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Een witte gaussische ruis bevat alle frequenties in dezelfde mate en is de minst voorspelbare en meest orginele van alle klanken. Voor een mens echter klinkt elke witte
gaussische ruis hetzefde. De subtiliteiten ervan blijven voor hem verborgen en hij vindt
het saai en monotoon klinken.
(J.R.Pierce, Symbolen en signalen.)

*Vrij naar; DE MACHTELOZE ONDERZOEKER van Johan Hoogstraten.
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INLEIDING
Ik heb wel eens gehoord dat je de inleiding van een skriptie eigenlijk als laatste
behoort te schrijven. Helaas past dat niet in mijn opzet. Ik begin hier en alle tekens
die volgen zijn later ingetypt.
Goed, wat zou ik hier dan over de tekst die nu voor U ligt kunnen melden? Ik typ op
een soort typmachine die het midden houdt tussen een mechanisch apparaat waarbij elke
druk op een knop resulteert in een letter op het papier en een geavanceerde tekstverwerker
waarbij alles tot op het laatste moment te wijzigen valt. Per regel heb ik steeds 90
tekens die ik eerst op een klein schermpje voorbij zie komen. Als ik wil kan ik een
stukje terug om iets te verbeteren of zo te veranderen dat ik de tekst een andere richting
geef. Vlak voor het einde van iedere regel wordt mij met een piepje gemeld dat het
tijd wordt om te besluiten of hetgeen ik schreef voldoende waarde heeft om op het papier
te komen. Is dat besluit eenmaal gevallen dan is er geen weg meer terug. Ergens in
dit apparaat bevindt zich een cassette met zwart typelint waarop in negatief de tekst
achterblijft. Zo zijn er dus twee orginelen. U heeft er één (of een kopie ervan) en
in de cassette (Afb.1) bevindt zich het andere.
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Mensen en dieren hebben met elkaar gemeen dat ze niet zomaar door de tijd komen. Zowel
mensen als dieren moeten daar iets voor doen; zij moeten voortdurend door middel van
hun activiteien de tijd zien te overbruggen. Het eerste waar voor gezorgd dient te
worden is natuurlijk het in leven blijven; vijanden ontlopen, voedsel vergaren en als
je ook let op het overleven van je soort, zorgen voor nakomelingen. Als je naar de
dieren kijkt dan valt al snel op dat zij met deze handelingen zonder veel problemen
de tijd weten te vullen. Kijk je echter naar mensen dan lijken de dingen die ze doen
veel minder een vanzelfsprekendheid, het lijkt wel alsof ze er veel meer moeite mee
hebben. Terwijl er, als je het van een afstandje zou kunnen bekijken, niet echt enorm
grote verschillen zijn.
Waarom begin ik met zo’n stukje over het overbruggen van tijd? Wellicht gaat het me
veel meer om het simpele verschil tussen één uur lang elke minuut een willekeurige
toets aanslaan * en één uur lang de toetsen zo kiezen dat er ook voor een ander iets
leesbaars ontstaat **.
Dan gaat het me nog niet eens om de verschillende teksten die je zo krijgt, maar veel
meer om het verschil in ervaring die je in beide uren opdoet. Wat ik dan eigenlijk
doe is zelf de manier verzinnen om de tijd door te komen, waarbij

ik me zker niet van

te voren afvraag of het ene uur zinvoller besteed is dan het andere. Wat beide teksten
gemeen hebben is dat ze er van uit lijken te gaan dat er iemand is die er kennis van
neemt. U dus. Alof dat een geldige legitimatie zou zijn.
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** Men zegt wel eens dat een rechte lijn duidelijker is dan een kronkelige. Is dit
zo en waarom dan? Stel: je hebt twee punten, punt A en punt B, het is nu de bedoeling
om deze twee punten met elkaar te verbinden. Je kan dan dus de beslissing nemen
om tussen deze twee punten een rechte lijn te trekken. Deze is het kortst en zoals
men dus wel eens zeft, het duidelijkst. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren.
Je kan bijvoorbeeld eerst ergens een punt C nemen waar je dan eerste een rechte lijn
naar toe trekt en dan pas

naar B. Of met een passer een cirkel tekenen. Zo te zien

zijn de mogelijkheden onbeperkt. Dan probeer ik het een keer met een stippellijn
en neem niet alleen punt C als omweg maar ook DFGH etc.. Dan zou het al aardig
willekeurig moeten worden. Maar nu, let op, buig ik al die stukjes een beetje en
dan blijkt daar plotseling een tekst te saan. Deze tekst bijvoorbeeld. En dan lijkt
die eerste rechte lijn natuurlijk wel duidelijker, maar goed waar kies je dan voor.
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Alsof had het moeten zijn natuurlijk. Een typfout, overheen gelezen. Hier leverde het
toevallig wat op: Ik heb er een uur lang tegenaan kunnen kijken. Mag ik echt niet terug?
een potlood dan? Nee, nee verder jij.
Ik heb hier een boekje, het is groen en iets groter dan mijn hand. Eigenlijk moet ik
natuurlijk ook de titel geven, nee, wel zeg ik nog dat heen een oud boekje is; uit 1922.
Waar ik het vandaan heb weet ik niet meer, Ik ga gelijk door naar blijdzijde 50 en 51,
daar heb ik ooit een briefje gestopt dus ik neem aan dat daar iets moet staan wat van
belang zou kunnen zijn, Twee afbeeldingen, één van een klein doolhofje en de ander
van een

stuk papier waarop vijftien maal schematisch dit doolhof is weergegeven. In

deze diagrammen heeft de onderzoeker de weg opgetekend die een mier in achtereen volgende
proeven aflegde. (afb.2) Uit de diagrammen blijkt dat de mier steeds sneller, met een
steeds korter wordende weg zich door het doolhof bewoog.
Waar gaat het me nu om? Natuurlijk niet zozeer om die mier, meer om het feit dat er
iemand elke dag weer een beestje in een doolhof zet, een pen pakt en zoe goede mogelijk
vastzegt hoe die mier loopt. Horloge in de hand, keurig op schrijven: 1/12’18 I t=10m10s.
Nog een keer. II t=3m18s. III t=59s. Ik neem aan dat hij tevreden geweest zal zijn,
de mier leerde en ik neem aan dat dat was wat deze onderzoeker wilde zien. De tekst
van het boekje begint als volgt:
“Er was een tijd, toen de wetenschap der natuuur voor hare weinige beoefenaars de innerlijk
ontroerende waarde bezat van eene levende en leven wekkende macht, die eene algeheele
overgave van den geheelen mensch verlangde, zoo volledig, zoo volkomen, zoo van ganscher
ziele, als alleen geëvenaard wordt door de overgave van den kunstenaar aan zijne muze
en overtroffen door het zich verzliezen van den geloovige in zijnen God.
Er was een tijd, toen eene wetenschappelijke waarheid niet eene dwaling van het heden
werd genoemd, maar een meerder kennen van het wezen der dingen werd geacht, van
het onzichtbare in het zichtbare, van het onveranderlijke in het veranderlijke, van het
eeuwige

in

het

tijdelijke.

Alleen

eene

dergelijke

overtuiging

kon

den

onderzoeker

den bezielende ijver geven en hem een sober leven aan zijne studie gewijd doen verkiezen
boven de weelde, die zijne verstandelijke gaven hem in de handel of nijverheid konden
geven”
Heerlijk. Toch nog even terug naar de proef met de mier. De onderzoeker verzuimt te
vermelden waarom de mier zo snel bij de uitgang wil zijn, geen woord over een beloning.
Hij heeft het alleen over ‘eene situatie waaruit ze moeilijk kunnen ontsnappen’. Maar
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ik kan me slecht voorstellen dat dat voldoende is om hem zich zo te laten haasten.
De uiteindelijke verklaring zal wel heel eenvoudig zijn, zoiets als een kleine hoeveelheid
voedsel of zo. Maar stel dat er geen simpele reden voor is? Dat die mier net als een
sporter er voldoende aan heeft dat hij steeds sneller een bepaalde afstand af legt en
dan zelf zonder zijn vorige tijd of die van andere mieren te weten. Het lijkt me onwaarschijnlijk. Ik kan ook niet aannemen dat de mier doorheeft dat er een onderzoeker is
die hem kwelt met een doolhof en daarom dan toch maar zo snel mogelijk van het ene
doosje naar het andere rent om er vanaf te zijn. Nee er is gewoon een beloning, dan
is het ook te snappen: Een mier(envolk) heeft voedsel nodig om te overleven en het
is zaak om dit zo optimaal mogelijk te bemachtigen. Ervaringen die de mier opdoet hebben
gevolgen voor wat hij later doet. Het leren, verbeteren is noodzakelijk om te overleven.
de onderzoeker haast zich nog te vermelden dat een dergelijk leren natuurlijk niets
te maken heeft met het verstandelijke leren maar dat het alleen een verbinding is tussen
waarneming en handeling.
In een ander boekje vond ik een afbeelding van een stuk papier waarop ook lijnen gezet
zijn. De manier waarop lijkt nog het meest op hoe de onderzoeker vastgelegd heeft hoe
de mier de eerste keer door het doolhof liep. Nu zijn de rollen echter anders verdeeld.
De pen bevindt zich in handen van een kind. De lijnen worden gezet om zo de houding
en de motoriek van het kind te corrigeren. (afb.3) het boekje heeft als titel: Het
diagnostiseren en corrigeren van soornissen in het schrijven. het is naar ik aanneem
geschreven om mensen te leren hoe je het handschrift van kinderen kunt verbeteren.
Deze afbeelding stond tussen een aantal beschrijvingen van oefeningen. Wat me bevalt
is dat het volkomen helder is waarom die lijn gezet is. Maar ook dat dit dan weer is
opgenomen in een boekje; blijkbaar kan het verbeteren van handschriften ook verbeterd
worden. Zo zal er ook wel een boek te vinden zijn over hoe je het beste een bepaalde
leermethode uit kunt leggen. En dat dan alleen nog maar over hoe een kind het beste
leert schrijven, dan heb je het nog niet eens over wat er geschreven zou moeten worden.
Dat is natuurlijk een veel groter probleem, als je eenmaal schrijven kan wat schrijf
je dan?
Er was eens een dorp. In dat dorp woonden mensen en deze mensen dachten dat ze elk
probleem wel op konden lossen. Ze waren ook bijzonder slim en losten daardoor ook veel
problemen op maar met elke oplossing schiepen ze meestal weer nieuwe problemen. Dat
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ze toch heilig in hun vooruitgang geloofden kwam doordat ze de meeste nieuwe problemen
niet zagen en de problemen die ze zel opmerkten dachten ze wel weer op te kunnen lossen.
Zo gebeurde er op een goede dag het volgende: Bij het nemen van een scherpe bocht,
even buiten het dorp, raakte een kar van de weg, sloeg om en kwam met lading en al
in het daar gelegen meertje terecht. De onbekende vrachtrijder overleed ter plaatse
en werd pas de volgende ochtend door de in alle vroegte langskomende pastoor gevonden.
De problemen begonnen pas toen bleek dat de dieren die altijd uit het meertje dronken
een beetje ziek werden. De koeien gaven minder melk en het leek wel of de wol van
de schapen wat valer werd. Maar ik zei al; de bewoners waren heel slim en hadden dus
al snel door dat het aan het drinkwater moest liggen. daarom werd er besloten om een
muur om het meertje te bouwen om zo het gevaar van de buitenwereld af te schermen.
Het dorp groeide, werd een stad. Een hele grote stad zelfs, en op duistere wijze was
de plek waar het meertje gelegen had niet meer te

vinden in de wirwar van straten.

Niemand wist er zelfs meer dat er ooit zo’n plek geweest was. Toen dan ook bij de bouw
van een nieuw kantorencentrum bleek dat er tussen de voor afbraak bestemde huizen een
open plek was werd er niet getwijfeld deze in gebruik te nemen.
U had me natuurlijk al door; ik schrijf dit niet zomaar uit m’n hoofd. het verhaaltje
wat hierboven staat schreef ik bijvoorbeeld iets van vier jaar geleden. Het is toen
in een map beland waarbij zich in de loop van jaren allerlei f larden, losse fragmenten
gevoegd hebben. Nu heb ik het alleen een beetje herschreven, alsof ik nu toch sommige
dingen beter kan.
En dan? U vraagt zich af waar ik heen wil, ik vraag me af waar ik heen wil. Daar heb
ik geloof ik nog wel iets over;
“Athene lag wit in de zon als een kudde blinkende schapen, moe van grazen en genieten.
Diogenes bezag dit schouwspel, waarbij geen reiziger, die het voor de eerste maal
aanschouwt, zijn ontroering bedwingt. Ook hem werd het bijna te machtig, en hij merkte
dat zijn voetstap zich versnelde. Dit nu verdroeg hij niet.

Daarom besloot hij een

dag lang te blijven zitten op een steen, met zijn rug naar de stad gekeerd, om de
dwaasheid te overdenken van wie haast maken om in dit leven iets te bereiken. Wie
hem zagen, kregen medelijden en trachtten hem op te beuren. Hij beantwoordde hun vriendelijkheid met een bittere spotlach en de grauw, dat niemand, hoe snel hij zich ook
mocht bewegen, de dood een halve dagreis vóór komt en dat het beter is te zitten dan
te lopen. Dan haalden de hulpvaardigen hun schouders op of wezen op hun voorhoofd.”
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Een fragment uit het verhaal Twee vierkante meter van Anton van Duinkerken. Even verder
in het verhaal, nadat Diogenes zich uiteindelijk toch schoorvoetend in de richting
van Athene heeft begeven staat; ‘ Alles moest hem, zo meende hij, het zelfde worden,
eer hij de zin van leven en wereld ontdekken kon. Want het onderscheid dat gemeenlijk
tussen de dingen gemaakt wordt, is zeker het juiste niet. Om het andere te vinden moet
men van voren af aan beginnen. ‘
Het gaat dus toch om een soort van onderzoek, op zoek naar iets wat eigenlijk erg voor
de hand ligt. het volgende gedicht van K.Schippers geeft voor mij zo ongeveer de richting
aan waarin ik verder zou willen zoeken.
Hartenjagen
Waneer je bij het kaartspel
dertien kaarten van dezelfde soort krijgt,
is de kans op herhaling
1:635.013.559.598.
Het aardige is eigenlijk
dat iedere samenstelling van dertien
dezelfde onwaarschijnlijkheid
van herhaling heeft.
Zo kan een café vol of leeg zijn,
kan het vijf dagen regenen
of een week lang om de dag,
zijn er soms drie bolhoeden in een straat te zien,
of geen
of een,
vreemd blijft het.

Je zou kunnen zeggen dat het zoeken niet zozeer gericht is op resultaat, meer van belang
is dat bepaalde dingen opgemerkt en geregistreerd kunnen worden, dat is al bijzonder
genoeg. Werk dat me, niet alleen in dit verband zeer aanspreekt is dat van Stanley
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Brouwn. Bijvoorbeeld het werk ‘This way Brouwn’ waarin Brouwn aan een willekeurige
voorbijganger de weg naar een bepaalde plek vroeg, de aanwijzingen die de voorbijganger
dan op het hem voorgehouden papier maakte vormen samen met het in de rechter onderhoek
gezette stempel ‘This way Brouwn’ het werk. (afb.4) Hoewel er vrij weinig te zien is,
spreekt het enorm tot de verbeelding. Zelfs een wit gebleven papier levert genoeg
informatie om een beeld op te roepen. Later werd het werk van Brouwn nog feitelijker,
hij telde hoeveel stappen hij in een land zette wat hij voor het eerst bezocht. Hij
kocht in zoveel mogelijk landen een vierkante meter grond. (afb.5) Ook vergeleek hij
de lengte van een stap met een meter, twee lijnstukken op papier getekend is alles
wat er overblijft voor de toeschouwer.
Dat is denk ik wat me ook het meest bevalt aan het werk, de ruimte die je als toeschouwer
krijgt om zelf dingen in te vullen. Je kan het onderzoek zelf voltooien en juist omdat
hetgeen wat onderzocht wordt, richting en afstand, op iedereen van toepassing is kan
eigenlijk niemand daar omheen.
Wat denk ik ook van belang is is de direkte ervaring van een werk. Dingen die ik uit
boeken ken blijven, als ze me aanspreken, vrij oppervlakkig in m’n hoofd aanwezig. Zodra
ik een werk ook echt gezien heb krijgt het een plek in m’n herinnering. Het werk van
Brouwn kwam ik bijvoorbeeld voor het eerst tegen in Duitsland bij Bilderstreit. Toen
ik daarna een oude vriendin van me vertelde over m’n bewondering voor Brouwn bleek
dat bij haar in de tuin, waar ik vrij vaak geweest was, één van die gekochte vierkante
meters te liggen. Ik wilde eerst zo algemeen mogelijk over het werk schrijven maar
ik merk dat ik het niet los kan zien van m’n eigen herinnering. Wat me eerst een vrij
willekeurige vierkante meter leek bleek een specifieke plek te zijn, zoals ook elke
stap door Brouwn opgetekend staat voor een stap die ooit gedaan is.
Een paar weken geleden zag ik in Kassel voor het eerst werk van Matt Mullican, ik kende
z’n werk wel uit boeken en tijdschriften, hij had een rechthoekige ruimte gebouwd en
die met rechte en gebogen wanden verdeeld in ruimtes waar je door heen kon lopen. De
wanden van deze ruimtes hadden verschillende kleuren, de enige ruimte die ik hier wil
beschrijven was de achterste ruimte; half rond met in het midden van de ronding de
ingang. De wanden fel rood. Verder niets in de ruimte aanwezig. Nee, ik moet eerst
nog een ruimte terug, daar stond een video waarop een opname te zien was van een tocht
die Matt Mullican gemaakt had door een door hem ontworpen wereld, Five in One meen
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ik. Hij beweegt zich als waarnemer al vertellend door die wereld. Het begon met een
soort van wolk boven de stad dan daalde hij af naar de stad, een woonwijk in, blijkbaar
weet hij de weg want we komen weldra bij een huis met ramen en een deur waar we door
naar binnen kunnen om het meubilair te bekijken en ook weer door het raam naar buiten
kunnen kijken. De reis gaat verder door de bibliotheek waar we ook weer een model van
een huis tegenkomen. Wat opvalt is de wat moeizame manier waarop hij zich door die
ruimtes begeeft, af en toe vliegt hij dwars door muren een andere wereld in. Ook hier
is

mijn

beschrijving

verre

van

volledig.

Hij

verteld

ook

dat

hij

het

liefst

in

de onbelangrijke delen van zijn wereld kijkt, zoals bijvoorbeeld de ruimte tussen een
kastje en een muur in. Het gaat me hier echter ook weer om de laatste wereld waarin
hij komt; hij spreekt er over als de wereld van het subject, hij komt er door dwars
door een rode wand te vliegen, ook een halve bol. Hier merkt hij op dat hij een stuk
gemakkelijker kan bewegen omdat er zich niets in deze ruimte bevindt en dat de computer
dus minder hoeft uit te rekenen. Hij zoemt uit totdat de halve bol nog maar een klein
stipje is in de verder witte wereld en waarschuwt dat hij als hij dat stipje uit het
oog mocht verliezen hij ook de toegang tot de andere werelden kwijt is. Dan zoemt hij
weer in en onderzoekt de wand van de bol. Einde. Als ik zelf weer in de rode ruimte
sta merk ik dat ik onwillekeurig een beetje door de ruimte beweeg. De ervaring van
de wanden vind ik nog het best te vergelijken met de ervaring die je hebt als je met
je ogen dicht naar de zon kijkt. Ik stel m’n ogen scherp op de wand. Kijk in een hoek.
Loop achteruit. Draai me om en kijk enigzins vervreemd door de ingang naar mensen
die zich daar bevinden.
Een jaar geleden. Rotterdam. Double steel cage van Bruce Nauman. Ook dit werk ken ik
al van afbeeldingen. Twee stalen kooien met gaas. De kleine kooi staat in de grote,
in de grote zit een smalle ingang zodat je in de ruimte tussen de twee kooien kunt
komen. De kleine kooi is niet toegankelijk. Ik moet toegeven dat als ik het werk niet
al van afbeeldingen kende ik er niet of met meer schroom ingegaan zou zijn. In het
werk besef je heel sterk je positie, je zit gevangen in je rol als beschouwer. Je wordt
tentoongesteld aan de rest van het publiek. De binnenruimte blijft ontoegankelijk.
Zo snel mogelijk ga ik er weer uit. Ik blijf nog even staan wachten om te kijken of
er iemand in gaat. Nee.
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Ruimte en bewegingen door die ruimte. Iemand wordt wakker staat op loopt naar de wastafel,
wast zich, loopt naar de keuken, eet, pakt een krant. Iemand gaat naar buiten stapt
op de fiets en verdwijnt om de hoek van de straat.
In de jaren vijftig is er door de Studiegroep Functionele Grondslagen van de Woning
onderzoek gedaan naar de ergonomisch noodzakelijke afmetingen van een woning. (afb.6)
“ Bij het onderzoek werden alle ergonomische maten binnen de woning door middel van
een raster met een moduulmaat van tien bij tien centimeter nagegaan in een poging
zó de gezonde functionele kern van de woning bloot te leggen. In een nagebouwde woning
met variabele wanden werden alle activiteiten nagespeeld, en opgemeten werd hoe groot
de daarvoor benodigde gebruiks- of bewegingsruimte minimaal zijn moest. Men vroeg
zich af: hoe breed moest een keuken zijn, wilde de huisvrouw met een vol dienblad
zich nog net om kunnen draaien; hoeveel armslag moet de man des huizes gegund worden
in zijn hobbyruimte, zagend aan zijn werkbank hoe ver schuift men zijn stoel achteruit
bij het opstaan......et cetera. Er werd niet veel aan het toeval overgelaten, zoveel
was wel zeker.”
Aan het einde van het onderzoek werd er door W. van Tijen -een modelwoning ingericht
op een oppervlak van circa tien bij tien meter deze had de hoopgevende enthousiaste
titel ‘Ieder huis, straks meegekregen. (afb. 7)
Ik vraag me af wat nou precies het verschil is tussen dit onderzoek en dat van Stanley
Brouwn? Alleen het feit dat dit onderzoek er op gericht is toegepast te worden maakt
het van een compleet andere orde. maar juist de overeenkomsten maken het boeiend om
deze twee onderzoeken naast elkaar te zien. De meter en de menselijke maat. Wellicht
zijn er zelfs stappen van Brouwn gezet in ruimtes die met behulp van het ergonomische
onderzoek gebouwd zijn. Maar juist het feit dat elke stap een andere lengte heeft,
dat iedereen z’n stoel weer anders naar achter zal schuiven maakt dat je niet kunt
spreken over een gemiddelde menselijke maat. Dat dat blijkbaar wel noodzakelijk is
als er huizen ontworpen moeten worden wil ik zeker niet ontkennen Zelf kan ik het
ook altijd weer tegen. Ooghoogte, armlengte. Afstand en richting. (afb.8)
Het zoeken naar de elementaire woning zoals dat door Van Tijen gebeurde, kan niet los
gezien worden van zijn vermoeden dat juist in het alledaagse, in net gewone, de essentie
van veel dingen verborgen zat. Zelf schreef hij hierover: “Voor mij persoonlijk is
beslissend geworden een relatie tussen het gewone en het buitengewone, zoals ik deze
in Gerrit Rietveld heb mogen leren kennen. Ik heb het voorrecht gehad om deze zeer
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uitzonderlijke mens gedurende vele jaren in leven en werken en werken van nabij te kennen. Ik
ben er daardoor van overtuigd dat het fundamenteel waardevolle en creatieve in hem
in directe relatie stond met zijn eerbied voor net zeer gewone. Het kistje, dat een
kastje werd, zoals hij prachtig Rietveldiaans zeide ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag.
Wij raken hier de diepe geologische lagen, sinds eeuwen in, en om ons opgetast in het
gewone.Dat gewone is tergelijkertijd platvloers, burgelijk en laag bij de grond en
tevens het fundamenteelste, diepste en wezenlijkste van ons aller leven en samenleven.”
Zelf kijk ik toch iets anders tegen het verbannen van nutteloze dingen en ruimtes
aan. (Zeg maar het gevolg van het streven naar het elementaire.) Zo bevindt zich bijvoorbeeld in mijn atelier in een hoek een ruimt waar eigenlijk niets mee te doen valt;
een paar traptreden die leiden naar iets waar ooit een deur zal hebben gezeten maar
nu alleen nog een uitsparing in het plafond en vochtige muren. (afb.9) Ik heb wel eens
geprobeerd me daar te begeven maar het zit niet lekker er dingen neerzetten bevalt
ook niet. Toch kijk ik er vaak naar, eigenlijk is het een hele gewone hoek. Het is
niet zo dat ik dan denk aan waar die trap heen ging of wat er gebeurd is, het is puur
een ruimtebeleving. Bruce Nauman heeft ooit de ruimte die zich onder een stoel bevond
afgegoten, ook zo’n ruimte die er gewoon is omdat dat toevallig zo uitkwam. Zo bevinden
zich ook tussen bepaalde woorden of dingen met een betekenis ruimtes die niet zomaar
te begrijpen of te benoemen zijn maar waar ik wel een bepaalde beleving bij heb.Soms
vermoed ik ook wel eens dat zich bijvoorbeeld in een blok hout een holle ruimte bevindt,
als ik dat blok dan doorgezaagd heb is dat nog niet het bewijs dat dat niet zo is.
Ik heb dan twee blokken hout waar volgens mij best wel eens een holle ruimte in kan
zitten.
Bas Jan Ader: “ Ik wil een werk maken waarin ik naar de Alpen ga en tegen een berg
praat. De berg zal spreken over dingen die noodzakelijk zijn en altijd waar, en ik zal
spreken over dingen die soms, bij toeval waar zijn”
Ik ben een keer, in het kader van de opdracht; op zoek naar de herinnering, teruggegaan
naar de plek waar ik als kind altijd aan het graven was. Het leek me de moeite waard
om te onderzoeken wat ik toen eigenlijk deed. Door opnieuw te gaan graven moesten er,
zo dacht ik, herinneringen bovenkomen van toen ik een kind was. De grond rook vertrouwd
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maar er kwam niets boven. Ja uiteindelijk een klein schepje. (Afb. 10) Wat levert zo’n
onderzoek dan op? Je stelt een vraag maar het antwoord dat je krijgt is net zo helder
als cryptisch. Er blijven twee dingen over; een grote schep en een kleine schep, en
de ruimte daar tussen
Dat is denk ik het mooie van onderzoek; dat het zichzelf legitimeert. Ik ervaar onderzoek
als zinvol zelf al weet ik dat het absoluut onmogelijk is om het antwoord te vinden.
Ik zag voor het eerst een werk van Bas Jan Ader in de Zonnehof in Amersfoort; er hing
een tekst aan de muur die ging over een man die in het kleinste bootje daar ooit voor
gebruikt geprobeerd had om de Atlantische oceaan over te steken. Ik merk dat ik altijd
nog een beetje twijfel of dat nou verzonnen of echt gebeurd was. Daarnaast hingen enkele
donkere foto’s waarop een man te zien was die zoekend met een zaklampje door L.A. loopt.
(afb.11) Op de foto’s stonden teksten geschreven; de tekst van een liedje van de coasters.
‘I’ve been searchin’.De eerste foto langs een snelweg de laatste aan zee. In het verlengde
van deze zoektocht lag dan die tocht over de oceaan. In Nederland zou het derde deel
van dit werk moeten ontstaan.Vlak bij Ierland werd het bootje omgeslagen aan getroffen,
van de schipper geen spoor.
In Search of te Miraculous. Op zoek naar het geheim van het bestaan.Maar juist ook
het falen maakte deel uit van het werk van Ader.Vallen was een van zijn centrale thema’s.
In Broken fall, een zwart wit filmpje klampt hij zich bijvoorbeeld vast aan een tak
en spant zich in om niet in het water te vallen. Dit weet hij enige tijd vol te houden
maar uiteindelijk valt hij natuurlijk toch. (afb.12)
Ik zou door kunnen gaan met beschrijven van werk van hem. Juist om de werken te zien
in verband met zijn andere werk. Het bevalt me dat leven en werk van de kunstenaar
eigenlijk niet meer te scheiden zijn. Het levert een soort meerwaarde op maar het is
niet noodzakelijk om het te doen juist omdat vrijwel elk werk een bepaalde direktheid
heeft. Het uiterste daarvan is wellicht’I’m too sad to tell you’,een film van de kunstenaar
die zijn verdriet laat zien. (afb.13) De enige handeling die er te zien is bestaat
eruit dat zijn gezicht vertrekt van droefheid. Wat precies de reden van zijn verdriet
is is niet duidelijk, dat is ook niet van belang. Hij kan daar niets over zeggen maar
hij kan het wel tonen. Aan de ene kant is het uiterst persoonlijk maar aan de ander
kant is het ook algemeen. Iedereen ‘begrijpt’ wat het betekent als iemand huilt.
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Hij toont zijn beperking, die eigenlijk ook ieders beperking is. Zoals eigenlijk ook
bij het begin van de zoektocht over de oceaan al vaststond dat het zou mislukken.Maar
dat kon hem niet beletten op weg te gaan.
Ik vraag me af waarom er nog steeds iets rest van het ongeloof dat ik had toen ik het
werk voor het eerst zag. Het was een verhaal, een uitermate romantisch verhaal. Eigenlijk
iets wat niet gewoon gebeurt, iets uit een jongensboek. “ ... over dingen die soms, bij
toeval,waar zijn.”
Ik herinner me dat ik in het eerste jaar op de akademie een keer een citaat van Nietsche
over toeval in mijn werkboek geschreven heb: ‘Mensen van het toeval.-Het wezenlijke
aan iedere uitvinding wordt gedaan door het toeval, maar de meeste mensen overkomt
dit toeval niet.’

Ik lees mijn werkboeken eigelijk nooit door, als ik het wel doe

is dat altij een beetje met gemengde gevoelens. Al die problemen die je zo in het
begin tegenkomt! Sommige zinnen zien er zo naïef uit, eigenlijk bevalt dat me wel.
Ik weet dat ik straks op de zelfde manier deze zinnen over zal lezen. Ik geloof ook
niet zo in vooruitgang of verbetering. Ja natuurlijk is er wel sprake van een soort
ontwikkeling, maar je kan het net zo goed zien als het zelde van een andere kant bekeken.
(Ook dat schreef ik al vaker.) Ik merk dat ik er eigenlijk niet zo aan wil; aan het
schrijven over toeval. Voor je het weet ben je het spoor bijster. Daarom eerst maar
iets over bijgeloof. Nee ik wil het niet direkt hebben over ladders (Als ik er een
zie moet ik er onderdoor lopen.) of zwarte katten. Nee het gaat om duiven. Het gaat
om een experiment van de psycholoog Skinner (Bekend van de Skinnerbox.) Het
experiment gaat als volgt: Een duif ondergaat een gewichtsvermindering van 75%. ( )
Dan wordt het beestje in een kooi geplaatst en krijgt om een bepaalde tijd voedsel. Het
blijkt dat de duif dan meestal een bepaalde ‘tik’ aanleert. Ik beschrijf de proef zeer
globaal. Het komt er op neer dat de duif bepaald gedrag wat hij had vlak voordat hij
voedsel kreeg, herhaalt omdat hij zo opnieuw voedsel denkt te krijgen. En inderdaad
krijgt hij dan weer wat! Zonder dat er dus enig verband is tussen het vertoonde gedrag
en het verkrijgen van voedsel. Zo zie je ook vaak bij mensen soortgelijk gedrag; bepaalde
rituelen die bijvoorbeeld bij een spelletje kaarten het geluk af moeten dwingen.
In dit voorbeeld is het bijgeloof eigenlijk aan de oppervlakt aanwezig. Ik probeer een
soort analogie te bedenken waarbij het eigenlijk niet meer herkenbaar is.

Wellicht

moet ik dan juist zoeken daar waar we juist wel van een verband uitgaan. (U merkt dat
ik weer op een punt zit waar ik de richting een beetje kwijt ben.) Daar waar het toeval
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uitgesloten wordt. Dat we aangeleerd hebben dat als iets tien keer op een bepaalde
manier gebeurt dit de elfde keer wel weer zo het geval zal zij. We gaan er van uit
dat als we de omstandigheden het zelfde maken we ook weer een zelfde resultaat krijgen.
De parallel die me hier boeit is dat de duif er van uit gaat dat z’n gedrag van invloed
is op wat er gebeurt, niet zozeer ofdat ook werkelijk zo is. In dit geval is hij echter
overgeleverd aan de genadeloze macht van de onderzoeker. De onderzoeker heeft een
vergelijkbaar geloof in dat het mogelijk moet zijn invloed uit te oefenen.
Je zou kunnen zeggen dat de duif niet de complete situatie kan overzien. De conclusie
die hij trekt is goed te begrijpen, in het dagelijkse leven van zo’n duif is het een
mechanisme om te overleven. Het gedrag van de onderzoeker is wat moeilijker te doorzien.
In dit geval zou je met wat moeite nog naar een soort toepasbaarheid van dit onderzoek
kunnen verwijzen. Vaak hoor je ook zoiets als je een onderzoeker zij onderzoek laat
verdedigen. Ik denk toch dat er een bepaald punt is waarna je niet langer kunt spreken
over een bepaalde vorm van overleven, het onderzoek komt op zichzelf te staan. Het
zoeken heeft als enige doel meer inzicht te krijgen. Omdat we er eigelijk niet tegen
kunnen dat we net als de duif niet alls kunnen overzien. Maar wat zou de duif moeten
doen nadat hij door zou hebben dat het niet uitmaakt wat hij doet?
Wij zien ook graag verbanden om ons handelen zin te geven. Over dat zoeken naar een
soort verband in een reeks toevallige gebeurtenissen wil ik een verhaal vertellen.
Ik heb het al vaak verteld en mensen die mij kennen hebben er ook wel een keer van
gehoord. Als U het al kent en er eigelijk wel genoeg over gehoord hebt sla dan gerust
een stuk over. Het gaat om een reis die ik samen met een vriend gemaakt heb. Het leuke
is eigenlijk dat we tijdens de reis het verhaal al vertelden aan mensen die we tegen
kwamen. Het lag dan ook steeds sterk aan de persoon aan wie het verteld werd hoe het
verhaal er uit zag. Je kan dus eigenlijk ook niet echt spreken over een verhaal, het
is een eigen leven gaan leiden, iedere deelnemer heeft zo z’n eigen versie, kent zo
z’n eigen fragmenten of is eigenlijk alles al weer vergeten. Ik weet eigenlijk niet
zo goed waar ik zou moeten beginnen. Daarom begin ik in het midden. We zijn net ingestapt
in een auto. Het is in Frankrijk, in Bretagne. We hebben de hele dag gelift en maar
iets van 150 kilometer afgelegd. Het is voor ons een bijzondere lift omdat het de eerste
auto is uit de streek waar we naar op weg zijn. Op het nummerbord prijkt nummer 29,
het regionummer van Finistére. We stappen in in regio 22. Met m’n gebrekkig frans probeer
ik aan de vrouw die ons meegenomen heeft te vragen of ze ook weet waar de grens is
tussen deze twee regio’s. Ik besef dat het een beetje rare vraag is, ze weet het niet.
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Als een soort verantwoording van deze vraag begin ik te vertellen. We zijn twee studenten
aan de kunstakademie en we reizen achter een bus aan die allerlei mytische plekken
bezoekt in Bretagne. Het is een reis in een reeks reizen door Europa. Op een eerdere
reis zijn we meegeweest en hebben Keltische plekken bezocht. Nu wilden we weer mee maar
de reis was te duur. Daarom hadden we een systeem bedacht om in het casino ons geld
te vermeerderen. Omdat we zelf ook wel wisten dat het niet geheel feilloos was hadden
we bedacht dat we de gegevens van de toekomstige reis, de route die de bus nu aan het
rijden is, in het casino zouden gebruiken. Ons systeem werkte op de simpele kansen, even
of oneven, het aantal kilometers op de kaart bepaalde zo waar we ons geld op in moesten
zetten. En we speelden ook nog op de 7; de achteraam van de docent die de reis organiseerde. We hoopten met wat hulp van de Kelten zo ons reisgeld binnen te halen. Het
spelen ging goed en we stonden op een paar honderd gulden winst maar toen werden we
door ons systeem gedwongen bijna al ons geld in te zetten. Hij (Op de achterbank) zei
me alles op 22, dus even. Tijdens dat de bal van het roulette rolde en we niet meer
in mochten zetten, kwamen we er achter dat we fout ingezet hadden, de juiste afstand
was namelijk 29 kilometer dus moest eigenlijk alles op oneven.(We worden ingehaald
door een vrachtwagen.) De bal viel in vakje 29, we waren alles kwijt. Toen hadden we
dus niets meer dan de plek op de kaart waar we ons vergist hadden. Die plek op de kaart
was Huelgoat, kent U die plaats? “Nee ik kom uit de buurt van Quimper, meer aan de
kust.” Door Huelgoat schijnt een riviertje te stromen dat de ‘Argent’ heet. (In het
frans werkt dat wat beter omdat ik al eerder het woord argent, is geld,gebruikte.)
Er is daar bovendien een plek waar het riviertje in de grond verdwijnt, Perte de l’argent.
Morgen is het de 29ste, het is dan precies een maand geleden dat we in het casino waren
en morgen komt ook de bus langs de Perte de l’Argent. We hebben een doosje gemaakt
waar we alles ingestopt hebben, dat moet morgen in de rivier gegooid worden.
Ik weet niet precies wat nou maakte dat het verhaal er redelijk uit kwam, ik had in
ieder geval het idee dat deze vrouw redelijk begreep waar we het over hadden. Dat is
iets in de sfeer van dat moment. Het is moeilijk om dat in zo’n getypte tekst weer
te geven. Wanneer iemand lacht, of even niet op de weg let. Dat zij ook een belangrijke
rol in ons verhaal speelde omdat zij ons een heel stuk in de goede richting bracht,
dat ze een mooi nummerbord had. Het lijken dingen die vreemd over moeten komen, het
klonk echter uitermate vanzelfsprekend. Ze zegt dat ze hier linksaf moet en dat Huelgoat
rechtdoor is. We stappen uit, maken een foto van het nummerbord en gaan langs de kant
van de weg zitten wachten op de volgende auto.
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Het is een mooi mechanisme; dat je als je ergens op gaat letten je het ook ziet. Dat
je dan opeens overal het getal 29 tegen komt. Maar goed, ik besef dat dit benoemen
van een mechanisme ook alleen maar een manier is om er voor mezelf vat op te krijgen.
Op het moment van de vondst valt dat overzicht volledig weg. Ik herinner me zo sterk
dat moment waarop ik, terwijl ik alleen de naam Huelgoat had als plaats op de kaart
waar we ons geld verloren hadden, las: 29 Huelgoat Argent (Perte de L’). Daar kan je
gewoon niet omheen. Dat moet gevolgen hebben voor de dingen die je doet. Daar moet
je, zeg maar net als de duif, je conclusies uit trekken.
Met als gevolg dat we toch maar op weg gingen. Het spel zo goed mogelijk spelen, elke
handeling vond z’n plaats in het verhaal. Het is heerlijk om een sammenhang te zien
in iets wat uitermate chaotisch lijkt, zonder jezelf te verliezen in een soort van
kosmische verklaringen. Juist doordat je weet wat je aan het doen bent, je ook ziet
dat het een spel is maar dan toch steeds

weer jezelf weet te verbazen. Hebben we

ook gevonden wat we zochten? Nee natuurlijk niet, maar daar gaat het ook niet om
Of eigenlijk natuurlijk weer wel, je moet er niet aan denken dat je het wel vindt.
Ik heb nu de deksel van m’n typmachine opgetild om eens te kijken hoelang ik nog heb.
Ik heb nog wel wat lint maar precies weten hoeveel dat nog is doe ik niet. Ik had dat
natuurlijk al eerder moeten doen, dan had ik U nu bijvoorbeeld kunnen vertellen dat
ik nog 2000 tekens zou kunnen typen, maar helaas ben ik vergeten om ergens te meten
dus zullen we het vanzelf wel merken.
Ik zal zelf ook maar weer een keer terug naar het begin gaan, herlezen wat ik tot hier
geschreven heb.
Terugkijken en overzien wat je gedaan hebt. Overzicht krijgen, naar een conclusie toewerken. Ik heb er nu al weer spijt van dat ik onder de deksel gekeken heb, anders was
het lint gewoon ergens op geweest. Nog een lint? Nee daar begin ik niet aan. U denkt
dat ik dit op een vrije zaterdagmiddag getypt heb. In de tijd dat U de hele tekst
gelezen hebt schrijf ik een paar regels.
De machteloze onderzoekers, wie bedoelde ik daar nou eigenlijk mee? Ging het me alleen
om de dwangmatige zoekers die, waar je ze ook neerzet gaan zoeken naar de kortste weg.
Of meer de onderzoekers wiens onderzoek gedoemd is te mislukken maar die juist in die
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mislukking de motivatie vinden voor verder onderzoek. Het willen onderzoeken is een
uitermate menselijke eigenschap, sterker nog bij dieren is het vaak zelfs een noodzaak
om te kunnen overleven. Houd ik het nu niet iets te algemeen, kan ik niet specifieker
zijn in hetgeen onderzocht werd? Zo’n zin als ; Het zoeken naar de essentie via het
alledaagse. Is dat wat? Of klinkt dat wat te gewoon? We richten ons zo graag op
verre doelen dat we snel voorbij zien aan wat voor de hand ligt. De verre toekomst
is een mooie mythe om ons handelen van nu in te spiegelen. Zo wordt het geloof in de
vooruitgang vaak gebruikt als legitimatie van veel vormen van onderzoek. En dat heeft
dan ook al heel wat opgeleverd!
Of wellicht nog een ander soort van onderzoekers, mensen die het zoeken als grondhouding
hebben. Die zoeken omdat ze niet anders kunnen. Er zijn natuurlijk nog al veel kunstenaars
die zichzelf zien als onderzoeker, ik denk dan ook dat ik hier weer iets specifieker
moet zijn. Het gaat me dan niet zozeer om het onderzoek naar vorm, kleur of materiaal.
Meer om een onderzoek naar hoe mensen met dingen omgaan, zich door ruimtes bewegen. Wat
mensen doen, waarheen ze zich verplaatsen.
De kunstenaars van wie ik in deze skripte werk beschreven heb; Ader,Brouwn,Nauman
en Mullican zou ik als voorbeelden kunnen noemen. Maar het bevalt me niet zo om ze
in een adem te noemen. Het werk heb ik uiteindelijk ook gekozen omdat er in de direkte
ervaring met ieder werk afzonderlijk iets was wat me is bijgebleven.
Het lijkt me wel vanzelfsprekend dat ik hier nog probeer om wat verbanden met m’n eigen
werk aan te geven. Ik wil hier niet zo zeer op alle werkstukken afzonderlijk ingaan.
Het meest bepalende bij een onderzoek is volgens mij de afkadering van het gebied wat
onderzocht wordt. Juist uit de manier van benaderen blijkt vaak al waar de onderzoeker
naar op zoek is. En vaak blijkt er ook al uit wat volgens de onderzoeker het antwoord
zal worden. De onderzoeker die het doolhof voor de mier maakte ging er natuurlijk bij
voorbaat al van uit dat de mier steeds sneller zou gaan lopen, anders neem je de tijd
niet op. De vraag is dan natuurlijk waar ik van uit ging?
Het plan wat ik van te voren had ging er van uit dat ik vijf dingen zou gaan maken
waarbij ik uit zou gaan van aantallen personen: objekt 1 voor 1 persoon, 2 voor 2,
voor 3, voor 4 en voor 5 mensen. (In het begin liep ik dus rond met een papiertje met
daarop 15 stippen verdeeld in 5 groepjes.) Ik denk dat ik juist door uit te gaan van
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personen er de nadruk op heb gelegd waar het volgens mij om gaat; dat mensen dingen
gebruiken. Het feit dat er ook dingen voor meerdere personen gemaakt moesten worden
hield eigenlijk al in dat het gebruik ervan gericht zou worden op die andere mensen.
Het zijn dingen die erg voor de hand liggen als je ze zo opschrijft, ik ga gewoon nog
even door. Iets wat wellicht nog vanzelfsprekender is is dat als je bijvoorbeeld spreekt
over vier personen je er van uitgaat dat het mogelijk is vier afzonderlijke mensen
te onderscheiden. Het is zeg maar noodzakelijk om mensen als individuen te zien. Het
ding wat er dan uiteindelijk komt te staan staat tussen hen in, het is zeg maar iets
wat ze gemeenschappelijk hebben.
Ik geef toe dat ik geen goede onderzoeker ben, zelden levert het onderzoek een conclusie
op. Eigenlijk voel ik me dan ook meer verwant aan de mier en de duif. (De Mier en de
Duif; het had de titel van een fabel kunnen zijn.) Het is veel meer zo dat ik het gebied
aangeef wat volgens mij de moeite waard is te onderzoeken. Ik probeer een aantal mogelijkheden aan te reiken.
Onze wegen gaan straks uit elkaar. U leest gewoon weer iets van iemand anders en ik
zet een nieuw lint in zodat ik eindelijk weer eens iets kan schrijven zonder dat U
over m’n schouder meeleest.
Lezer-schrijver, een relatie vergelijkbaar met de relatie acteur-toeschouwer, kunstenaarpubliek. Het lijkt een beetje laat om daar nu nog over te beginnen. Maar ik herinner
me dat ik een keer op een podium stond; wat me opviel toen het zaallicht uitging was
dat het publiek veranderde in een anonieme massa. Heel iets anders dus dan een verhaal
aan iemand vertellen in een auto.
Ik merk dat ik probeer om U gewoon als een persoon te zien. Het lijkt een beetje op
het probleem dat je hebt als je een gebruiksvoorwerp op maat wilt maken en je gemiddelde
maten moet gaan hanteren; ooghoogte armlengte. Er lijkt niet aan te ontkomen. Aan de
andere kant vind ik het ook wel prettig. U vraagt af en toe namelijk wel wat, soms lacht
U me uit, dan weer knikt U bemoedigend of schudt uw hoofd.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar de ruimte voor drie die ik gemaakt heb. (afb.14) Daar
liep U ook door of omheen, al voordat ik die ruimte gebouwd had. Eigenlijk heb ik alleen
een grof scenario gemaakt, de eigenlijke invulling onttrekt zich nu aan mijn invloed.
Wat U nu uiteindelijk doet; of U naar binnen loopt (A), even binnen blijft (B), of langs

18

loopt (C). (afb.15) Of er toevallig iemand op het zelfde moment zich in de buurt bevindt
het zijn allemaal dingen die ik niet in de hand heb maar die wel het ‘beeld’ bepalen.
Gisteren las ik in de krant over een interactive film. Iedereen krijgt dan een kastje
met drukknoppen en kan zo de loop van de film beïnvloeden. Ik neem aan dat dan de meeste
stemmen gelden. Het moet een vreemde gewaarwording zijn als je naar een film zit te
kijken die eigenlijk niet zo loopt als je zelf wilt omdat je mede bioscoopbezoekers
ergens anders heen willen.
Stel je gaat naar een film gebaseerd op het verhaal DRAME BIEN PARISIEN van Alphonse
Allai:
Twee jonge mensen, minnaars, ontvangen elk een anonieme brief waarin ze worden gewezen
op de ontrouw van de ander: als de vrouw zich ervan wil overtuigen hoeft ze slechts
naar een bepaald gemaskerd bal te gaan, haar minnaar zal er zijn, vermomd als Harlekijn
De ander ontvangt de zelfde geheime raad: ga naar dat bal, je vrouw zal er zijn vermomd
als Kongolese Kano.
Die betreffende avond, als het gemaskerde bal in volle gang is, zitten twee personen
zich in een hoekje te vervelen: een Harlekijn en een Kongolese Kano. Tenslotte benadert
hij haar en nodigt haar uit. Ze gaan naar een privé-vertrek waar ze op elkaar afstormen
om elkaar de maskers af te rukken.
Dan moet U kiezen:

A De twee minnaars herkennen elkaar en vallen in elkaars armen.
B Het is wel de vrouw maar een andere man.
C Ze zijn het geen van beide

U dacht er toch niet over om optie A of B te kiezen? Ach U moet het zelf ook maar
weten.
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