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Ik begon met de Elsschotproef omdat ie-
mand iets over de Elsschotproef tegen me 
had gezegd. De Elsschotproef, zo had ik het 
onthouden, bestaat erin dat je een tekst ach-
terstevoren leest. Je begint bij het einde, het 
allerlaatste woord, en leest dan woord voor 
woord terug, tot aan het begin. Wat is het 
voordeel van de Elsschotproef? Pas als de lo-
gica van de tekst kapotgemaakt is, zie je wat 
er staat en of de woorden nog spellingsfouten 
bevatten. 
Daarna las ik toevallig iets over de paradox 
van Zeno.
De paradox van Zeno is dat een vliegende pijl 
nooit op twee verschillende plaatsen tegelij-
kertijd kan zijn tijdens zijn vlucht. De pijl vliegt 
dus, laten we zeggen van A (beginpunt) naar 
B (eindpunt) maar hij kan geen van de punten 
onderweg tegelijkertijd bereiken. 
De paradox van Zeno is dat de vliegende pijl 
niet vliegt. 
Op elk punt waar hij aan voorbij komt, staat 
hij stil. 
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hij nooit gevlogen heeft.
Wat overbleef was een ruïne.
Ik wist niet of ik vloog of stilstond.
Maar ik dacht: ik moet toch verder.
Ook als ik niet weet waar en waarom ik daar 
begonnen ben, en ook als ik niet weet waarom 
ik precies daar (waar?) naartoe moet. Ik had 
dingen gelezen en ik had ze gehoord en ik had 
ze opgeschreven en bijgevolg had ik iets in 
gang gezet en ook als ik niet wist wat het was, 
ik zou het moeten vervolmaken.
Toen sloeg de twijfel toe. En hoe! 
In een soort van paniek besloot ik snel de An-
der te verzinnen.
De Ander was net als ik.
Alleen, de reis die hij zwalpend tussen een on-
zeker beginpunt en een net zo onzeker einde 
maakte, was grootser en gevaarlijker dan de 
mijne. De Ander zou net als ik zijn, maar dan 
weidser, breder. De uitgelezen plek om zoiets 
te laten plaatsvinden dacht ik, is op dit blad 
papier. De Ander zou vliegen, als een pijl, en 
dan toch weer stilstaan, onverwachts, zodat 
hij misschien wel net als Icarus met smeltende 
vleugels riskeerde neer te storten. Ik zou A 
(beginpunt) en B (eindpunt) onderzoeken, 
zonder dat ik daarbij zelf enig risico diende 
te nemen. Ik vond mezelf erg slim toen ik dat 
allemaal had opgeschreven. 
Toen viel ik stil. 
Ik dacht: is het niet de hoogste tijd om eens 
te inventariseren? 
Het was niet onmogelijk dat ik in korte tijd al 
was verdwaald. Ik was begonnen met de Els-
schotproef, een tekst, en van daaruit was ik 
bij een vliegende pijl aanbeland en toen was 
ik naar een drijvende kabouter in een con-
servenblikje gegaan die onheil verwachtte en 

Toen ik over deze twee dingen had nagedacht, 
dacht ik: ze zijn belangrijk, ik moet ze ont-
houden. En dus schreef ik ze op. En terwijl 
ik ze opschreef herinnerde ik me plots het 
schilderij ‘Pinkeltje op reis’ dat Valerie Ghel-
linck uit de collectie van het Breda’s Museum 
had opgevist, naar aanleiding van het derde 
luik van de tentoonstelling. Op dat schilderij 
zie je de kabouter Pinkeltje, reuzegroot in 
een conservenblikje op de oceaan drijven. 
Met een verontruste blik kijkt Pinkeltje naar 
links. Pinkeltje blikt terug. Maar wat ziet hij? 
Valerie vertelde me dat precies dit terugblik-
ken in strips altijd betekent dat er onheil in de 
lucht hangt. Striphelden die naar links kijken, 
zoals Pinkeltje dat doet zullen op de proef 
worden gesteld. Ook wie een document van 
achteren naar voren las, verwachtte een ze-
kere ellende in de vorm van spellingsfouten. 
Waarom zou men zich anders een dergelijke 
moeite getroosten? De pijl vloog, maar wie 
datzelfde vliegen met terugwerkende kracht 
begon op te delen in momenten, dreigde para-
doxaal genoeg het vliegen zelf te elimineren.
En terwijl ik dat allemaal opschreef en over-
dacht, werd ik onrustig.
Ik dacht: iets, een pijl, een mens, een woord...
begin je ze te bestuderen en er over na te 
denken dan blijken ze plots allen ontegen-
sprekelijk gekenmerkt door een noodzaak 
en een richting. Ze moeten van de ene plek, 
het begin, naar de andere plek, het einde, en 
ben je consequent en laat je het spiegelbeeld 
van deze voorwaartse bewegingen zien, dan 
ontdek je misschien wel voor het eerst hun 
ware aard. Je riskeert onheil tegen te komen, 
een spellingsfout, wat dan ook. De vlucht van 
de pijl wordt opgebroken en ineens blijkt dat 

Elsschotproef

Schrijven is schrappen. De Elsschotproef zorgt 

dat de essentie overblijft. De Elsschotproef 

is een schrijfterm. De proef schrapt zoveel 

mogelijk woorden uit een (ruwe versie) van 

een tekst, zonder dat inhoud verloren gaat. 

De Elsschotproef verhoogt de leesbaarheid. 

De Elsschotproef is een activiteit om een 

tekst leesbaarder te maken, geen test die de 

leesbaarheid van een tekst bepaalt.

De Elsschotproef is genoemd naar de auteur 

Willem Elsschot en is op verschillende manieren 

te realiseren.

Vermijd passieve taal en het werkwoord ‘worden’

Vermijd het nietszeggende ‘men’

Vermijd teveel hulpwerkwoorden: zouden, 

kunnen, hebben...

Schrap formele en ambtelijke taal zoals derhalve 

(dus), dientengevolge (daardoor), door middel 

van (door), in ogenschouw nemen (kijken, 

bekijken), met betrekking tot (over, voor), onder 

invloed van (door), onderhavig (dit), op het 

gebied van (op), ten behoeve van (voor), thans 

(nu), uiting geven aan (zeggen), vooralsnog 

(voorlopig).

Concretiseer weinig zeggende woorden zoals 

af en toe, andere, bij benadering, betrekkelijk, 

desalniettemin, diverse, doorgaans, door de 

band genomen, echter, enigszins, enkele, 

meerder, meestal, min of meer, misschien, 

mogelijks, overigens, over het algemeen, soms, 

tamelijk, tot op zekere hoogte, vaak, veel, veelal, 

waarschijnlijk, weinig, wellicht. Vermijd dubbele 

ontkenningen zoals ‘het is niet onwaarschijnlijk 

dat...’ of ‘het is niet onzeker dat ze zal komen.’ 

Positief geschreven teksten lezen prettiger 

en makkelijker. Vervang ‘maar’ door en, ook 

of bovendien. ‘Maar’ is defensief en heeft een 

negatieve bijklank.

De Elsschotproef is niet het herschrijven of 

het inkorten van de tekst naar sms- of MSN-

taal waarbij de zinsbouw van ondergeschikt 

belang is en (zelf gecreëerde) afkortingen en 

emoticons algemeen aanvaard zijn. Een afkorting 

die een begrip is (zoals OCMW) blijft na de 

Elsschotproef staan, afkortingen zoals m.a.w. 

of b.v. worden na de proef voluit geschreven of 

vervangen door één woord. De Elsschotproef is 

verwant maar niet gelijk aan het schrijfprincipe 

Kill your darlings. Kill your darlings schrapt 

datgene waarvan de auteur vindt dat het niet kan 

worden gemist, terwijl een redacteur vanuit een 

objectievere positie oordeelt dat het schrappen 

de leesbaarheid verhoogt.

De Elsschotproef zorgt voor een actief 

taalgebruik en maakt de zin korter en duidelijk

directer en persoonlijker levendig minder ambigu 

of vrijblijvend.
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hand van dat vermoeden manipuleert hij de 
tekst tot hij uiteindelijk datzelfde vermoeden 
bevestigd ziet. 
Ik schreef (en las) mijn eerste tekst een twee-
de keer: ‘Als men een tekst of geschiedenis 
voor het eerst leest, is het volstrekt zinloos 
om de feiten op voorhand al achterstevo-
ren te bestuderen of te interpreteren, dat 
wil zeggen, nog voor zij uit de doeken wer-
den gedaan. Toch is dat precies de manier 
waarop elke tekst min of meer geschreven 
wordt. Diegene die de tekst aan het opschrij-
ven is, twijfelt voortdurend tussen een binnen 
en een buiten zijn, tussen een vastleggen en 
een onbeslist laten. Zijn of haar blik staat een 
moment lang op de leesstand en dan weer op 
de schrijfstand. Er is een vermoeden van een 
begin en einde en aan de hand van datzelfde 
vermoeden, wordt een geschiedenis voor het 
eerst opgeschreven en tegelijkertijd ook voor 
het eerst gelezen. Wat, al dan niet hortend en 
stotend op de proef wordt gesteld, is het ma-
teriaal van de woorden en zinnen zelf. Daarbij 
is het misschien niet eens zo belangrijk waar 
die woorden voor staan, of welke ideeën zij 
belichamen. Belangrijker is dat zij aan de hand 
van een ritme en specifieke eigenschappen 
bij de lezer een gevoel van noodzakelijkheid 
oproepen. De eerste lezer die dat gevoel van 
noodzakelijkheid moet zien te bepalen is, zo-
als we net beslisten, altijd de schrijver zelf, 
aangezien de tekst die noodzakelijkheid uit 
zichzelf eigenlijk nog niet bezit. Er is een ver-
moeden van een begin en einde maar meer 
ook niet. Misschien zal de uitkomst van die 
noodzakelijkheid ook nooit bereikt worden, 
waar het om gaat is dat het vermoeden van 
noodzakelijkheid dat omheen de woorden en 

van daaruit was ik bij mezelf aangekomen. En 
omdat ik mezelf niet interessant genoeg vond, 
riep ik de Ander in het leven, een ander die 
ik allerlei wreedheden zou laten ondergaan, 
wreedheden die ik zelf niet aandurfde. 
Ik ben geen held! Het leek logisch maar het 
kwam me toch voor dat het misschien niet 
slecht was om opnieuw te beginnen. Wat als 
ik een fout had gemaakt? Voor ik opnieuw 
begon, kon ik maar beter eerst de fout op-
sporen, anders maakte ik hem een tweede 
keer. Ik wilde geen ezel zijn. Ik dacht, ik moet 
van het begin naar het einde, en waarschijnlijk 
bevalt het me niet, omdat ik beide punten, 
begin en einde nog niet ken. 
Nadat ik de Elsschotproef en de paradox van 
Zeno op Wikipedia had opgezocht, ontdekte 
ik dat mijn beide uitgangspunten op losse 
schroeven stonden. Nergens werd vermeld 
dat de Elsschotproef betekende dat men een 
tekst achterstevoren diende te lezen. Er ston-
den alleen een paar duidelijke schrijfadviezen. 
‘De Elsschotproef zorgt voor een actief taal-
gebruik en maakt de zin korter en duidelijk 
directer en persoonlijker, levendig, minder 
ambigu of vrijblijvend.’ En bij de paradox van 
de vliegende pijl stond: ‘Zijn en denken vielen 
samen (oftewel, buiten het denken bestond er 
niets) en van het onderscheid tussen de be-
schrijver (of beschrijving) en het beschrevene 
wist men niets of wilde men niets weten.’ 
Ik besloot terug te keren naar de allereerste 
versie van deze tekst. 
Daarin had ik willen aantonen dat een schrij-
ver van een tekst ook de eerste lezer van een 
tekst is. Net als elke lezer weet hij nog niet 
waar hij uit zal komen. De schrijver schrijft de 
zinnen en vermoedt een noodzaak en aan de 

De vliegende pijl

Een vliegende pijl neemt achter elkaar 

verschillende, nauwkeurig te omschrijven plaatsen 

in. Als we zo’n pijl op een ondeelbaar ogenblik 

beschouwen, bevindt hij zich op een vaste plaats 

in de ruimte. Alle eigenschappen van de pijl op 

dat moment zijn vast te leggen en te omschrijven. 

Ten opzichte van die plaats in de ruimte is hij dus 

in rust. Maar wanneer hij op elk moment in rust 

is, dan is hij ook gedurende de hele vlucht in rust. 

De pijl beweegt zich niet.

Tot in deze tijd hebben denkers zich over deze 

argumenten het hoofd gebroken.

Zeno’s paradoxen lijken vandaag misschien 

triviaal, maar ze vormden een groot probleem 

voor de filosofen van de oude tijd en de 

middeleeuwen. Pas in de 17e eeuw vond men 

een bevredigende oplossing in de wiskundige 

resultaten op het gebied van oneindige reeksen 

en calculus.

Naar moderne inzichten wordt de paradox 

opgelost door het fundamentele inzicht van de 

calculus dat een som van oneindig veel termen 

een eindig resultaat kan opleveren. Het oneindige 

aantal tijdsspannes dat Achilles nodig heeft om 

de vorige posities van de schildpad te bereiken, 

leveren bij elkaar opgeteld een eindige totaaltijd, 

en dat is inderdaad de tijd die Achilles nodig 

heeft om de schildpad in te halen.

De paradox van de vliegende pijl kan echter ook 

op een meer fysische wijze worden benaderd, 

en wel als een gevolg van een te beperkt begrip 

van de toestand van de pijl. Deze toestand werd 

geacht volledig te worden gekarakteriseerd 

door uitsluitend de plaats van de pijl. Daardoor 

kon er geen onderscheid gemaakt worden 

tussen toestanden waarin de pijl verschillende 

snelheden heeft. Dit laatste is pas mogelijk 

geworden in de newtoniaanse mechanica waarin 

de toestand wordt gekarakteriseerd door plaats 

en snelheid (c.q. impuls). Door deze generalisatie 

van het toestandsbegrip wordt de paradox 

geheel opgeheven. Ze is daarmee een illustratie 

van het feit dat paradoxen in het algemeen 

optreden als er begripsmatige problemen zijn 

in de theorievorming. Het ontbreken van de 

snelheid in het antieke toestandsbegrip heeft 

mogelijk te maken met de afwezigheid van 

het begrip `instantane snelheid’ dat pas kon 

worden geïntroduceerd na ontwikkeling van 

het wiskundige limietbegrip. De paradox van 

de vliegende pijl is daarvan echter onafhankelijk 

omdat ze ook optreedt wanneer we ons 

beperken tot constante snelheden.

De Grieken waren zeer exacte denkers. De 

filosofen dwongen iedereen zich heel nauwkeurig 

uit te drukken. Bij de differentiaalrekening van 

Newton en Leibniz gaat men uit van de limiet 

van iets dat “willekeurig dicht tot nul nadert”. 

Een Griek zou onmiddellijk vragen: ‘hoe dicht tot 

nul? Druk je precies uit!’ Wij accepteren deze 

vaagheid omdat “het werkt”; omdat je er allerlei 

praktische dingen mee kunt berekenen. Voor de 

theoretisch ingestelde Griekse filosofen zou dit 

geen bijster overtuigend argument zijn.

Als men de uitspraken van Zeno zou opvatten als 
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de zinnen speelt of zweeft, vastgehouden 
wordt. Het begin en het einde zullen daarbij 
steeds duidelijker verschijnen als de te nemen 
hordes onderweg. Vertrekpunten, eindpun-
ten, men heeft ze verder niet meer nodig. De 
noodzakelijkheid van de tekst ligt daar, waar 
zij van in het begin al lag, namelijk in het ver-
moeden van een zeker begin en gewis einde 
en iemand die dat vermoeden een bepaalde 
toon en richting wilde geven.’
Aanvankelijk ging het er mij er om, aan te to-
nen dat het vermoeden van een noodzakelijke 
richting tussen het begin en het einde alleen 
in het hoofd van de schrijver en de lezer kun-
nen bestaan. Ik noemde deze schrijver en le-
zer het derde punt. Als er een reis moet afge-
legd worden, heb je iemand nodig die op reis 
vertrekt en aankomt. Zonder de reiziger is 
het onmogelijk aan de reis te denken. Zonder 
het vermoeden van een noodzaak zal niemand 
zo gek zijn om aan de reis te beginnen. Be-
tekende dit dat ik net als Zeno destijds vond 
dat het zijn en denken samen vielen en dat er 
dus buiten het denken over de reis door de 
reiziger zelf, eigenlijk helemaal geen reis be-
stond? Zo’n reis, vreesde ik, die enkel door de 
reiziger zelf in gang werd gezet, kon snel alle 
eigenschappen van een nachtmerrie krijgen. 
Terwijl je onderweg was op je zelfverzonnen 
en niet werkelijk bestaande reis, ontmoette je 
anderen die net als jij onderweg waren op hun 
zelfverzonnen en niet werkelijke bestaande 
reis. Was het voldoende om te zeggen: we 
weten dat iedereen zijn eigen reis aflegt, de 
weg tussen het begin en het einde? We we-
ten dat het een weg is die gekenmerkt wordt 
door het vermoeden van een noodzakelijke 
richting. Maar dat geeft niet, want waar het 

werkelijk om gaat is dat al die afzonderlijke 
niet bestaande reizen in één wereld worden 
afgelegd. 
Volgens de schrijver op Wikipedia, wilde men 
in Zeno’s tijd geen onderscheid maken tussen 
de beschrijver (beschrijving) en het beschre-
vene. Zonder de reiziger die bereid was de 
weg van het begin naar het einde af te leggen, 
was er geen reis. Zelfs als er wel een wereld 
was waarin die reis had kunnen plaatsvinden, 
en zelfs als er meerdere reizigers waren die 
in diezelfde wereld een andere reis hadden 
kunnen maken. 
Ik op mijn beurt was ervan overtuigd dat de 
reiziger altijd over het werkelijke begin en ein-
de van de reis in het ongewisse bleef. Daaruit 
had ik geconcludeerd dat diegene die de weg 
aflegde, het raden had naar de specifieke be-
tekenis van zijn reis. Pas als hij bijvoorbeeld 
zei: dit is het begin, kreeg het einde beteke-
nis. En in het licht van een welbepaald einde 
zag het begin er op zijn beurt helemaal anders 
uit. Het enige wat beide punten, een moge-
lijk begin en einde met elkaar verbond, was 
het vermoeden van een noodzakelijke rich-
ting tussen beide, maar dat vermoeden van 
noodzaak bestond alleen in het hoofd van de 
reiziger zelf. Er mocht dan nog één wereld 
zijn die alle reizigers en alle afstanden die zij 
aflegden met elkaar verbond, het toekennen 
van betekenis aan die reis, de betekenis van 
de afgelegde afstand, het specifieke bepalen 
van het begin en het einde, er was geen enkele 
geldige reden te verzinnen, waarom die nood-
zaak in de wereld zelf lag. Wie nadacht, had 
een reden om te reizen en vertrok. De wereld 
dacht niet na en kon bijgevolg nergens heen.
Toch was er een wereld om over na te denken. 

uitspraken over de empirische werkelijkheid dan 

is het volgende uitgangspunt van Zeno wellicht 

het zwakke punt: je kunt tijd niet in ondeelbare 

ogenblikken opdelen; tijd is continu. (Störig, 1964, 

p.128)

Maar het is, afgezien van de vraag of Störig hierin 

gevolgd moet worden, tevens allesbehalve zeker 

of deze interpretatie Zeno voldoende recht doet 

(en daarmede de geschiedenis van de filosofie 

zelf). Hij wordt namelijk door een tijdgenoot 

sprekend opgevoerd en wel door Plato in zijn 

dialoog Parmenides. Zeno verklaart daar dat zijn 

werk opgevat moet worden als steun aan zijn 

leermeester Parmenides die het Ene verdedigt 

jegens de mensen die het principe van het Vele 

verkondigen. De precieze aard van dat “ene” 

is misschien voor de hedendaagse mens wat 

moeilijk te vatten: de object-subject scheiding 

bestond toentertijd immers nog niet zoals die nu 

bestaat terwijl zijn en denken veelal samenvielen. 

Parmenides postuleert het Ene als werkelijk 

zijnde en de vele verschijningsvormen van al het 

zijnde aan ons als schijn. Het Ene zou eventueel 

opgevat kunnen worden als een voorloper van 

monotheïstische denkbeelden maar het zou ook 

beschouwd kunnen worden als het vooruitlopen 

op ons huidige individu (dat in zijn naamgeving 

immers ook verwijst naar een ondeelbare 

eenheid).

Zeno zegt in die dialoog onder meer dat het 

zijn bedoeling was om met zijn betoog (die 

hij achteraf als een soort jeugdzonde zag, 

zie het fragment uit Plato) de standpunten 

van de aanhangers van het Vele op dezelfde 

manier te ridiculiseren als zij deden met die van 

Parmenides.

De manier waarop Zeno’s paradoxen begrepen 

moeten worden is, vereenvoudigd gepresenteerd, 

ongeveer als volgt: Als je niet uitgaat van het 

Ene ga je dus uit van het Vele, het Ene zou dan 

deelbaar zijn maar als je het Ene (tijd, afstand 

etc.) daadwerkelijk deelt dan kom je tot rare 

tegenstrijdigheden (want pijlen vliegen wel en 

Achilles kan wel degelijk een schildpad inhalen).

Toentertijd leverde dit soort paradoxen grote 

problemen op mede omdat de logica en 

wiskunde nog niet zo ver ontwikkeld waren maar 

ook omdat veel scholen een houding hadden 

die later als absoluut idealisme betiteld zou 

kunnen worden: zijn en denken vielen samen 

(oftewel, buiten het denken bestond er niets) en 

van het onderscheid tussen de beschrijver (of 

beschrijving) en het beschrevene wist men niets 

of wilde men niets weten. Een van de eersten die 

zich met de inhoudelijke weerlegging van Zeno’s 

paradoxen heeft bezig gehouden was Aristoteles.
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Maar die wereld kon op hetzelfde moment 
nergens heen tenzij hij als een soort van held, 
een bepaalde weg had kunnen afleggen. Een 
favoriet spreekwoord in de tijd van het com-
munisme, vertelde iemand me laatst, ging 
zo ‘om een omelet te bakken, moet je eieren 
breken.’ Men gebruikte het als excuus om ver-
anderingen door te voeren. Als je de wereld 
als maakbaar wilde zien, kon het niet anders 
of er vielen slachtoffers, was de boodschap. 
Het hoorde er nu eenmaal bij.  
Was er een logisch verband tussen de bewe-
gende reiziger en de stilstaande wereld? En 
was er een manier waarop je de wereld, net 
als de reiziger, in beweging had kunnen krij-
gen, zonder dat je eieren hoefde te breken? 
Om een reiziger te laten vertrekken, diende 
hij het vermoeden van een noodzaak te heb-
ben. Dat vermoeden, had ik geconcludeerd, 
was belangrijker dan mogelijke vertrekpun-
ten en eindpunten. Om de wereld te laten 
vertrekken, diende hij eenzelfde beginpunt 
en een eindpunt te hebben en eenzelfde ver-
moeden van een noodzakelijke afstand tussen 
beide. 
Hoe lang kun je over de dingen nadenken zon-
der gek te worden? 
Het nadenken zelf kwam me plots voor als een 
soort van gekte. 
Omdat ik geen uitweg kon vinden en steeds 
opnieuw over dezelfde dingen nadacht, be-
sloot ik weer te inventariseren. En plots be-
gon me het een en ander op te vallen. Het viel 
mij bijvoorbeeld op dat ik nog steeds geen 
enkele melding had gemaakt van de tafel zoals 
die tijdens het laatste deel van deze tentoon-
stelling werd gebouwd. Natuurlijk had ik er in 
mijn notities al over gesproken, maar telkens 

als ik die notities herlas, stootte me er iets te-
gen de borst. Het leek me dat ik niet grondig 
genoeg over de zaak had na gedacht en dat 
ik bijgevolg ook niets van betekenis over de 
tafel te melden had. Het tweede wat opviel 
was dat ik, hardop twijfelend over het begin 
en einde van de reis telkens andere heroïsche 
figuren had gezocht die de reis hadden kun-
nen afleggen.

HET BEGIN ————————————>  HET EINDE

Ik 
DE PIJl 
DE ANDErE 
DE WErElD 

Het leek me logisch om een onderscheid te 
maken tussen het eerste element en de drie 
andere elementen.Tussen ik enerzijds en de 
pijl, de andere en de wereld anderzijds. De 
laatste drie waren duidelijk van een andere 
categorie. Hoewel we theoretisch gezien al-
len dezelfde reis van begin naar einde had-
den kunnen maken, was ik diegene die zo gek 
was over deze reis te gaan nadenken. Ik kon 
doen alsof de wereld een bepaalde richting 
af te leggen had, maar dan zou ik eveneens 
eieren breken. Er zouden slachtoffers vallen. 
Wat als ik me had blindgestaard op het be-
gin en het einde? Wat als beide werkelijk niet 
meer waren dan de noodzakelijk te nemen 
hordes onderweg, zoals ik het nota bene zelf 
had geopperd? Wat als deze beide punten in 
niets verschilden van ik, de pijl de andere en 
de wereld? Het enige punt van overeenkomst 
was dat er een afstand diende te worden af-
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gelegd. Vanaf het moment dat het begin en 
einde als categorieën in het leven werden 
geroepen, werd het derde punt, diegene die 
de reis maakte, misschien wel vanzelf inwis-
selbaar. De ene reiziger ging dan moeiteloos 
in de andere over.

I k = DE PIJl = DE ANDErE = DE WErElD

Dat kon alleen betekenen dat de werkelijke 
reis die ik ondertussen zelf had afgelegd die 
van  Ik naar DE WErElD was geweest, met 
als tussenstops onderweg, de pijl en de an-
dere. Mijn reis zag er dan zo uit:

Ik(A—>B) ————>DE PIJl(A—>B) ————> DE ANDErE (A—>B) ————>DE WErElD(A—>B)

Toen ik op een terras zat met vrienden, betaal-
de ik de gezamenlijke rekening met een briefje 
van twintig euro. Mijn vrienden betaalden mij 
al hun drankjes een voor een met gepast geld 
terug. Toen iedereen had betaald had ik meer 
dan twintig euro in mijn handen. Ik vroeg wie 
er te veel had betaald. Ik had niet alleen mijn 
eigen drankje nog niet betaald, gek genoeg 
had ik plots ook meer dan twintig euro. Het 
rekenen ging een tijdje door. We hadden al wat 
op en waren in opperbeste stemming. Ik wilde 
niet opgeven vooraleer ook ik mijn drankje 
rechtmatig zou hebben betaald. Toen opperde 
een vriend dat het niet onmogelijk was dat er 
een parallellel universum bestond waarin wij 
(exact zoals we op dat moment waren: we 
zaten aan een tafel op een mooie zomeravond 
onder de platanen) over de rekening zaten te 
discussiëren. Het is niet onmogelijk, ging mijn 
vriend verder, dat het geld dat jij hier nu te veel 
hebt, in dat parallelle universum ontbreekt. In 

het parallelle universum zei mijn vriend, ben 
je mogelijk zelfs chagrijnig omdat je te veel 
hebt betaald. 
Hoe lang kan je over iets nadenken vooraleer 
je gek wordt? In mijn allereerste conclusies 
over de mogelijke betekenis van begin en ein-
de van de reis had ik verondersteld dat het 
einde van de reis (in mijn geval: de wereld) 
alles verklapte over het begin van de reis (in 
mijn geval: ik). 
Wat betekende dat eigenlijk voor deze reis? 
Mijn gedachten maakten een sprong. 
Wat als niet ik diegene was die door de we-
reld reisde, maar het omgekeerd bleek te 
zijn? Wat als de wereld die reiziger was die 
door mij heen reisde telkens wanneer ik zelf 
een reis doorheen de wereld wilde maken? 
Het leek misschien alsof ik diegene was die 
van het begin naar het einde reisde maar in 
werkelijkheid was het dan toch de wereld 
die in mij haar reis wilde verderzetten. Het 
probleem was dan niet het nut te bewijzen 
van een reiziger die een zelfverzonnen reis 
door een wereld maakte. Het probleem was 
aan te tonen dat mijn lichaam groot genoeg 
was zodat de wereld in mij een reis van enige 
betekenis had kunnen maken. Natuurlijk was 
er geen enkele manier waarop ik een wereld 
in mezelf had kunnen laten reizen. Maar mis-
schien waren woorden en beelden de bewijs-
stukken van de voorafgaande reizen die de 
wereld in anderen had gemaakt. Misschien 
was het deelnemen aan de aanwezige taal en 
de aanwezige beelden wel de enige manier 
waarop ik zelf aan de reis van de wereld had 
kunnen deelnemen. Toen ontplofte mijn hoofd 
en ik besloot koffie te zetten.
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De verdwijning van  L. zou onop-
gemerkt voorbij zijn gegaan als zijn 
vriend W. de instanties niet op  de 
hoogte had gebracht. Ik ontmoet-
te W. en bezocht het huis waar 
L. de laatste maanden voor zijn 
verdwijning had gewoond. Het huis 
stond aan de rand van een groot 
natuurreservaat, één van de laatste 
beschermde gebieden waar de natuur 
vrijelijk zijn gang kan gaan. Een gebied dat men blijkbaar niet 
zonder gevaar voor eigen leven kan betreden. W. zegt sterke 
vermoedens te hebben dat L. er vaak wekenlang op uit trok 
en dat hij daarbij grote risico’s heeft genomen. Niet omdat hij 
bewust de grenzen van het gevaar wilde opzoeken, volgens W. 
was het L. daar namelijk helemaal niet om te doen. Eerder moet 
ik het zo begrijpen dat L. zich steeds meer met het gebied ging 
vereenzelvigen. Hij zag zichzelf als een deel van de rotsen, van 
de grillige beekjes met het ijskoude water, en het onherbergzame 
woud dat galmde van de oergeluiden. Een plek, meende W. waar 
elk normaal mens in de kortste tijd zijn verstand zou verliezen. De 
natuur is er nog van een dergelijke verpletterende grootsheid dat 
men na een kort verblijf al redenen genoeg heeft om te geloven 
dat het leven van één mens daarbij vergeleken helemaal niets 
meer voorstelt. Men vergeet dat men 
ouders, geliefden en vrienden heeft. 
In tegenstelling tot wat iedereen is 
gaan beweren, zei W., moet ik daar 
maar gewoon van uit gaan. L. was 
een normaal mens, en had normale 
verhoudingen. Niet dat hij me er 
verder zoveel over kon vertellen, maar 
mits enig onderzoek, kon ik volgens  
W. een heleboel te weten komen. Om te 
beginnen zijn er natuurlijk zijn ouders 
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– ook W. weet niet wie ze zijn en of ze nog leven – daarna komen 
de scholen waar hij is opgevoed, zijn eerste liefjes, zijn studies 
en zijn loopbaan. Al deze elementen samen zullen volgens W. 
een duidelijker beeld schetsen van L. Het ontroert me dat W., 
een man die zich een vriend noemt van iemand om wie verder 
geen mens werkelijk lijkt te hebben gegeven, zich alle moeite 
van de wereld wil getroosten om me ervan te overtuigen dat 
L. allesbehalve waanzinnig is geweest op het moment dat hij 
verdween. 
 Het bleek niet moeilijk de plek te vinden waar L. was 
opgegroeid. Zijn we veel meer dan die allereerste indrukken 
die onze kindertijd hebben bepaald? Het dorpje bestaat ook 
vandaag nog uit niet meer dan twee straten. Er is een kerkje, 

een schooltje dat zo’n twintig 
jaar geleden wegens een 
gebrek aan leerlingen werd 
gesloten en een kruideniers- 
en tabakszaakje dat ook dienst 
doet als café. In het café staat 
een snookertafel. Ik heb de 
hardheid van het asfalt waar 
L. overheen heeft gewandeld 
gevoeld en ik heb de schaduwen 
gelezen die de bomen in de late 
namiddag over de graven van 
het kerkhof werpen. Ik heb de 
sterk geurende kamperfoelie 
aan de oprit van de buurman 

geroken en het gras tussen de tegels vooraan het huis van L.’s 
ouders gezien. Het gras dat hij daar als kleine jongen misschien 
wel met behulp van een aardappelmesje van zijn moeder diende 
te verwijderen. Men moet zo’n plek proeven ook als men in eerste 
instantie niet de indruk heeft er veel wijzer van te worden. Ja, 
misschien moet men zo’n plek proeven zoals men voor het eerst 
een meisje proeft als ze klaarkomt, ik denk nu aan Arianne, die 

toch zoveel meer dan de liefde van mijn leven is geweest. Ik denk 
aan haar buigzame, atletische lichaam, het fijne randje eelt op 
haar voetzolen, het zachte rimpelen van haar handen en voeten, 
alsof ze altijd net iets te lang in bad had gelegen, haar vlijtige kut, 
van zodra ik haar had aangeraakt en zij zelf nog steeds wilde 
aarzelen of ze al dan niet met mij 
zou gaan vrijen. Mijn allerliefste 
Arianne! Ik wist dat ik naar de plek 
waar L. was opgegroeid diende 
terug te keren om daar de lucht 
in te ademen, de ogen te sluiten 
en de wereld die zich alleen daar 
bevindt met dezelfde hartstocht 
en nieuwsgierigheid te omarmen 
net zoals ik ooit Arianne als een 
groot en prachtig geschenk dat 
alleen voor mij bedoeld was, in de 
armen heb gesloten. 
 Alle mensen die ik die dag in 
dat kleine dorp heb ontmoet, heb 
ik proberen te peilen zoals je met 
een stok de diepte van het water 
peilt. De meesten wisten nog 
wel ongeveer wie L. was, maar 
dat had geloof ik meer met zijn 
familie te maken dan met L. zelf. 
Naar ik begrepen heb was L. een 
gewone jongen, vriendelijk en 
zachtmoedig, opgeruimd en met 
een zonnig karakter, een tikkeltje 
verlegen misschien wat mogelijk 
op een zekere overgevoeligheid zou 
kunnen wijzen.
 Het oordeel van de dorpelingen 
over de familie van L. is er helaas 
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in al die jaren na hun 
vertrek niet veel milder 
op geworden. Zoals ik uit 
de verhalen heb begrepen, 
genoot L.’s vader een 
zeker aanzien in het dorp, 
maar toen hij de kerk, na 
het mislukken van zijn 
huwelijk en de daaruit 
voortvloeiende scheiding, 
al te openlijk de rug ging 
toekeren moeten de meeste 
dorpelingen dat als een 
teken van minachting ten 

opzichte van de kwetsbare dorpsgemeenschap zelf hebben gezien. 
Mij lijkt het dat de vader van L., datgene wat hem in zijn privé-
leven parten speelde, datgene waaronder hij geleden heeft, op de 
een of andere manier op de dorpsgemeenschap heeft proberen 
te verhalen. Hij heeft, om het maar eens erg ongenuanceerd te 
zeggen, wraak proberen nemen op de wereld, door de kleine 
wankele en ongetwijfeld ook zo al beklemmende gemeenschap 
waar alles, tenminste zo stel ik me dat nu voor, sowieso al aan 
elkaar hangt van roddels en moeizame familiebanden, openlijk 
de rug toe te keren. Het definitieve vertrek van de familie naar een 
grote stad honderden kilometers landinwaarts kan dan alleen nog 
maar begrepen worden als het logische gevolg van de breuk die 
zich tussen L.’s vader en de dorpelingen moet hebben voorgedaan. 
Wanneer ik dit alles in rekening breng, lijkt het me normaal dat 
een intelligent kind, zoals L. een overdreven verlegen en gevoelige 
kant ontwikkelde. De strijd tussen de dorpelingen en zijn vader 
en de betoverende landelijke omgeving hebben op de kleine L. 
waarschijnlijk zo’n verpletterende indruk gemaakt dat het mij nu 
op dit moment eigenlijk alleen maar logisch lijkt dat L. zich heeft 
teruggetrokken in de overweldigende natuur tot hij er als het ware 
op een bepaalde dag zou worden door opgeslokt. Maar laat ik 

niet op de zaken vooruit lopen of overhaaste conclusies trekken. 
Er is nog zoveel dat ik niet begrijp, er zijn nog zoveel zaken die 
ik ongetwijfeld eerst met elkaar dien te verbinden. Alle kleine 
ondeelbare en onbegrijpelijke deeltjes waaruit uiteindelijk, hoop 
ik, één beeld zal kunnen ontstaan. Er zijn enkele gelijkaardige 
gevallen bekend, weet ik, van individuen die zich al dan niet 
vrijwillig zowel geestelijk als fysiek door de natuur hebben laten 
opslokken. Het zijn verhalen die me altijd al hebben geboeid. Een 
vriend vertelde me gisteren nog hoe een piloot, op een bepaald 
moment in de enorme wouden van Kongo is verdwenen, zonder 
ook maar één enkel spoor na te laten, of ooit nog maar een 
teken van leven te geven aan zijn vrouw en kinderen thuis. Men 
komt in dit soort gevallen altijd bij gelijkaardige verklaringen 
uit. Een ondraaglijk lijden heeft de persoon in kwestie tot 
waanzin gebracht, of diegene om wie het ging wenste een 
schone lei te maken en helemaal van nul te beginnen zonder de 
pottenkijkers die we toch allemaal vanzelf worden zodra we in 
een gemeenschap worden opgenomen. En terwijl ik dit opschrijf, 
herinner ik me dat iemand me ooit vertelde dat er tussen de 
grote zwermen vogels die ‘s ochtends de opgaande zon tegemoet 
vliegen, soms een enkele vogel is die afhaakt. Kennelijk is er een 
vogel die de berg of klif (die zij normaal allemaal in één beweging 
weten te vermijden door in de allerlaatste seconde in groep 
op te trekken en een 
steile verticale bocht 
naar boven te maken) 
niet langer verlangt te 
ontwijken. Tegen al 
zijn vogelinstincten 
in beslist zo’n vogel 
als enige de machtige 
beweging van de groep 
te negeren en tegen 
de rotsen te pletter te 
vliegen. Ik herinner 
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me nog goed dat ik het verhaal van deze zogenaamde 
zelfmoordvogel aan Arianne vertelde en hoe ook zij 
ontzet reageerde. Dagen later kwam ze op het verhaal 
terug, we hadden net beslist dat we elkaar, ondanks de 
grote liefde die we nog altijd voor voor elkaar voelden, 
een tijdje de vrijheid terug wilden geven. Arianne zei 
dat het de hoogste tijd was dat we elkaar weer zouden 
zien zoals we werkelijk waren, dat we te veel verzeild 
waren geraakt in conventies, onderlinge afspraken en 
gewoontes. We hebben ons meer aan de gewoontes 
gehecht dan we ons aan elkaar hebben gehecht, meende 
ze. Maar we zijn geen vogels die op ons instinct kunnen 
vertrouwen en die op het allerlaatste moment al dan 
niet over het verloop van ons eigen leven kunnen 
beslissen. Op dit moment, zei ze, weten wij twee allang 
niet meer waarom we bij elkaar zijn. Het is waar dat 

Arianne en ik elkaar al een tijdje uit de weg gingen, in die zin 
dat we alles en tegelijkertijd niets meer van elkaar verdroegen. Ik 
verdroeg het dat ze zelden nog thuis was en zich thuis steeds erg 
afwezig gedroeg, en zij verdroeg het lijdzaam dat ik haar thuis 
steeds met dit en dat tot de orde probeerde te roepen, alsof zij 
helemaal alleen voor het probleem verantwoordelijk zou zijn 

geweest. 
 Toen Arianne weg 
was heb ik me met meer dan 
bijzondere aandacht op het 
verhaal van L. gesmeten, ik 
wist dat het ook haar zou 
interesseren en hoewel we 
weinig contact met elkaar 
hadden in die eerste weken, 
vertelde ik haar alles wat 
ik te weten was gekomen. 
Ariannes kijk op de dingen 
was altijd erg bijzonder en 

het is één van de redenen waarom ik zoveel van haar houd, en 
haar opmerking, namelijk dat ik er niet omheen kon, het woud in 
te trekken waarin L. was verdwenen, 
nagelde me die bewuste dag aan de 
grond. Dat kan ik niet zomaar doen 
zei ik, ik dien eerst veel meer te weten 
over dit en dat. En daarbij, wat levert 
het me op? Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat ik veel meer over L. 
te weten kom als ik me concentreer 
op de mensen die hij heeft gekend, 
zijn eerste grote liefde. Ik wil weten 
waarom L. is geworden wie hij was 
en waarom hij besloot dat woud in te 
trekken en niet meer terug te keren. 
Arianne was niet overtuigd. Ze zei dat 
ik de mogelijkheid dat de noodzaak 
voor L. ‘s verdwijning in het woud zelf lag, niet zomaar kon 
negeren. In het huis van L. ontdekte ik in die tijd een hele reeks 
liefdesbrieven van een zekere J. Deze brieven waren onderdeel 
van een intensieve liefdescorrespondentie maar dan wel een van 
een vreemde soort. Ik probeerde me voor te stellen wat voor man 
L. was geweest en wat voor vrouw J. En op wat voor manier ze 
beide zo hartstochtelijk met elkaar verbonden waren geraakt, 
maar ik kon nauwelijks wat vinden. Niet alleen diende ik er aan 
de hand van J.’s brieven van uit te gaan dat zij nooit echt samen 
hadden geleefd, maar bovendien leken zij 
geen van beiden ooit de hoop te hebben 
gekoesterd dat op een dag werkelijk te 
zullen doen. Het was zonder meer een 
onmogelijke liefde geweest, maar de reden 
waarom werd nergens vermeld. J. sprak 
met een dergelijke vurigheid over het 
dagelijkse leven dat haar omringde en zij 
besprak met L. de allerkleinste details. Zij 
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hield daarbij niet op L. vurig te omhelzen, en hem te schrijven 
hoe gelukkig zij was dat zij elkaar eindelijk hadden gevonden. 
Het irriteerde me. Het was niet alleen onmogelijk de onzichtbare 
draden die hen met elkaar hadden verbonden te achterhalen, het 
maakte ook mijn hypothese kapot dat L. eenzaam was geweest 
op het moment dat hij in het woud verdween. Het beeld van een 
gepassioneerde en liefdevolle man en een onzichtbare trouwe 

geliefde klopte niet met de in de 
steek gelaten man die ik steeds 
voor ogen had gehad. 
 Op dat moment zag ik L. als 
een weerbarstige wraakzuchtige 
man, die zich een onmogelijke 
liefde toegeëigend had maar te 
laf was geweest in het werkelijke 
leven lief te hebben. Een man 
die net als zijn vader was 
gevlucht en die de hele wereld 
openlijk de rug had toegekeerd 
zonder daarbij ook maar een 
spoor achter te laten. Een man 
die ook werkelijk zou zijn 
verdwenen ware het niet dat 
hij een loyale vriend had gehad 
die hem ondanks al zijn egoïsme 
was blijven steunen en tegen wil 

en dank, of moet ik zeggen tegen elke nuchterheid in, nog steeds 
in hem geloofde. Toch wist ik dat ik aan de hele onaangename 
geschiedenis die het leven van L. ondertussen voor me was 
geworden, geen bevredigend einde zou weten te breien, als ik 
niet zelf op eigen kracht dat woud in trok. Ik overtuigde mezelf 
met de gedachte dat ik tenminste geen egoïstisch mens was, dat ik 
wel degelijk geloofde in de kracht van de gemeenschap, dat ik op 
niemand wraak wilde nemen en al zeker niet op Arianne. Ik zou 
het woud in trekken met de gedachte dat ik ondanks alles zielsveel 

van dit leven en van Arianne hield. Waarschijnlijk zou blijken, 
zei ik tegen mezelf, dat dat hele woud niets voorstelde. Dat men 
daar makkelijk een tijdje overleven kon zolang men 
maar op zichzelf terug kon blijven vallen. Ik heb een 
leraar muziek gehad die steeds zei dat er in wezen geen 
treurige muziek bestaat, dat het alleen de mensen zijn 
die overal verdriet denken te horen. 
 Voor ik vertrok, wilde ik eerst nog een paar dagen 
logeren in het huis van L.
W. had me de sleutel gegeven. Het huis stond al een 
tijdje te koop maar hoewel de prijs aantrekkelijk en het 
huis betrekkelijk goed in orde was, hadden er zich nog 
steeds geen kandidaat kopers aangeboden. Schrikte 
het onmetelijk natuurgebied dat slechts op enkele honderden 
meters van het huis begon, de kopers af? Het is waar dat er bijna 
nergens op de wereld nog dat soort van onmetelijke 
natuurgeweld te vinden is. Men kan het zich misschien 
enkel nog voorstellen in uitgestrekte en verlaten 
landen zoals Siberië, Afrika of Nieuw Zeeland. We 
zijn het toch al lang gewend dat steden vermoeid aan 
elkaar worden geregen door middel van autowegen, 
eindeloze uitgestrekte grauwe linten van wegen, alle 
in een oorverdovend tempo aangelegd terwijl de 
steden zich ondertussen in moordende vaart hebben 
vertienvoudigd.  
 Ik liep die avond onrustig door het huis van L., zoals 
steeds een beetje bang om dingen aan te raken, waarna mijn 
nieuwsgierigheid het toch weer won van mijn terughoudendheid. 
Ik betastte de meer dan twintig jaar oude houten koffiemolen, 
liet mijn hand over de okergele gordijnen glijden waar een dikke 
vlasdraad doorheen geweven was, ik veegde het stof van de 
zware metalen voet van de lamp die op L.’s bureau stond. Ik 
ging ervan uit dat niemand de persoonlijke dingen van L. ooit 
nog zou opeisen. Ik zocht een flessenopener en een wijnglas en 
toen ik de kurkentrekker niet meteen kon vinden, sprak ik L. 
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quasi berispend toe: had hij de kurkentrekker 
niet beter in de bovenste la van de kleine groene 
keukenkast kunnen leggen, was dat niet de 
meest logische plaats geweest voor het bewaren 
van een kurkentrekker? En toen ik de stapels 
beddengoed na lang zoeken had ontdekt, sprak ik 
L. dan weer enthousiast toe: goed gedaan jongen 
en een comfortabele voorraad bovendien. Na 
enkele dagen was het huis mijn huis geworden 
en ik voelde me er geborgen en hoewel ik mezelf 
voorhield dat mijn verblijf in het huis van L. niet 
meer dan een noodzakelijke tussenstop was, 
fantaseerde ik over hoe ik voorgoed in dat huis 
zou blijven wonen, en hoe Arianne tot inzicht 
zou komen en zich op die prachtige plek, aan 
de rand van het niets bij mij zou komen voegen. 
Ik herlas de brieven van L.’s vriendin J. nog een 
keer maar net zoals de eerste keer werd ik er niet 
veel wijzer van. Dat ik me ooit had ingebeeld 
op die manier dichter bij L. te komen, was een 
vergissing geweest. Alle aanwijzingen die ik over 
het leven van L. had gevonden, hadden me niet 
dichter, maar verder van mijn doel gebracht. 
‘s Avonds zat ik op de kleine houten veranda, 
achteraan het huisje op een klein maar zeer stevig 
en waarschijnlijk door L. zelf goed in elkaar 
getimmerd houten bankje met een wazige foto 
van L. in mijn handen. Het was de enige foto van 
L. die ik had kunnen vinden. Voor ik Arianne 
kende, bleef ik wel eens rond een groepje Japanse 
toeristen op de Grote Markt hangen. Net zo lang 
tot ik zeker wist dat ik op één van de vele kiekjes 
stond. Dan verbeeldde ik me dat de foto naar 
Japan reisde en dat een meisje daar mijn glimlach 
opving en met mij wilde trouwen. De zon ging 

onder en het groen van de velden en het blauw 
van de dennenbomen lichtten op en werden 
onmenselijk en sprookjesachtig diep. Het leek 
alsof de aarde, na het verdwijnen van de zon, het 
licht aan de hemel wilde terug geven. 
 ’s Ochtends vertrok ik. Ik had alle details al 
zo vaak in mijn hoofd herhaald, ja zelfs in mijn 
dromen bleef ik voortdurend bezig nauwkeurig 
te onderzoeken wat ik zou nodig hebben als dit 
of dat gebeurde. Als ik ondanks mijn perfecte 
voorbereiding, net als L. destijds door het woud 
zou worden opgeslokt, zou ik het in geen geval 
aan mezelf te wijten hebben. Ik wist bijvoorbeeld 
precies hoeveel water ik nodig zou hebben, en 
ook hoe ik in geval van nood aan nieuw water 
kon komen. Ik had een klein en extreem licht 
maar uitstekend en peperduur tentje dat ik 
zonder enige problemen op mijn rug zou kunnen 
dragen, schoenen die ik meer dan tijdig had 
ingelopen, de juiste medicijnen voor in het geval 
van, enzovoort. Bovendien had ik mijn route 
zorgvuldig uitgestippeld en zowel Arianne als W. 
wisten waar ze me moesten zoeken als ik op de 
afgesproken dag het afgesproken punt niet had 
bereikt. Tijdens de eerste drie dagen voelde ik een 
vreemd soort opwinding. Ik liep in L.’s voetsporen, 
alsof ik hem had kunnen aanraken, alsof hij zo op 
elk moment vanachter deze of gene eeuwenoude 
eik had kunnen opduiken om me te feliciteren 
en me de hand te schudden. In gedachten voerde 
ik lange gesprekken met hem. Ik zei dat het niet 
anders kon dan dat wij elkaar ooit ergens zouden 
ontmoeten. Na drie dagen veranderde mijn 
geëxalteerde gemoedstoestand en ik voelde me 
om de een of andere reden bedrukt. Het begon 

ermee dat ik ‘s ochtends met pijnlijke en stramme 
spieren ontwaakte, dat ik het pannetje water 
van het kookstel stootte nog voor ik koffie had 
kunnen maken en dat ik, hierdoor zo van slag, 
besloot die dag dan maar geen koffie te maken 
en me ook niet te scheren. Daarna ging het van 
kwaad naar erger. Ik verzaakte aan elke dagelijkse 
routine, besloot om drie uur in de namiddag 
dat ik te moe was om verder te lopen en dat ik 
onmiddellijk diende uit te rusten, en wandelde 
dan ‘s nachts verbeten door, gegrepen door een 
ijselijke paniek. Ik had voortdurend af te rekenen 
met onverwachte regenbuien die me bovenmatig 
deprimeerden. Die verraderlijke, felle en grillige 
hemel, die als een razende over me heen trok, de 
eindeloze variatie aan stenen en boomwortels 
waar ik verblind  overheen bleef struikelen, die 
zwiepende doornige takken van het verwilderde 
struikgewas waardoor mijn armen en benen en 
gezicht vol pijnlijke schrammen kwamen te staan, 
alle duizenden insecten die me het bloed uit de 
aderen wilden zuigen en me tegelijkertijd een of 
andere vreemde ziekte konden bezorgen. Mijn 
paniek werd afgewisseld door buien van intense 
verveling, die zo mogelijk nog genadelozer op me 
inhakten. Meer dan eens stamelde ik help me help 
me toch, tegen niemand in het bijzonder, terwijl 
ik toch wist dat het zoveel beter was om dapper 
te blijven. Steeds groter werd de angst dat ik zelf 
diegene zou zijn die het als eerste op zou geven. 
Was het niet het vreselijkst je op een grote hoogte 
te bevinden, en je bijvoorbeeld door niets anders 
dan een bakstenen muur van een onmetelijke 
diepte gescheiden te weten? In de ban van een 
groot en onredelijk verlangen, alles op te geven, 

wilde je uiteindelijk alleen nog springen. Ik kreeg 
koorts en begon te ijlen. Ik waste me niet meer en 
verzaakte te eten, hoewel ik nog meer dan genoeg 
proviand bij me had en het bos een uitzonderlijke 
rijkdom aan bessen en noten bevatte. Mijn hele 
leven leek me niet meer dan een fel gekleurde 
zeepbel die ik eigenhandig uit elkaar kon laten 
spatten. Nu ik misschien wel  echt oog in oog met 
de dood stond, werd duidelijk wat ik toch altijd 
al geweten heb. Dit leven betekende helemaal 
niets voor me. In een laatste poging ergens iets 
van enige betekenis te vinden had ik me als een 
bloedzuiger vastgezogen op het leven van L. om 
dan alleen maar te ontdekken dat ik zelf helemaal 
niets voorstelde. Elke gedachte was niet meer 
dan een exacte kopie van de vorige. Ik bazelde 
alleen nog maar dezelfde dingen tegen mezelf, nu 
eens kirrend als een volwassene tegen een peuter, 
dan weer benepen als een oude en gefrustreerde 
man: o wat zou een druppeltje water mijn korstige 
lippen kunnen verfrissen, hoe laat is het? Wordt 
het nu alweer donker, nu nog niet slapen, later 
misschien, en dan wordt het tijd eens ergens een 
drol te leggen om die rotzwijnen eens een lesje te 
leren, vermoeid ben ik nog helemaal niet, maar ik 
vraag me af of ik niet op mijn hoofd moet lopen. 
Toch beter eerst maar even rusten, daar is een 
mooi stukje rots, als Arianne me zo zou zien, 
hoe ik hier loop te schijten en te pissen. Daar is 
een beetje zon, ik moest maar eens gaan liggen. 
Ik ben zo moe.  
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Overal waar het de bewoners gelukt is water op te pompen door 
diepe verticale gaten uit te graven, tot daar en niet verder heeft deze 

stad zich uitgebreid./ Zeker weet men alleen dit: een bepaald aantal 
voorwerpen verplaatst zich in een bepaalde ruimte, nu eens overspoeld door 

een grote hoeveelheid nieuwe voorwerpen, dan weer slijtend zonder vervangen 
te worden; regel is ze steeds weer door elkaar te gooien en daarna te proberen er 

weer een geheel van te maken./ De lijken, die zodanig gedroogd zijn dat er een skelet 
overblijft, overtrokken met een gele huid, worden naar beneden gebracht om er hun bezig-

heden van vroeger voort te zetten. Hiervan hebben de onbezorgde momenten de voorkeur. De 
meesten van hen zitten rond gedekte tafels, of zijn in danshouding neergezet of alsof ze trompet 
spelen./ Ook wanneer minnaars hun naakte lichamen tegen elkaar aangedrukt, zich omwentelen 
en een positie zoeken waarin ze het meest van elkaar kunnen genieten, ook wanneer moordenaars 
hun mes in de zwarte halsader steken, en hoe meer bloed eruit gutst hoe dieper ze het lemmet 
naar binnen duwen dat wegglipt tussen de pezen, dan is het niet zozeer de paring of de moord 
zelf die van belang is, maar de paring of de moord door hun heldere kille beelden in de spie-
gel./ Het lijkt of de stad zich van de ene kant naar de andere in perspectief voortzet 
en haar repertoire van beelden vermenigvuldigt; maar zij heeft geen substantie, 
zij bestaat alleen maar uit een boven- en een onderkant, als een blad papier, 
met een afbeelding aan deze kant en een aan de andere kant; zij kunnen 
niet van elkaar los en elkaar ook niet zien./ Niets van de stad raakt 
de grond behalve die lange flamingopoten waar zij op rust, en, 
op heldere dagen, een spikkelige en hoekige schaduw die 
zich aftekent tegen het gebladerte./het werk stopt bij 
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zonsondergang. De nacht valt over het bouwterrein. Het 
is een nacht vol sterren. ‘Dat is het ontwerp zeggen zij.’/ De 
vorm van de stad wordt bepaald door het humeur van diegene die 
ernaar kijkt./ Als je de oren spitst, vooral ’s nachts hoor je ze in de huizen 
van de stad onophoudelijk zachtjes praten, met elkaar kibbelen, kwinkslagen 
maken, proesten, ironisch lachen./ Hangend boven de afgrond is het leven van de 
inwoners van de stad minder onzeker dan in andere steden. Ze weten dat het net maar 
een bepaald gewicht kan houden en niet meer./ Ook in deze trieste stad loopt een onzichtbare 
draad die het ene levende wezen voor een ogenblik met het andere verbindt om dan weer los te 
gaan; daarna spant hij zich opnieuw tussen bewegende punten en beschrijft weer nieuwe vlugge 

figuren zodat iedere seconde de ongelukkige stad een gelukkige stad bevat die niet eens weet 
dat ze bestaat./ Zo herhaalt de stad haar leven dat steeds gelijk blijft door zich heen en weer 

over haar lege schaakbord te bewegen./ Je kunt het vliegtuig nemen wanneer je maar 
wilt, zeiden ze me, maar je zult in een andere stad aankomen, in alles gelijk, de wereld is 

overdekt met een enkele stad, die niet begint en niet ophoudt, 
alleen de naam op het vliegveld verandert./  Of de bewoners 

zich in hun stad kunnen voortbewegen door de gangen 
van de wormen breder te maken en de spleten waar de 

wortels zich in wringen, we weten het niet: het vocht 
tast de lichamen aan en put ze uit: ze kunnen be-

ter niet gaan liggen zo donker is het.  (©1972, 
Italo Calvino ‘De verborgen steden’)

Science says: 
you are that 

which you call your 
life; you are a tempo-

rary incidental accumulation 
of particles. The mutual interac-

tion and alteration of these particles 
produces in you something you refer to 

as your life. This accumulation can only sur-
vive for a limited length of time; when the in-
teraction of these particles ceases, that which 
you call life will cease bringing an end to all 
your questions. (©Tolstoj ‘A confession and 
other religious writings’, 1987, origineel 1879)
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It is the block of cold one first notices, tur-
ning to begin the walk up smooth concrete 
steps, the cold and sound of water and the 
smell of pines. One arrives on the first floor 
in some sense transformed or rather one’s 
senses have been transformed. It is dark. 
The floor has been raised slightly and con-
sists, now of fragrant timber which runs 
across the wide open space. Squares have 
been removed from the ceiling grid, these 
shapes appearing in the mitred floor below. 
In the middle of one square sits a cone of 
snow and occasionally, if one waits, a small 
flurry falls from the opening above. Elsewhere, the sound of falling water announces 
a shower of rain within another square, or there is the hiss of mist falling, tumbling, 
and spreading. A single light moves above the ceiling grid, illuminating squares as if 
some accelerated calendar-like display; a short-wave radio moves between static 
and voices and sounds; and in the center of the room, a boat, made entirely of ice 
melts away slowly. (exhibition ‘Travelers’ Tales’ by Pierre Huyghe, ©Jeremy Miller)
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Regenbestendigheid is een ver-
eiste. Als het vocht doordringt tot 
de kern zal het niet blijven staan, 

en het moet blijven staan. Creëren 
voor de oneindigheid. Blijven bakken 

en bouwen. Ik hou niet van ongecontro-
leerde rotting. Zwammen gedijen goed op nat spaan-
plaat. Degelijkheid, duurzaamheid, kwaliteit, kwanti-
teit, daar gaat het om, en natuurlijk schoonheid waar 
ik geen uitspraken over schijn te kunnen of mogen 
doen. Is schoonheid een kwestie van smaak? Hangt 
smaak af van het individu, of zit er een systeem in? 
Ik hou ervan. Er is een huisje. Het is zo efficiënt als 
het klein is en dat wil wat zeggen. Het klopt hele-
maal. Het is slechts een vierkante meter of zes en 
ongeveer twaalf kubieke meters. Er is  een bed, een 
wasbak, een kookpit, een lamp, een stoel en een ta-
fel. Daarnaast is het huisje de trotse bezitter van een 
geiser, die op zijn beurt de douche aanstuurt. Als ik 
het heb over twaalf kubieke meter is daar de douche 
niet in meegerekend, die bevindt zich namelijk in een 
uitbouwtje aan het huis vast. Daarvan weet ik toeval-
lig precies de maat namelijk zeventig bij zeventig bij 
tweehonderdvierenveertig centimeter. Een plastic 
gordijn, uitgevoerd in een ongeveer blauwe 
kleur, scheidt de douche van de rest van 
de ruimte. Dus om te douchen hoef 
je niet eerst naar buiten toe, wat ’s 
winters fijn is. (©Tijl Orlando Frijns)
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De vrouwen waren met veel, honderden, elk hadden zij hun eigen stenen put om zich heen, 
cirkels van stenen tot diep in de grond waar het water begon, het onderaardse meer. De 
mannen pompten door de diepe verticale gaten het water naar boven. Daar woonden de 
mannen, boven. Beneden leefden de vrouwen met hun enkels in het water. De mannen waren 
ingesloten door het bos, dat zo dichtbegroeid was dat er doorheen lopen bijna niet te doen 
was. De vrouwen hadden evenveel ruimte, hun onderaardse gebied werd afgesloten door een 
hemel van kalkrots. Boven hadden de mannen de zon, die zich van het oosten naar het westen 
bewoog en die de mannen hun donkerbruine kleur gaven, beneden hadden de vrouwen de 
zwarte golven die klotsten tegen de rotsen en de bleke doorzichtige knieën lieten deinen in 
de stroming. De mannen waren druk in de weer met 
het hijsen van emmers aan touwen, de katrollen, de 
bakken, de ladders, pompzwengels, de schoepen van 
de windmolens, de stalen kastelen, de waterreservoirs 
op de vlonders boven de daken, de fijne bogen van de 
aquaducten, de waterkolommen, de verticale buizen, 
de sluizen, de overloopputten, de springfonteinen die 
hoger opspuiten dan de stellages die afsteken tegen de 
lucht. Beneden zaten de vrouwen bij elkaar en zongen 
terwijl ze met hun vingers door het water waadden. Ze 
zongen over kinderen die zouden spelen met de sluizen 
met de watermolens, zouden hangen aan de buizen en 
baadden in de waterreservoirs. Door de putten galmden de stemmen naar boven waar de 
mannen tijdens het hijsen zongen over kinderen die onder de natte rokken van hun moeders 
zouden leren zwemmen. De emmers hadden nooit kinderen vervoerd. Ze hadden alleen de 
zon en de golven en de liederen. Totdat de vrouwen oplosten in het water en een werden 
met het zwarte meer. Boven begonnen ze zich te wassen met de vrouwen en dronken ze 
hun vrouwen met beide handen. Toen ze de vrouwen niet meer hoorden zingen en beseften 
dat alle vrouwen het water waren sloegen ze hun zwarte handen voor hun ogen. In diepe 
stilte stonden ze allemaal op en renden met elkaar het bos in, ze zeiden niets. Ze zagen niets 
met hun vingers voor hun ogen, sommige renden tegen bomen aan en vielen achterover, zij 
werden met varens overgroeit. Niemand haalde het einde van het woud. (©Jasmijn Krol)
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A man dressed in a long 
coat and a felt hat was kicking a 

bucket down a windy, deserted street. I 
waited for something else to happen, but the 

man kept walking behind the bucket, giving it a kick 
when he reached it. I realised the noise I had heard 

before was the bucket rolling across the concrete. At 
the end of the block, the man booted the bucket across 
the street and went after it like a soccer player. Finally 

he turned around and kicked it toward the camera 
that had been tracking him all this time. That was 

it. (Make it funky, text about David Ham-
mons, ©1998, Artforum Interna-

tional Magazine, Inc.)



69

Het realisme uit 
de term ‘socialistisch 
realisme’, dat zijn de bouw-
werken die uit de sovjet-aarde rijzen: 
cementfabrieken, gemeenschapshuizen, 
collectieve boerderijen. Het sociale, dat is de in-
gebouwde belofte van een stralende toekomst, van klas-
seloosheid, vriendschap tussen de volken en 1-meiparades met 
acrobatiek en gymnastiek. Schematisch komt het erop neer dat de 
Partij, die de arbeidskracht van de massa’s aanstuurt, wordt bijgestaan door 
fiziki en liriki. De eersten dat zijn de ingenieurs en de architecten, de hydrologen en 
de elektrotechnici, kortom diegenen die de fysische werkelijkheid op een socialistische 
leest schoeien. De liriki (lyrici) zijn de filmers en de componisten, de beeldhouwers en schilders, 
kortom kunstenaars met in hun voorste geledingen de schrijvers, diegenen die de gelijktijdige me-
tamorfose van mens en maatschappij begeleiden. (©Frank Westerman ‘Ingenieurs van de ziel’)
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De kunstenaars werd gevraagd om zichzelf voor te stellen aan de hand 
van dertig steekwoorden. Het citaat van Tolstoj in gedachten, beslis ik om 
het denken van de kunstenaars over zichzelf als - de figuur van de kun-
stenaar - weer te geven aan de hand van het eerste (A) en het laatste (B) 
wat zij over zichzelf verlangden prijs te geven. Ik ga er hierbij van uit dat de 
woorden aan het begin en het einde van dit denkproces de belangrijkste 
informatie bevatten. Verder draai ik de woorden om, het laatste woord 
wordt het eerste woord, omdat ik bedenk dat het de menselijke figuur 
(zoals ik hem begrijp) eigen is om met het laatste woord alles over het 



75

 A.C. individual alchemist
 P.G. collective misscellaneous 
 K.L.  visualisation border
 V.d.G. time conversation 
 J.K.  out listen
 T.O.F.  construction create
 A.V.H. sensation eternal hunting grounds
 R.K. not disclosed chemical compostion
 N.G. polymorphic abstract

 W.H. virtual absent
 E.d.G. industrial wood
 R.M. dust eating
 Y.C. unequivocal day
 G.A. idealised absurd
 E.M. on the surface of the water [ ] 
  is a color that

begin te verklappen terwijl het eerste woord van nature een verwijzing is 
naar het einde. Omdat dit denken in eerste instantie vanuit een verlangen 
ontstaat voeg ik er in gedachten de woorden (I try to be a or investigate) 
aan toe om het geheel de illusie van een zeker tijdsverloop te geven. De 
kunstenaars denken zichzelf als de figuur van de kunstenaar en bepalen 
zo de onderliggende noodzaak van die figuur.
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Deze deeltjes interpreteren we als een nieuwe figuur en we brengen ze 
samen. We zullen opnieuw de noodzakelijkheid van deze (door onszelf in 
het leven geroepen) figuur proberen te lezen door het einde als het begin te 
nemen en dan door zo min mogelijk woorden toe te voegen een betekenis 
en noodzaak te creëren. We gebruiken opnieuw het einde als het begin. 
Aangezien we weten dat de gebouwde constructie een soort van TAFEL 
(RESULT, THING) is, en we weten ondertussen hoe hij eruitziet, kunnen 
we concluderen dat de later vastgestelde noodzaak, mits enige goodwill, 
inderdaad door de onderlinge deeltjes samen te brengen, wordt bevestigd. 

On the surface of the water [ ] is a color that (a) collective misscel-
laneous, (interpreted as a) visualisation border, (a) time conversation 
(and) out (we were) listen(ing), (we) create(d) (a) construction (with 
a) sensation (of the) eternal hunting grounds, (it was a) not disclosed 
chemical compostion, polymorphic abstract (and) virtual(ly) absent (an) 
industrial(ly) wooden (and) dust eating (RESULT made on a) unequivocal 
day, (an) idealised absurd (and a THING made by an) individual alchemist.
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Deze zullen alle een voor- en een achterkant hebben, een midden en 
een rand, een boven en een onder, een hoofdletter en een punt, een 
moment van aankomst en vertrek. Naar gelang de inval van het mo-
ment, de noodzaak van het materiaal, zal hij zeggen: dat is het begin 
of dat is het einde. In gedachten houdend dat wanneer hij het einde 
vaststelt dit in werkelijkheid betekent dat hij het begin wil begrijpen of 
omgekeerd. 

Ik noem zo’n representatie een heroïsche figuur. Een ‘figuur’ omdat het 
type actie waar het om gaat een herkenbare vorm moet hebben. ‘He-
roïsch’ omdat het heroïsche het oneindige in een menselijke handeling 
symboliseert. Het heroïsche is de lichtende verschijning in een con-
crete situatie van iets dat het mens-zijn een basis geeft die voorbijgaat 
aan de grenzen van het menselijke dier. (©Badiou ‘De soldaat’)            
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Op het moment dat er gegeten moet worden, verzamelt iedereen zich 
en eet. De mandjes met het brood worden doorgegeven, de glazen ge-
vuld. Er zijn er die het gesprek aanzwengelen en er zijn er die, gewild of 
ongewild, gesprekken laten verstommen. Maar op een bepaald moment 
zal iedereen, alsof het zo werd afgesproken, zich opnieuw van de tafel 
hebben verwijderd. Er zal nog een glas staan, maar ook dat glas zal wor-
den afgeruimd. Er zullen misschien nog een paar mensen koffie drinken, 
maar ook zij zijn bezig het einde van het tafelen in te luiden.
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Als ik op een avond tijdens mijn verblijf in Breda de krant zit te lezen valt 
me een foto op. Op de foto zijn de leiders van de G8 te zien. Ze zitten 
alle op een terras, op eenvoudige stoelen, met het gezicht naar elkaar, om 
te praten. Het onderschrift luidt: Onze leiders anno 2012: het lijken wel 
echte mensen. De columnist schrijft ‘Kijk hoe ze daar zitten. Let op die 
blocnote op hun knieën. De aandachtige blikken. Het ontbreken van een 
tafel. Het ontbreken van vooral de kop op de tafel.’ De leiders van de G8 
worden volgens de columnist menselijker, kleiner en meer bescheiden, 
op het moment dat de formele aspecten van de vergadering, namelijk 

de tafel en het kopje ontbreken. Het beeld kan echter net zo gemakkelijk 
anders worden gelezen. Bijvoorbeeld: de leiders van de G8 verzamelen 
maar nemen niet eens de moeite om samen om een tafel te gaan zitten. 
Betekent dit misschien dat zij het onderwerp van gesprek niet ernstig 
nemen? Werden de knopen al eerder elders doorgehakt? Is dit nog een 
zinvolle ontmoeting te noemen of is het alleen nog een terloops op de 
hoogte brengen van die enkeling die nog in het ongewisse verkeert? 
Diegene die nergens nog iets aan zal kunnen veranderen?
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De vormen en afmetingen van de daadwerkelijke ruimtes ontstaan uit 
begrenzingen. Het voor het oog zichtbare resultaat bevat slechts een 
deel van de mogelijkheden. Want al dan niet hortend en stotend, wordt 
in eerste instantie het materiaal zelf op de proef gesteld. Daarbij is het 
misschien niet eens zo belangrijk waar dit materiaal voor staat, of welke 
ideeën het materiaal belichaamt. Belangrijker is dat het materiaal en de 
ruimtes in hun ritme en specifieke materie een zeker gevoel van noodza-
kelijkheid oproepen. Een gevoel van noodzakelijkheid is het belangrijkste 
dat er is. Er is een vermoeden van een begin en einde, en de af te leggen 
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afstand tussen beide maar meer ook niet. Misschien zal die noodzake-
lijkheid ook nooit werkelijk bereikt worden, waar het om gaat is dat het 
vermoeden van noodzakelijkheid dat omheen de constructies en ruimtes 
speelt of zweeft, vastgehouden wordt. Vertrekpunten, eindpunten, men 
heeft ze verder niet meer nodig. De noodzakelijkheid ligt daar, waar zij 
van in het begin al lag, namelijk in het vermoeden van een zeker begin 
en gewis einde en iemand die dat vermoeden een bepaalde kleur en 
richting wilde geven. 

De beste manier om iets te beschrijven is er met de rug naartoe te gaan 
zitten. Dat wat je wil beschrijven niet met je ogen aan te raken, maar er 
verlangend, en bewust van zijn aan- en afwezigheid met de toppen van 
je vingers naar te tasten. Ik zit er met mijn rug naartoe en er waait een 
zomers briesje door de tuin, een vrouw duwt een deur open, neemt 
een fiets en laat dan haar sleutels vallen. Ik hoor het tikken van het toet-
senbord telkens mijn vingers de toetsen aanraken en in de verte het 
doordringende gezoem van het verkeer op de ring. Nu opent de vrouw 
het portier van haar auto. Het is wachten tot zij de deur weer dichtslaat. 
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Met een langwerpige kartonnen doos op haar linkerschouder wandelt 
zij naar een ijzeren hek. De bijbehorende geluiden geven de beelden en 
de bijbehorende gedachten de illusie van een bepaalde driedimensiona-
liteit. Deze tafel zweeft. Hij heeft iets van een vloer, die zichzelf een eind 
richting het plafond heeft opgewerkt, een uit de hand gelopen sokkel of 
een stuk plafond dat zich richting de vloer probeerde te verplaatsen. De 
bal kaatst genadeloos van het begin naar het einde aan een dergelijke 
snelheid dat het lijkt alsof de pingpongbal zelf stil blijft hangen boven het 
net. De tafel lijkt daarom voortdurend te kunnen neerstorten als een 

vliegtuig, een grote ruimteschotel die zweeft bij de onmogelijke gratie 
van het onbesliste. Goed, ik zit nog steeds met de rug naar de tafel, en ik 
beslis dat de tafel vóór alles bestaat bij de gratie van het een verdieping 
lager liggende tijdelijke depot. In het depot liggen tijdelijk alle objecten 
opgeslagen. De objecten geven de indruk te wachten, tot zij zullen wor-
den opgevist. Toch wachten zij op een andere manier dan de tafel. Lijkt 
de tafel op een vloer of een plafond die het bestaan van een functionele 
ruimte voor de objecten in de weg staat, dan lijkt het depot van de ob-
jecten zelf op een ruimte die twijfelt tussen een kelder en een gelijkvloers. 
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Een sous sol. Halve ramen gaan een halve meter de hoogte in en tonen 
enkel de voeten en kuiten van diegenen die op de stoep voorbij komen 
gewandeld. De objecten lijken onder druk van de twijfelende tafel te zijn 
gehalveerd. Of is het omgekeerd? Heeft de beslissing om de objecten 
te halveren ervoor gezorgd dat de tafel zich uit de vloer leek te willen 
opheffen of uit het plafond wilde afdalen? 



1  p. 19 32  p.46

34  p. 47

36  p. 48

40  p. 58

43  p. 65

45  p. 68

2  p. 20 33  p.47

35  p. 48

37  p. 49 38  p. 49

39  p. 50 - 53

42  p. 62

44  p. 66

46  p. 70 - 71

41  p. 61

3  p.20

4  p. 21

13  p. 30

18  p.35

23  p. 30

27  p. 44

9  p. 27

5  p. 22

14  p. 31

19  p. 36

24  p. 39

28  p. 44

10  p. 28

6  p. 23

15  p. 33

20  p. 37

25  p. 40

29  p. 45

11  p. 29

7  p. 24 - 25

16  p. 33

21  p. 38

26  p. 41

30  p. 45 31  p.46

12  p. 30

8  p. 26

17  p. 34

22  p. 38

Ada Van Hoorebeke The Fourth Primary Color,  
batik en diverse materialen 2012

Arte Colder The Knowledge, pen en plakkaatverf  
op papier, 2011

Arte Colder Geen titel, pen en plakkaatverf op papier 2012
Esther de Graaf  Geen titel, Karton/rekfolie/lijm/tape, 2012
Ghazaleh Abassalian art, Art, video 2012
Jasmijn krol Zonder titel, video 2012
katrien ligt Sending a Message (som01),  

diverse materialen, 2012
Paul Geelen Zonder titel (aerogel), Ø 3 cm aerogel,  

piepschuim, 2012 
roger kelly Wake, olie op doek, 2009
Valerie de Ghellinck Gele vorm op print, koord,  

siliconen, print, 2012
Tijl Orlando FrijnsWhite structure, hout, grondlak, 2012
Wouter Huis I am missing a moon or two, installatie  

met 3 lcd monitoren, 2012
Yves Coussement Untitled I3, lambda metallic print  

achter museumglas, 2012
Ada Van Hoorebeke The Fourth Primary Color, Figure 1:  

Dancing Faun or Satyr, Brons, 2012
Valerie de Ghellinck ten huize van Franka Wolke
Ada Van Hoorebeke ten huize van Zuiderlicht,  

centrum voor alternatieve geneeswijzen en spiritualiteit
Arte Colder ten huize van Michel Wesseling
Esther de Graaf ten huize van Mieke Hartman
Ghazaleh Abassalian ten huize van AKV|St.Joost –  

Rob Leijdekkers
Jasmijn krol ten huize van Chassé Cinema –  

Julie van Zessen
katrien ligt ten huize van Monique de Leeuw
Paul Geelen in de tuin van Maud Crasborn
roger kelly ten huize van Bettine Wijtenburg
ronja Mooij ten huize van de Gemeente Breda
Tijl Orlando Frijns ten huize van Margriet Aarts
Wouter Huis ten huize van Roland en zijn moeder,  

mevr. van de Broek
William Speakman Together, was en pigment, 1995
Marc koreman De verre horizon, gips, 1993
Sef Peeters 1 2 3 DOOD, staal, lakverf, ringen, 1994
Tjitske Dijkstra Pot hoekig klein, keramiek, 1986
Marc Nagtzaam Putting things together and taking  

them apart, tekening 1997
Peter kantelberg L’éternel féminin,  

diverse technieken op doek, 1988
Martin riebeek Sugar mountain, wandinstallatie  

met kattenvellen, 1999
Gilbert van Drunen Zonder titel, garagedeur (serie van 6),  

kleurenfoto op paneel, 1986
Pieter van Unen Vouwfietsje, vouwfiets en doek, 1988
Pieter van Unen Pinkeltje op reis,  

olieverf en acryl op doek, 1995
Carolein Smit Klein gaatjesbeest, keramiek, 1998
Martin riebeek Uilen, glas hout, organisch materiaal,  

papier, 1995
Els Moors gescande afbeeldingen, 2012
roger kelly bijdrage aan de stad
Ada Van Hoorebeke bijdrage aan de stad
Paul Geelen bijdrage aan de stad
Esther de Graaf bijdrage aan de stad
Francis Alys film still paxarox of praxis 1
Paul Geelen bijdrage aan de stad
Tijl Orlando Frijns bijdrage aan de stad

1

2

3
4
5
6
7

8

9
10

11
12

13

14

15
16

17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

32

32

34

35
36

37
38

39
40
41
42
43
44
45
46



95

Deze uitgave verschijnt naar aanleiding van Contemporary, 
Incidental, Accumulation of Particles: een tentoonstellingsreeks 
die plaatvond in Lokaal 01_Breda van 24-02-2012 tot en met 15-06-2012 
Tekst: Els Moors
Fotografie: Tomas Uyttendaele en de kunstenaars
Eindredactie: Griet Menschaert
Vormgeving: M/vG ontwerpers, Breda, Berry van Gerwen
Druk: Gianotten, Tilburg

© Lokaal 01, 2012
oplage 500

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, 
kunstenaars en auteur.

Lokaal 01 wil in het bijzonder volgende mensen danken voor medewerking, 
bereidwilligheid, steun en erkentelijkheid:
Leo de Jong, Drukkerij Gianotten Tilburg, 
Jeroen Grosfeld en medewerkers van het Breda’s museum, 
Olaf Roks, Franka Wolke, Zuiderlicht, Michel Wesseling, 
Mieke Hartman, Rob Leijdekkers, Julie van Zessen, 
Monique de Leeuw, Maud Crasborn, Bettine Wijtenburg, 
Esther Warendorff, Margriet Aarts, Roland en 
zijn moeder, mevr. van de Broek.

lokaal 01_Breda
Kloosterlaan 138
4811 EE Breda
+31 (0) 76 514 19 28
breda@lokaal01.org
www.lokaal01.org



Lokaal 01 is een Nederlands-Vlaamse 
ruimte voor actuele kunst met locaties in 
Breda en Antwerpen
Lokaal 01 is a Dutch-Flemish space for 
contemporary art, with locations in Breda 
and Antwerp

www.lokaal01.org


