1ste besef | Nu dat het beest niet meer bij mij
leeft, maar op de grond. Waar het langzaam in de aarde zal
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En nu lijkt het licht gedimd. Ik voel mijn hoofd opgloeien. Haar
lippen worden vol van een lach en ademen met de groeven in
het leerachtige vlees. IN. En UIT. Het zuigt lucht naar zich toe
en laat het dan weer kreunend gaan. ¬ ‘Waar ben ik nu’ vraag
ik haar. ¬ Ze pakt mijn hand ¬ ‘Hier zijn we, en DAAR... dat
ben ik.’ ¬ Naast de lijn in mijn hand zie ik nu een cirkel. Als een
landkaart met een omcirkeld huis. Dus zij was het, denk ik. ¬
Zij was het huis. | Terug | De twee slagers heb ik gehad. Wie
volgt? Wat hieraan voorafging. BLACKOUT. ¬ Abrosius en
Bracht staan. Ze luisteren naar het spel van muzikanten die op
draaiorgels met pijpen geluid maken. Er klinkt een zwierige
stem doorheen. Abrosius kijkt zijdelings naar Bracht. Een paar
keer flitsen zijn ogen van Bracht naar de muzikanten. Totdat…
| Dialoog | A(brosius) Zelfmedelijden weer, Bracht? ¬ B(racht)
Wat… Een ogenblikje. ¬ Ja. Zelfmedelijden. Pitty for the self.
Als ik deze muziek hoor zie ik een landschap voor me en ik ver-
dwaal erin. ¬ A In je eigen landschap? ¬ B Ja, het is onvoorstel-
baar hoe groot je gedachten kunnen worden door muziek. |
[stilte] | De 1ste vrouw | A Is zij er ook, in je landschap? ¬
Bracht! Of zij daar ook is. ¬ B Ik hoor alleen een stem, verder
speelt zij geen enkele rol. ¬ A Wat doet die vrouwenstem je? ¬
B Ze maakt me week en kwetsbaar ¬ A Dat is mooi, Bracht! ¬
B Nu niet. ¬ A Dat is altijd mooi, Bracht.. ¬ B Nu niet, Brosius,
ze brengt me van de wijs. Ik zie jou in mijn landschap En je
hebt een onderonsje met haar. ¬ A Ik, met haar? ¬ B Als zij de
duivel was zag ik haar nu in haar ware gedaante. Ze danst met
je op te zwierige wijze. Ze is te vrolijk. Ze is te sterk voor mij. |
[Bracht loopt weg] | A Bracht, Bracht, wacht. ¬ (tot publiek)
Stelt dit u niet teleur? Hij ziet prachtige dingen die Bracht,
maar hij laft. Te veel nog. ¬ Hoe zal ik hem moeten bena-
deren. ¬ Stop met spelen jullie (tot muzikanten). Anders. Dit
keer geen vrouwenstem. | Abrosius | Abrosius herschikt de
muzikanten, geeft de vrouw een viool | A Speel iets lichts, een
wals, zorg dat er gedanst kan worden. ¬ Bracht. Bracht! |
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binnendringen en kleinere beesten in hem; nu weet ik wat
voor een huis ik heb gezien, onderweg. Eerst herkende ik het
niet, omdat het mij zo deed denken aan de ogen van mijn rij-
dier. Want wie het druk heeft met het temmen van iets wilds,
ziet al het wild om zich heen. Laat ik teruggaan naar dat huis...
| Onderweg | Op weg van Chamoi naar hier zouden veertien
mensen mij staande houden en vragen of ik het wel ver-
trouwde. Twee van hen zouden slagers zijn, vier van hen
vrouw en één zou ik herkennen als een bekend regisseur van
uitbundig theater. De overigen was ik vergeten te kennen en
zou ik daarom niet opnieuw kunnen plaatsen. Nu ik hier sta,
met het beest neergeslagen op de bodem, komen de twee
slagers het eerst bij me. Eén zie ik voor me lopen en één komt
me tegemoet. | De 1ste slager | Hij loopt voor me en blijft maar
linksaf slaan. Zijn ogen staan in de grond, zijn vleespak draait
eromheen tot hij zulke kleine rondjes maakt dat hij stilstaat en
omhoogkijkt. Mijn ogen stoppen zijn ogen. Anders waren ze
doorgeschoten, zo de lucht in gezoept. En dan was ik hem
kwijt geweest. Ik voelde me sterk en doortastend en wachtte
met spitse mond op zijn eerste woorden. Ik zou ze gelijk her-
kennen, nog voordat hij ze zou hebben gesproken. ¬ ‘Ja’, had
ik dan gezegd, ‘maar zie je niet dat je van binnen nog door-
draait...’. ¬ Hij bekeek zichzelf, waarbij zijn armen als kast-
deurtjes opensloegen. Linksaf en rechtsaf. ¬ ‘Hoe bedoel je?’
vroeg hij. ¬ En ik wees hem DAAR, op zijn draaiend hart dat
een rode tol was. Hij zag het ook en probeerde zijn hart tot
rust te brengen. De tol tolde zacht en hield er langzaam mee
op. | De 2de slager | De tweede slager kijkt over mijn schouder
mee. Zij is mij genaderd zonder op te vallen. We kijken naar de
tol die op de grond ligt. Blauw met rode soldaatjes. ¬ ‘En jij,
wie van die soldaatjes ben jij?’ vraagt ze me. ¬ Ik bekijk ze één
voor één. Het zijn er veertien. ¬ ‘Ik sta er niet op zal ik je zeg-
gen, jouw daarentegen herken ik in DEZE...’ en mijn vinger
drukt door het metaal de holle tol in. ¬ Even leek alles groter.
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binnenwenen ¬ Alle energie die mij normaal trappen op doet
rennen en zware dingen laat sjouwen ¬ Op zondag doet mijn
lichaam niets. ¬ Mijn gemoed regeert dan. ¬ En vertelt… | Ik
zou willen dat mijn hoofd van porselein was, dan zou ik het nu
willen horen versplinteren op het marmer van de tafel. Alle-
maal vlijmscherpe stukjes wit porselein die wondjes snijden in
de tere stukken van je voeten. Dat is wat ik voel, niet wat ik
wens. Het is bedoeld om duidelijk te maken hoe ik het ervaar
om zo hard en vastberaden over te komen. ¬ Ik ben verstopt.
Koekoek. ¬ In donzige hoogpol ¬ in hoopvolle baarmoeder-
zalen. ¬ Waarom ik mezelf afwijs? ¬ Ik wijs? ¬ Waarheen wil ik
me wijzen? ¬ Van me af, om me te behoeden voor verdere
mutaties van mezelf. | En nog meer vertelt mijn gemoed de
1ste dag | Ik word aangesproken door een man met anderhalf
oog. Hij speelt onderwijl met een hond, maar als je mij zou
zeggen dat het een wolf is, zou ik je geloven. Hij zegt me dat
hij teruggaat, naar huis. Zijn halve oog doet pijn. Zijn vrouw
zegt dat ze gisteren de sluizen hebben opengezet zodat al het
opgespaarde water nu over dit land vloeit. Tussen de vulka-
nen door. Zij moet de reis naar huis navigeren en zal daar wel
een paar dagen over doen. Ik pak een kaart en een rode stift
en stippel een mogelijke route voor haar uit. Ze kijken en
vinden het een goed plan. Slim uitgedacht. Opgelucht vervol-
gen ze hun weg. En ik heb een stuk land gevonden: een land-
kaart; en een rode stift, die was ik allang kwijt. | De 2de dag | Er
loopt een oude man over een stenen pad. Hij loopt al een paar
minuten en zingt af en toe. Hoewel het meer klinkt als een
lange aanmoedigingskreet om zichzelf te ondersteunen. Hij
loopt met twee stokken, aan elke hand één, om te voorkomen
dat hij valt. De weg loopt steil, traag omlaag. ¬ Met zijn kreten
probeert hij het huis dichterbij te halen. Hij probeert het huis
over te halen om naar hem toe te komen in plaats van anders-
om. ¬ Hij loopt nu al een uur. | De 3de dag | Tussen de twee
bergkammen door probeert een witte draak het dal in te
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[Bracht op] | B Ik hoor niets. ¬ A Dat klopt, het is stil. Zo stil als
mijn hart dat harder tolt dan de zon | B Waarom lach je? ¬ A
Omdat romantiek zo gemakkelijk is. ¬ B Vind je dat? ¬ A Zie je
die dansvloer waar zwierige mensen op dansen? ¬ B Op bok-
kepoten. Ik zie meer bomen dan een vloer. ¬ A Ah, een bos.
Een hoog rijzig bos. Hoger, nog hoger, tot de groene voos
tegen de blauwe lucht afsteekt. | [stilte] | En de wind laat zich
horen, rakelings waait het langs de gespannen punten van
Bracht en Abrosius. Koud en rillerig draait Bracht zich om en
weent. | Bracht | Ik ben op zoek naar mijn verloren land. Het is
zoekgeraakt toen er een zware storm voorbijkwam. Het rukte
eerst alle vrolijkheid uit de lucht, daarna werden alle oplos-
singen loeders genoemd; hoeren van het geloof. Het dak
vloog eraf en uit kwamen de muren, de kasten, het bedde-
goed, de lust, het goed fatsoen. Daarna trok de wind aan me
voorbij: de rest van mijn huis, mijn sieraden en kostbaarheden.
Mijn paradepaarden vlogen zo langs mijn oren. De verte in.
Nu ben ik op zoek, in een bootje met nummer 704 erop ge-
kalkt. Dat nummer schoot me te binnen, dat heeft betekenis.
Ik leg bij elk eiland aan om te zoeken naar brokstukken van
mijn land. Tot nu toe vond ik jouw en deze spelvloer. De rest is
nog ergens anders. | De 2de vrouw | En Bracht stapte in zijn
bootje, haakte het touw van de kant en plantte zijn spaden in
het harde water van de vrouwe van het meer. ¬ Een vliegtuig
doorboort de geluidsgrens. | Nog vier dagen en dan is het
zomer | Op een zondag, op weer een zondag met gezang
ergens buiten, roep ik: Ik kan niet meer, Ik kan het niet, hou
op, stop, bastante, basta! ¬ Maar de violen strijken door ¬ En
slijpen mijn borst los van mijn hart ¬ Ze trekken zich er niets
van aan. ¬ Melancholie, bedroefenis, realisaties. De zondag
graaft een gat, tot het zo diep is dat ik erin val als ik nieuws-
gierig word en erin kijk. ¬ Ik kan niet meer, neem mij weg, ik
wil opgaan in een tijdloze val waar niets meer moet. ¬ Op
weer een zondag gaat alle energie naar het overdenken en
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klauteren. Hij strekt zijn hoofd ver het dal in en met één klauw
vindt hij grip bij de laagste oprijzingen van de bergketen. Maar
de draak is van wolken en zijn hoofd lost telkenmale langzaam
op boven het dal en zijn klauw verliest steeds de sterke nagels
als hij de dalkant ingrijpt. Zo ijvert de draak zolang het koud is
in de bergen en warm in het dal. En zolang dat duurt zijn de
mensen in het dal gerust dat de draak hen niet zal deren. De
oude man heeft het huis bereikt en slaakt een zucht van
toegeeflijkheid. Hij zet zich neer op een steen naast het huis. ¬
‘Okee’, zegt hij, ‘jij hebt weer gewonnen, maar nu ben ik je
gast, dus verwen mij.’ | De 3de vrouw | Er was een vrouw in
mijn dromen die zei: ‘Zet niet je tent op het hoogste punt van
de heuvel, daar slaat de bliksem in.’ | De 4de dag: zomer | De
Vijgenboom ¬ die vol verstopte adamspiemels hangt ¬ draagt
de vruchten nog taai groen ¬ maar hij is de dichtstbegroeide
soort in een tuin vol dunnere. ¬ ‘Waarom ben je me komen
halen?’ vraagt de vrouw die me het huis aanwijst op mijn
hand. ¬ ‘Omdat ik de weg kwijt was.’ | Ik beken de waarheid
¬ ‘Mijn rijdier is gesneuveld en ik ben nog maar net op weg,
dus heb ik hulp nodig.’ ¬ ‘En is mijn hulp nuttig?’ vraagt zij. ¬
Ik aarzel en vang tenslotte maar de woorden die almaar
voorbijkomen: ¬ ‘Eigenlijk wijs je mij de weg in mijn eigen
hand, ik ben waar ik al bekend was te zijn. Wat in mijn hand
gegrift staat is gebeurd. Ik krijg nu de raad van je om dit
gedwee te volgen, maar ik zal het niet doen.’ ¬ ‘Dus is mijn
hulp om niets, ¬ waarom riep je me…’ | … | ‘Ik riep je niet ¬
iemand heeft je naar mij toe gebracht.’ ¬ ‘Wie?’ vraagt de
vrouw. ¬ ‘Abrosius, Hij voorspelde jou en na jou weer
anderen.’ ¬ ‘Wat ben ik dan voor je?’ | De tweede slager! | En
daar schoot een kogel in doorzichtige stroop voor me uit.
Rennen! Kwam er bij me op. Ren voor mijn leven, want als ik
omkijk wordt mijn werkelijkheid een lijk. Dus ik rende van haar
weg. En van het beest en van de zandwoestijn | Pschy-
chologie van de ruimte | Zij zei dat ze even wat meer tijd
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op zichzelf wilde zijn ¬ Ik hoorde dat ze een enorm gevaar
beschreef ¬ Zij zei dat ze niet goed kon uitleggen hoe het in
elkaar zat ¬ En ik hoorde dat het enorme gevaar op een onbe-
kende plek zat ¬ Zij zei dat ze zich onhandig voelde ¬ bang
was dat ze me pijn zou doen ¬ Ik hoorde dat het enorme
gevaar een gevaarlijk beest was dat in één of ander gat ver-
borgen zat ¬ Zij zei even niets meer ¬ En ik verstijfde en
maakte mezelf zo klein, stil en onmerkbaar mogelijk om niet
de aandacht te trekken van het onbekende beest op de on-
bekende plaats ¬ Zij zuchtte en keek me aan, vroeg of ik het
begreep ¬ Ik bekeek haar vanuit een verte, tussen ons lag het
land waar het beest woont ¬ Zij voelde zich bezwaard ¬ Ik
voelde me angstig | Als ze zou zeggen dat het monster eigen-
lijk niet bestaat zou ik schoorvoetend het land van het beest
tussen ons in verkennen maar ik zou het niet vertrouwen ¬ Als
ze zou zeggen dat het allemaal niet zo erg is ¬ Zou ik haar
wantrouwen, want dan heult ze met het beest en voeren ze
samen een complot ¬ Alleen als ze een paar dagen zou wach-
ten en dan zou zeggen dat het beest verdwenen is, en ik zou
kunnen vertellen hoe vreselijk bang ik wel niet was en wat
voor een uiterlijk dat beest had gekregen in mijn gedachten,
dan zou ik het land tussen ons in over durven om er nooit meer
naar terug te hoeven | Maar zo werkt het niet ¬ Want zij weet
van geen beest ¬ En ik in feite ook niet ¬ Ik zal verdwalen in
een land van een ander ¬ Zonder dat de ander bestaat ¬ Zij is
niet de ander ¬ Wie is de ander ¬ Waar is de ander ¬ Hallo ¬ Ik
begin weg te vallen ¬ Eerst bekruipt me een koudegolf ¬ Dan
hoor ik een stilte ¬ Mijn handen lijken mijlenver weg ¬ Zij zijn
al in het land van de onbekende ander ¬ Mijn geest verzet zich
hevig ¬ Nauwelijks in staat weerstand te bieden ¬ Red mij ¬ Ik
geloof dat ik ga verdwijnen ¬ Op een plek waar je alleen maar
kunt verdwalen | Ik en zij ¬ Het duizelt me ¬ Ik en zij ¬ De
ander ¬ Het land van de ander waarvan ik denk dat zij de
ander is ¬ Wat voor een brug is nu nodig om deze zwijgende
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paniek te passeren ¬ Het zwart valt over me heen ¬ Maar
knettert als zilveren sterretjes toch nog even weg | Oké ¬ Dit
was een voorproefje ¬ Ik kan me nog bedaren ¬ Als ik nu
rustig blijf ¬ Ik vraag haar hoe ze denkt me pijn te zullen doen
¬ En zij ¬ Is zo verbaasd door deze vraag ¬ Dat ze een beetje
lacht en snikt tegelijk | Zij: ‘ik weet het eigenlijk niet ¬ Ik wil je
niet verliezen.’ | PAF ¬ Weg land, weg beest, weg onbe-
kende plek ¬ Mijn op hol geslagen gedachten worden ver-
tederd door deze eerlijkheid ¬ En strijken als een veer van een
lange val neer ¬ Ik kijk om me heen ¬ Drie dagen zijn voorbij ¬
Sinds ik haar hoorde zeggen dat ze wat meer tijd op zichzelf
wilde zijn. | Tijdruimte | In de tijd bestaat alles ¬ op ieder
moment is alles aanwezig ¬ als ik het niet ben die niest, dan
doet iemand anders dat ergens wel ¬ als bij ons de zon niet
schijnt, dan ergens anders wel ¬ zo wordt er altijd geniesd ¬ en
schijnt altijd de zon ¬ aan de lopende band ¬ als een ononder-
broken fenomeen. | In de ruimte beweegt de tijd ¬ ruimte
splitst de tijd op ¬ en verdeelt op die manier ¬ het ononder-
broken niezen en zonneschijnen ¬ in partjes met een bepaalde
maat ¬ als de maat van deze partjes te groot wordt ¬ dan krij-
gen we argwaan en denken we dat er iets aan de hand is ¬ dat
het wel héél toevallig is dat er zoveel van hetzelfde ¬ op het-
zelfde moment in dezelfde ruimte gebeurd. | Als wij in staat
zouden zijn met de tijd mee te reizen ¬ om daarmee in een
bepaalde toestand ¬ (bijvoorbeeld zonneschijn) ¬ te kunnen
blijven hangen ¬ dan zouden we enorme ruimtesprongen
moeten maken ¬ dan zouden alle ruimtelijke obstakels ¬ soe-
pel gepasseerd moeten kunnen worden ¬ en ook zouden we
het patroon van de tijd ¬ die zich door alle ruimten baant ¬
moeten kunnen volgen. | Dat proberen we met onze snelwe-
gen, vliegtuigen, satellieten en databanken te doen ¬ wellicht
heel onbewust sturen wij onszelf erop aan ¬ de scheiding die
ruimte maakt om onze tijdsbeleving op te heffen ¬ zodat wij
eens in staat zijn alle ruimte te vergeten ¬ en een tijdpluis te
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vervoerbare woningen op verlaten stukken rails, observatie-
nederzettingen in afgesloten natuurgebieden, clumps van
huizen in een veld van stalen palen, waar de bliksem inslaat.
Zoiets. Alle plekken die normaal gesproken niet doelwit zijn
van meervoudig grondgebruik komen op die manier met hun
specifieke eisen in aanmerking voor wild bouwen. | Niet ge-
makkelijk, maar wel bouwen. | Brief aan Hermes | be-
treft: hoe houden we het droog. | Beste Hermes | Toen ik het
erg nat had, kon ik mezelf er gemakkelijk toe zetten de fik erin
te steken. Gewoon wat felle vlammen eronder en wat vochtig
en stromend was werd hitsig en verdampte. Dan brachten we
het verdampte in de vorm van witte pluimige wolken naar
elders, waar er een tekort aan nat was. Simpel was het en nie-
mand klaagde. Totdat zij kwamen. Zij wilden niet wachten tot
het te nat was, zij wilden voorspellen waar en hoeveel nat er
zou zijn om het ongewenste teveel in tunnels en labyrinten
weg te schuiven. ¬ Maar ik doe daar niet aan mee. ¬ Onzin. ¬
Wie zorgt er dan voor het ophitsen om het naar elders te
brengen? Bij mijn weten is nat niets anders dan een grond-
gebonden bewegende materie. Van hoog vallend en dan zo
snel mogelijk op zoek naar de extase van het deinende volk,
waarin alle druppels gelijk zijn en als één massa machtiger zijn
dan het hardste materiaal. Deze vorm van zingeving en bewe-
ging heb ik altijd één van de meest geslaagde creaties
gevonden. En eigenlijk zijn zij, de voorspellers, vanuit dezelfde
gedachte vormgegeven. Ik had alleen nooit gedacht dat ze
zich zouden hechten aan een plek en dus niet meer zo be-
weeglijk zouden zijn. Een paar starre zittenblijvers kon ik nog
wel aan, maar nu zijn het er geen paar meer. ¬ En zo ergeren
het nat en de zittenblijvers zich aan elkaar. ¬ Wat me nou het
meest verontrust, mijn beste Hermes, is dat ze langs elkaar
heen blijven leven, de één laat de ander voorgaan, houdt
deuren open, zet een route af om de richting om te buigen.
Maar wat een cynisme !. Dit is tegen het principe van samen-

115
plukken om mee te reizen ¬ naar de stemming die je verkiest.
| Hoe bouwen we wild ? | Stel dat wild bouwen aan een
romantisch ideaal beantwoordt ¬ één van kneuterige gezellig-
heid en verantwoordelijke chaos; ¬ dan kan er wat mij betreft
al een heleboel gezegd worden over de voorwaarden van wild
bouwen. | Maar als wild bouwen meer aan een onvermijde-
lijke schikking beantwoordt ¬ één van meewaaien met de
wind van vooruitgang en ‘camp’ -interpretatie van schoon-
heid; ¬ dan wil ik er niet eens wat over zeggen, behalve dat
het me een fatalistische depressie lijkt van ontwerpers. | Dus
het eerste dan maar. ¬ Laten we bouwen in de rivier, met een
staketsel van palen die eilanden dragen en bruggen daartus-
sen. Omdat bouwen in de rivier niet gemakkelijk gaat is het
zaak slimmigheden te verzinnen die het gevaar van het water
beperken en de schoonheid van datzelfde water beleefbaar
houden. Deze moeilijkheidsgraad zorgt voor een skeletbouw
die in de noodzakelijke basisbehoeften voorziet. Om wild te
bouwen heb je een kader nodig dat net genoeg eenheid
schept om verbanden te zien, maar vooral veel vrijheid geeft
aan individuele expressie. Wild gebouw zou dus kunnen
groeien op de staketsels in de rivier. | Als we wild zouden gaan
bouwen op zomaar een plek, zeg een zandplek, dan zou er
geen gemeenschappelijke – onvermijdelijke – deler zijn om
verbanden te scheppen. Alle verbanden zouden conceptueel
of anders intellectueel gezocht moeten worden, wat niets te
maken heeft met bouwen, enkel met wild zijn. Wild bouwen
zou dan zoals nu ook het geval is vooral een discussie blijven
over de verbindende factor binnen alle wilde en – op zich –
aantrekkelijke beelden. | Maar dat slaat de plank mis, als we
tenminste op een serieuze manier plannen willen maken voor
wild bouwen. | Mijn voorstel is dus om een calamiteit als uit-
gangspunt te nemen voor een dorp van expressie. Een terp
midden in een laagland, een palendorp in de rivier, een
hangende groep woningen aan hogere gebouwen in de stad,
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sneller, stabieler ¬ heeft het dan een kwaliteit waardoor het
kan reageren op iets: het andere… ¬ Is er iets nodig om
reactief te zijn ¬ Of is het slechts een gemakkelijke manier om
op te vallen, zonder dat er innerlijke krachten mee verbonden
zijn? ¬ Is dus ¬ iets dat opvalt ¬ en dus ¬ iets lijkt te hebben
wat een ander iets niet heeft ¬ per altijd drager van reacties?
Drager van-zichtbaar-merkbare-kwaliteit? | Is iets wat zwijgt
in uiterlijkheid: ¬ Minder vet is, minder lang, breed, snel en
stabiel… niet reactief? ¬ Antwoord maar | En dan nu: nog een
reactie | Landschap als een veld van slachtingen: ¬ Het land-
schap van fenomenen die meedingen naar kwaliteit ¬ Een
ruimte van vergelijkingen ¬ er vallen af ¬ ontstaan uit krach-
tige samenkomsten ¬ en vluchten als het kan | Of als een
figuur met vormen: ¬ Het landschap van dingen zonder reac-
tie ¬ Een figuur van dingen met in- of uitgekiemde kwaliteiten
¬ Door op te letten zie je ¬ of het één of het ander vormen ¬
alles even belangrijk | Landschap is het begin van inspiratie ¬
Altijd vervuld van een horizon ¬ Met meer lucht dan aarde in
het vizier ¬ En maar blijven kijken naar de aarde Maar hoezo
dan… ¬ Dat ongelooflijke fenomeen lucht. Hoe je ook kijkt,
het gaat en verandert, altijd maar door ¬ Het bewijs van ver-
gankelijkheid hangt boven me ¬ Maar wij blijven maar kijken
naar de aarde ¬ Hoe kom ik zo koppig, zo vol besef van mijn
voeten, ik kan toch ook met mijn handen lopen ¬ of rollen ¬
waarvoor aarde ¬ hoe kan ik groenten telen in de lucht. |
Aarde is te dicht om je snel in te bewegen ¬ waar de lucht me
inhaalt verslik ik me in de aarde | en zoveel aarde is er niet ¬
geloof het of niet ¬ nog veel ¬ veeeeeel meer water is hier ¬ in
de schaduw van het papier zie ik mijn herinnering van het
water ¬ net als de lucht ¬ altijd ¬ altijd veranderend | het
geheim ¬ is de verhouding die het heeft met de tijd ¬ water is
sneller ¬ zo rap als lucht ¬ het haalt mijn leven miljoenen keren
in ¬ aarde is daarin miljoenen keren langzamer ¬ zijn lange
vormen snel ¬ en punten langzaam ¬ nieuw is snel en lang ¬
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werkende krachten. Met de energie van de ergernis die bei-
den nog steeds hebben, beschadigen ze elkaar. Aangezien
beiden echter volgens hetzelfde principe zijn vormgegeven zie
ik wel mogelijkheden om het principe van samenwerkende
krachten te bereiken door het mechanisme van het conflict. ¬
De meeste conflicten leveren energie op voor nieuwe schep-
pingen. Zo ook nu. ¬ Het nat, met de voortdurende beweging
en de voorspellers met hun koppige nederzettingen veroor-
zaken op de raakvlakken een conflict van tegengestelde
krachten. De wil van het nat om te bewegen is zo groot dat
het voldoende raderen aan het draaien zou krijgen om daar-
mee een fik te maken die zo intens is dat alle nat verdampt en
de bodem verlaat. Ik drijf de wolken dan als vanouds naar de
gebieden met droogte. ¬ Dit wil ik voorstellen: laat een aantal
voorspellers jouw boodschap krijgen die de bovenstaande
ingeving bekend maakt, zodat zij op strategische plekken (zie
kaartje) een aantal van de volgende machines bouwen (zie
tekening). | Met vriendelijke dringendheid, ¬ Neptunus | Uit
het epiduraal van mijn fascinaties 1 | Het eerste land-
schap: ¬ Eén van de vele zonnen kwam op in Kajerte, waar de
kraaien de muur bevolkten, waarachter niemand meer wist
wat te verwachten was. Waar alleen de wolken over de muren
konden en weer terugkwamen maar zelden vertelden wat ze
konden hebben gezien. ¬ Hadden zij wat gezien… | Verhalen
voor bij een ronde haard ¬ Als er iets is in het begin, dan is het
wel landschap ¬ Wat is er anders dan dingen tegenover
dingen onder andere dingen, erboven zwevend of het voor-
bijschietend… wat is er anders dan dit, als iets begint. Eerst is
er iets, dan komt pas de reactie, en veel ¬ veel ¬ veel later pas
het manipuleren ¬ Maar eerst is er dan landschap. ¬ En dan de
reactie ¬ Gaat er iets boven het ander, voor het ander, in
plaats van het ander, in contrast, tegendeel of meegaandheid
met het ander? Is reactie altijd? Heeft alles het vermogen om
reactief te zijn? | Als iets er vetter uitziet ¬ langer, breder,
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niet eens volledig niks is. We zijn het niet, maar omschrijven
onszelf wel als nihil. Als void, soep of complexe werkelijkheid.
Wie waren verantwoordelijk voor de toevoeging van het nihi-
lisme aan het al bestaande barokke en romantische? Spenget
en Nietzsche ? | ‘maar de eerste is plat uitgedrukt slechts de
misgeboorte van de tweede. En Nietzsche, wiens min of meer
beperkte denken inderdaad de wanhopige hoop heeft gevoed
van schrijvers, schilders en musici die voortaan helemaal
wees zijn, die is er niet in geslaagd het ‘niets telt meer’ van
zijn pathos te ontdoen.’ | Resultaat van deze menging is dat
ons fragmentarische leven en onze complexe werkelijkheid
niet breekt met, maar juist de romantische en systematische
herkomst versterkt. We denken dus te leven in een moderne
tijd. Maar we denken ons overmoedig. We leven in een tijd
waar DE ZONE overal is. Dat is gordel in het Grieks, noch
land, noch stad, maar een ander soort plek die niet voorkomt
in het register van plaatsen (STALKER verfilmd door
Tarkovsky). Het zijn de voorsteden, uitbreidingen buiten de
gronden van het centrum, zelfs buiten de contouren van de
ringweg. De uitdrukking van de voorsteden is die van de
klacht: Wij wonen nergens meer, noch buiten, noch binnen.
De klacht verweesd te zijn. In de wateren van de afgrond
worden wij verliefd op onszelf. En we bezingen het inmiddels
luid, tot in het hart van de moderne metropool; en als we niet
uitkijken tot aan het mondiale zenuwstelsel van de virtualiteit.
Het begon deze eeuw met liedjes zonder kop of staart, waar-
mee we de dichtkunst ontregelden. Werken die zich om-
ringden met een afstand tot alles. Het verschil tussen natuur
en kunst viel weg. Bij gebrek aan natuur is alles kunst of
kunstgreep. Ontwikkeling wordt een abstract idee, een
woord voor bestuurders die niets meer besturen. De voorstad
is het voortdurende achteraf van het onderzoek dat de
westerse geest heeft ingesteld naar de gemeenschap en de
bewoonbare tijd-ruimte. Deze ruimte heet DE ZONE, deze
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oud is als een punt tussen lange nieuwen ¬ hoe nieuw ook, zo
puntig als oud nooit. | Synchrone omlooptijd is de beste be-
schrijving voor datgene wat ik probeer over te brengen. De
loop van de tijd om je te realiseren, om in verband te kunnen
brengen met je persoonlijke omlooptijd… ¬ Stel, ik plant een
boom ¬ Ik wacht ¬ Net zolang totdat de snelheid van de
boomgroei zich verhoudt tot mijn eigen omloopsnelheid ¬
niet zo snel als lucht ¬ maar op de aarde-manier | Ook als ik
een nieuwe woonwijk beschouw heeft dit een omlooptijd die
zich verhoudt tot onze eigen omlooptijd. Tel op: boodschap-
pen doen 2x per week + kinderen krijgen 2x per leven + ruzie
met de buren 2x per verhuizing + nieuwe uitbouw willen 1x
per huis = bouwplan | Zo geeft landschap mij tijdsreferenties
¬ naast vorm ¬ kleur ¬ en ¬ perspectief | dat wil zeggen ¬
landschap zet het ijkmoment en het tolerantievermogen. |
Postmoderne fabels (in gesprek met Lyotard) | More
matter with less art | In tegenstelling tot de bijbel, die stellig is
en vrijwel oninterpreteerbaar; die met behulp van wetten en
symbolen zegt waar geluk is en waar niet… leef ik al zo’n 25
jaar in een omgeving die alleen maar interpreteert, die wetten
en symbolen door elkaar haalt en die nooit precies kan zeggen
waar geluk is en waar niet. Maar dat is iets van langere tijd, dat
duurt al vanaf de romantiek, zo’n tweehonderd jaar geleden.
Dit is niet de moderne tijd, modern is maar een stijl, een
maniertje. Op toneel worden alle maniertjes je afgeleerd om
vervolgens andermans maniertjes te imiteren. De modernen
imiteren zichzelf, zoals ze het liefste, het zuiverste zouden wil-
len zijn. Zij kennen alleen zichzelf. Deze tijd is de barok met
zijn zoeken naar essentie en stelselmatige ananlyse. Met zijn
geloof in beheersing. Deze tijd is ook de romantiek met haar
idylle en haar maniertjes om te s(t)imuleren. Een kaars als sym-
bool voor het heilige licht. Alle materiaal heeft waarde en
esthetiek doordat het verwijst naar idylle. En deze tijd is vooral
ook het resultaat van het nihilisme. Een angstig nihil zodat het
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beter aansluiten bij de huidige behoeften en meer rekening
houden met de subtiele kennis van voorheen. Jurisprudentie.
¬ Een 1.2 -versie kan de nu bestaande 1.1 vervangen door
niet meer uit te gaan van een onstuitbare economische groei.
Omdat die groei nu best nog wel voorkomt maar niet meer de
interesse en bevrediging opwekt die we wel missen. We
spelen het spel nu weer idealistischer en onrendabeler. | Rode
haren ingekapseld, kritiek gewenst | De taak van kritiek is:
precies elk tekortschieten van het systeem op te sporen en aan
de kaak te stellen. Het is opmerkelijk dat die kritiek ervan uit-
gaat dat emancipatie (van welke groepen dan ook) voortaan
een taak van het systeem zelf is, en dat het systeem de kritiek
van welke soort dan ook nodig heeft voor het effectiever ver-
vullen van die taak. Op die manier transformeren geschillen in
gedingen. Dus van kwesties van geloof in gerechtelijk te be-
argumenteren overtredingen. Inlijving dus van het geloof. Dit
voorvoelen rode haren en ze worden opgejaagd tegen alom-
vattende hekken of zachte handen of open armen. Met nog
maar één uitweg: redeloze agressie. Tegen jezelf of anderen.
Voor de weinig gelukkigen is er nog een tweede uitweg: die
van de verbeeldingskracht. Vorm geven aan je rode haren
onderhoudt ze ook. Op die manier kun je jezelf onderhouden
in het gehoor geven aan je kritische behoefte zonder naar bui-
ten te gaan om te schoppen. | Het geschil, het geding | Er be-
staat dus een verschil tussen een geding en een geschil. Het
erkennen van dit verschil zal vele oorlogen en agressie ver-
ijdelen, maar het is een moeilijk verschil. De reden waarom het
zo moeilijk is ligt aan de voet van de doelstelling van ons ge-
loof in democratie. Diep graven dus en veel pijn. Geestelijke
pijn om zoveel dingen die we hebben bereikt te relativeren ten
gunste van een levendige mondiale samenleving. Als we dat
tenminste willen. Maar dat willen we. We willen immers inter-
net, universele mensenrechten en een goede verstandhou-
ding tussen natuurlijke processen en menselijk gedrag. ¬ Nog
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tijdsbeleving heet HET MOGELIJKE. ¬ En nu dreigen we te
ontsnappen aan tijd en ruimte omdat het immateriële meer
aandacht heeft dan het materiële… | Rode haren, de tijd van
de krijger | Het nihilisme verwoordde de ontevredenheid en
verhief deze tot een staat van zijn. Vanaf dat moment was het
toegestaan ontevreden te zijn. Deze toestemming om een
naargeestig aspect van de mens te waarderen is de basis voor
de tijd van de democratie en de vrije markt. Alleen met oog
voor de beide kanten van onszelf kunnen we het systeem van
winnen perfectioneren. Winnen wilden we altijd al, maar sinds
het nihilisme kunnen we op zowel het materiële als het im-
materiële invloed uitoefenen. Wij erkennen nu ook onze
donkere wateren en beschouwen deze ook als vooruitgang.
De Grieken kenden nog geen existentiële angst (vrees om de
angst van het bestaan). Wij nu wel. ¬ Over het geheel geno-
men werkt het democratisch systeem volgens de regels van
een spel met meerdere winnaars. De regels bepalen voor ieder
domein welke elementen en gedragingen zijn toegestaan. Het
doel van het spel is gemiddeld te winnen. Aan de strategie is
alle vrijheid gelaten. Het is verboden de tegenstanders te do-
den. Deze vorm van spel heeft een duidelijke voorgeschie-
denis en mogelijk ook een duidelijke toekomst. De voorge-
schiedenis is tussen de regels door te lezen in de christelijke
belofte dat er een hiernamaals bestaat als je de vele hobbels,
die bij elkaar het leven heten, hebt genomen. Een spel met een
duidelijke beloning en duidelijke obstakels. De hedendaagse,
vaak atheïstische, variant ervan radicaliseert deze spelopzet
door te stellen dat je wint door een winnende strategie te
hanteren. ¬ Dat wat betreft de voorgeschiedenis. De toe-
komst heeft wat mij betreft niet veel meer variatiemogelijk-
heden dan een update naar versie 1.2. Maar een geheel
nieuwe spelopzet (2.0) is ondenkbaar met zo’n duidelijke
geschiedenis. Op dit moment is het ook niet mijn persoonlijke
uitdaging deze 2.0 -versie te ontwikkelen, want een 1.2 zou
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een keer ¬ Een geschil is een kwestie van geloof, intuïtie,
overtuiging, onbeargumenteerbaar, de wil om in iets te ge-
loven. Als hier een conflict over ontstaat kun je die alleen op-
lossen door overreding en overtuiging. Een geding is een vol-
gens de opgestelde regels te controleren kwestie, daarom
moet iedereen in principe meebeslissen over deze regels, hoe
kleiner de groep waarvoor de regels gelden, hoe gemakke-
lijker we de regels custom-made kunnen maken. ¬ Kwesties
die nu vaak een geschil zijn worden als een geding behandeld.
Bijvoorbeeld het probleem met mensen die uit overtuiging
hun land hebben ingeruild voor het onze. Conflicten met deze
mensen zijn die van een geschil, niet een geding. Wij kunnen
asielzoekers niet wettelijk behandelen en onze omgang met
het conflict van een geschil schiet tekort, waardoor er veel
pijn, wantrouwen en wraaklusten worden opgeroepen. Of dit
het lot is van onze democratie met verschillende godsdiensten
en een overkoepelende wetgeving, is de vraag. Het is beter
eerst te bepalen of de kwestie als een geding of als een geschil
behandeld moet worden. Steeds vaker zal deze vraag belang-
rijk worden. | Uit het epiduraal van mijn fascinaties 2 |
Soms voel ik niets, of ik voel zoveel dat ik niet maar kan kiezen:
wat te voelen, wat te doen, hoe te reageren. Reactie is een
aangeleerde kwaliteit die in wezen agressief is en per om-
megaande jezelf de poten onder je stoel schopt. Ik bedoel dit
boos. | 122, boven | Iedereen zal zoiets wel kennen, een groep
bollen die om je heen suist als je koorts hebt. Een lange tunnel
die ronddraait als je in paniek raakt, een brandende staaf door
je kruin, door je rug tot in je maag als je iets dodelijks beseft. ¬
Waar komen ze vandaan deze vormen in visioenen… ¬ Wat
een sterke beelden ¬ En zonder hiërarchie! ¬ Allemaal ervaren
als landschappen van vormen. | Voor mij geldt dat krachten
alleen bestaan als composities van ongedefinieerde dingen.
Als vormen een vormpatroon gaan aannemen met kop staart
romp ogen en een bek, dan vloeit de kracht eruit. | 122, onder |
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Muziek heeft daar geen last van. Muziek heeft een blijvende
levendigheid zonder voorgekauwde beelden. Muziekstukken
kun je telkens weer spelen, het ontwerp wordt gemaakt, her-
schapen bij iedere uitvoer. | Beelden zijn daarentegen fragiel
en worden gemakkelijk aangezien voor dingen die je uit kan
persen om de bevrediging eruit te halen. | Moeilijk uit te leg-
gen. | Een beeld is per definitie dood ¬ de blik die beelden ziet
kan echter levend zijn. ¬ Een landschap kan zo’n blik trainen,
want landschap heeft 80% onbedoelde beelden. ¬ En onbe-
doeld is je weg naar leven. | Onbedoeld ¬ het ‘per ongeluk’ ¬
houdt je scherp. | Stel je bouwt een dorp bij het water ¬ zodat
na een paar overstromingen je het dorp op palen bouwt ¬ en
je trots bent en achteroverleunt ¬ en lang ¬ lang ¬ Gebeurt er
niets bedreigends. ¬ Maar dan steekt er een wind op ¬ or-
kaankracht! ¬ En blaast alle huizen van de palen. ¬ Welke
kracht zorgt ervoor dat je ook hier weer bovenop komt. ¬ Wat
houdt je levend als je dorp van de andere kant bedreigd
wordt. ¬  Welke andere kant… | 124, boven | DEZE kant |
Kunst houdt je aanpassingsvermogen levendig ¬ laat je het
onverwachte zien aankomen ¬ laat je het voor onmogelijk
gehoudene zien ¬ laat je zinnespelen op andere thema’s ¬
deelt geen lakens uit hetzelfde pak ¬ zonder dat… geen
levensverwachting. ¬ EN WAAR HEEFT KUNST DAT
DAN VAN? | Van landschap. | ¬ Of anders… ¬ Niet van
deze planeet. | 124, onder | LNDSCHP | In echt landschap
verdwaal je zeker ¬ met je ziel word je weker ¬ van gevaar en
ongeregel ¬ zoveel sterker, heel bedreven | als ik daar alleen
zou staan ¬ zou ik zeker ten onder gaan ¬ met alles wat ik had
¬ sta ik onbewapend stom ¬ veel verleden nakko heden ¬ ik
die zoveel kon | Keuze | Als ik voor mezelf kies word ik
poëtisch | De tijd dat ik mezelf leerde kennen ¬ zat vol
anderen ¬ er waren dagen dat ik de boel zo kwijt was dat ik
overal een kloof voor me zag ¬ en er waren opgewekte dagen
¬ waarin ik trots en vol goede moed anderen kon vertellen
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over de kloven die ik had gezien en de kracht die ik daardoor
heb opgebouwd ¬ maar daarna ¬ na zo’n vijf gesprekken ¬
merkte ik dat het meer ging over hoe ik zou willen zijn ¬ dan
dat ik werkelijk was. | Droom 2 | 132, boven | De eigenaar
van de rustplaats tussen de vulkanen wil niet dat de man met
anderhalf oog betaalt voor zijn verblijf. Maar de anderhalf oog
voelt zich daardoor mank en toe aan zijn laatste dagen (die
hem worden geschonken door allen die wel blijven in dit
oord). De eigenaar wil echter zijn grond schoonwassen door
geen geld aan te nemen van de anderhalf oog. Ze ruziën.
Uiteindelijk verdwijnt er geld in de pot voor de hele commune
en belooft anderhalf oog de eigenaar een eeuwige verblijf-
plaats in zijn thuisplaats (als de eigenaar eens besluit daarheen
af te reizen). Ze glimlachen. Allebei teleurgesteld in hun vrij-
gevigheid en allebei moegestreden met hun goede bedoe-
lingen. ¬ Ik drink mijn laatste lauwe thee en zie uit naar helder-
heid. Hoe vermoeiend vrijgevigheid kan zijn, hoe oud en on-
beholpen het je kan maken. | 132, onder | Droom 3 | Het ge-
weld viel met 69 doden ¬ en ik zwom op het droge ¬ waarop
de doden vielen | arm na arm ¬ baantjes maken in de zooi van
neergekwakte lichamen ¬ maar het menselijke lichaam is niet
gemaakt om rechte banen mee te maken ¬ dus nog steeds lag
alles schots en scheef | pas toen ik heel ¬ … ¬ heel hoog
boven mijn droge vijver vloog ¬ zag ik rechte banen ¬ van één
en hetzelfde lot ¬ ingebrand ¬ geschoren tussen de oren: |
‘ons leven is geen droom ¬ maar het moet en zal er ¬ mis-
schien één worden’ | Beeldscenario voor een theater-
stuk getiteld ‘De Dialoog’ | Publiek komt de zaal bin-
nen. ¬ Er klinkt muziek, vrolijk, tintelend licht: een strijkkwar-
tet. ¬ De verlichting boven de zaal is zoals je die verwacht bij
de aanvang van een theaterstuk: niet te kil, een beetje warm
maar niet te rood. ¬ Het licht boven de spelvloer is diepblauw
bijna indigo wat afgewisseld met fel blauw, turquoise, alsof je
naar een groot aquarium kijkt vanuit een met zon verlichte
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kamer waarvan de tuindeuren openstaan. Op de spelvloer is
een tafel te zien, vier stoelen, een hangende lamp en de
achterwand is van vloer tot plafond, van links naar rechts
bedekt met foto’s, brieven en flyers, niets ingelijst: opgeprikt.
Je ziet mensen rondlopen, langslopen, druk kletsen, lijkt wel
een feestje met een duidelijk gespannen sfeer. Maar je hoort
ze niet. Je bekijkt ze door een cellofaan dat aan de voorkant
van de spelvloer is opgespannen, verticaal, strak gespannen. |
Publiek is binnen ¬ en bekijkt dit tafereel ¬ zaallicht uit, muziek
houdt op met spelen ¬ alleen bedompte stemmen zijn nu te
horen ¬ die van de feestende mensen ¬ spanning loopt op. ¬
Een acteur – jongeman, krachtig uiterlijk, vastberaden blik
maar duidelijk gepikeerd – maakt zich los van het gezelschap ¬
loopt naar voren en brand aandachtig zijn sigaret uit tegen het
cellofaan ¬ cellofaan scheurt open en het geluid van de massa
stroomt de zaal in. | De meesten mopperen wat en drinken
hun glas in één teug leeg, zetten dit op de tafel neer ¬ anderen
zwaaien direct ’dag’ en verdwijnen in de coulissen. ¬ Alleen de
jongeman, een jong meisje – dat als verstopt achter de
menigte te voorschijn komt, geïnteresseerd starend naar de
wand met foto’s – en twee nog kibbelende mensen - een man
en een vrouw – blijven achter. ¬ Het licht verandert even in
rood en daarna in een gelige tint, helder, alles belichtend. ¬ De
man en vrouw hebben een meningsverschil dat tot een obses-
sieve manier van wederzijds overtuigen is opgelopen, doof-
stom voor alle gebeurtenissen om hen heen. ¬ De jongeman,
vooraan, stelt zichzelf voor als Aragon en vertelt – door het
geruzie achter hem heen – over de situatie. Hij legt uit dat het
meisje de dochter is van de ruziënde man en dat de vrouw de
zus is van de man. Hijzelf beschouwt zich een vriend van de
man. ¬ Hij vertelt ook dat hij zichzelf heeft voorgenomen niet
langer te tolereren dat het meisje de dupe wordt van het
meningsverschil. | Als Aragon ophoudt te praten stapt de
man uit het conflict met de vrouw en roept tegen zijn dochter

dat ze gaan, omdat tante ze blijkbaar niet meer wil zien. ¬
bijna zijn ze de spelvloer af als Aragon zijn vriend tegenhoudt
¬ de zus is zichtbaar ontmoedigd en krachteloos ¬ maar de
aanhouding van Aragon geeft haar weer energie ¬ een blik-
wisseling tussen haar en Aragon is genoeg om een serie
handelingen op te starten: ¬ ze schuiven twee stoelen bij de
tafel, zetten de man op de linker. Aragon haalt een rol zwarte
gaffeltape van achter de coulissen en tapet de man vast aan
de stoel ¬ zijn handen en armen vrij genoeg om gebaren te
kunnen maken ¬ het meisje bekijkt nog steeds de achterwand
en vraagt zich bij één van de foto’s af wie het is ¬ als de man is
vastgetaped antwoordt Aragon dat dat haar vader is toen hij
zo oud was dat hij haar kreeg ¬ de vrouw zet zich neer op de
rechterstoel en laat zich op dezelfde manier vasttapen als haar
broer ¬ Aragon knipt de lamp boven de tafel aan – alle licht,
behalve dat van de lamp valt weg – ¬ het meisje schrikt, gilt
een beetje en vraagt wat er gebeurt ¬ de vrouw zegt dat ze de
boel eens uit zullen praten ¬ Aragon zet een schaaltje gesne-
den limoenen, een mes, een fles tequila met twee glazen op
tafel. | Er volgt een gesprek tussen de vastgetapete broer en
zus waarbij ze elkaar vertellen wat ze werkelijk vinden ¬ het
meisje en Aragon bekijken de situatie vanachter de tafel,
staand ¬ omdat de man en vrouw niet zelf de tequila in kun-
nen schenken en opdrinken doen Aragon en het meisje dat
voor ze ¬ vaak ontstaan er in de dialoog situaties waarbij één
van de twee weg zou willen lopen of agressief rond zou willen
slaan, maar de tape belet ze dat. | Af en toe vraagt het meisje
ze wat en uiteindelijk concludeert zij dat er één vraag onge-
steld en onbeantwoord is gebleven ¬ namelijk wat zij, het
meisje, ervan vindt ¬ dan wordt het licht weer blauw, als het
aquarium aan het begin, en het meisje vertelt hoe ze de situ-
atie van die avond met alle gasten heeft beleefd ¬ De gasten
keren terug, lopen rond zoals zij dat beschrijft en zoals zij de
dingen zag, verbasterde en interpreteerde. Alle clues van het
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conflict waren die avond aanwezig, de puzzelstukken passen
in elkaar door het verhaal van het meisje. | Maar het is een
gruwelijk verhaal ¬ gruwelijk omdat het volkomen bestaat uit
percepties, verdraaiingen van de feiten en koppige onthou-
ding van contact, alles om maar niet je gezicht te hoeven ver-
liezen. Het is een verhaal van grote bedekte schaamte en on-
omkeerbare leugens, iedereen is het vertrouwen in elkaar
kwijtgeraakt. Terwijl er feitelijk niets gebeurd is. | Ondertus-
sen blijven de twee ingetapet en rookt Aragon weer een siga-
ret. Hij loopt naar voren, alsof hij zich van het geheel los wil
maken ¬ het meisje vertelt nog steeds druk haar verhaal ¬
Aragon schiet zijn opgerookte peuk voor de eerste rij van het
publiek en plots valt er een lat van boven naar beneden aan de
voorkant van de spelvloer ¬ en met de lat: cellofaan. ¬ De boel
is weer afgedicht, het geluid bedompt ¬ Aragon kijkt door het
cellofaan de zaal in, even gefrustreerd als aan het begin van de
voorstelling, en loopt af. | Het schouwspel achter het cello-
faan gaat voort ¬ Aragon komt na een tijdje voor het cellofaan
de zaal inlopen ¬ hij vertelt kort zijn interpretatie ¬ het licht
achter Aragon dimt en hijzelf wordt speciaal uitgelicht – bruin-
achtig – ¬ hij vertelt en het gebeuren in het cellofaan wordt te
donker om iets te kunnen onderscheiden ¬ dan, valt alles valt
even stil ¬ een fel rood licht, licht op en verdwijnt ¬ het blauwe
licht keert terug, alles op de spelvloer is weg ¬ Aragon heeft
een nieuwe sigaret opgestoken ¬ en legt moeizaam uit ¬ dat
dit het onvermijdelijke was gezien de situatie ¬ hij was hier-
heen gestuurd om dit conflict op te lossen. ¬ Het is echter on-
duidelijk of Aragon zichzelf of de mensen achter hem gedood
heeft | Na zijn vertwijfelde monoloog ¬ drukt hij zijn peuk van
deze kant van het cellofaan uit ¬ het cellofaan springt weer uit
elkaar en er klinkt fris stromend water dat over de achterwand
naar beneden vloeit ¬ een sereen watergordijn ¬ de foto’s en
brieven lopen uit ¬ en maken donkere strepen als uitgelopen
mascara totdat alles wit is ¬ en opgelost. | Een bericht | er

worden te veel boeken gemaakt. Te veel mooi oppervlakkige
gloss waar je even meegeluisd wordt om je te scharen onder
de mensen die het doen, om na te doen. Een virus. De schade-
lijkste virussen ontstaan in ons sociale overtuigingsklimaat.
Kweekbakjes in de vorm van breedbeeld. Overdraaglijke kie-
men die aan je hechten als je onzin – maar wel lekker – tot je
neemt. ¬ Mobiele onzin: ¬ :[He, hoe gaat het, ja weet je, lauw
man, ja, weet je, ik bel je, maar uh, hoe gaat het? VET, Hè?, ik
zit in zo’n fucktrein, wat ga je doen straks, Ah trippen man, ja,
is goed, hé spreek je, P IEP]: ¬ Ik schrijf dit uit frustratie ¬ uit
onbeschrijflijke zatheid ¬ Wat wordt mij toch niet in de mond
gelegd door de spullen die ik aanschaf en de meningen vol-
gens de media. Ze spreken de woorden van nonchalance;
zenuwachtig zijn is geciviliseerd; ongeduldig zijn is een teken
van vooruitgang. Maar in de wateren van de afgrond werden
we verliefd op onszelf. ¬ Who is in charge here… Waar wij het
meest aan lijden is dramaturgie en een ongelooflijk gevoel van
geloof, hoop en beloning. Christelijk thema: het gaan van een
lijdende weg om op het eind de beloning op te strijken. Idioot
thema, hoe ongelukkig kun je een mens laten leven. Drama
van reikhalzende hoop, verharding door veel bitterheid heen.
Als een langgerekt verhaal waar je nu eenmaal in zit. Lot,
Karma. Maar wie gelooft er nu werkelijk nog in één verhaal?
De fragmentatie van losse zelfstandige deeltjes maakt ons
inpolderaars gek van mogelijkheden. Idioten op een rij, nog
een zandzak en nog één, en nog één, de burgemeester zei dat
het water morgen weer zou dalen. Geloof in de goede zaak,
om tegenslagen te ontberen. ¬ IJsberend langs het hek, heen
en weer. Eens moet die beloofde beloning toch komen. Kan ik
net zo goed niks doen en erop wachten. ¬ Maar wie bestuurt
deze wagen dan? | Toneelstuk van Kroez, Boeren sterven. ¬
Jongen en meisje verlaten platteland, reizen naar de stad, daar
is het veel beter. Onderweg wordt het ze afgeraden door te
gaan. Kloteboel daarzo, in de stad. Zij toch volhouden, komen
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| Veto | Geloof nooit verhalen ¬ Verzin ze zelf
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aan, appartementje, wordt langzaam krot, geen geld, ellende
en nog eens ellende. Die twee zijn echter engelen, geloven
niet, maar putten kracht door moedig te zijn: iedere situatie als
de enige situatie te verkennen om daarbinnen zoveel mogelijk
eruit te halen en dan vol nieuwe hoop door te gaan. Hoop
wordt geboren uit moed. Zij hebben geen doorgaand verhaal
waaraan ze vasthouden om alle vervloekingen van de stad te
doorstaan. Gaan daarom ook niet dood in de stad (ten ge-
volge van teloorgegane hoop), maar besluiten terug te gaan
naar het platteland. Daar is echter niks meer wat het was.
Jongen legt zijn oor te luisteren op het asfalt, hoort de aarde
eronder herkenbaar resoneren. Meisje trekt een cirkel om zich
heen, put kracht uit dit ritueel en gaat fier zitten, laat zich
insneeuwen door de vallende sneeuw. Mooie dood zo. Als
deze twee zouden geloven en daaruit hopen, dan zouden ze
regelmatig vragen: waar moet dit heen, hoe kom ik ooit
daarzo, bij mijn beloning; wie heeft dit verhaal goddomme zo
noodlottig voor ons geschreven. Maar ze hopen niet aan één
stuk door, ze hopen als ze door moed een krachtige daad
hebben begaan en daardoor een nieuw licht in de verte zagen,
erop af. Die hoop dooft en laait weer op al naar gelang er
moed en kracht wordt aangeroepen. Dat is fragmentarisch
postmodern leven! ¬ Dat is geen drama ¬ Dat is een engelen-
bestaan ¬ Een niet chronologische beleving van gebeurte-
nissen, zodat je er ook geen noodlottig dalende of verblijdend
stijgende lijn in ziet, met alle ontwenningsverschijnselen van
dien. | Dus wie is hier de baas? ¬ In onze fragmentatie-
wereld… onze moed ¬ Niet onze hoop ¬ Onze moed om te
vragen wie dit heeft bedacht ¬ En niet onze wachtende hou-
ding op het verschijnen van de maker ervan. 
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pagina 33-48 | Joof Tummers | Op mijn dia’s is het altijd
mooi weer. | Een sprankelend zonnetje, imposante donder-
luchten.. ¬ Visuele momentopnamen bouwen aan mijn her-
innering, een persoonlijke ideaalwereld die ontstaat door
alleen met mooi licht de camera ter hand te nemen. ¬ Het
beeldmateriaal refereert aan een andere wereld, een wereld
die er toen op dat moment voor mij was. Wezenlijk is echter
dat deze wereld er op elk moment is of kan zijn, onafhankelijk
van mijn aanwezigheid. Als ik ’s ochtends naar mijn werk rijd
denk ik vaak aan werelden die ik gefotografeerd heb en die er
nu waarschijnlijk precies zo bij liggen als toen ik er was. De rij
wachtende toeristen voor een item uit de reisgids waar ik ook
deze morgen van af zou zien, de opkomende zon in de woes-
tijn, de bedoeïen op weg met zijn sloffende kamelen, parken,
bergen en personen die ik op doorreis achtergelaten heb in
mijn ideaalwereld. | pagina 65-80 en omslag | Bethany de
Forest | Mijn foto’s ontstaan door een combinatie van twee
fascinaties. De eerste is het combineren van alledaagse voor-
werpen en materialen tot surreële sprookjesachtige ruimtes.
Ten tweede ben ik gefascineerd door de pinhole-fototechniek
die mij in staat stelt deze ruimtes als levensgroot te portret-
teren. | De totstandkoming van een ruimte begint vaak door
een voorwerp dat ik vind of krijg. Ook laat ik me leiden door
materialen; een suikerklontje als baksteen voor een wit paleis,
druipend kaarsvet als ijspegels en giethars voor het creëren
van een waterige sfeer. | De architectuur krijgt een verhalend
karakter door de inbreng van wezens en voorwerpen. De ver-
stilde ruimtes krijgen hierdoor tijd en emotie. Het werkelijke
formaat van de ruimtes blijft een mysterie. | pagina 97-104 |
Suzanne Hin | Op zoek naar binnenwerelden. ¬ De ruimte
tussen heelal en aardsdiepten. | Ik denk ‘iets’ te zien, ja daar
zie ik het, klik en weg is het. ¬ Later, de foto lijkt een bewijs
van een ander gebeuren. | Ik kapsel een sfeer in die oneindig
lijkt, op de foto. ¬ Je kan erdoorheen reizen, de verte in.Het
kan elke proportie/ruimte aannemen die jij erin ervaart.

Een cadeau voor inspiratiebronnen | Zij gaven mij inspiratie
(zonder ze persoonlijk te kennen), ik hoop dat ik wat terug kan
geven. Dit boekje is verstuurd naar:| (in willekeurige vol-
gorde, maar met daarbij aangegeven tijdsindeling volgens
verhandeling TI JD 1) | Freek de Jonge  het onvermijdelijk voortgaan ¬

Rem Koolhaas  (A)synchroniteit ¬ Adriaan Geuze  (A)synchroniteit ¬ Herman van

Veen  het onvermijdelijk voortgaan ¬ De Kift  het onmogelijke ¬ Waardenberg en

De Jong  (A)synchroniteit ¬ Alex van Warmerdam  het onvermijdelijk voortgaan ¬

Paul de Wispelaere  het onvermijdelijk voortgaan ¬ De VPRO  surrealisme ¬

Arthur Ebeling  surrealisme ¬ Herman Brood  (A)synchroniteit ¬ Lian Ong  sur-

realisme ¬ Jacques Wirtz  (A)synchroniteit ¬  Charles Vergeer  het onvermijdelijk

voortgaan ¬ Maarten van Roozendaal  het onvermijdelijk voortgaan ¬ Toon

Tellegen  het onmogelijke ¬ Jozef van den Berg  surrealisme ¬ Louis Le Roy  het

onvermijdelijk voortgaan ¬ En verder moeten in dit rijtje komen: ¬ Frank Zappa

(A)synchroniteit ¬ Octavio Paz  (A)synchroniteit ¬ François Lyotard  het

onvermijdelijk voortgaan ¬ Djuna Barnes  (A)synchroniteit ¬ Willem Ruis

surrealisme ¬ Björk  surrealisme ¬ Brøderbund software surrealisme ¬ Dimitri

Shostakovich  (A)synchroniteit ¬ David Bowie  surrealisme ¬ Tom Waits  (A)syn-

chroniteit ¬ Terry Gilliam  surrealisme ¬ Robert Jordan  het onmogelijke ¬

Michelangelo Antonioni  het onvermijdelijk voortgaan ¬ Marina Abramovich

(A)synchroniteit ¬ George Lucas  surrealisme ¬ Eduardo Galeano  surrealisme ¬

Silvio Rodriguez  het onvermijdelijk voortgaan ¬ Patrick Süskind  het onmogelijke

¬ Hergé  surrealisme ¬ Andy Goldsworthy  het onvermijdelijk voortgaan ¬ Tolkien

surrealisme ¬ Kurt Vonnegut  het onmogelijke ¬ Lao Tse  het onvermijdelijk

voortgaan ¬ Gaudi  (A)synchroniteit ¬ Schuiten en Peeters  het onmogelijke ¬ Polly

J Harvey  het onvermijdelijk voortgaan ¬ Dom Hans van der Laan het onver-

mijdelijk voortgaan ¬ Portishead ¬ surrealisme ¬ Don Lawrence het onmogelijke ¬

Stanley Kubrick (A)synchroniteit ¬ Andrei Tarkovsky (A)synchroniteit
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