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Hans Ligteringen & Marie Jeanne de Rooij reflecteren binnen 
hun kunst- en onderzoeksprojecten op thema’s die gebaseerd 
zijn op de fysieke en mentale verhouding die mensen met 
hun eigen - al dan niet bewust gemanipuleerde – ruimtelijke 
omgeving (mensen en objecten) hebben. Projecten waarbin-
nen kunstsensitiviteit gebruikt wordt in een voortdurende 
zoektocht naar nieuwe verwantschap tussen kunst, weten-
schap en maatschappelijke fenomenen.  
Met alle media die Ligteringen/de Rooij ter beschikking staan 
worden binnen Posing as… varianten, poses en personages 
die in het leven in onuitputtelijk velerlei vormen en gedaan-
ten komen bovendrijven, uitgelicht en ge-remorph-t.
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Posing as …. 
ligteringenderooij

Posing as … is een overzicht van onze inmiddels ruim vijfentwintig jaar 
durende samenwerking als kunstenaarsduo. In die periode hebben we 
veel projecten ondernomen en avonturen beleefd los van elkaar, maar 
het als duo optrekken – soms na lange onderbrekingen - bleef altijd 
een inspirerend ijkpunt voor nieuwe ideeën, plannen, projecten en 
onderzoek. 

De projecten die we chronologisch teruglopend hebben geordend 
onder de noemer Posing as… hebben we niet of nauwelijks aangepast 
of bijgewerkt; het zijn, beeldend en talig, onze levendige getuigen van 
hun tijd. Dit dynamische archief-begrip sluit goed aan bij onze interes-
ses en de researchaanpak in ons werk. Posing as …. nodigt onszelf uit 
tot onverwachtse inzichten en vragen vanuit het verleden over nu en 
we hopen dat dit ook geldt voor u als geïnteresseerde. 

Hans Ligteringen & Marie Jeanne de Rooij | ligteringenderooij
© ligteringenderooij | Amsterdam – Den Haag, 2020

Posing as …. 
ligteringenderooij

Posing as … presents an overview of projects we worked on together 
as an artist duo over a period of more than 25 years. During these years 
we undertook many differed art projects and artistic adventures sepa-
rately, but teaming up again – sometimes after prolonged interruptions 
– has always been an inspiring focal point for us to initiate, develop and 
research exciting new ideas, plans and projects.

The projects here are presented chronologically starting with the latest 
going backwards in time. Under the common denominator ‘Posing as 
…’ the projects are included barely or not at all adjusted or up-dated; 
in this way they become, visually and linguistically, vivid witnesses of 
their time. This notion of archive-dynamics connects perfectly with our 
own interests and the special research-approach in our work.
Posing as … is basically an invitation to ourselves to uncover from the 
past unexpected insights and questions about the present and we 
hope it will apply to you as an interested viewer / reader as well.

Hans Ligteringen & Marie Jeanne de Rooij 
© ligteringenderooij | Amsterdam – The Hague, 2020
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Ontwerp: Wout de Vringer | Graphic Design
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Het tentoonstellingsproject Ter Observatie | In-
tensive Care [… in the state of the art(s)] zoekt de 
rust en intensiteit op van een gesloten circuit waar 
ruimte is voor gedetailleerd onderzoek en precisie 
en aandacht voor vragen over materie en gewicht, 
taal en vertaling, ordening en afbakening, commu-
nicatie en betekenis.

Met bouwelementen afkomstig uit verschillende 
bronnen en disciplines vaak verwijzend naar intuïtie-
ve inzichten, inspirerend onderzoek of literatuur van 
o.a. Claude Levi-Strauss, Emily Vanderpoel, Bruno 
Taut, Oliver Sacks en Herman Gorter, ontstaat een 
organisch en sensitief domein waarin Hannah Dawn 
Henderson, Marianna La Rosa Maruyama, Ronald 

TER ObSERVATIE | INTENSIVE CARE  
[… in the state of the art(s)]

Posing as...
Art Institute (GEMAk)

EMILY MEETS ...
GEMAK Colour analysis
Inspired by Color Analysis | Emily Vanderpoel: Color Problems. 
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) | ligteringenderooij 

Schelfhout en ligteringenderooij hun voorstellen en 
vragen delen met het publiek. 
De tentoonstelling is een aanmoediging om – bij-
voorbeeld – uitgaande van de voorgestelde proto-
types en proposities nieuwe mutaties te maken of 
aangescherpte definities te bedenken over licht en 
kleur, zwaarte(kracht), over verzamelen en onder-
zoek, over dynamiek en (on)macht van taal en schrij-
verschap, over  (tijds)beeld en portret, over avontuur 
en inter-actie in de kunst(en).

 

 

Concept & realisatie:  
ligteringenderooij voor GEMAK Den Haag (2015)
m.m.v. Hannah Dawn Henderson, Marianna La Rosa 
Maruyama, Ronald Schelfhout
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EMILY MEETS...
GEMAk 
LIGHTbox | Mutations

Inspired by Color Analysis I Emily Vanderpoel: Color Problems
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) ligteringenderooij

EMILY MEETS...
GEMAk 
Colour Analysis

Inspired by Color Analysis I Emily Vanderpoel: Color Problems
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) ligteringenderooij
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EMILY MEETS...
GEMAk 
Colour Analysis

Inspired by Color Analysis I Emily Vanderpoel: Color Problems
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) ligteringenderooij
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EMILY MEETS...
GEMAk
Portrait of...
Claude

“It is, I think, absolutely impossible to conceive of meaning without order. There is 
something very curious in semantics, that the word ‘meaning’ is probably, in the whole 
language, the word the meaning of which is the most difficult to find.”

Claude Lévi-Strauss, Myth and Meaning
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EMILY MEETS...
GEMAk
Portrait - Study

© ligteringenderooij, video, 88 min. Thanks to Melissa Cruz Garcia, 
Grigoris Rizakis; Hannah Dawn Henderson (camera & editing)

Man 
watching movie

Woman 
watching movie

EMILY MEETS...
GEMAk
Portrait - Analysis

Inspired by Color Analysis I Emily Vanderpoel: Color Problems
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) ligteringenderooij
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COLOUR ANALYSIS Of...
Photosynthesis

Inspired by Color Analysis I Emily Vanderpoel: Color Problems
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) ligteringenderooij
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EMILY MEETS... 
OLIVER
 
Inspired by Color Analysis | Emily Vanderpoel: Color Problems 
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) ligteringenderooij
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Motorblok Installatie | installation, 2015 Ronald Schelfhout

EMILY MEETS...
bRUNO

Inspired by Color Analysis I Emily Vanderpoel: Color Problems
Ter Observatie | Intensive Care (in the state of the arts) ligteringenderooij I Bruno Taut
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COLOUR ANALYSIS Of...
EMILY > bauhaus in Japan 

Inspired by Color Analysis | Emily Vanderpoel: Color Problems 
Ter Observatie | Intensive Care [in the state of the arts], ligteringenderooij
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Tussen een echo en een hik I Between an echo and a hiccup 
Video, 2015 - Hannah Dawn Henderson

A Listener - Performance
Installatie 01 05 2015 GEMAK
Marianna La Rosa Maruyama

Kom dichter bij Mei, Come closer to me | 
Come, poet, towards May 
Performance and Installation, 2015 
Hannah Dawn Henderson

'Bevrijd', in afwezigheid van 'Betekenis'  I 'Freed', in absence of 'Meaning' 
Hannah Dawn Henderson: Object, 2014
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Gladstone / Affiniteiten is a dynamic research and exhibition project in progress about reading domains 
past and present, inspired by the essay ‘On books and the housing of them’ by 19th-century Prime Minis-
ter, literary glutton and collector of books William Ewart Gladstone (1809-1898). The exhibition, curated 
by Hans Ligteringen & Marie Jeanne de Rooij, focuses on personal reading domains past and present, on 
the pleasure, the adventure and the art of reading as well as the reader & book lover’s romantic attitude.

02:
William eWarT
GladsTOne
On books and the 
housing of them
Affiniteiten 



(*) Gladstone was een van de bekendste Britse 
Prime Ministers, maar ook een negentiende-eeuwse 
literaire veelvraat en boekverzamelaar. Eind negen-
tiende eeuw schreef Gladstone bovendien al over 
de problematiek van de lezer en de bibliotheek in 
een tijd van – ook toen al – toenemende informatie, 
en niet bij te houden publicaties. Hij beschrijft in zijn 
essay, ‘On books and the housing of them’, de nog 
altijd actuele zorgen van een lezer en boekenlief-
hebber en kan zo beschouwd worden als een vroege 
aanjager van het huidige debat over de toekomst en 
betekenis van lezen en bibliotheken.

YOU ARE CORDIALLY INVITED 
TO READ [HERE]
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Concept & realisatie: 
ligteringenderooij
Gemak 2014

Het project – bestaande uit tentoonstelling, blog en 
seminar – zoomt in op persoonlijke leesdomeinen 
van gisteren en nu, op het genot, het avontuur en 
de kunst van het lezen en de romantische attitude 
van de lezer/boekenliefhebber maar ook op de 
uitdagingen van de woordcultuur voor oog en oor 
in de digtiale 21ste eeuw met schier grenzeloze 
mogelijkheden. 

In de GEMAK-tentoonstelling wordt een dynamisch 
en groeiend voorstel gepresenteerd voor een 
persoonlijk & tijdelijk leesdomein en plein public 
samengesteld door ligteringenderooij. Een select 
clubje favorieten krijgt voor dit GLADSTONE-
moment alle (voor)lees- en kijkruimte: o.a. Laurence 
Sterne, John Berger, H.G. Wells, Robert Frost, W.E. 
Gladstone, Ray Bradbury en natuurlijk ook Borges. 

Het is aan de bezoeker om zelf links en verwant-
schappen op te zoeken. In de tentoonstelling is al 
een inspirerend voorbeeld van dergelijke verwant-
schappen, het Affiiniteiten prikbord, aanwezig. 
Verder zijn er speciale bijdragen van Justin Bennett, 
die in de geluidsvideo, Raw Materials, experimen-
terend onderzoekt hoe de neerslag van geluid in 
tekst werkt, wat beklijft er in een textuele weergave 
en wat verdwijnt, of ontstaat er een (nieuw) verhaal, 
gedicht? Petra van der Schoot filmde samen met 
Hans Ligteringen kunstenaar Frans van Tartwijk in 
het leesdomein van zijn in 2013 overleden moeder 
en schrijfster, Noor Smals. 
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ON bOOkS AND THE HOUSING Of THEM
William Ewart Gladstone
 
On books and the housing of them. A treatise on the storing of books and the design of 
bookshelves as employed in his personal library. 
Source: M.F. Mansfield, NY. Retrieved 2012-06-15.

 

 In the old age of his intellect (which at this 
point seemed to taste a little of decrepitude), Strauss 
declared 1 that the doctrine of immortality has re-
cently lost the assistance of a passable argument, in-
asmuch as it has been discovered that the stars are 
inhabited; for where, he asks, could room now be 
found for such a multitude of souls? Again, in view 
of the current estimates of prospective population 
for this earth, some people have begun to entertain 
alarm for the probable condition of England (if not 
Great Britain) when she gets (say) seventy millions 
that are allotted to her against six or eight hundred 
millions for the United States. We have heard in some 
systems of the pressure of population upon food; but 
the idea of any pressure from any quarter upon space 
is hardly yet familiar. Still, I suppose that many a read-
er must have been struck with the naive simplicity of 

the hyperbole of St. John, [2] perhaps a solitary unit 
of its kind in the New Testament: “the which if they 
should be written every one, I suppose that even the 
world itself could not contain the books that should 
be written.”
 A book, even Audubon (I believe the big-
gest known), is smaller than a man; but, in relation to 
space, I entertain more proximate apprehension of 
pressure upon available space from the book popula-
tion than from the numbers of mankind. We ought to 
recollect, with more of a realized conception than we 
commonly attain to, that a book consists, like a man, 
from whom it draws its lineage, of a body and a soul. 
They are not always proportionate to each other. Nay, 
even the different members of the book-body do not 
sing, but clash, when bindings of a profuse costli-
ness are imposed, as too often happens in the case 
of Bibles and books of devotion, upon letter-press 
which is respectable journeyman’s work and nothing 
more. The men of the Renascence had a truer sense 
of adaptation; the age of jewelled bindings was also 
the age of illumination and of the beautiful miniatu-
ra, which at an earlier stage meant side or margin 
art,[3] and then, on account of the small portraitures 
included in it, gradually slid into the modern sense 
of miniature. There is a caution which we ought to 
carry with us more and more as we get in view of the 
coming period of open book trade, and of demand 
practically boundless. Noble works ought not to be 
printed in mean and worthless forms, and cheapness 
ought to be limited by an instinctive sense and law of 
fitness. The binding of a book is the dress with which 
it walks out into the world. The paper, type and ink 
are the body, in which its soul is domiciled. And these 
three, soul, body, and habilament, are a triad which 
ought to be adjusted to one another by the laws of 
harmony and good sense. 
 Already the increase of books is passing into 
geometrical progression. And this is not a little re-
markable when we bear in mind that in Great Britain, 
of which I speak, while there is a vast supply of cheap 
works, what are termed “new publications” issue from 
the press, for the most part, at prices fabulously high, 
so that the class of real purchasers has been extirpat-
ed, leaving behind as buyers only a few individuals 
who might almost be counted on the fingers, while 
the effective circulation depends upon middle-men O
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through the engine of circulating libraries. These are 
not so much owners as distributers of books, and they 
mitigate the difficulty of dearness by subdividing the 
cost, and then selling such copies as are still in decent 
condition at a large reduction. It is this state of things, 
due, in my opinion, principally to the present form of 
the law of copyright, which perhaps may have helped 
to make way for the satirical (and sometimes untrue) 
remark that in times of distress or pressure men make 
their first economies on their charities, and their sec-
ond on their books.
 The annual arrivals at the Bodleian Library 
are, I believe, some twenty thousand; at the British 
Museum, forty thousand, sheets of all kinds included. 
Supposing three-fourths of these to be volumes, of 
one size or another, and to require on the average an 
inch of shelf space, the result will be that in every two 
years nearly a mile of new shelving will be required 
to meet the wants of a single library. But, whatever 
may be the present rate of growth, it is small in com-
parison with what it is likely to become. The key of 
the question lies in the hands of the United Kingdom 
and the United States jointly. In this matter there rests 
upon these two Powers no small responsibility. They, 
with their vast range of inhabited territory, and their 
unity of tongue, are masters of the world, which will 
have to do as they do. When the Britains and Ameri-
ca are fused into one book market; when it is recog-
nized that letters, which as to their material and their 
aim are a high-soaring profession, as to their mere 
remuneration are a trade; when artificial fetters are 
relaxed, and printers, publishers, and authors obtain 
the reward which well-regulated commerce would af-
ford them, then let floors beware lest they crack, and 
walls lest they bulge and burst, from the weight of 
books they will have to carry and to confine. 
 It is plain, for one thing, that under the new 
state of things specialism, in the future, must more 
and more abound. But specialism means subdivision 
of labor; and with subdivision labor ought to be more 
completely, more exactly, performed. Let us bow 
our heads to the inevitable; the day of encyclopae-
dic learning has gone by. It may perhaps be said that 
that sun set with Leibnitz. But as little learning is only 
dangerous when it forgets that it is little, so special-
ism is only dangerous when it forgets that it is spe-
cial. When it encroaches on its betters, when it claims 
exceptional certainty or honor, it is impertinent, and 
should be rebuked; but it has its own honor in its own 
province, and is, in any case, to be preferred to pre-
tentious and flaunting sciolism.
 A vast, even a bewildering prospect is be-
fore us, for evil or for good; but for good, unless it 
be our own fault, far more than for evil. Books require 
no eulogy from me; none could be permitted me, 
when they already draw their testimonials from Cic-
ero[4] and Macaulay.[5] But books are the voices of 
the dead. They are a main instrument of communion 

with the vast human procession of the other world. 
They are the allies of the thought of man. They are in 
a certain sense at enmity with the world. Their work is, 
at least, in the two higher compartments of our three-
fold life. In a room well filled with them, no one has 
felt or can feel solitary. Second to none, as friends to 
the individual, they are first and foremost among the 
compages, the bonds and rivets of the race, onward 
from that time when they were first written on the tab-
lets of Babylonia and Assyria, the rocks of Asia minor, 
and the monuments of Egypt, down to the diamond 
editions of Mr. Pickering and Mr. Frowde.[6] 
 It is in truth difficult to assign dimensions for 
the libraries of the future. And it is also a little touch-
ing to look back upon those of the past. As the his-
tory of bodies cannot, in the long run, be separated 
from the history of souls, I make no apology for say-
ing a few words on the libraries which once were, but 
which have passed away. 
 The time may be approaching when we shall 
be able to estimate the quantity of book knowledge 
stored in the repositories of those empires which we 
call prehistoric. For the present, no clear estimate 
even of the great Alexandrian Libraries has been 
brought within the circle of popular knowledge; but 
it seems pretty clear that the books they contained 
were reckoned, at least in the aggregate, by hundreds 
of thousands.[7] The form of the book, however, has 
gone through many variations; and we moderns have 
a great advantage in the shape which the exterior has 
now taken. It speaks to us symbolically by the title on 
its back, as the roll of parchment could hardly do. It 
is established that in Roman times the bad institution 
of slavery ministered to a system under which books 
were multiplied by simultaneous copying in a room 
where a single person read aloud in the hearing of 
many the volume to be reproduced, and that so pro-
duced they were relatively cheap. Had they not been 
so, they would hardly have been, as Horace repre-
sents them, among the habitual spoils of the grocer.
[8] It is sad, and is suggestive of many inquiries, that 
this abundance was followed, at least in the West, 
by a famine of more than a thousand years. And it is 
hard, even after all allowances, to conceive that of all 
the many manuscripts of Homer which Italy must have 
possessed we do not know that a single parchment or 
papyrus was ever read by a single individual, even in 
a convent, or even by a giant such as Dante, or as 
Thomas Acquinas, the first of them unquestionably 
master of all the knowledge that was within the com-
pass of his age. There were, however, libraries even in 
the West, formed by Charlemagne and by others af-
ter him. We are told that Alcuin, in writing to the great 
monarch, spoke with longing of the relative wealth 
of England in these precious estates. Mr. Edwards, 
whom I have already quoted, mentions Charles the 
Fifth of France, in 1365, as a collector of manuscripts. 
But some ten years back the Director of the Biblio-

theque Nationale informed me that the French King 
John collected twelve hundred manuscripts, at that 
time an enormous library, out of which several scores 
where among the treasures in his care. Mary of Medi-
cis appears to have amassed in the sixteenth century, 
probably with far less effort, 5,800 volumes.[9] Oxford 
had before that time received noble gifts for her Uni-
versity Library. And we have to recollect with shame 
and indignation that that institution was plundered 
and destroyed by the Commissioners of the boy King 
Edward the Sixth, acting in the name of the Refor-
mation of Religion. Thus it happened that opportu-
nity was left to a private individual, the munificent Sir 
Thomas Bodley, to attach an individual name to one 
of the famous libraries of the world. It is interesting to 
learn that municipal bodies have a share in the honor 
due to monasteries and sovereigns in the collection 
of books; for the Common Council of Aix purchased 
books for a public library in 1419.[10]
 Louis the Fourteenth, of evil memory, has at 
least this one good deed to his credit, that he raised 
the Royal Library at Paris, founded two centuries be-
fore, to 70,000 volumes. In 1791 it had 150,000 vol-
umes. It profited largely by the Revolution. The Brit-
ish Museum had only reached 115,000 when Panizzi 
became keeper in 1837. Nineteen years afterward he 
left it with 560,000, a number which must now have 
more than doubled. By his noble design for occupy-
ing the central quadrangle, a desert of gravel until 
his time, he provided additional room for 1,200,000 
volumes. All this apparently enormous space for de-
velopment is being eaten up with fearful rapidity; and 
such is the greed of the splendid library that it opens 
its jaws like Hades, and threatens shortly to expel the 
antiquities from the building, and appropriate the 
places they adorn. 
 But the proper office of hasty retrospect in 
a paper like this is only to enlarge by degrees, like 
the pupil of an eye, the reader’s contemplation and 
estimate of the coming time, and to prepare him for 
some practical suggestions of a very humble kind. So 
I take up again the thread of my brief discourse. Na-
tional libraries draw upon a purse which is bottom-
less. But all public libraries are not national. And the 
case even of private libraries is becoming, nay, has 
become, very serious for all who are possessed by the 
inexorable spirit of collection, but whose ardor is per-
plexed and qualified, or even baffled, by considera-
tions springing from the balance-sheet. 
 The purchase of a book is commonly sup-
posed to end, even for the most scrupulous custom-
er, with the payment of the bookseller’s bill. But this 
is a mere popular superstition. Such payment is not 
the last, but the first term in a series of goodly length. 
If we wish to give to the block a lease of life equal to 
that of the pages, the first condition is that it should 
be bound. So at least one would have said half a cen-
tury ago. But, while books are in the most instances 

cheaper, binding, from causes which I do not under-
stand, is dearer, at least in England, than it was in my 
early years, so that few can afford it.[11] We have, 
however, the tolerable and very useful expedient of 
cloth binding (now in some danger, I fear, of losing 
its modesty through flaring ornamentation) to con-
sole us. Well, then, bound or not, the book must of 
necessity be put into a bookcase. And the bookcase 
must be housed. And the house must be kept. And 
the library must be dusted, must be arranged, should 
be catalogued. What a vista of toil, yet not unhappy 
toil! Unless indeed things are to be as they now are 
in at least one princely mansion of this country, where 
books, in thousands upon thousands, are jumbled 
together with no more arrangement than a sack of 
coals; where not even the sisterhood of consecutive 
volumes has been respected; where undoubtedly an 
intending reader may at the mercy of Fortune take 
something from the shelves that is a book; but where 
no particular book can except by the purest accident, 
be found. 
 Such being the outlook, what are we to do 
with our books? Shall we be buried under them like 
Tarpeia under the Sabine shields? Shall we renounce 
them (many will, or will do worse, will keep to the most 
worthless part of them) in our resentment against 
their more and more exacting demands? Shall we sell 
and scatter them? as it is painful to see how often 
the books of eminent men are ruthlessly, or at least 
unhappily, dispersed on their decease. Without an-
swering in detail, I shall assume that the book-buyer 
is a book-lover, that his love is a tenacious, not a tran-
sitory love, and that for him the question is how best 
to keep his books.
 I pass over those conditions which are the 
most obvious, that the building should be sound and 
dry, the apartment airy, and with abundant light. And I 
dispose with a passing anathema of all such as would 
endeavour to solve their problem, or at any rate com-
promise their difficulties, by setting one row of books 
in front of another. I also freely admit that what we 
have before us is not a choice between difficulty and 
no difficulty, but a choice among difficulties.
The objects further to be contemplated in the be-
stowal of our books, so far as I recollect, are three: 
economy, good arrangement, and accessibility with 
the smallest possible expenditure of time. 
 In a private library, where the service of books 
is commonly to be performed by the person desiring 
to use them, they ought to be assorted and distribut-
ed according to subject. The case may be altogether 
different where they have to be sent for and brought 
by an attendant. It is an immense advantage to bring 
the eye in aid of the mind; to see within a limited 
compass all the works that are accessible, in a given 
library, on a given subject; and to have the power of 
dealing with them collectively at a given spot, instead 
of hunting them up through an entire accumulation. It 
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must be admitted, however, that distribution by sub-
jects ought in some degree to be controlled by sizes. 
If everything on a given subject, from folio down to 
32mo, is to be brought locally together, there will be 
an immense waste of space in the attempt to lodge 
objects of such different sizes in one and the same 
bookcase. And this waste of space will cripple us in 
the most serious manner, as will be seen with regard 
to the conditions of economy and of accessibility. The 
three conditions are in truth all connected together, 
but especially the two last named. 
 Even in a paper such as this the question of 
classification cannot altogether be overlooked; but it 
is one more easy to open than to close -- one upon 
which I am not bold enough to hope for uniformity of 
opinion and of practice. I set aside on the one hand 
the case of great public libraries, which I leave to the 
experts of those establishments. And, at the other 
end of the scale, in small private libraries the matter 
becomes easy or even insignificant. In libraries of the 
medium scale, not too vast for some amount of per-
sonal survey, some would multiply subdivision, and 
some restrain it. An acute friend asks me under what 
and how many general headings subjects should be 
classified in a library intended for practical use and 
reading, and boldly answers by suggesting five class-
es only: (1) science, (2) speculation, (3) art, (4) history, 
and (5) miscellaneous and periodical literature. But 
this seemingly simple division at once raises ques-
tions both of practical and of theoretic difficulty. As to 
the last, periodical literature is fast attaining to such 
magnitude, that it may require a classification of its 
own, and that the enumeration which indexes supply, 
useful as it is, will not suffice. And I fear it is the destiny 
of periodicals as such to carry down with them a large 
proportion of what, in the phraseology of railways, 
would be called dead weight, as compared with live 
weight. The limits of speculation would be most dif-
ficult to draw. The diversities included under science 
would be so vast as at once to make sub- classification 
a necessity. The olog-ies are by no means well suited 
to rub shoulders together; and sciences must include 
arts, which are but country cousins to them, or a new 
compartment must be established for their accomo-
dation. Once more, how to cope with the everlasting 
difficulty of ‘Works’? In what category to place Dante, 
Petrarch, Swedenborg, Burke, Coleridge, Carlyle, or 
a hundred more? Where, again, is Poetry to stand? I 
apprehend that it must take its place, the first place 
without doubt, in Art; for while it is separated from 
Painting and her other ‘sphere-born harmonious sis-
ters’ by their greater dependence on material forms 
they are all more inwardly and profoundly united in 
their first and all-enfolding principle, which is to or-
ganize the beautiful for presentation to the percep-
tions of man. 
 But underneath all particular criticism of this 
or that method of classification will be found to lie 

a subtler question -- whether the arrangement of a 
library ought not in some degree to correspond with 
and represent the mind of the man who forms it. For 
my own part, I plead guilty, within certain limits, of fa-
voritism in classification. I am sensible that sympathy 
and its reverse have something to do with determin-
ing in what company a book shall stand. And further, 
does there not enter into the matter a principle of 
humanity to the authors themselves? Ought we not 
to place them, so far as may be, in the neighborhood 
which they would like? Their living manhoods are 
printed in their works. Every reality, every tendency, 
endures. Eadem sequitur tellure sepultos. 
 I fear that arrangement, to be good, must 
be troublesome. Subjects are traversed by promiscu-
ous assemblages of ‘works;’ both by sizes; and all by 
languages. On the whole I conclude as follows. The 
mechanical perfection of a library requires an alpha-
betical catalogue of the whole. But under the shadow 
of this catalogue let there be as many living integers 
as possible, for every well-chosen subdivision is a liv-
ing integer and makes the library more and more an 
organism. Among others I plead for individual men 
as centres of subdivision: not only for Homer, Dante, 
Shakespeare, but for Johnson, Scott, and Burns, and 
whatever represents a large and manifold humanity. 
The question of economy, for those who from neces-
sity or choice consider it at all, is a very serious one. 
It has been a fashion to make bookcases highly orna-
mental. Now books want for and in themselves no or-
nament at all. They are themselves the ornament. Just 
as shops need no ornament, and no one will think of 
or care for any structural ornament, if the goods are 
tastefully disposed in the shop-window. The man who 
looks for society in his books will readily perceive that, 
in proportion as the face of his bookcase is occupied 
by ornament, he loses that society; and conversely, 
the more that face approximates to a sheet of book-
backs, the more of that society he will enjoy. And so 
it is that three great advantages come hand in hand, 
and, as will be seen, reach their maximum together: 
the sociability of books, minimum of cost in providing 
for them, and ease of access to them. 
 In order to attain these advantages, two con-
ditions are fundamental. First, the shelves must, as 
a rule, be fixed; secondly, the cases, or a large part 
of them, should have their side against the wall, and 
thus, projecting into the room for a convenient dis-
tance, they should be of twice the depth needed for 
a single line of books, and should hold two lines, one 
facing each way. Twelve inches is a fair and liberal 
depth for two rows of octavos. The books are thus 
thrown into stalls, but stalls after the manner of a sta-
ble, or of an old-fashioned coffee-room; not after the 
manner of a bookstall, which, as times go, is no stall 
at all, but simply a flat space made by putting some 
scraps of boarding together, and covering them with 
books. 

 This method of dividing the longitudinal 
space by projections at right angles to it, if not very 
frequently used, has long been known. A great ex-
ample of it is to be found in the noble library of Trin-
ity College, Cambridge, and is the work of Sir Chris-
topher Wren. He has kept these cases down to very 
moderate height, for he doubtless took into account 
that great heights require long ladders, and that the 
fetching and use of these greatly add to the time 
consumed in getting or in replacing a book. On the 
other hand, the upper spaces of the walls are sacri-
ficed, whereas in Dublin, All Souls, and many other 
libraries the bookcases ascend very high, and mag-
nificent apartments walled with books may in this way 
be constructed. Access may be had to the upper por-
tions by galleries; but we cannot have stairs all round 
the room, and even with one gallery of books a room 
should not be more than from sixteen to eighteen feet 
high if we are to act on the principle of bringing the 
largest possible number of volumes into the smallest 
possible space. I am afraid it must be admitted that 
we cannot have a noble and imposing spectacle, in a 
vast apartment, without sacrificing economy and ac-
cessibility; and vice versa. 
 The projections should each have attached 
to them what I rudely term an endpiece (for want of 
a better name), that is, a shallow and extremely light 
adhering bookcase (light by reason of the shortness 
of the shelves), which both increases the accommo-
dation, and makes one short side as well as the two 
long ones of the parallelopiped to present simply a 
face of books with the lines of shelf, like threads, run-
ning between the rows. 
The wall-spaces between the projections ought also 
to be turned to account for shallow bookcases, so far 
as they are not occupied by windows. If the width of 
the interval be two feet six, about sixteen inches of 
this may be given to shallow cases placed against the 
wall. 
 Economy of space is in my view best attained 
by fixed shelves. This dictum I will now endeavor to 
make good. If the shelves are movable, each shelf 
imposes a dead weight on the structure of the book-
case, without doing anything to support it. Hence it 
must be built with wood of considerable mass, and 
the more considerable the mass of wood the greater 
are both the space occupied and the ornament need-
ed. When the shelf is fixed, it contributes as a fasten-
ing to hold the parts of the bookcase together; and a 
very long experience enables me to say that shelves 
of from half- to three-quarters of an inch worked fast 
into uprights of from three-quarters to a full inch will 
amply suffice for all sizes of books except large and 
heavy folios, which would probably require a small, 
and only a small, addition of thickness. 
 I have recommended that as a rule the 
shelves be fixed, and have given reasons for the 
adoption of such a rule. I do not know whether it will 

receive the sanction of authorities. And I make two 
admissions. First, it requires that each person owning 
and arranging a library should have a pretty accurate 
general knowledge of the sizes of his books. Second-
ly, it may be expedient to introduce here and there, 
by way of exception, a single movable shelf; and this, 
I believe, will be found to afford a margin sufficient to 
meet occasional imperfections in the computation of 
sizes. Subject to these remarks, I have considerable 
confidence in the recommendation I have made. 
 I will now exhibit to my reader the practical 
effect of such arrangement, in bringing great num-
bers of books within easy reach. Let each projection 
be three feet long, twelve inches deep (ample for two 
faces of octavos), and nine feet high, so that the up-
per shelf can be reached by the aid of a wooden stool 
of two steps not more than twenty inches high, and 
portable without the least effort in a single hand. I 
will suppose the wall space available to be eight feet, 
and the projections, three in number, with end pieces 
need only jut out three feet five, while narrow strips 
of bookcase will run up the wall between the projec-
tions. Under these conditions, the bookcases thus 
described will carry above 2,000 octavo volumes. 
 And a library forty feet long and twenty feet 
broad, amply lighted, having some portion of the 
centre fitted with very low bookcases suited to serve 
for some of the uses of tables, will receive on the floor 
from 18,000 to 20,000 volumes of all sizes, without 
losing the appearance of a room or assuming that 
of a warehouse, and while leaving portions of space 
available near the windows for purposes of study. If a 
gallery be added, there will be accommodation for a 
further number of five thousand, and the room need 
be no more than sixteen feet high. But a gallery is not 
suitable for works above the octavo size, on account 
of inconvenience in carriage to and fro. 
 It has been admitted that in order to secure 
the vital purpose of compression with fixed shelving, 
the rule of arrangement according to subjects must 
be traversed partially by division into sizes. This divi-
sion, however, need not, as to the bulk of the library, 
be more than threefold. The main part would be for 
octavos. This is becoming more and more the classi-
cal or normal size; so that nowadays the octavo edi-
tion is professionally called the library edition. Then 
there should be deeper cases for quarto and folio, 
and shallower for books below octavo, each appro-
priately divided into shelves. 
 If the economy of time by compression is 
great, so is the economy of cost. I think it reasonable 
to take the charge of provision for books in a gentle-
man’s house, and in the ordinary manner, at a shilling 
a volume. This may vary either way, but it moderately 
represents, I think, my own experience, in London 
residences, of the charge of fitting up with bookcas-
es, which, if of any considerable size, are often un-
suitable for removal. The cost of the method which I 
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have adopted later in life, and have here endeavored 
to explain, need not exceed one penny per volume. 
Each bookcase when filled represents, unless in ex-
ceptional cases, nearly a solid mass. The intervals are 
so small that, as a rule, they admit a very small por-
tion of dust. If they are at a tolerable distance from 
the fireplace, if carpeting be avoided except as to 
small movable carpets easily removed for beating, 
and if sweeping be discreetly conducted, dust may, 
at any rate in the country, be made to approach to a 
quantite negligeab1e. 
 It is a great matter, in addition to other ad-
vantages, to avoid the endless trouble and the mis-
carriages of movable shelves; the looseness, and the 
tightness, the weary arms, the aching fingers, and the 
broken fingernails. But it will be fairly asked what is 
to be done, when the shelves are fixed, with volumes 
too large to go into them? I admit that the dilemma, 
when it occurs, is formidable. I admit also that no book 
ought to be squeezed or even coaxed into its place: 
they should move easily both in and out. And I repeat 
here that the plan I have recommended requires a 
pretty exact knowledge by measurement of the sizes 
of books and the proportions in which the several 
sizes will demand accommodation. The shelf-spacing 
must be reckoned beforehand, with a good deal of 
care and no little time. But I can say from experience 
that by moderate care and use this knowledge can 
be attained, and that the resulting difficulties, when 
measured against the aggregate of convenience, are 
really insignificant. It will be noticed that my remarks 
are on minute details, and that they savor more of 
serious handiwork in the placing of books than of 
lordly survey and direction. But what man who really 
loves his books delegates to any other human being, 
as long as there is breath in his body, the office of 
inducting them into their homes? 
 And now as to results. It is something to say 
that in this way 10,000 volumes can be placed within 
a room of quite ordinary size, all visible, all within 
easy reach, and without destroying the character of 
the apartment as a room. But, on the strength of a 
case with which I am acquainted, I will even be a little 
more particular. I take as before a room of forty feet 
in length and twenty in breadth, thoroughly lighted 
by four windows on each side; as high as you please, 
but with only about nine feet of height taken for the 
bookcases: inasmuch as all heavy ladders, all adminic-
ula requiring more than one hand to carry with care, 
are forsworn. And there is no gallery. In the manner I 
have described, there may be placed on the floor of 
such a room, without converting it from a room into a 
warehouse, bookcases capable of receiving, in round 
numbers, 20,000 volumes.
 The state of the case, however, considered 
as a whole, and especially with reference to libraries 
exceeding say 20,000 or 30,000 volumes, and gath-
ering rapid accretions, has been found to require in 
extreme cases, such as those of the British Museum 

and the Bodleian (on its limited site), a change more 
revolutionary in its departure from, almost reversal of, 
the ancient methods, than what has been here de-
scribed. 
 The best description I can give of its essential 
aim, so far as I have seen the processes (which were 
tentative and initial), is this. The masses represented 
by filled bookcases are set one in front of another; 
and, in order that access may be had as it is required, 
they are set upon trams inserted in the floor (which 
must be a strong one), and wheeled off and on as oc-
casion requires. 
 The idea of the society of books is in a case of 
this kind abandoned. But even on this there is some-
thing to say. Neither all men nor all books are equally 
sociable. For my part I find but little sociabilty in a 
huge wall of Hansards, or (though a great improve-
ment) in the Gentleman’s Magazine, in the Annual 
Registers, in the Edinburgh and Quarterly Reviews, or 
in the vast range of volumes which represent pam-
phlets innumerable. Yet each of these and other like 
items variously present to us the admissible, or the 
valuable, or the indispensable. Clearly these masses, 
and such as these, ought to be selected first for what 
I will not scruple to call interment. It is a burial; one, 
however, to which the process of cremation will never 
of set purpose be applied. The word I have used is 
dreadful, but also dreadful is the thing. To have our 
dear old friends stowed away in catacombs, or like 
the wine-bottles in bins: the simile is surely lawful un-
til the use of that commodity shall have been pro-
hibited by the growing movement of the time. But 
however we may gild the case by a cheering illustra-
tion, or by the remembrance that the provision is one 
called for only by our excess of wealth, it can hardly 
be contemplated without a shudder at a process so 
repulsive applied to the best beloved among inani-
mate objects. 
 It may be thought that the gloomy perspec-
tive I am now opening exists for great public libraries 
alone. But public libraries are multiplying fast, and 
private libraries are aspiring to the public dimensions. 
It may be hoped that for a long time to come no 
grave difficulties will arise in regard to private librar-
ies, meant for the ordinary use of that great majority 
of readers who read only for recreation or for general 
improvement. But when study, research, authorship, 
come into view, when the history of thought and of 
inquiry in each of its branches, or in any considerable 
number of them, has to be presented, the necessi-
ties of the case are terribly widened. Chess is a spe-
cialty and a narrow one. But I recollect a statement 
in the Quarterly Review, years back, that there might 
be formed a library of twelve hundred volumes upon 
chess. I think my deceased friend, Mr. Alfred Deni-
son, collected between two and three thousand upon 
angling. Of living Englishmen perhaps Lord Acton is 
the most effective and retentive reader; and for his 

038

ligteringenderooijligteringenderooij

039
GLADSTONE
ON bOOkS AND ThE hOuSiNG Of ThEm

GLADSTONE
ON bOOkS AND ThE hOuSiNG Of ThEm ≠ 02



wall. Let the passage ends be entirely given to either 
window or glass door. Twenty-four pairs of trams run 
across the room. On them are placed 56 bookcases, 
divided by the passage, reaching to the ceiling, each 
3 feet broad, 12 inches deep, and separated from its 
neighbors by an interval of 2 inches, and set on small 
wheels, pulleys, or rollers, to work along the trams. 
Strong handles on the inner side of each bookcase to 
draw it out into the passage. Each of these bookcases 
would hold 500 octavos; and a room of 28 feet by 10 
would receive 25,000 volumes. A room of 40 feet by 
20 (no great size) would receive 60,000, It would, of 
course, be not properly a room, but a warehouse.

Source: http://www.libri.nl/wordpress/2011/09/09/on-
books-and-the-housing-of-them/

own purposes he has gathered a library of not less, I 
believe, than 100,000 volumes. 
 Undoubtedly the idea of book-cemeteries 
such as I have supposed is very formidable. It should 
be kept within the limits of the dire necessity which 
has evoked it from the underworld into the haunts of 
living men. But it will have to be faced, and faced per-
haps oftener than might be supposed. And the artist 
needed for the constructions it requires will not be so 
much a librarian as a warehouseman. 
But if we are to have cemeteries, they ought to re-
ceive as many bodies as possible. The condemned 
will live ordinarily in pitch darkness, yet so that when 
wanted, they may be called into the light. Asking my-
self how this can most effectively be done, I have ar-
rived at the conclusion that nearly two-thirds, or say 
three-fifths, of the whole cubic contents of a prop-
erly constructed apartment[12] may be made a nearly 
solid mass of books: a vast economy which, so far as 
it is applied, would probably quadruple or quintuple 
the efficiency of our repositories as to contents, and 
prevent the population of Great Britain from being 
extruded some centuries hence into the surrounding 
waters by the exorbitant dimensions of their own li-
braries. 

1- In Der alte und der neue Glaube
2- xxi, 25.
3- First of all it seems to have referred to the red capi-
tal letters placed at the head of chapters or other di-
visions of works.
4- Cic. Pro Archia poeta, vii.
5- Essays Critical and Historical, ii. 228.
6- The Prayer Book recently issued by Mr. Frowde 
at the Clarendon Press weighs, bound in morocco, 
less than an ounce and a quarter. I see it stated that 
unbound it weighs three-quarters of an ounce. Pick-
ering’s Cattullus, Tibullus, and Propertius in leather 
binding, weighs an ounce and a quarter. His Dante 
weighs less than a number of the Times.
7- See Libraries and the Founders of Libraries, by B. 
Edwards, 1864, p. 5. Hallam, Lit. Europe.
8- Hor. Ep. II. i. 270; Persius, i. 48; Martial, iv. lxxxvii. 8.
9- Edwards.
10- Rouard, Notice sur la Bibliotheque d’Aix, p. 40. 
Quoted in Edwards, p. 34.
11- The Director of the Bibliotheque Nationale in 
Paris, which I suppose still to be the first library in the 
world, in doing for me most graciously the honors of 
that noble establishment, informed me that they full-
bound annually a few scores of volumes, while they 
half-bound about twelve hundred. For all the rest 
they had to be contented with a lower provision. And 
France raises the largest revenue in the world.
12- Note in illustration. Let us suppose a room 28 feet 
by 10, and a little over 9 feet high. Divide this longitu-
dinally for a passage 4 feet wide. Let the passage pro-
ject 12 to 18 inches at each end beyond the line of the 
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THE bLACk PAGE

Laurence Sterne (24 November 1713 – 18 March 1768) was 
an Anglo-Irish novelist and an Anglican clergyman. He is best 
known for his novel The Life and Opinions of Tristram Shandy, 
Gentleman. 
Sterne inserts sermons, essays and legal documents into the 
pages of his novel. He explores the limits of typography and 
print design by including marbled pages and, most famously, 
an entirely black page within the narrative. Many of the in-
novations that Sterne introduced, adaptations in form that 
should be understood as an exploration of what constitutes 
the novel, were highly influential to Modernist writers like 
James Joyce (‘stream of consciousness’) and Virginia Woolf, 
and more contemporary writers such as Thomas Pynchon and 
David Foster Wallace. Italo Calvino referred to Tristram Shan-
dy as the “undoubted progenitor of all avant-garde novels of 
our century.”
--------------------
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laurence_Sterne
http://library.princeton.edu/libraries/firestone/rbsc/aids/C0770/
ex58.jpg
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READING DOMAIN 
Laurence Sterne
The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman

THE MARbLED PAGE | WALLPAPER
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READING DOMAIN 
Noor Smals

Frans van Tartwijk & Guda Koster
Video: Petra van der Schoot / Nijmegen d.d. 24 03 2014.  
Frans van Tartwijk leest voor uit “Ik ben niet meer met jou alleen – roman in brieven”,
Noor Smals (1936 – 2013), Uitgeverij Servo – Assen (200), blz. 11-12
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READING & TALkING

John berger, Internet-footage

John Berger reading from and talking about his own work 
at his home, a working farm in Quincy, France, and from 
Geneva Switzerland, in November 2002. This reading 
includes “The First and Last Recipe: Ulysses,” “A Ques-
tion of Geography,” “Passion Flower,” “G,” read from his 
home. From Geneva, Switzerland, Berger read “Lilac and 
Flag.” Distributed by Tubemogul. Bron/Source: Lannan 
Foundation

READING 

Justin bennett, Raw Materials

Stereo sound and text, 23 min, 2011
In Raw Materials Justin Bennett asks what it is possible to hear within field recordings. 
The protagonist types a letter while listening to sounds from his archive. He writes of the 
ability of sound to trigger memories, to conjour up events, places and emotions. He is 
playing a game with himself and the audience, implicating us: “Do you remember? You 
were there too.”

AffINITEITEN | fILM

The Reader (2008)
124 min  
Director: Stephen Daldry
Stars: Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz

Memento (2000)
113 min
Director: Christopher Nolan
Stars: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano 

fahrenheit 451 (1966)
112 min
Director: François Truffaut
Stars: Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack

A Cock and bull Story
Novel: “The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentle-
man.”
Director: Michael Winterbottom
Writers: Laurence Sterne (novel), Frank Cottrell Boyce 
(screenplay)

AffINITEITEN | AUDIO

(Donkere) luisterkamer 
- Wiliam S. Burrough leest Edgar Allen Poe
- Glasbak (ligteringen/derooij)

AffINITEITEN
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AffINITEITEN /
Universal Library
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03:
Off 
senses
/ fuTure 
senses
'Zur farbenlehre'

Off Senses | Future Senses is een tentoonstel-
ling die de zintuiglijke gewaarwording en de 
mogelijke meerwaarde ervan – door juist een 
gebrek aan zintuiglijke ervaring of het uitbrei-
den van zintuiglijkheid – onderzoekt.

Concept&realisatie
GEMAK 
ligteringenderooij
Met dank aan: STROOM Den Haag

Ontwerp: Wout de Vringer | Graphic Design
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Mattie van der Worm, Scratch & Scrape (2014)

Mattie van der Worm, Yellow Tree Yellow

1 2

3 4 5

6 7 8

9

12 13

10 11

Peter de Cupere, Blind Smell Stick 
Cybil Scott,  Chamber, installation
Sissel Marie Tonn, Workspaces
Yota Morimoto, Infrasonics Study#2 
Yota Morimoto, Matrix (2014)
LUSTlab, Hyperlocator
Het Antwerpse kunstcentrum Objectif Exhibitions
Petra van der Schoot, Fallen Rooms
derek Jarman, Blue 1993
Goethe | LightBOX
GEMAK / Johann Wolfgang von Goethe, Zur Farbenlehre
GEMAK / Philipp Otto Runge, Farbenkugel

1 - 4 
5 
6 

7 - 8 

9 
10 
11 
12 
13 
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In de tentoonstelling wordt aandacht gevraagd voor 
de invloedrijke, in 1810 gepubliceerde verhandeling, 
Zur Farbenlehre (Kleurenleer), van Johann Wolfgang 
von Goethe (1749 – 1832), die zich als een echte 
homo universalis intensief bezig hield met literatuur, 
kunst, (natuur)wetenschap, filosofie en politiek. De 
vroeg-romantische schilder Philipp Otto Runge (1777 
-1810) was een geestverwant van Goethe en cor-
respondeerde met zijn beroemde tijdgenoot. Runge 
schreef eveneens over kleurenleer en illustreerde 
dat met een nog altijd inspirerende visualisatie, Die 
Farbenkugel.

bRIEf AAN GOETHE / LETTER TO GOETHE 
Philipp Otto Runge (d.d. 03 06 1806)

ZUR fARbENLEHRE 
Goethe | LightbOX 

Goethe | LightBOX 
GEMAK | Ligteringenderooij

Farbenkugel | Philipp Otto Runge
GEMAK | Ligteringenderooij
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GEMAK: 
Marie Jeanne de Rooij, Balta, Lisa van Bommel, Anne Geene, Aliki van 
der Kruijs, Jos de L’Orme, Kosta Tonev, Zeger Reyers, Pieter-Rim de 
Kroon & Maarten de Kroon (Hollands Licht), Hans Ligteringen, Marike 
Leeuwenkamp, Groenweer video-programma en groene exoten (o.a. 
rosa rugosa).

Galerie Maurits van de Laar: 
Heidi Linck, Jos de L’Orme, Jim Holyoak, Elsbeth Ciesluk
—
Het Groene Gemak is een samenwerkingsproject van GEMAK met Gale-
rie Maurits van de Laar. Het Groene Gemak sluit aan op de manifestatie 
‘Ja, Natuurlijk’ in het Gemeentemuseum Den Haag.
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Hedendaags 
'rewilding'  
& groene 
exoten
In de tentoonstelling HET GROENE GEMAK laten kunstenaars en ontwerpers hun 
fascinatie zien voor de ongemakkelijke relatie mens-natuur, vooral het beheersen, 
toe-eigenen en bezweren van de natuur. Het Groene GEMAK belicht ook de status 
van groene exoten in Nederland. Sommige exoten zijn volledig ingeburgerd en 
aangepast zoals de tulp, oorspronkelijk afkomstig uit de Himalaya en via Turkije 
geïntroduceerd in Nederland. De overspannen handel in tulpenbollen destijds ein-
digde met een ongekende crash in februari 1637. De tulp is inmiddels uitgegroeid 
tot symbool van Hollands welvaren en Hollands Glorie, een iconische ‘Nederland-
se’ bloem. Een heel andere positie bekleedt de Japanse bottelroos, ‘rosa rugosa’, 
die anno 2013 wordt gezien als een ongewenste vreemde plant, die uitgeroeid 
moet worden in het Hollandse duinlandschap. Na juichend binnengehaald te zijn 
in vooroorlogse jaren van de vorige eeuw als de oplossing tegen bijvoorbeeld 
verstuiving van duinen, is deze populaire rimpelroos met zijn smakelijke rozebottels 
in de hoek gedrongen als een invasieve exoot die het oorspronkelijke, ‘natuur-
lijke’ erfgoed van het Nederlandse landschap bedreigt nu ‘rewilding’ hoog op de 
agenda staat van natuurbeschermers op zoek naar de authentieke identiteit van 
het Nederlandse landschap. HET GROENE GEMAK toonde een exemplaar van de 
rosa rugosa uit de Haagse duinen en nodigde met deze bescheiden actie uit tot 
een discussie over de zin en onzin van rewilding.

04:
HeT GrOene  
GemaK
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HEDENDAAGS 'REWILDING' & GROENE EXOTEN  

Tulpen & Papavers
Hans Ligteringen | Marike Leeuwenkamp

Tulpen & Papavers
Hans Ligteringen | Marike Leeuwenkamp
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05: POsTer
Posing as... 
a [‘prↄfit]

2007 | 2013 
 
ligteringenderooij gebruiken de poster-
vorm als dubbelzinnig MEDIUM. Verpakt 
in visuele signalen, prikkels, meningen, 
slogans, soundbites en hype-gevoelige 
MEDIA zijn we eraan gewend geraakt 
profeteren voor lief te nemen of erin te 
geloven tot de volgende tegenspraak in 
BEELD komt.

Posing as a [‘prↄfit] reflecteert op de 
ambigue stelligheid van meningen en 
voorspellingen in ons door overal aan-
wezige media overspoelde wereldbeeld. 
De behoefte aan stelligheid en de troost 
van dubieuze troost-zekerheid betekent 
profijt voor mediamakers en wakkert 
het geloof in al dan niet naïeve en valse 
profeten onder ons aan. En profijt-profeet 
wordt in fonetisch schrift in de (Engelse) 
mediataal die iedereen begrijpt: [‘prↄfit]. 
Het project bestaat uit een zestig tekst-
beelden, die in volhardende consistentie 
diezelfde essentie overdragen: met ironi-
sche onverdroten stelligheid al dan niet 
twijfelachtige zekerheden etaleren. Want 
is de moderne profeet-versie een ziener 
of doorziet de ontwaakte ziener in jezelf 
de (nep)profeet in de ander?
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60 | A0 
DE AffICHE GALERIJ
Haags Gemeentearchief  | Tramtunnel / Station Spui

POSING 
AS...
a [‘prↄfit] 

60 | A0
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fORT EUROPA  2007 
CBK Flevoland | Lelystad Airport

WAITING fOR THE
[‘prↄfit] 
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Posing as... 
LICHTvanger/ 
LIGHTchaser
ligteringenderooij 
Animatiefilm / DVD projectie
Montessori College Amsterdam-Oost
(architect: Herman Hertzberger)
Polderlicht videofestival 

06: 
Posing as...  
liCHTvanger / 
liGHTchaserTm 
Het gebouw van Hertzberger laat zichzelf typeren 
als een open, complexe en grafische ruimtelijke 
structuur. De sociale activiteit van het gebouw is 
overal zichtbaar. Speciaal voor dit gebouw ontstond 
het idee om een kunstwerk te ontwerpen dat een 
totaal nieuwe beleving van ruimte aan dit specifieke 
gebouw met haar open constructie zou toevoegen. 
Door de onmogelijkheid om zich op schaal met het 
gebouw te verhouden is juist het allerkleinste punt 
gezocht. Een virtueel snijpunt in de totale grafi-
sche constructie. Op dit snijpunt is een transparant 
projectievlak gemonteerd waarop een grafische 

Montessori College Amsterdam-Oost

animatiefilm wordt geprojecteerd met steeds dit 
snijpunt als perspectivisch verdwijnpunt. Het resul-
taat is een bewegend kunstwerk dat zich in haar 
beleving en perceptie vanuit dit onzichtbaar virtuele 
snijpunt in de totale ruimte zichtbaar ontvouwt. De 
film volgt een in zichzelf gekeerd intiem verhaal 
dat zich afspeelt in het totale immense decorum 
van dit semi-publieke gebouw. Met dit filmisch 
verhaal-halende kunstwerk laat deze zo nadrukkelijk 
ontworpen sociale ruimte zich bijna als een paral-
lelle realiteit ervaren en worden nieuwe verhaallijnen 
voor beleving van die ruimte toegevoegd.
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tabula rasa
opnieuw
WEER
beginnen
schaakbord
64 magische vlakke
n LICHTvAnGER / lightchaser
de hypnotiserende dreun van
verbuigingen
orakeltaal van
goden
helden
dichters
Wat loopt op vier twee & drie benen?
een raadsel of een nieuwe vraag:
de mens?
links
hangt hand over rand
van tafel en dringt
rechts
verder zijn huis bin
nenLICHTvAnGER / lightchaser
het is STIL in zijn hoofd
elk woord,
opgewarmde lucht,
stuitert tegen
dichtgeslagen deuren
stuitert tegen
spiegelende ruiten,
stuitert
langs kartelranden
afgebladderde muren
stuitert naar BUITEN
(zonder sporen na te laten)

LICHTvAnGER / lightchaser
MOND tegen kil, nat glas
adem IN en UIT
leestekens van de nacht:
h o u s e p o s i n g b o d y
bodyp o s i n g
h o u s e e x p o s i n g b o d y
STIL in zijn hoofd
deur op een kier

LICHTvAnGER / lightchaser
(buiten raast de nacht)
de nacht raast
BUITEN

LICHTvAnGER / lightchaser

... alleen thuis denk ik: alleen
maar kijken, alles zien, zie, de
maan schijnt door het keukenraam
naar binnen en langs het
behang licht de huiskamer op
met vallen en opstaan als ik
knipper met mijn ogen maar ik
beweeg me niet als het vallen
begint langzaam vallen gedachten
van boven naar beneden in
alle kleuren van de regenboog ...
alleen thuis verzin ik een huis
dat precies doet wat ik bedenk:
alle vogels vliegen, alle tafels
vliegen, alle stoelen vliegen, alle
bomen vliegen, alle mensen vliegen
... alles wat ik zie - want ik
knipper niet - wil vliegen zonder
te vallen … kijk, het tapijt onder
mijn voeten is verdwenen en de
takken groeien door de muren
heen naar binnen, piloten zwaien
naar de overkant waar ik op
ze wacht met nieuwe vliegbrevetten
voor andere planeten - niemand
is thuis ... alleen in huis
denk ik aan niets en alles in huis
komt tot leven, alleen maar kijken
en zie, alles komt tot leven:
het plafond wandelt naar beneden,
de piano beklimt velocissimo
eigen toonladders, lepeltjes
vleien zich gewillig tegen messentrekkende
vorken aan, overjarige
en maagdelijke keukendochters
laten stofvlekken achter
in openzwaaiende, krakende
keukenkasten, het overwerkte
toilet spoelt en spoelt, bevrijdt
zich van eindeloze draden dna
en miniscule, hardnekkige
lichaamsresten, een stoel schuift
dreigend haar rugleuning onder
de deurklink ... alleen thuis
denk ik: alleen maar kijken,

alles zien ...

LICHTvAnGER / lightchaser

LICHTvAnGER / lightchaser LICHTvAnGER / lightchaser
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verdronken 
land van 
‘s-Gravenhage

liCHTgids
Performance
2007 <|> 2013

07: 
POsinG as...
liCHTgidsTm
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LICHTgids 
PERfORMANCE 

LICHTmapping
Verdronken land van ‘s-Gravenhage

Het uitgangspunt van de Satellie-
teiland-organisatie is om binnen 
het domein van kunst en cultuur 
na te denken over de toekom-
stige herinrichting van de Neder-
landse kustlijn. Het media-project 
LICHTGIDS van ligteringenderooij 
is gebaseerd op het idee dat 
de status-quo van het culturele 
klimaat dynamisch verbonden is 
met de inrichting en de condities 
van stad en waterlandschap. Op 
licht ironische toon wordt al fabu-
lerend ingegaan op toekomstige 
natuur/cultuur dilemma’s zoals 
de gevolgen van de zeespiegel-
stijging. LICHTGIDS laat bij dit 
thema de fantasie blijmoedig de 
werkelijkheid van het heden over-
stijgen; want is zonder prikkelen-
de sf-verbeeldingskracht iedere 
vrije associatie over het culturele 
landschap van de toekomst niet 
bij voorbaat al een doodlopende 
brainstorm? LICHTGIDS zet koers 
naar nieuwe typologieën van 
kunst en (fysieke) cultuur die - 
weliswaar geënt op vertrouwde 
cultuurbakens - nieuwe kaders en 
beleving ontdekken voor archi-
tectuur en (cultuur)landschap. 
LICHTGIDS geeft hiermee ook 
aan welke rol er op dit moment 
voor de kunsten weggelegd kan 
zijn in dit actuele discours.

www.satellietgroep.nl/
dutch artists collective 
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www.satellietgroep.nl/
Dutch artists collective
ligteringenderooij
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LICHTgids™

LICHTgids 
PERfORMANCE

 ZOMER
     
   Als een 21-ste eeuwse Prometheus ontdek ik de koele aantrek-
kingskracht van oplichtend vuur, het nooit dovende licht van de verre stad, 
die vanuit het voor burgers terra proibita van duinpan en duinmeer haar 
toverlantaarngloed succesvol laat wedijveren met sterrelichamen oneindig 
ver op afstand van mij, van ons, verscholen hier in het lange nog dagwarme 
duingras. De lichtgids aan het nachtfirmament heeft stilaan haar leidende 
positie moeten opgeven als onontbeerlijke metgezel voor de mensheid 
anno 2006. 
Mijmermijmer.
     
 Ik doe mijn ogen dicht en val in slaap.
     
 Iemand roept:

 kOM AAN bOORD !
     
 Je bent LICHTgids op dit schip; ga maar op zoek naar al die ge-
droomde vergezichten op zee. Op zoek naar verhalen uit zee, ze liggen 
voor je klaar op de bodem van de Noordzee en soms net onder het wa-
teroppervlak. Hang maar met je hoofd in het water; nee, je verdrinkt niet, 
blijf gewoon door-ademen. Luister naar de zee en je koerst vanzelf naar 
je eerste LICHTbestemming. Volg dolfijn met lantaarn op zijn rug daar in 
de verte. Vertrouw op gezichtsbedrog. Vertrouw op mij – dit schip – jouw 
LICHTkompas en de meeuwen.

 Word een LICHTgids.
     
 Ontmoet dode zeehelden en zeezombies met een sterk verhaal 
dat de golven over het schip laat slaan.
Jouw LICHTpotentieel breekt de zee open..

 LICHTgids-registratie 
vrijdag 8 september 2006
       

 LIGHTmapping 2013
 Het Verdronken Land van 
 ‘s-Gravenhage
 Ik word wakker vlakbij de aanlegsteiger Satellieteiland Opvangcen-
trum verdronken Land van ’s-Gravenhage; maar ik heb nog geen behoefte 
aan opvang, want er zijn me vergezichten beloofd en ik mag mijn LICHTpo-
tentieel aanboren om de asgrauwe Noordzee die zo ver mijn oog reikt, op-
doemt open te breken. Tussen de zilte golven met spattende schuimkraag 
zoek ik het beloofde onderwaterparadijs. Vertrouw op gezichtsbedrog her-
inner ik me, hang zonder enige terughoudendheid je hoofd in het water en 

LICHTgids™
Lichtgids-poster 
ligteringenderooij © 2017 
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blijf door-ademen. 
Tja, daar moet ik nog even over nadenken, ik probeer moed te verzamelen. 
Ik draai aan de scheepsradio maar wat ik ook probeer er is maar 1 zen-
derfrequentie beschikbaar met slechts 1 station, Radio Noordzee, ik luister 
blijkbaar naar de dag-opening want ik hoor, na een verbijsterend “Goede-
morgen luisteraars op zee en onderwater; het is vrijdag 8 september 2013. 
Het wordt een zuidwestervrije dag met hier en daar beaufort 5. Om en nabij 
Lange voorzee en Korte voorzee dient u rekening te houden met aange-
paste vaarinstructies richting gRIJSWIJKplein, duindigt Zeepaardjes Hip-
podrome en Zeewassenaar wegens opstoppingen veroorzaakt door kleine 
technische mankementen in het vorige week opgeleverde Prins Claus Wa-
tertunnelviaduct.
     
 Dit is Radio Noordzee – openingstune start:
 “Daar zeilde op de Noordzee, / de Noordzee wijd en koud, / een  
 schip zo zwaar beladen / met 's werelds ijdel goud.”
     
 Mooi om die Noordzeeballade met de stem van Boudewijn de   
Groot weer eens te horen, maar wat is er eigenlijk gebeurd hier en waar  ben ik?  
En welk jaar?
 

 2013!?
 Ik besluit blind te varen op het LICHTkompas en alle oplichtende 
LICHTbestemmingen aan te doen.

Missie 
LIGHTmapping
2013
here I come

 Poseidon’s Kloosterkerk en dan via Kneuterzandbank langs Hof-
meer met Buitenhof boteneiland en de zeeflat Binnenhof op Zee. Verderop 
een wegrottend Escher aan Zee Paleis. Maar gelukkig ziet het KB-contai-
nerschip er geruststellend solide en op zijn cultuurdragende functie toege-
rust uit. In de buurt van het noordzee treintrajectstation drijven ministerie-
schepen: OC&W, Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Justitie. Ik koers 
af op Ministerieplatform Binnenlandse Zaken maar laat Ministerieholodeck 
Rechtspraak op zee, Muiterij en Zeemigratie en de wat verveeld rondjes 
draaiende Speedboot van Politiebureau Oud-Scheveningen links liggen. 
Verderop visafslag Oud-Scheveningen en het Zee-abattoir, en dan durf 
ik het eindelijk aan; ik ga onderwater. En inderdaad gewoon door blijven 
ademen niks aan de hand. Ik lig goed op koers naar de zeeLICHTcinema 
via wegbewijzering bij verdronken Bosjes van Poot, het ZuiderparkRIF, het 
Malieveld Schorrenplateau, de KIJKduinzandbank, het Haagse Bos Moe-
ras (spannend!) en het Ondergelopen Westduin Park. 
Nog meer cultuur bij het GEMonderzeemuseum en het MAURITSbootMU-
SEUM. Ik zwaai even naar de STROOMloods op weg naar de IJSPALEIS-
ruïne met het Richard Meier-gedenkteken op zwemafstand. 
Geen zin in WaterSTRAndboulevard of al te diep zeeduiken naar BEEL-
dEn onder ZEE. Ik hoor aan het driftig opklotsende water dat er een zee-
hockey-wedstrijd gespeeld wordt bij Klein Zwitserland aan de noordzee-
laan met op veilige afstand het Koninklijk drijfjacht Ten Bosch. Ik blijk nog 

+ zeeLiCHTcinema
+ Koudvuurstraat
+ terra proibita (verboden land)
+ lichtGiDs-billboard met tips voor overleven op en onderwater,© de gebroeders Prometheus & Epimetheus inc.
+ casino neptunus
+ GEMonderzeemuseum
+ beeLDen onder Zee
+ Zuiderparkrif
+ ZorgvlietgrafRUsT
+ Zeewassenaar
+ gRiJsWiJKplein
+ Prins Claus watertunnelviaduct
+ iJsPALEis-ruine
+ meier-gedenkteken
+ KiJKDUinzandbak
+ Verdronken Bosjes van Poot
+ sub-museOn
+ Ondergelopen Westduin Park
+ Malieveld schorrenplateau
+ Haagse bos moeras
+ Duindigt Zeepaardjes Hippodrome
+ Zeehockey Klein Zwitserland
+ noordzeeLaan
+ Binnenhof op Zee (zeeflat)
+ Buitenhof Boteneiland
+ ZeemonsterZOO
+ WatersTRAnDboulevard
+ Waterfietsenstalling
+ sTROOMloods 
+ Verdronken Land van ’s-Gravenhage
+ MAURiTsbootMUsEUM
+ Poseidon’s Kloosterkerk
+ Lange voorzee
+ korte voorzee
+ Hofmeer (daarin ligt het Buitenhof boteneiland en ‘staat’ de zeeflat Binnenhof op Zee)
+ Escher aan Zee Paleis
+ KB-containerschip
+ noordzee treintraject
+ Ministerieschip OC&W
+ Ministerieschip Buitenlandse Zaken
+ Ministerieschip Algemene Zaken
+ Ministerieplatform Binnenlandse Zaken
+ Ministerieschip Justitie
+ Ministerieholodeck Rechtspraak op zee, Muiterij en Zeemigratie
+ Visafslag Oud-scheveningen
+ Zee-abattoir
+ Koninklijk Drijfjacht Ten Bosch
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dercover, want als LICHTgids zijn we ontraceerbaar via de radar. Ik waan me 
in een surrealistische parallelle wereld die zich ergens tussen Waterworld en 
Stalker in bevindt.
     

[Hier stopt logboek-registratie van LICHTgids op tijdlocatie 
LIGHTmapping 08 09 2013.]

     
 Weer wakker worden in 2006. Met een paar overdenkingen; ik heb wel eens 
gelukzalig gedwaald in het Verdronken land van Saeftinghe, ooit een welva-
rende polder met 4 dorpjes: Saeftinghe, Namen, St. Laureins en Casuwele, 
Deze Heerlijkheid Saeftinghe werd meedogenloos weggevaagd tijdens de 
Allerheiligenvloed in 1570. Geen economisch wingewest meer, maar een 
door koeltorens en industrieschoorstenen omsloten natuurgebied waar de 
zompige klei je als je niet uitkijkt letterlijk de ondergelopen moerassige ge-
schiedenis intrekt. Veel stof voor LICHTgids-registraties en planologische 
overwegingen.
Sjeiks van arabische oliestaatjes zetten hun oliedollars in op kunstmatige 
kusteilanden waar 7sterren-hotels, casino’s, villawijken voor de ultieme hap-
py few en luxe annexen van wereldberoemde kunstmusea worden gerea-
liseerd. Ambities die wedijveren met de hoogste tsunami-golfslag en zelfs 
de kille Noordzee-bewoners in vuur en vlam zetten.
     

Hubris is van alle tijden.
     
 Koopmansgeest, vinger in de dijk, waterland, Deltaplanbetrekke-
lijkheid, luctor et emergo, economische en zeevastgoedbelangen die het 
gezond verstand over de ongrijpbare eigenzinnigheid van natuur en ingrij-
pende klimaatverandering als overbodige ballast overboord gooien. De 
zeekust wordt gezien met blik op oneindige einder als economisch uit te 
baten wingewest. En na ons de zondvloed voor een nieuw tabula rasa.

 SOIT
   
Want nogmaals hubris is van alle tijden en eigenlijk best wel een verteer-
bare, interessante menselijke eigenschap, want het is ook de aanjager van 
kunst en de verbeelding aan de macht. 
Overmoed betekent immers ook een vanzelfsprekende veerkracht, inven-
tiviteit en grenzeloos aanpassingsvermogen, want in de DROOM is geen 
ruimte voor angst. En mocht het tegenzitten, - bijvoorbeeld dat voorspelde 
onderwater lopen van de stad Den Haag over zeven jaar en de bijbeho-
rende onbeheersbaar aangevreten kustlijn -, dan wordt het toch gewoon in 
plaats van Den Haag aan Zee, Den Haag onder Zee of nog mooier

   
Het Verdronken Land 
van ’s-Gravenhage  
Kortom let it FLOW.

 Nog even en het is pas zaterdag 10 september 2006, nog zeven jaar 
te gaan om te dromen & to go with the FLOW... en wie goed meeluistert via 
onze LICHTgids naar de golfslag en de onderwatersignalen van de zeebo-
dem, kan eindeloos gevarieerd voorspellen wat de nieuwe scenario’s na die 
onvermijdelijke averij zouden kunnen zijn.
  

wat (waterproof) zee-euro’s op zak te hebben en daal af in casino neptunus. 
Wat ik na fors verlies nog overhoud moet net genoeg zijn voor een hoogno-
dig eerste onderwaterconsult bij FREUd op zee. Op radio Noordzee wordt 
geadverteerd met een voordelig eb en vloedtarief voor diepzeebewoners; 
daar val ik met wat fantasie wel onder, toch, nu ik – help - elk besef van tijd 
verloren heb.
     
    Over het water zwevend in een dreigend constant tempo 
komt medekompaan van ligteringen/derooij eindelijk opdoemen uit de 
zeemist op ons www.LICHTgids.nl undercover-aka LICHTschip www.jack-
sparrow.nl

Samen gaan we naar terra proibita - verboden land op water -, veilig en un-

Ministerieholodeck Rechtspraak op zee, Muiterij en Zeemigratie

www.LICHTgids.nl undercover-aka www.jacksparrow.nl
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Blijf op de hoogte van LICHTgids-ontwikkelingen via
www.ligteringenderooij.nl

     

 VOOR NU: LET’S fLOW 

fLOW
   
I see the water / Ships go by / The ocean seems so near / I want to be / A fish so 
deep / Under water so deep / And deeper / My head is at ease / I feel no fear / 
Anonymous / I flow I flow I see the water / Ships go by / The ocean seems so near 
/ I want to be / A fish so deep / Under water so deep / And deeper / My head is 
at ease / I feel no fear / Anonymous / I flow I flow // I see the water / Ships go by / 
The ocean seems so near / I want to be / A fish so deep / Under water so deep / 
And deeper / My head is at ease / I feel no fear / Anonymous / I flow I flow // I see 
the water / Ships go by / The ocean seems so near / I want to be / A fish so deep 
/ Under water so deep / And deeper / My head is at ease / I feel no fear / Anony-
mous / I flow I flow // I see the water / Ships go by / The ocean seems so near / I 
want to be / A fish so deep / Under water so deep / And deeper / My head is at 
ease / I feel no fear / Anonymous / I flow I flow // I see the water / Ships go by / 
The ocean seems so near / I want to be / A fish so deep / Under water so deep / 
And deeper / My head is at ease / I feel no fear / Anonymous / I flow I flow // I see 
the water / Ships go by / The ocean seems so near / I want to be / A fish so deep 
/ Under water so deep / And deeper / My head is at ease / I feel no fear / Anony-
mous / I flow I flow let’s FLOW
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08:
Tuin/ 
verlanGen  
& COnTrOle

film
De film reconstrueert uit een groot aantal gesprek-
ken met experts op het gebied van kunstgeschiede-
nis, landschap & openbare ruimte, tuinarchitectuur, 
technologie en muziek, een zestal doorlopende 
verhalen die elk op eigen wijze een persoonlijk en-
gagement uitlichten in de context van een specifiek 
vakgebied.
—
Samenstelling, camera, geluid, montage, regie: 
Hans Ligteringen.   
Redactie & interviews: Marie Jeanne de Rooij. In 
opdracht van Den Haag Sculptuur 2005: DE PALEIS-
TUIN. 

Gesprek
* Clemence Kik-van Gils & Luke dijksma-Koopal, 

Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
* Prof. dr. E.A. (Erik) de Jong, Universiteit Leiden, 

Geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur
* Piet Oudolf, Tuinarchitect
* Ir. Leendert Koudstaal,  Boom-expert gemeente 

Den Haag 
* J.H. (Jan) Scholten, Hoofd Stadskwekerij Den 

Haag
* drs. W.n.J. (Bob) Ursem,  Wetenschappelijk 

directeur hortus botanicus TU Delft 
* Wim vriezen, Programmamaker Radio Nederland 

Wereldomroep.

Locaties
Amstelpark, Amsterdam | Bestuurskamer Pulchri Stu-
dio, Den Haag | Bloemenmarkt, Singel – Amsterdam 
| Elswout, Haarlem | Flevopolder | Foreestenhuis, 
Hoorn | Haagse Beek | Het Verdronken Land van 
Saeftinghe | Hofvijver, Den Haag | Hortus Botanicus 
TU Delft | Kwekerij Oudolf,  Hummelo | Laan van 
Meerdervoort, Den Haag | Lange Voorhout, Den 
Haag | Lucht & Ruimtevaart TU Delft | Stadskweke-
rij Den Haag | Stijlkamers Gemeentemuseum Den 
Haag / Studio 6, Radio Nederland Wereldomroep | 
TU Delft, vakgroep Technische Natuurwetenschap-
pen | Vaste plantentuin Darwin, Amsterdam | Ver-
keersknooppunt Leidschendam | Westergasfabriek-
terrein, Amsterdam | Westerschelde.

SPREkEN OVER...
natuur & cultuur in Nederland 

fILM als podium voor breed cultuurdiscours over het begrip TUIN
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Den Haag Sculptuur 2005
Catalogus dE PALEISTUIn
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09:
maPPinG 
THe sysTem
— 
(re)maPPinG 
dOWn under

AUSTRALIë
2005 <|> 2007
Mapping the System heeft expliciet de uiterst sub-
jectieve zintuiglijke beleving van logica en samen-
hang in ‘(stedelijke) ruimte’ als onderwerp. Mapping 
the System is onderzoek naar verborgen structuren 
in ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening als re-
sidu van zelfregulering (toeval) en planning (contro-
le). Onderzoek naar abstraherende organisatie in het 
beeld (foto/media) om (on)zichtbare structuren in 
haar veelheid, diversiteit en complexiteit zichtbaar te 
maken. De titel MAPPING THE SYSTEM (zowel voor 
foto- als video-project) verwijst naar de ambiguïteit 
in de intentie van het project. 
Dit gegeven was de reden om vanuit het eigen 
Nederlandse culturele perspectief, ook het Austra-
lisch cultuurklimaat in kaart te brengen. Een cul-
tureel klimaat ingebed in de typische Australische 
sociaal-geografische, klimatologische, politieke en 
economische omstandigheden. Het Australische 
stedenlandschap waar begrippen als lopen/wach-
ten, binnen/buiten, afstand/schaal etc. een andere 
betekenis hebben als gevolg van geografische en 
klimatologische omstandigheden. De tentoonstel-
ling ontwikkelt zich zo tot een persoonlijke, ge-
laagde en confronterende uitwisseling van culturele 
vooronderstellingen. 
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MAPPING THE SYSTEM 
(Re)mapping landscape/spaces

Film - Research project - Australië 2005 <|> 2007
I.s.m. Haags Historisch Museum

De film brengt de gefotografeerde, gefilmde stad én de gearchi-
veerde stad als visueel vergelijkbare ruimtelijke en architectonische 
constructies samen in één framewerk. Gelijkgeschakeld in filmtijd 
en geschaald naar het kader van de filmprojectie. Afgebeelde 
structuren van ruimtelijke ordening in de breedste zin van het 
woord worden vergeleken met de ruimtelijke ordening van stede-
lijke data. Beide zijn representaties van dezelfde sociale stedelijke 
processen en patronen en beide zijn ontsproten aan ons verlangen 
naar een tastbaar collectief geheugen vastgelegd in een architec-
tonisch framewerk waarin de voortschrijdende tijd ogenschijnlijk 
en bedrieglijk is geëlimineerd. De videoproductie visualiseert twee 
methodes die verschillen in intentie, maar overeenkomen in het 
poëtisch element dat ligt in de consequente en absolute uitwer-
king van een (ruimtelijke) methode. Voor de toeschouwer een 
kwestie van in- en uitzoomen. Uitzoomen ook naar de context van 
de plek waar het getoond wordt, namelijk een stedelijk (Haags) 
historisch museum.

Foto - Research project  - Australië  2005/07
- Publicatie: De Overkant | Down Under
- Fotoinstallatie: Atrium Stadhuis Den Haag

120

ligteringenderooijligteringenderooij

121
MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë

MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë ≠ 09



122

ligteringenderooijligteringenderooij

123
MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë

MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë ≠ 09



124

ligteringenderooijligteringenderooij

125
MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë

MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë ≠ 09



126

ligteringenderooijligteringenderooij

127
MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë

MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë ≠ 09



128

ligteringenderooijligteringenderooij

129
MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë

MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë ≠ 09



130

ligteringenderooijligteringenderooij

131
MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë

MAPPING THE SYSTEM 
AuSTrAlIë ≠ 09



MAPPING THE SYSTEM 
(Re)mapping distances (length | duration)

  
        Film - Research project -  Australië 2005 <|> 2007

fly
Drive
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10:   
videoWall 
meaning | meninG
redundant 
Technology 
initiative  show ii *
Posing as... 

VIDEOWALL
Meaning | MENING
Redundant Technology Initiative RTI  Show II
Op uitnodiging van nieuwe vide Haarlem realiseerde Redundant Technology Initiative uit Sheffield 
samen met zes Nederlandse kunstenaars werk in uitvoering, een permanente beweging van en met 
digitale middelen. ligteringenderooij maakte werk voor de video Wall en de animatiefilm: Meaning/
MEnInG.

Redundant Technology Initiative 
oftewel RTI bouwt computer-in-
stallaties met no-cost materiaal. 
In een tijd dat de digitale tech-
nieken zich zo snel ontwikkelen 
dat een vorig jaar aangeschafte 
computer bij wijze van spreken 
vandaag bij het grof vuil kan, 
neemt RTI nadrukkelijk stelling 
tegen deze afdankcultuur door 
principieel te werken met gratis 
- gevonden of gekregen - appa-

ratuur. Gratis dient niet letterlijk 
opgevat te worden; de software 
die gebruikt wordt moet volgens 
een ander RTI-principe legaal en 
gratis beschikbaar zijn. Wat niet 
gratis beschikbaar is, wordt door 
RTI zelf geprogrammeerd. In de 
‘work in progress’-periode van 
het nieuwe vide-project bouw-
de RTI-voorman James Wall-
bank     in een continu beeld- en 
techniekdialoog samen met de 

(G)HOsT

nederlandse kunstenaars video-
sculptuurmuren en ruimtelijke 
audio-installaties, die optimaal 
gebruik maakten van afgedankte 
hard- en software technologie.
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11:
anyWHere 
/ Overal 
Posing as...
Wanderer
videostills, bewegend beeld, muurtekeningen, 
foto’s en audio-onderstroomgeluid / bovenstroom-
gedachten verkennen de dagelijkse tweespalt tus-
sen het denkende en reizende lichaam. 

Dichtbij of verder van huis, bekend of nieuw ter-
rein; iemand gaat altijd ergens heen, maar gedach-
ten laten zich niet zo vanzelfsprekend dezelfde kant 
opsturen. Ze houden zich liever elders op. Thuis bij-
voorbeeld in je bovenkamer om geroutineerd het 
rommelige archief weer op orde te maken tot - onbe-

Wherever i am,
it feels like . . .
it could be anywhere

wogen door de directe omgeving - een onverhoedse 
inval je mijmerend laat wegdrijven naar vroegere er-
varingen en herinneringen. Zelden sluiten bewegen 
en denken naadloos aan.’ Soms is “verdwalen leuker 
dan vinden wat je zoekt”. Gehaast, verdwaald, ver-
reisd, gevallen. Een onbekende route, een vergeten 
landschap vragen aandacht en oriëntatie. Heel even 
functioneren denken en doen synchroon. Misschien 
weet je nu zelfs precies waar-je-bent, maar geruisloos 
vervaagt die ongebruikelijke zekerheid weer; want in 
gedachten zou je overal kunnen zijn.’
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 Dichtbij of verder van huis, bekend of nieuw terrein; iemand gaat altijd ergens 
heen. Het lichaam comfortabel op cruise control. Ik geef mij over aan de straat, de stad, 
het rumoer, de routing, het weer, buiten. Ik geef me over aan de reis. Licht, lucht, land 
ontvouwen zich, ontvankelijk voor mijn spionnenblik, inhalerende longen, maaiende armen 
en benen. Ik registreer het water, de overkant, de boot. Mijn lichaam onttrekt zich aan mijn 
toezicht en doet moeiteloos wat het dag-programma voorschrijft. 

 Het raster van tijd en ruimte bepaalt de route, maar gedachten laten zich niet zo 
gemakkelijk hetzelfde traject opsturen. Onderweg - overal en nergens  - bepalen tijd en 
ruimte waar ik ben, niet wat ik ben.
Mijn gedachten houden zich liever elders op dan waar mijn benen ruimte verplaatsen. Thuis 
bijvoorbeeld in een van mijn bovenkamers om geroutineerd het rommelige archief weer op 
orde te maken - tot onbewogen door de directe omgeving - een onverhoedse inval me 
mijmerend laat wegdrijven naar vroegere ervaringen en herinneringen. 

 De tijd is een flexibel speeltje; zapzap, terug in de tijd, inzoomen, inkorten, op-
nieuw monteren in een andere volgorde, een klein sprongetje en weer even hier: Waar ben 
ik? Wil ik links of moet ik rechtsaf of is rechtdoor handiger? 
Rechtdoor. Een, twee, mmmmmm ik loop lekker, vanzelf. Mmmmmmmmmm Opnieuw re-
wind, nee forward. Presto. Vertragen nu. Stop. Ik maak plannen voor vandaag en morgen, 
en de komende week. Een lege agenda stroomt vol met notities en al te optimistische 
voornemens. En veel plannen, dat ook, dat doe ik ook. Plannen [zucht].

 Op een zijspoor laat ik mijn sociale genen de berichten uit de ochtendkrant en de 
zaterdagbijlage herkauwen: Een zwerver redt een Romeinse drenkeling in het IJ, terwijl een 
groep burger-nieuwsgieren hun kekke outfitjes knap droog houden. / De lichtgewicht, tren-
dy rollator bevrijdt een slecht-ter-been bejaarde natie van sociaal isolement. / Zaad-vader 
en draagmoeder bedenken zich over de gevolgen van een tweeling reeds in de maak. Mag 
de embryo-tweeling - de jongste slaafjes van een nieuwe eeuw - nu het prenatale resultaat 
tegenvalt naar de hoogste bieder of wordt het een dubbele aanwinst voor technologische 

ANYWHERE/OVERAL 

Posing as...
Wanderer
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vooruitgang in de medische wetenschap? Wie is er baas in welke buik? / Een Italiaanse dok-
ter, laten we hem om continuïteit in mijn gedachtenstroom te houden de IJ-man noemen, 
heeft een paar jaar geleden bij een oma-dame een oudedagsbaby ge-IVF-t; na herlezing 
van de Boys from Brazil is hij blijkbaar nu toe aan het grotere werk: klonen. Dokters en jon-
gensdromen; een dodelijke combi. Het lichaam een evenbeelden-laboratorium en dikke 
rijen vrijwilligers om de eerste van velen te zijn. Waarom lijkt klonen zo verdacht veel op een 
nieuwe ronde - de zoveelste - van nooit helemaal afgezworen megalomane aspiraties? 

Op de torenklok bij het kruispunt - het stoplicht staat op rood - ben ik vijf minuten achter 
op mijn schema. Ik versnel mijn pas. 
De bijlage. Opeenvolgende tunnelaccidenten in Oostenrijk, Zwitserland en onder Schiphol 
verhevigen aanvallen van claustrofobie bij de gemiddelde automobilist en globetrotter, 
stimuleren de aanleg van een latent horror vacui-syndroom en zaaien twijfels over belast-
baarheidsberekeningen. Tja, zwaartekracht. Ik laat een met helium gevulde luchtballon op 
ver boven mijn hoofd en voeg als dreigende toevalsfactor een speldenprik toe aan de dro-
merige scene, terwijl ik wacht op een aansluiting.
Terug in de tijd. Ik zit weer dommelend op de achterbank van een grijs-blauwe stationwa-
gen, met ouders op weg naar de overkant. Trappen, hoger en hoger, het matgroene dek 
houdt de boot bij elkaar voor mijn kindervoeten. Gehurkt, het hoofd door de spijlen van de 
reling kijk ik gebiologeerd naar de messcherpe golfslag, die op de cadans van de motoren 
een hypnotiserend spoor van schuim achterlaat.

 Een vergeten landschap, een gezamenlijk verleden strooien zout in de goed-ge-
oliede motor. Ik verdwaal op vertrouwde bodem: een boot, die laveert tussen hier en daar, 
maar nooit thuis aanlegt, want de overkant wacht. Altijd.

 Links hangt een hand nonchalant gedrapeerd over de rand van de tafel. De hand 
is een werktuig van de geest net zoals de tong, maar minder eenduidig. Het gesproken 
woord is bluf, opgewarmde lucht, die stuitert. In tijd en ruimte afgebakende transacties. 
Alleen de restanten van de stilte na mijn enthousiaste luchtverplaatsingen blijven hangen 
als herinnering.  [  ]  Continu op zoek naar onbekende doorkijkjes en inzichten, scan ik ver-
gezichten en close-ups op bekend terrein. Ik verzamel nieuwe stills van de tocht voor mijn 
archief.

 Ik weet waar ik moet zoeken, naar plekken die ik ken bij naam.  Maar gelukkig kan 
ik de weg zelf nooit zo makkelijk vinden. Nu niet, vroeger niet. Verdwalen in een bekende 
omgeving is leuker dan probleemloos vinden wat je zoekt in een keurig bijgehouden plat-
tegrond en database in je hoofd. _____________________Ik herken andere personages op 
mijn reis. Een vertrouwd bijna-evenbeeld van vroeger. Net als ik onderweg.
Ik sta op een ladder en klim; een ladder, die wankel in de omgewoelde aarde, wankel in 
de aarde staat. We varen. De golfslag rimpelt het donkere vlies van het water dat terra in-
cognita, zandbanken die verschuiven, een verdronken land verbergt. Bossen doemen op 

als spoken, als zombies bijna, die tussen de wegspringende schaduwen van stammen een 
duister, verontrustend, knagend verleden oproepen, na-ijlen. In het moordende, onver-
schillige ritme van de bonkende bootmotoren hoor ik een in onbruik geraakte treinca-
dans. De trein staat soms stil en dan overheerst de wapperende wind, de lispelende stroom 
onder de brug verderop. Geluiden die terugkeren ook als de trein opnieuw in beweging 
komt. Telkens waagt de trein de sprong over het water, naar de overkant. Verder en verder. 
Vanuit het coupé-raam, de eindeloze rails, als een oneindig spoor, verleden vretend in het 
heden en de toekomst in het vizier als een wapperend, onheilspellend banier. De toppen 
van de bomen reiken naar het luchtruim, hoger en hoger. Het landschap neemt bezit van 
wie haar beschouwt. 
Ik blijf weerloos voor vergeten uitkijkposten, schimmig schaduwspel, een dolende onbe-
kende in een achterland, evenbeelden naast mij en in het raam. 

Ik luister naar een onderstroom: 

 'A sensation similar to watching television when all of a sudden you become aware 
of a spooky shadow emerging from the background of a scene. Although you know the fig-
ure breaking in has to be you, sitting on the couch in front of the screen that vaguely reflects 
your presence, the riddle of two separate realities coming together seems to unfurl before 
your eyes, echoing the thrilling sensation of the déja-vu you once had as a little boy or girl.' 

Of is het een bovenstroom: 

 'Somebody is shouting. But I don't understand his words, his vowels; his language 
is not mine. I run away. Shop windows mock my confusion when I don't recognize my face. 
Wake up - I tell myself - Wake up, or sleep again.'  
Mak, meek, make, maken, mok, mock,  dol, doll, dool, dalen, dal, deel, del, doel, aha, Doel, 
Borssele, Lillo, Rado. Mijn dagelijkse hersenoefeningen at random. Het is ineens erg stil 
in mijn hoofd. Tabula rasa. Opnieuw beginnen. De tafels. De 64 magische vlakken van het 
schaakbord. De hypnotiserende dreun van verbuigingen van Latijnse zelfstandige naam-
woorden. De orakeltaal van goden, helden en dichters. Wat loopt achtereenvolgens op 
vier, twee en drie benen? Een raadsel dat zich tergend langzaam ontrafelt in een nieuwe 
vraag: de mens? Liggend in het groene, natte gras buigt de Narcissus in mij zich over de 
gladde waterspiegel. Maar een hand slaat het beeld uiteen.

 De dagelijkse, ontembare tweespalt van denken en doen. Een vriend aan de an-
dere kant van de oceaan schreef  mij vorige winter: Winter has frozen the pond in the park. 
It's almost too cold to jog or walk the dog for more than ten minutes. I'm wearing three 
sweaters and a fur-coat and still I dread the cold. My dogs are not keen on going out either. 
I decide to stay close to the pond near the entrance of the park and the payphone in case 
of danger. Oh how I hate nature taking over my schedule. Bij het woord metro denkt hij 
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aan Mrs. Pinkerton:  Each day Mrs. Pinkerton reads 42 pages from Watertown Station (a five 
minutes walk from where she lives) to Tunnel City where she has to get off and walk to work 
another 6 minutes. And vice versa. 

Beelden stromen in en uit. Mijn lichaam ontvangt, zendt uit. 

Heel even functioneren denken en doen synchroon; ik weet precies waar-ik-ben, wie-ik-
ben. Maar geruisloos vervaagt die heldere zekerheid. 

Zelden sluiten bewegen en denken naadloos aan.

 Ik droom weg - verveling is mijn dagelijkse verleidster die elke 15 minuten toeslaat 
en me laat wegdromen; ze steekt haar tong naar me uit voor ze de ruiten met uitzicht op 
de overkant - ver weg, dichtbij - voor mij schoonlikt.  Met mijn rug naar waar ik nu ben, ga 
ik verder met waar ik was gebleven. 'Wherever I am, it feels like …  it could be anywhere.' Ik 
weet; de bewoonde wereld is dichtbij, maar in gedachten kan ik overal zijn.

nieuwe vide Haarlem
ligteringende rooij, AnYWHERE/OvERAL 
Video: Anywhere/Overal / Buiten - Anywhere / Artic
Foto:Wherever Terreinverkenningen / At Random
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Hebben
≠zijn

“Morgen.
  De glasbak.
  Zelfde tijd.”

HEbbEN 
≠ ZIJN combineert tekst met (ballpoint)teke-
ningen op een vervreemdende, licht humoristische 
manier en verbeeldt zo de menselijke behoefte om 
orde in chaos te scheppen en de betrekkelijkheid van 
dit streven - zo nadrukkelijk zichtbaar en tastbaar in 
afval(verwerking) – weer te geven in kleine, persoon-
lijke scènes uit het echte en gedroomde leven. 
De kunstenaars willen zo een speels-melancholiek 
beroep doen op de fantasie van de toeschouwers, 
voorbijgangers in de straat, die deel uitmaken van 

de ‘stroom’, de cyclus van kopen, hebben, gebruiken, 
vergeten, weggooien, ophalen, opruimen, recycling 
en hergebruik – om een eigen verhaal te bedenken bij 
het werk van de reinigingsdienst, dit dagelijks ‘bedrijf’ 
van het samenleven in de stad…
 
In opdracht van Stichting De Rode Loper i.s.m. met 
het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Drie weken re-
den in 2005 ruim 30 ligteringenderooij-vuilniswagens 
door stadsdeel Oost, Watergraafsmeer.  

12:  
Posing as... 
Streetfighter
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Stadsbeheer Den Haag
 
Het visuele profiel van een stad en daarmee samen-
hangend haar imago en identiteit wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de structuur van haar 
beheer(s)organisatie. De film zoomt in op dit enkele 
facet van stedelijke dynamiek en visualiseert den 
Haag vanuit het perspectief van haar beheer(s)verant-
woordelijkheid.

de (beheers)organisatie wordt louter visueel bena-
derd als één ruimtelijk weefsel van al die plekken van 
waaruit het beheer georganiseerd wordt samenval-
lend met de infrastructuur die zij onderhoudt. Een 
veranderlijke en levende structuur omdat zij zelf in 
haar beheer steeds nieuwe plekken creëert en laat 
verdwijnen, ingebed in de dagelijks stroom gebeur-
tenissen op straat. De film zoekt en suggereert een 
ruimtelijke logica in de totale organisatie en maakt 
haar hiermee tot een visueel en auditief waarneem-
baar organisch fenomeen. Maar wel een fenomeen 
waargenomen vanuit het authentieke perspectief van 
deze film. 
de visuele en ruimtelijke logistiek biedt een kader 
waarmee we in- en uit kunnen zoomen vanuit de klein-
ste details in de beheerorganisatie naar de beleving 
van de buitenruimte van de stad. De film is zo kunst 
én documentaire tegelijk: kunst in zijn constructie, 
informatief-documentair in zijn beeldverslag. 

13:
HarT                 
vOOr                 
de                              
sTad
 

154

ligteringenderooijligteringenderooij

155
HART VOOR DE STAD
STADSbEHEER DEn HAAg

HART VOOR DE STAD
STADSbEHEER DEn HAAg ≠ 13



•	 DVD 40 Minuten 2500 ex
•	 Afdeling Communicatie, dienst Stadsbeheer Gemeente den haag
•	 Concept, camera, geluid, regie, montage: Hans Ligteringen
•	 Research & coördinatie: didi Corver, afdeling Communicatie, dienst Stadsbeheer
•	 Concept & advies: Marie Jeanne de Rooij
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14: 
PenelOPes
dilemma
Posing as... 
a detective



Het Dichter bij het Beeld-project is een interdisci-
plinair estafette-project met als hoofdelementen 
poëzie en beeldende kunst. Drie dichters en drie 
kunstenaars maken een kunstwerk, steeds als reactie 
op een voorganger. Het project beoogt de ontwerp-
processen, de overwegingen en de keuzes van de 
deelnemende kunstenaars en dichters te laten zien. 
In de bijbehorende publicatie met alle uiteindelijke 
kunstwerken en teksten wordt het resultaat en het 
maakproces inzichtelijk gemaakt

Penelope’s weefverhaal geeft ligteringenderooij een 
perfecte beeldspraaklink tussen vroeger en nu, tus-
sen woord en beeld door het oeroude literaire ge-
heugen van bibliotheken op te schudden en gebruik 
te maken van beproefde, traditionele technieken 
in combinatie met de allernieuwste snufjes digitale 
weeftechnologie en creatief hyperlinking.

(*) Penelope is de vrouw van Odysseus, koning van 
het Griekse eiland Ithaka en de hoofdpersoon van 
de Odyssee van Homerus (opgeschreven in 6de 
eeuw voor Christus), waarin de lotgevallen van de 
held na de val van Troje (beschreven in het andere 
wereldberoemde Homerus-epos, de Ilias) het on-
derwerp zijn. Tien jaar duurt Odysseus’ terugkeer 
naar zijn Ithaka. Penelope, tussen hoop en vrees – zij 
weet niet of Odysseus nog leeft – wordt ondertussen 
belaagd door tientallen vrijers uit de hogere kringen 
van het koninkrijkje, die eisen, dat ze een van hen 
kiest als nieuwe echtgenoot en koning. Ze bivak-
keren in het paleis en leven zich uit op haar kosten. 
Trouw aan Odysseus bedingt ze uitstel van haar 
beslissing tot ze het (doods)kleed voor de vader van 
Odysseus heeft geweven. Wat ze overdag weeft, 
haalt ze ’s nachts weer uit en zo houdt ze de vrijers 
en een toekomst zonder hoop, zonder Odysseus op 
afstand. In de schaarse afbeeldingen van Penelope 
zit ze meestal aan haar weefgetouw, haar redmiddel 
om het lot naar haar eigen hand te zetten.
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PENELOPE

Voor elke finale, ieder eindspel zijn ontelbare varia-
ties voorstelbaar, maar toch haalt alleen Penelope’s 
dilemma (*) onze - voorlopige - eindstreep. Penelo-
pe speelt voor ons met alle trucs die de eerste vijf 
hoofdstukken van het dichter bij het beeld-project 
ontsluiten: typografie, influisteringen, de waarschu-
wing van een stille trommelaar, zijsporen, plaatsbepa-
lingen, valkuilen en klimwanden. Zij speelt en zet als 
laatste speler het eindspel in. Penelope speelt hoog 
spel. Een spel tussen hoop en vrees. Een spel met 
vrijers, die ongeduldig en dreigend wachten op haar 
keuze voor een van hen en het publiek dat al eeu-
wenlang aan de lippen hangt van een blinde dichter, 
die Odysseus – Penelope’s schrandere echtgenoot 
op drift in de buitenwereld - verleidt met alle moge-
lijke verlokkingen van het avontuur. Elke scène in het 
dichter bij het beeld-epos, waarin zes personages 
als verkenners van het terrein zijn losgelaten, eindigt 
onontkoombaar met een ouwerwetse literaire en/of 
filmische cliffhanger, een nieuwe aanwijzing voor een 
mogelijke vervolg en afloop. 
Ondertussen slaapt onze Penelope niet meer maar 
weeft en droomt ze (of droomt en weeft zij?), dat ze 
valt:

Hangend aan de dakrand
Drijvend in de zee
Vallend
Met één hand los
De ander zwaaiend boven water
De val gebroken
Zwevend
In de lucht
Hangend weegt de tijd
Het lichaam zwaarder
Drie keer minstens dan de val

 
Het leven is een daad of zou dat moeten zijn, want 
voor held, dichter, en onbestorven weduwe van een 
held in rouw tikt de tijd in dit avontuur zonder ge-
bruiksaanwijzing.

Adem in - adem uit. Alles stroomt in een continue 
doorloop van feiten en fictie, van beelden en taal; 
met veel vallen en opstaan en terugklimmen naar de 
oorsprong pakt Penelope de draad weer op, steeds 
daar waar zij ooit - in een oneindig gisteren - begon. 
Aan haar weefgetouw ontrafelt zich na elk nieuw te-
ken in woord of beeld een nieuwe variant op vorige 
versies van het hink-stap-sprong estafetteverhaal. 

Maar Penelope wenst meer, het lot in eigen hand 
houden, niet om het lot te dicteren, maar om nooit 
het onbeschreven blad te zijn voor een voorspelbaar, 
opgelegd dictaat als sluitstuk van een tot op het ein-
de toe onberekenbaar avontuur. 

 WEVEN

Gedwongen door onvoorspelbare daden en feiten 
buiten haar controle om, omzeilt Penelope het ijzige 
lot dat anderen, de vrijlustigen binnen en buiten het 
verhaal, van haar verwachten en zet in op het her-
schikken van bewijsmateriaal, het uitvergroten van 
ogenschijnlijk onbeduidende details om het nade-
rende eindspel in eigen hand te houden; met tactiele 
listigheid verweeft zij virtuele dromen en diepere la-
gen in de eeuwenoude tradities van het verhalend 
wandtapijt.  

Zij weeft de heldere tonen van wat het daglicht ver-
draagt, maar ’s nachts verdwijnt de klare, eenduidige 
verhaallijn en luistert zij naar de wind die haar raadsels 
en nieuwe scenario’s influistert waar droom&daad 
samenvallen in haar web zonder einde of begin; zij 
weeft en ontrafelt, zolang er draden voor weefverha-
len voorhanden zijn. 

Penelope’s geweven beeldverhaal is de link tussen 
horen en zien, luisteren en beelden lezen, tussen ora-
le literaire tradities en kunstnijverheid, tussen virtueel 
ontwerp in de nullen en plussen van computertaal 
en de tactiele werkelijkheid ervan uitgevoerd op een 
digitaal-geprogrammeerd weefgetouw. Penelope 
geeft de spannende vertaalslag tussen dichters en 
beeldend kunstenaars, tussen traditionele conventies 
en nieuwe technologie een gezicht dat - al blijft ze 
zelf buiten beeld – de dilemma’s van het estafette-
spel invoelbaar maakt.

Het dilemma van de eerste of de laatste zijn, van we-
ten of afwachten, van doen of laten, van weven of ont-
rafelen, van klimmen of vallen, van wij of zij, van ik of 
jij, van hij of zij, van ligteringen of de rooij, van hier of 
daar, van binnen of buiten, van denken of doen, maar 
vooral het dilemma van het liefst alles tegelijk willen 
en niet kunnen doen: het weerspannige verlangen 
naar het leven als één doorlopende d®aad, waarin 
samenvallen en op z’n plaats vallen vanzelf gaat

EINDSPEL:  
MUREN LEZEN

Het eind in zicht, doorspit Penelope het ligterin-
gen/de rooij archief, een bibliotheek vol zinnen en 
wisselende decors, scant gezichten, graaft in haar 
herinnering op zoek naar na-beelden voor nieuwe 
weefpatronen. Penelope mengt garens en berekent 
weefstructuren. Een virtuele web-detective staat haar 
als afleidingsmanoeuvre voor (d)radeloosheid ter 
zijde met wilde theorieën, duistere rapportages, een 
zwak voor forensische checklists, hard-boiled one-li-
ners en geheimschrift. Hij verstopt ontknopings-aan-
wijzingen, raadsels en links naar binnen en buiten in 

een film-noir decor dat op Alpha(bet)ville lijkt en 
waarin hij muren-lezend eindeloze achtervolgings-
rondjes in zijn panda rijdt.

DROOG en overmoedig valt de laatste uitdaging 
voor Penelope uit de koker van de dichter over de 
dakrand, maar de boodschap houdt zich welspre-
kend staande op de blinde muur van de bibliotheek. 
Als een vertrouwd spoor uit een dichtbij en veraf ver-
leden, leest Penelope zijn credo “betreedt mij”. Haar 
zintuiglijke intuïtie is ook zijn vaandelmotto dat wap-
pert in de wind en klinkers zingen laat. 
De schat is binnen; achter de blinde buitenmuur van 
een onaf verhaal ligt de belofte van een 4-delige ont-
knoping in beeldtaal. Het wandkleed betreedt met 
vier tegendraadse beeldrijmen - buiten de traditio-
nele regels van beproefde weeftechnieken om - de 
arena van het eindspel. Met het laatste sonnet haalt 
het vierluik de laatste draden binnenboord: afhech-
ten, de juiste plaats bepalen en hangen maar.

EPILOOG

ligteringenderooij nodigt ook namens Penelope uit 
tot klimmen in de tekst, vallen voor kleurtonen en 
het volgen van een zelfgekozen doorloopje in een 
cyclisch beeldverhaal, dat een eindspel suggereert 
maar een open einde prefereert vol twijfels en twee-
strijd. 

In Penelope’s Dilemma strijden ontelbare interpreta-
ties van gevonden sporen en gesuggereerde oplos-
singen om de overhand. Het vierluik is een raamver-
telling met ruimte voor fantasie en gedachtespinsels 
van anderen en daagt aanjagers, estafette-spelers 
èn het publiek uit; want wie streeft er niet naar een 
mooi slotakkoord dat alle eerdere uitstapjes en expe-
rimenten in harmonie, dissonantie, bravoure, speels-
heid en ruimtelijkheid eigenzinnig incorporeert, een 
finale die alle binnenste buiten gekeerde regels van 
het spel nogmaals oproept? 
Ieder die wil kijken doet mee aan het eindspel: muren 
lezen. 
Tot iemand roept: “Het spel is (*nooit) uit!” (* q.e.d)

(wordt vervolgd) 
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Penelope’s dilemma | Geweven wandtapijt Afmetingen: 4x (165 X 250 cm)
In opdracht van: Dichter bij het Beeld
ligteringenderooij, Amsterdam-Den Haag-Zeist, 2002 Met dank aan Nederlands Textielmuseum 
Tilburg en Hélène Dashorst Textile Design
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Publicatie: dichter bij het Beeld 
Uitgever: Dichter bij Zeist
ISBN: 9080756218
Samenstelling: Quelle, P. 
Bijdragen van Elma van Haren, Gerard Polhuis; Hans van de Waarsenburg, 
Gerard Groenewoud en Tilly Buij, Bart FM Droog, Hans Ligteringen en 
Marie Jeanne de Rooij
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Hangend aan de dakrand
Drijvend in de zee
Vallend
Met één hand los 
De ander zwaaiend boven water De val gebroken
zwevend
in de lucht
Hangend weegt de tijd
Het lichaam zwaarder
Drie keer minstens dan de val

weer of geen weer binnen of buiten muren lezen zon-
der vallen

k
L
I
M
M
E
N

Q.E.D.
01-11-02

muren lezen?
...................................................................................

 "Penelope's Dilemma?"

Het is omstreeks het middaguur. Buiten schijnt de 
zon. Binnen is het donker. De man bij de receptie 
glimlacht minzaam en zegt ‘I haven’t got a clue’ tegen 
een onopvallende man, die vraagt naar een vrouw 
zojuist binnengekomen. De man pakt geïrriteerd een 
plattegrond van het gebouw aan en loopt verder. Een 
lange gang. Tegen de muur staat een vrouw.  ‘Volg 
mij’, fluistert ze. Hij duwt haar opzij. Waar is P. geble-
ven? Boven zijn hoofd hoort hij een deur dichtslaan 
en nog een. Hij snelt de zaal uit en negeert een man, 
die hem een zwart boekje in de hand wil duwen en 
hem iets over belastend materiaal toesist.
Hij rent weg en hoort nog net:

>>>>>> asd > sdm - alkmr - brd - brg - chm - DOOR-
LOOP - dlft - dmn - dkkm - ndhvn - lst - frnkr - sgrvnhg 
- grl - grngn - hlst - shrtgnbsch - hngl - ipr - jnn - KLIM-
MEN - klndrt - lsdn - ldn - mrhv - mddlbrg - nstlrd 
- nmgn - thn - prkpldr - p - rhnn - rsqrt - slchtrn - trhl 
- trnzn - trcht - tgst -vltn - VALLEN - vnl - wtrngn - wsp 
- ydrp - zwll < zst <<<<<<<<<
         
 (plaatsbepalingen)  

           SAMENVALLEN

WAAR
droom & daad
samenvallen
soms hier
soms daar
niet waar?

[adem in] l a n g z a a m 
van sneller naar trager... . . 
~ warmer dan water uit badkamerkranen ~
stoot buitenlucht kil ingeademd zing-
zang klaterend  k l i n k e r b r e i 
gestut door CONSONANTEN uit, 
met gapende  A a D d E e M m, die AF > en Aan, < iN 
[] en Uit ][, van |_| binnen naar buiten _ 
verdwijnt ________ 
....... . . want alles stroomt [panta 
rhei / panta  rei ], de panda-auto rijdt 
de straat, de stad, het platte_land in 
en uit  [adem NU uit]  
___ . ___ _- ----.____ .. __ .. ._____ 

DOORLOOP
Poolrood_____________eindspel
Ontknoping in beeldtaal
Adem in/adem uit
Het leven een daad

1 (f) * * I S

2 T * * E N

3 D ? A * R

4 * E N D ?

 5 6 7 8 9

checklijst
voor eindspel

1 archief, aanwijzingen, antecedenten-analyse
2 beeldbevindingen
3 (code) cyclische cryptografische cellen
4 daad /doorlo(o)p(end)
5 even/oneven  
6 feiten & fictie (in)fluisteren
7 (dichters)GIF? / geveltoerisme
8 handelingen
9 invallen
10 jachtterrein
11 kleur & klankcorrecties   KLIMMEN
12 LEGENDA / ladder (lezen)(fluisteren)
13 motief
14 na-beelden (5)
15 ontknoping
16 plaatsbepalingen (PANTA RHEI)
17 q.e.d.
18 register / RAPPORTage
19 spoor(elementen)
20 tijd_______stip
21 uitVAL
22 (valstrik) VALLEN
23 water-vat / WAND
24 x (onbekende factoren)
25 y-varianten (splitsen)
26 zone 6 (zijsporen)

PENELOPE'S DILEMMA?____________checklist PENELOPE'S DILEMMA?____________checklist

RAPPORT, bevindingen ZONE 6 (agent/jjml-mjf-
dr),  CODE-naam onderzoek > EINDSPEL, asd-
zst//011102 
xxxxxxxxxxxxx EINDSPEL xxxxxxx in gang gezet aan 
de hand van checklist bestaande uit verzamelde  fei-
ten & xxxxxxxxxmateriaal, research-archief, o.a.met 
xxxxxxx daderprofielen uit xxxxx voorstadia eindspel. 
Continue xxxx doorloop en herschikking sporen & 
beschikbare spelelementen mogelijk in virtuele re-
constructie levert aannemelijke ontknoping, onder 
voorbehoud. xxxx aanbeveling voor verderspelen > 
aandacht voor deelnemende spelers op zoek naar 
ontknoping xxxxx aanbeveling ZONE 6 voorlopige 
conclusie: xxxxx KLIMMEN - VALLEN -  DOORLOOP 
(panta rhei) [q.e.d.]
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HANGEN & VALLEN 
knock-out

Fragment  
Knock-out. Alarmfase één treedt in werking en zet mijn huidige identiteit on hold, ontneemt het 
ik alle eerder verworven privileges. Tijd bestaat niet meer. Ik lig volkomen blanco, onbevangen en 
hulpeloos als een vierjarige kleuter in een vreemd bed. Mijn hersenen hanteren ondoorgronde-
lijke regels van een oeroud veiligheidsscenario. 

15:
Posing as...
storyteller
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16:  
Posing as... 
a play(er)
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Posing as . . . 
Editor

17:
Posing as...
editor
Posing as editor is de ligteringenderooij bijdrage aan het Nieuwe Vide 
(Haarlem) kunst-mediaproject vAnSTUK///OFFTRACK. Het project is een 
boek als tentoonstelling, een papieren tentoonstelling: kunst van kaft tot 
en met kaft. Daarnaast teksten van voorzitter Tamara Sterman, curator Mar-
tijn Lucas Smit en publicist/organisator Joost Pollmann. In samenwerking 
met 23 kunstenaars ontwikkelde Nieuwe Vide deze omvangrijke publicatie.
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an artist

an architect

an actor

an anthropologist,

a banner

anti-something

a beast of burden

an alchemist

a [boy]

a broker

a brother

a [bODY]

a book

a believer

a critic

a composer

a cook

a crooner

a [CHAIR]

a changeling

a ceiling

a CEO

a cupboard

a collector 

a character

a co-star

a curator

a crook

a counsellor

a corpse

a customer

a coward

a corridor

a dilettante

a doctor

a drifter

a double-feature

a director

a driver

a dead-ringer

a [DOOR]

a dream

a designer

a diplomat

a deejay

an extra

an editor

an eccentric

an example

a friend

a fake

a floor

a factotum

a fighter

a fiend

 a folly

a father

a facade

a figure

a forest

a fixer

a go-between

a god(ess)

a girl

a glass

a hero/heroine

a hermaphrodite

a [HOUSE]

a hermit

a ‘how’

a human being

an identity

an island

an idol

an insomniac

an intellectual

an image

an inspirator

an instigator

a joker

a jester

a journalist

a killer

a kisser

a king

a liar

a lover

a loser

a lobbyist

a linguist

a librarian

a land-scape

a [LIGHT-CHASER]

a musician

a med-dler

a mediator

a maecenas

a merrymaker

a mover

a man

a menace

a movie-maker

a neighbour

a naturalist

a no-no

a neurotic

a nomad

an optimist

an outsider

a poet

a philanthropist

a preacher

a photographer

a picture

(a player)

a [PORTRAIT]

a pro

a politician, 

a producer

a preacher

a prospect

a philosopher

a poseur

a penitent

(a prophet)

a pen-friend, 

a painting

 a polymorph

a person

a [PLACE]

a presence

a pessimist

a queen

a questionary

a qualifier

a revelation

a ro-meo

a rhetorician

a rival

a romanist

a research-er

a [ROOM]

a scientist

a singer

a screenwriter

a sinner

a sorcerer

a saint

a sister

a spirit

a shape

a speaker

a suitor

a soul

a savage

 a saviour

a stranger

a storm

a sleeper

a setting

a story

a starter

a traveller

a threshold

a telltale

a tablecloth

a tease

a tree

a unifier

a vademecum

a voter

a view

a visionary

a vermeer

a vagabond

a wanderer

a writer

a [WINDOW], 

a (lone) wolf

a woman

a whistler

a winner

a witness

a [WALL]

a witch

a ‘why’

an X-factor

a xanthippe

an XL

a yuppie

a yo-yo

a you

a zenith of ------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------
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STORYbOARDS
SCèNES

VERHAALLIJNEN
PERSONAGES 

SITUATIESCHETSEN
POSES 

STEMMEN

Op verzoek van Literatuurfestival De 
Wintertuin maakten in 1999 ligte-
ringende rooij een tentoonstelling 
in het Museum voor Hedendaagse 
Kunst Arnhem. Startend en terugke-
rend in de bibliotheek zetten zij een 
rondgang uit over het orgelbalkon 
van het museum. De tentoonstelling 
werd opgedeeld in 6 kabinetten. De 
tentoonstelling was op alle plekken 
in zijn geheel zichtbaar. 
De zes ‘kabinetten’ van het orgelbal-
kon die cyclisch en kruiselings met 
elkaar communiceren vormen een 
ruimtelijk chiasme, een filmische om-
loop. De regie en de montage dwin-
gen nergens een eenduidig verhaal 
af. Elk kabinet is een startpunt voor 
een nieuw verhaal en is tegelijkertijd 
een aanzet tot een op zichzelf staand 
scenario. De zes scenario’s zijn ge-
destilleerd uit het collectieve beeld- 
en taalarchief van de kunstenaars en 
de bronnen van geconcentreerde 
informatie en kennis in de museum-
bibliotheek zelf.

18: 
OnGerePeTeerde 
GrensCOnfliCTen
Posing as...
Polymorph
Museum voor Hedendaagse kunst Arnhem 
festival De Wintertuin

Zes sCenariO’s
ongerepeteerde  grensconflicten
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The fundamentals of 
Speaking 
EVENbEELDEN

ORDEALS & CIRCUMS-
TANCES
bEPROEVINGEN & OM-
STANDIGHEDEN

UITVAL/INSTRUCTIES 
Uitval/Proposities  

Monoloog/SLAAP 
THE fUNDAMENTALS Of 
SPEAkING

INSTRUCTIES/UITVAL
Uitval/Proposities 

1. UITVAL/INSTRUCTIES 
Uitval/Proposities

2. ORDEALS & CIRCUMSTANCES 
BEPROEVINGEN & OMSTANDIGHE-
DEN

3. THE FUNDAMENTAL OF SPEAKING 
EVENBEELDEN

4. DE VROUW ZONDER HOOFD 
SITUATIESCHETS

5. INSTRUCTIES/UITVAL
6. MONOLOOG/SLAAP 

THE FUNDAMENTALS OF SPEAKING

DE VROUW ZONDER HOOfD
(THE bODY HAS A HEAD)
Situatieschets
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DE VROUW ZONDER HOOfD
(THE bODY HAS A HEAD)

ONGEREPETEERDE GRENSCONfLICTEN
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 Elke nacht probeer ik mijzelf te betrappen 
in dat ongrijpbare moment tussen waken en slapen, 
tussen dag en nacht, tussen de persoon die ik ken 
met mijn naam en die ander die zich naamloos ver-
schuilt in de schaduw van mijn nachten. Onmogelijk 
streven; denkbaar, maar niet uitvoerbaar. Soms ben 
ik heel dicht bij die verre grens, maar nooit ver ge-
noeg om precies dat moment terug te halen of juist 
te ver zodat ik teveel dag moet inzetten en de vage 
contouren van het moment oplossen in de scherpe 
randen van het wakker zijn. Er is geen einde aan de 
dag en geen begin. De overgang van slapen naar 
wakker-zijn lijkt transparanter. Maar scherpstellen 
lukt niet.
 Vertrouwd dit lichaam dat deint op golven 
van de nacht en warm aanvoelt. Vertrouwd deze 
stem die zachtjes gedichten voor het slapengaan 
leest. Vertrouwd deze zwarte nacht, die - nu ik het 
licht uitdoe - montagescherm wordt voor de film 
van de voorbije [afgelopen] dag. Bijna klaar voor het 
archief. Ook deze keer een aflevering met een open 
einde.
 Ik slaap in een tijdloos gebouw zonder 
fundamenten in de oneindige grond. Chaos woedt 
in mijn nachtlichaam. Ik droom over een gifgroen 
eiland met overdadige plantengroei en wellustige 
kleuren die het gevaar van de altijd dreigende zee 
met oorlogsuitrusting trachten te bezweren. 
 Groen, fluorescerend, onnatuurlijk groen 
maskeert de zwakte van het vaste en onbeweeglijke 
land, dat glimt in het voorjaarslicht. Het bedekt de 
beige, bruin-gele en soms zwarte grond, waaruit 
het zich opricht als een wapenfeit en voorwaarde is 
voor het overleven van het land, waaraan het zich 
met handen en voeten gebonden weet. Stroming, 
beweging, golvende hinderlagen en zilte listen 
belagen het eiland. Het water van de zee kiest een 
ander kleurregister; als een kameleon verschiet het 
water van kleur in eindeloze variaties, die in toon 
en sterkte doorklinken in een nieuwe golfslag. De 
zee gromt zilvergrauw naar hoge rotsen, verleidt 
in metaalblauw met kolkend wit schuim een over-
moedige zwemmer, knaagt met zwarte tanden aan 
zwaarbeladen vrachtboten. Onder mijn bed gaapt 
de zee een schip bijna onderuit. Dag en nacht. Altijd 
ritmisch en tegendraads deze zee, voorspelbaar en 
speels, meedogenloos en royaal, onverschillig maar 

ONGEREPETEERDE GRENSCONfLICTEN Monoloog/SLAAP 
THE fUNDAMENTALS Of SPEAkING  
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in dit lichaam. Hoe toevallig is de vanzelfsprekend-
heid dat uit zo’n willekeurige en tegelijk uitgespro-
ken levensvatbare combinatie van natuurelementen 
zich een wezen vormt dat een amorf levensbesef laat 
uitgroeien tot een ‘ik’, een individu met een eigen 
identiteit? Is identiteit de onvermijdelijke reststof 
van een ontembaar biologisch proces, een effectief 
gebleken overlevingsstrategie van een ambitieus 
zoogdier? 
 Ik zit boterhammen te eten. Met kaas en 
schijfjes komkommer. Met koffie. Zonder melk, 
zonder suiker. Zwart. Ik probeer nergens aan te 
denken en dat lukt vrij aardig. Meditatief kauwen. 
Het lichaam is aan zet en zoomt in op de broodbal 
in mijn mond. De taakverdeling is duidelijk. Tanden, 
kiezen, tong, speeksel. Happen, kauwen, van links 
naar rechts, draaien op de tong, slikken. Ik hoor het 
knarsen, snijden, soppen en proef. Ik zie het zwarte 
maantje in mijn witte beker. Ik zie de eenvoudige 
tafelschikking en de half opgegeten boterham. Ik 
voel in mijn mond de weke hardheid van kaas, zoete 
korrels brood en natte komkommer, die knakt tussen 
mijn tanden.
 Voor scherpe waarnemingen is afstand een 
voorwaarde. Een duidelijke afscheiding tussen wat ik 
tot mijn domein, mijn persoon reken: mijn eilandje 
met een oceaan eromheen. Elke dag drijven andere 
eilanden voorbij. 
 Honkvast lijken deze buren niet. Of ben 
ik net als zij ook zo’n ronddobberende uitkijkpost 
terwijl ik me veilig waan op vaste grond? Wat maakt 
het ook uit. Maar wel is de afstand noodzakelijk, het 
onderscheid tussen mij en de anderen om mijzelf te 
kunnen zijn. Niet wazig en zelfgenoegzaam, maar 
scherp en alert. Met de unieke coördinaten van mijn 
bestaan op een snijpunt van tijd en ruimte verken ik 
de wereld om me heen. In het begin weet je nauwe-
lijks dat je bestaat, dat er lichaam is met mogelijk-
heden. Maar onstuitbaar enthousiasme van kijken, 
voelen, horen vraagt overzicht want meer, dieper, 
fijnmaziger is het verlangen. De behoefte en de 
ambitie van het organisme zijn groot. Het ontwikke-
len van persoonlijkheid, van een unieke identiteit is 
een logische stap in de ontembare lust van herse-
nen met rest-capaciteit. Prikkels eisen onderzoek. 
Ervaringen willen geordend worden. Ontelbare 
externe stimuli en innerlijke impulsen dwingen tot 

Monoloog/slaap 
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uitputtend aanwezig. Wat wil deze zee, waar wortelt 
haar verlangen naar mij? Ik loop als een bezetene 
met in mijn hand een vaandel waarop een tekst 
staat geschreven. Steeds sneller loop ik over de dijk 
die als een cirkel om het kleine eiland ligt. De zee 
beukt door de geluidsbarrière heen en het eiland 
krimpt ineen. Van angst? Het eiland wordt steeds 
kleiner. Ik blijf rondjes lopen. Ik loop tot de dijk naar 
het midden gedwongen een heuveltje is geworden 
omringd door briesende golven. Ik draai om mijn as 
heen, maar steeds langzamer. Uitgetold. Hijgend sta 
ik stil op het overgebleven hoopje grond. Een krap 
podium voor mijn voeten. 
 Het vaandel glipt uit mijn hand en verdwijnt 
in zee, maar de buitgemaakte woorden lees ik mee 
met de lispelende golven: Als een eiland omspoelt 
de wereld mij / weerloos blijf ik / onaangedaan toch 
vrij / want wat mij raakt stroomt verder / terwijl ik 
liggen blijf / de lieve aarde deert mij niet / gromt 
niet in mijn bloed / want de stroom / is tomeloos en 
zoete / grond waarop ik drijf / niet in niet buiten mij 
/ niet met niet zonder mij / drink ik water eindeloos 
/ en slijpt het eiland in de tijd / dit lichaam / niet in 
niet buiten mij / niet met niet zonder mij. De zee likt 
kalm en uitgeraasd mijn blote voeten wakker.
Ik kan de slaap niet meer vatten. Ik heb gedroomd, 
liefste en was bijna uitgegleden. Ik ben wakker ge-
worden van kletterende regen. Ik was vergeten het 
raam te sluiten. Ik sta voor het raam en staar naar 
buiten door de sombere weerspiegeling heen van 
mijn gezicht. Ik verbeeld me dat ik je een lange brief 
schrijf. Letters, woorden, zinnen verschijnen op het 
gladde schoolbord van de nacht. Ik kan openhartig 
zijn, omdat het ochtendlicht mijn verhaal zal wegve-
gen. Hoor je het krijt krassen?
 Aan bureau in werkkamer: Opnieuw. Als de 
wereld een eiland is in het heelal, ben ik een eiland 
in deze wereld. Een eiland in de tijd. 
 Wat ben ik meer dan een samenklontering 
van moleculen voor bepaalde tijd tot elkaar veroor-
deeld in een begrensd lichaam, dat gehoorzaamt 
aan biologische wetten. Met beperkte speelruimte, 
met beperkte levensduur. Een tijdelijke vaste vorm, 
een op storm gebouwd eiland, dat zijn isolement 
koestert en perfectioneert. Temidden van het conti-
nue in-wording van de zee voel ik me een verstolling 
in de stroom. Aangespoeld in deze tijd, geworteld 

het maken van keuzes. Er wordt persoonlijkheid, 
identiteit gevraagd om de rusteloze zintuigen onder 
controle te houden, om de overvloed aan informa-
tie de baas te blijven, om maximaal rendement te 
halen uit mogelijkheden en omstandigheden. Om te 
kunnen genieten. Door het onderscheid in kaart te 
brengen beleef ik unieke vergezichten en ondervind 
ik intense sensaties. Niet het oog zijn, maar zien, 
niet het oor zijn, maar luisteren. Om de eigenschap-
pen van de stroom te leren kennen moet ik drinken, 
het water proeven, voelen, horen, zien, maar niet het 
water zijn.
— 
19.20u. voor de televisie:
—
Ik kijk naar een documentaire. Zoon filmt zijn op 
latere leeftijd blind geworden moeder, die meedoet 
aan de Olympische Spelen voor gehandicapten. Na 
de tegenvallende prestatie op het onderdeel jeu-
de-boules voor blinden stort de ambitieuze moeder 
zich net zo fanatiek op een nieuwe hobby: foto-
graferen. Zelden is de camera zo letterlijk een oog 
op de wereld. Maar wat ziet dit oog, wat zou het 
willen zien? Wat betekenen deze foto’s waarmee de 
documentaire eindigt? De gefotografeerde familie 
kijkt ongemakkelijk en betrapt. Niet gezien worden 
en toch te kijk gezet. Deze dame houdt zich niet aan 
regels. Zij aanvaardt het verlies niet. Weigert zich 
neer te leggen bij haar blinde lot en wil het overzicht 
niet uit handen geven. Gewapend met wilskracht en 
haar ‘prothese’ toont zij ons haar beelden en maakt 
haar omgeving, haar leven zichtbaar. Foto’s liegen 
niet. Het is gezien, niet onopgemerkt gebleven. En 
hoe fotografeert zij? Kiest zij het beeld dat ze wil 
laten zien door het juiste moment te horen, aan te 
voelen, te bedenken? Of wil zij wraak op al die ogen 
die haar zien, terwijl zij machteloos hun blik moet 
ondergaan, zonder in te kunnen schatten wat zij 
zien? Het gebrek brengt iedereen in verwarring. Al-
tijd. De freak verstoort de illusie van wederkerigheid. 
De mogelijkheid van een gedeelde ervaring wordt 
ons wreed ontnomen. En onthult de zorgvuldig toe-
gedekte eenzaamheid. - Maar ik koester die naakte 
eenzaamheid, de lijm die mijn eiland bij elkaar 
houdt, zolang ik me verweer tegen het verlangen 
naar de oceaan, waar ik kopje onderga in het panta 
rhei van de tijd. - De aftiteling rolt over het scherm. 

Ik zie de vrouw op een leeg strand. Ze zet het geluid 
harder van een klein transistor-radiootje en loopt de 
branding in. Lachend. Ik zoek een ander kanaal.
— 
21.35u. Aan de telefoon:
Alleen?
Alleen. 
Waar wil je heen?
naar zee.

[Instructie: rewind]

Voor het naar bed gaan. Middernacht:
Als de wereld een eiland is .............................. 
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"I felt as if I had to go down on my knees and confess 
my sins, real and imagined ones. The ones I borrowed 
from great sinners seemed to me to be more appro-
priate since I had read so much about famous pros-
elytes that the silly common as dirt sins I had to offer 
would do no justice to this chapel of inspiration. So 
I raised my voice to a whisper and started: Oh, dear, 
hear my confession and acknowledge my sincere ef-
fort and hopefully it will grant me a plenary or if noth-
ing else a partial indulgence to enjoy the artwork hic 
& nunc: " [..."under seal of confession, sorry..."]

p.s. "It sort of worked. I guess I have to work on my 
repertoire of sins though a bit more seriously to fully 
experience the benefits of confessing." 

(Het was alsof ik knielen moest en al mijn zonden op-
biechten. Hier en nu. Echte zonden, maar vooral be-
dachte. Ik was ervan overtuigd dat ik met mijn eigen 
doorsnee pekelzonden van alledag, dat slaapverwek-
kende tweede garnituur-repertoire alsnog vloekte in 
de kerk. Echte zonden van klassieke zondaars zocht 
ik. Zondaars die het hoogtepunt van hun leven be-
reikten door meeslepend hun zonden op te biechten. 
Ik dacht aan Augustinus - natuurlijk - en aan losbol/as-
ceet Franciscus. De caesuur van de biecht in die keu-
rig in tweeën opgedeelde heiligenlevens snijdt aan 
twee kanten. Alles voor de caesuur komt in het teken 
te staan van de overwinning van het goede en hoe re-
alistischer het bedreven kwaad wordt beschreven hoe 
mooier of zo men wil hoe stichtelijker dat vaak ene 
beslissende moment van bekering reliëf krijgt. Het 
nieuwe leven na de caesuur wordt een spiegelbeeld 
van het oude leven. De heilige in spe moet dan wel-
haast een zondaar zijn met nachtzwarte zonden om 
het oogverblindend witte licht te kunnen verdragen 
van een tot de verbeelding sprekend heiligenleven.

(p.s. Een grijze muis blijft grijs in goed en kwaad.) 

19:  
audiTe  
eT  
alTeram 
ParTem
Posing as...
mr/mrs speaker

Museum Catharina Gasthuis Gouda (kapel)
1. Een fluisterkamer in Zaal 6 ~ Foto / Video
2. Liplezen Middenpagina / Krant
3. Aflaten & Atributen / Fotoboek op leessofa / museumplattegrond met Aflaten-tekst (pagina 186)
4. Luistersofa met ‘attributen’ (audio) / Gasthuiskapel  
5. Fotoraam Glazenloopbrug / Patersteeg 

         Zien 
 is GelOven

AUDITE ET ALTERAM PARTEM  
Museum Catharina Gasthuis Gouda - (kapel)
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 GLASBAK 
RUN RUN RUN (liedje)
TERREINVERKENNINGEN
LICHTVANGER
AUTOLOZE DAGEN
VIDEO-DROOM
GLAS-stilte

VALLEN I
VALLEN II
FLOW (liedje)
STREETS
AFLATEN & ATTRIBUTEN, oefening I
AFLATEN & ATTRIBUTEN, oefening II
GLAS-stilte

PERRON
'terreinen/treinen'
BADKAMER
EIN UNFALL IN DER STADT
LUNCHPAUZE VAN EEN STALKER
WOODS (liedje)
GLAS-stilte

EVENBEELDEN
REFLECTION
OMBRA MAI FU (aria)
MONOLOOG
SCAN
TELEVISIE
GLAS-stilte

20:   
Glas/ 
radioberichten  
(inbreken)
 

Organisatie: CITYJAM | Hooghuys Arnhem 
Audio: Stadsomroep Arnhem, video: Projectie in Stationsgebouw Arhnem
Iedere CITYJAM-dag een nieuw radiobericht met bovenstroomtekst en onderstroomgeluid, 
op vaste tijden herhaald. 
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maandag

GLASBAK

't Gebeurde gisteren even na zessen
toen ik met een tas vol flessen 
hem ook bij de glasbak zag 
staan en ik nog drie flessen had te gaan 
Mijn hart overstemde het gerinkel 
toen hij zijn hand opstak en zei: "Dag".
Als een zombie richting avondwinkel 
en terug met wijn, nog helemaal van slag.
Ik deed de voordeur open 
en zag de gang, eens door hem belopen.
Mijn voeten streelden het verschoten tapijt.
"Dag" en mijn huis dat zweeg.
Ik dronk snel en zeker 3 flessen leeg.
Morgen. De glasbak. Zelfde tijd.
Morgen. De glasbak. Zelfde tijd.
Morgen. De glasbak. Zelfde tijd.

dinsdag

RUn RUn RUn

Every morning doing the same |
Trying so hard to get by |
Every morning, always the same |

You go on until you drop down |
It's getting too much |

But it doesn't really hurt |
When you fall |

No, it doesn't really hurt |
When

|
you

|
fall

So, you RUN RUN RUN |
(Are you gonna make it?) 

RUN RUN RUN ||| |
(Are you gonna make it?)

runrunrun ||| |
(I guess you're not)

But it doesn't really hurt |
When

you
fall\

woensdag

TERREInvERKEnnInGEn (fragment)

Ik loop door de stad. De stad is een labora-
torium. Elke straat, elk plein, elk gebouw een 
testcase voor gewenning aan en alertheid voor 
beelden. Oude en nieuwe beelden proberen 
mijn aandacht te trekken. In deze wirwar van 
vertrouwde, brutale, subtiele, en soms minder 
subtiele beeld-stimuli pas ik zonder me daar 
heel erg bewust van te zijn de hele tijd door 
mijn totaalbeeld aan. De pieken en dalen van 
het evenwicht verschuiven op het ritme van de 
dagen. Langzaam. 
De sporen van wat ooit was zijn alleen nog te tra-
ceren voor wie er oog voor heeft. Het verleden is 
een versleten jas, die achteloos in de voddenbaal 
terecht komt en puur toevallig veel later opduikt 
als echobeeld in een nieuw design.

donderdag

LICHTvAnGER

Licht voert je terug naar je kindertijd. Met je 
handen op je oogleden speel je een verslavend 
spelletje met het licht. In het scherpe zomerse 
zonlicht zie je op het beeldscherm van je oogle-
den een vibrerende film-still die uit louter kleur 
bestaat. Vloeibaar oranje zakt de zon in zee. 
Lichtjes drukkend verschijnt een nieuw tafereel. 
Met je hoofd naar beneden zie je het zand paars-
roze nasmeulen van een lange, warme dag. Van-
uit de hoeken van je beeldscherm drijven eiland-
jes van kleur naar het midden toe, waar ze op
lossen in de hoofdkleur. Voor een kind (jong of 
oud) dat zich verveelt is er geen beter tijdverdrijf, 
altijd bij de hand en directe betovering verze-
kerd. Licht is de uitdaging, concentratie de fuik 
waarin de lichtvanger zijn prooi lokt. Een ander 
spelletje.  Staren. 
Wie na zijn puberteit niet gestopt is met oefe-
nen ontdekt na een tijdje geconcentreerd staren 
iets opwindendst en nieuws in dat wat je anders 
gewoon of saai zou vinden. De unieke eigen-
heid van een vertrouwd landschap, een zoveelste 
avond aan zee - door gewenning onzichtbaar 
geworden -, manifesteert zich plotseling overwel-
digend en stoot zonder hindernissen door naar 
de harde schijf van je beeldgeheugen.  Zonder 
de gebruikelijke ‘ruis’ tussen wat je ziet en wat 
je ervaart, realiseer je je ineens weer hoe dicht 
concreet en abstract eigenlijk bij elkaar liggen. 
En hoe geestverruimend dit dromen met je ogen 
open kan zijn.
(lichtvanger)

vrijdag

Autoloze dagen

Ik hoef niet naar:

Roosendaal, Gorinchem, Eindhoven, Laren, Mid-
delburg, Hoorn, Zeewolde, Heerlen, Krimpen 
a/d IJssel, Delft, Bergen op Zoom, Wateringen, 
Hoofddorp, Bennekom, Maastricht, Woerden, 
Castricum, Dokkum, Assen, Lelystad, Vleuten, 
Kerkrade, Bodegraven, Oss, Nijmegen, Klundert, 
Rucphen, Blaricum, Ede-Wageningen, Osse-
nisse, Stadskanaal, Den Helder, Goes, Ooster-
beek, Gouda, Amersfoort, Terneuzen, Kapelle, 
Warmond, Enschede, Hengelo, Tiel, Zaandam, 
Boxtel, Bergen, Apeldoorn, Roermond, Scheve-
ningen, Dodewaard, Kerkdriel, Venlo, Alkmaar, 
Heiloo, Stavoren, Enkhuizen, Volendam, Groede, 
Schoorl, Schiedam, Rijswijk, Voorschoten, Zoeter-
meer, Badhoevedorp. 

Autoloze dagen. 

Ik zie lege schoolborden, vrijplaatsen voor één 
dag.

zaterdag

vIdEO-dROOM

De straat kijkt je met honderd ogen aan. Elke 
deur, elk raam een eigen oogopslag. Droom met 
je ogen open. Loop langs de huizen in je straat. 

Elk huis een openbare toonzaal, waar het bin-
nenleven in video-beelden wordt gepresenteerd. 
Familie-archieven met huwelijken, verjaardagen, 
met home-video-meligheid, met een ‘sanfte 
geburt’. Live-registraties van de huiskamer, de 
slaapkamer, de keuken trekken voorbij. 

Een willekeurig gekozen huis. De muren van 
de woonkamer vibreren met bewegend beeld. 
Het plafond zoomt in en uit. Het tapijt knispert 
statisch geladen onder je blote voeten en je 
voelt de blauwe kabbelende golfslag van een 
tropische zee. Loop over het water naar een 
nieuw fata morgana. Je ogen zoeken een nieuw 
kanaal. Beelden stromen in en uit. Het lichaam 
ontvangt<  [  [ [ [] ] ]  ]  > zendt uit.

ZONDAG

glas-stilte
maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - 
vrijdag - zaterdag -zondag   - maandag

maandag

vALLEn

Hangend aan de dakrand
Drijvend in de zee
Vallend
 Met een hand los
De ander zwaaiend boven water
De val gebroken zwevend in de lucht
 Hangend weegt de tijd
Het lichaam zwaarder
Drie keer minstens dan de val

dinsdag

vALLEn (fragment)

Gevallen op een regenachtige avond in de 
landerige week voor Kerstmis heb ik de meestal 
met tegenzin aanvaarde decembercodes on-
opzettelijk doorbroken. Geen pais en vree-
stemming, verplichte jolijt en geheide verveling 
op familiefeestjes. Geen onbehagen, geen 
drammerige onrust over het einde van het jaar. 
Knock-out. Alarmfase één treedt in werking en 
zet mijn huidige identiteit on hold, ontneemt het 
ik alle eerder verworven privileges. Tijd bestaat 
niet meer. Ik lig volkomen blanco, onbevangen 
en hulpeloos als een vierjarige kleuter in een 
vreemd bed. Mijn hersenen hanteren ondoor-
grondelijke regels van een oeroud veiligheids-
scenario. Murw geslagen en apathisch ligt 
mijn lichaam in een ziekenhuisbed en reageert 
moeizaam, maar als een braaf, weerloos kind op 
medische vragen en prikkels. Ondertussen veegt 
de op hol geslagen inhoud van mijn geheugen, 
een rommelig en zorgeloos beheerd archief - 
meedogenloos onderuit getrokken tijdens mijn 
val - de vloer met mij aan. Dagenlang vallen 
vergeten of slecht gerubriceerde beelden over 
mij heen in een buiten mij om (ik ben even niet 
meer in beeld voor inspraak) besloten poging 
de gecrashte harddisk te repareren. Ik word aan 
mijn haren door een onhoudbare stroom invallen, 
gevoelens en gedachten uit een donker, tijdloos 
moeras getrokken. Langzaam komt het monster 
van ongecensureerde herinneringen tot bedaren 
en krijg ik overzicht terug, controle over chaos 
en word ik weer --- ongeveer (want wie ziet de 
verschillen) --- degene die ik was.
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woensdag (liedje)

FLOW 

I see the water / Ships go by / The ocean seems 
so near / I want to be / A fish so deep / Under 
water so deep / And deeper / My head is at ease 
/ I feel no fear / Anonymous / I flow I flow I see 
the water / Ships go by / The ocean seems so 
near / I want to be / A fish so deep / Under water 
so deep / And deeper / My head is at ease / I 
feel no fear / Anonymous / I flow I flow
I see the water / Ships go by / The ocean seems 
so near / I want to be / A fish so deep / Under 
water so deep / And deeper / My head is at ease 
/ I feel no fear / Anonymous / I flow I flow
I see the water / Ships go by / The ocean seems 
so near / I want to be / A fish so deep / Under 
water so deep / And deeper / My head is at ease 
/ I feel no fear / Anonymous / I flow I flow
I see the water / Ships go by / The ocean seems 
so near / I want to be / A fish so deep / Under 
water so deep / And deeper / My head is at ease 
/ I feel no fear / Anonymous / I flow I flow
I see the water / Ships go by / The ocean seems 
so near / I want to be / A fish so deep / Under 
water so deep / And deeper / My head is at ease 
/ I feel no fear / Anonymous / I flow I flow
I see the water / Ships go by / The ocean seems 
so near / I want to be / A fish so deep / Under 
water so deep / And deeper / My head is at ease 
/ I feel no fear / Anonymous / I flow I flow 
 = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 

(donderdag ?)

STREETS

'Lost in the alleyways, I stumble through this 
lonely town.
Bright is the light of day that hurts my eyes.
Where is my hotelroom - my bed; 
I need it badly to lay me down.'
'Somebody is shouting, but I don't understand 
his words, his vowels;
 his language is not mine.'

'He is still shouting; it takes minutes to calm him 
down; 
more minutes to calm ME down.'
'Now, there's a crowd. I panic - again - and run 
away. 
But there is no map of this city in my head.'

'How did I get here I ask myself. And why.'
'Why do I stumble through blurry streets of this 
foreign, unfamiliar town?'
'Does this nightmare have a name?'

'What part am I supposed to play?'
'Where is the exit-clue in my scene?'

'Shop-windows mock my confusion when I don't 
recognize my face.'¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
'I try another alleyway.    I fall.__________________
_____________'
'Wake up - I tell myself - Wake up or sleep again. 
'

- 04.49 P.M. -

(Meanwhile, rain is falling.)

vrijdag

AFLATEn & ATTRIBUTEn 
- een oefening  -
      
Ik beken
dat ik denk aan de roomblanke
borsten op een presenteerblaadje van
de heilige Agaath, die zelfs opduiken
als toetje in La grande bouffe,
waar zij dankzij gelatine,
fier de zwaartekracht trotseren.
Ik beken dat ik denk aan een sluier
die bedekt wat niet gezien en toch geloofd 
wordt.
Ik denk ook aan een vrouw naast een dode boom
en aan de wuivende haren van een ander.
Ik zie een lam en hoe glinsterend
het zwaard [badend in bloed].
Ik hoor het zoemen van een bijenkorf
en proef de honing zo zoet.
[De honing zo zoet.]
Ik luister naar de wind in de lamp
die altijd blijft branden
en naar een man die verloren zaken ziet.
Verloren zaken zoekt en vindt:
Ik denk
aan een boek dat openvalt,
de band gebroken,
soms doorboord
met een wapen
- een lans, een speer -,
een zwaard
[badend in bloed]
en steeds weer
water en vuur.

WATER & VUUR

zaterdag

Aflaten & Attributen

Een oefening

De zee. Ik denk aan de zee. Schippers op een 
boot, woelige baren of het verlangen naar
het vasteland waar een prinses in een toren.- 
noem haar Barbara [Barbara] of Rapunzel
[Rapunzel] - naar beneden komt als je haar roept 
en wijst naar je vlammend hart. 
Water en vuur. 
Ik hoor een waterrad waarop je botten breekt, 
het ijzer dat schandelijk brandt in je huid, 
een schaar die tongen splijt, een bijl die hoofd 
van lichaam scheidt en pijlen die een 
jongenslijf doorboren. 
[ ]
Ik sta op een ladder en klim, een ladder, die wan-
kel in de omgewoelde aarde, wankel in de 
aarde staat [gevallen engel]. Het lot bepaalt wie 
goed ontmoet. Tombola, kaartenhuis, black 
jack, Rien-ne-va-plus. Maar alles is mogelijk met 
patience en een pokerface. BINGO.
Een prinses met een zwaard laat de duivel uit aan 
een riem als een hond op een grasgroen 
tapijt. Een voorloper van Ratelband staart zwij-
gend met vuur en hete kolen in de hand 
naar een verre oase in de woestijn. Water en vuur. 
[ ]
De hond van de buurman heeft een brandende 
fakkel in zijn bek. Hij - de buurman - 
dresseert vuur met dieren; hond, leeuw, slang, os 
en ezel, een lam. Vogels ook: adelaar, 
raaf, haan, een zwaan en soms een draak en dui-
ven zolang de voorraad strekt. Ik luister: 
geritsel tussen de bomen, in de struiken eet een 
geharnaste maagd een appel. Zij wacht op 
een teken; een bal van vuur, een zonsverduiste-
ring, een vliegend paard, kokende olie voor 
een belegering, [een stem in haar oor], water en 
vuur.
[ ]
Ik beken dat ik denk aan [Atalanta] hoe Atalanta 
speelt aan het strand met pijl en boog. 
De zon is heet en droog. De golven spelen landje 
piek met oceaan. Ik denk aan water 
waar  vissen onder water drijven diep in zee 
___________________[Zeediep en stil]

zondag
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maandag

PERROn

In de wachtkamer van het station -  omdat de 
wind zo waait en snerpt - vijf dames, vrouwen, 
meisjes naast elkaar op de bank met de rug naar 
het spoor waar de trein naar Brussel stopt. Even
maar en dan weer verder gaat.
Twee dames, een vrouw, twee meisjes.
Ze kijken voor zich uit, niet naar elkaar.
Toch lijkt het met ogen dicht of ze praten en niet 
de wind die in oren prevelt.
Hoor een oude dame gedecideerd haar levens-
loop reciteren en bars het commentaar dwars 
erdoorheen van een andere dame, zelfde ge-
neratie. Er bovenuit een dramatisch duet tus-
sen een femme fatale met een wild verleden en 
de wrede overmoed van een jonge rivale. Een 
dunne jongemeisjesstem dartelt zingzang langs 
scherpe klippen, diepe dalen. De trein krast 
krijsend het station binnen. Vijf dames, vrou-
wen, meisjes staan op in de wachtkamer van het 
station - omdat de wind zo waait en snerpt - en 
lopen - hand aan hoed, aan boord van jas, om 
sjaal, om wegspringende haren - naar het spoor 
waar de trein naar Brussel staat. Heel even maar 
en dan weer verder gaat en mee gaan twee 
dames, een vrouw, twee meisjes.  Heel even met, 
nooit met elkaar.
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dinsdag

'terreinen/treinen'

(terreinen/treinen) De geest heeft zich diep ver-
scholen in de ogen van de camera, die versmol-
ten met het rusteloze bestaan van het lichaam 
bossen als spoken laat opdoemen, als zombies 
bijna, die tussen de wegspringende schadu-
wen van stammen een duister, verontrustend, 
knagend verleden oproepen, na-ijlen. Op het 
moordende, onverschillige ritme van de treinca-
dans. Soms staat de trein stil en overheerst de 
wapperende wind, de lispelende stroom onder 
de brug verderop. Geluiden die terugkeren ook 
als de trein opnieuw in beweging komt. Telkens 
waagt de trein de sprong over het water, naar 
de overkant. Verder en verder. Vanuit het coupé-
raam de eindeloze rails, als een oneindig spoor, 
verleden vretend in het heden en de toekomst 
in het vizier als een wapperend, onheilspellend 
banier. De toppen van de bomen reiken naar het 
luchtruim, hoger en hoger, steeds dwingender, 
steeds eenzamer, de neertrekkende melancho-
lie van de aarde ontvluchten is onmogelijk. Het 
landschap neemt bezit van wie haar beschouwt. 
Vluchtend uit de brandhaard wijkt het vuur. Met 
het spoor mee..___________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
______________________________________ 

woensdag

PORTRET

De lichtknop in de badkamer doet het niet
(de schakelaar lam of de lamp is stuk);
op de tast vindt hij wat hij niet ziet:
de scherpe rand van het geluk.
Hij sluit de deur en spoelt zijn mond
met water - in het donker -;
buiten begeleidt, jankend, een hond,
het openrijten van de wond.
Wat er niet meer toe doet
verlaat het lichaam, bloed en stront,

de laatste adem uit zijn longen
spuwt speeksel, lauw en zoet
rode vlekken als ondergrond;
het nieuwe leven is begonnen.

donderdag

EIn UnFALL In dER STAdT, WASS KönnTE 
SCHLIMMER SEIn

"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein!?"
"Ein Unfall in der Stadt, wass könnte schlimmer sein?!"

Vrijdag  

LUnCHPAUZE vAn EEn STALKER

Het is omstreeks het middaguur. Buiten schijnt 
de zon. Binnen is het donker. De gepensioneerde 
zeebonk bij de receptie glimlacht minzaam en 
zegt ‘I haven’t got a clue’ tegen een onopval-
lende man, die vraagt naar een vrouw zojuist 
binnengekomen. De man pakt geïrriteerd een 
plattegrond van het gebouw aan en loopt verder.

Een lange gang. Tegen de muur staat een vrouw.  
‘Volg mij’, fluistert ze. Langs haar witte onderarm 
drupt bloed op de grond. Hij duwt haar opzij. 
Waar is Zij gebleven? Boven zijn hoofd hoort 
hij een deur dichtslaan en nog een. Hij snelt de 
zaal uit en negeert een man, die hem een zwart 

boekje in de hand wil duwen en hem iets over 
belastend materiaal toesist. In een flits ziet hij 
hoe zijn werkster bij hem thuis in zijn klerenkast 
rommelt. Heeft zij ontdekt wat hij daar verstopt 
heeft in een oude kledingzak? Nee, hij ziet spo-
ken. De man bluft.

In de duistere gang op de eerste verdieping 
speelt een tweeling met een bal. De bal stuitert 
tegen de muren en komt tot stilstand voor de 
voeten van een vrouw verborgen in de schaduw. 
De vrouw gooit de bal terug en rent naar bene-
den. Voor kapitein Haddock op leeftijd iets kan 
zeggen staat ze buiten in de verblindende zon. 
Het spel is uit. De buit niet gevonden.

zaterdag

tip:  WOODS (liedje)
Verveling wordt respijt. Men leze Stopping by 
Woods on a Snowy Evening, 
een gedicht van Robert Frost;  de melodie komt 
vanzelf. 

maandag

EvEnBEELdEn (fragment)

[…] wakker van uw hete adem en knellende 
armen om mijn hals. Maar als ik mijn ogen open, 
zit je op een stoel in een hoek van mijn slaap-
kamer. Het plisse-rokje van het matrozenjurkje, 
ongevraagd van mij geleend, keurig gedrapeerd 
om kleine, zelfverzekerde beentjes. Wakkere, 
donkere ogen. Niet wakend. Wachtend. Je hebt 
geen haast. Mijn zusje ligt naast mij te slapen. Je 
brengt glimlachend je wijsvinger naar je lippen. 
Ons geheim. Ik groei en jij groeit mee. Ik ben 
jarig. Het is feest. Er is limonade en taart. Terwijl 
ik cadeautjes uitpak en met vriendinnetjes speel, 
vertel je me verhalen. De hele dag door vertel 
je me verhalen, over verre landen en prinsessen. 
Het is laat, de andere kinderen zijn naar huis. 
Ik poets mijn tanden en versta bijna niet wat je 
zegt, maar je komt dichter bij me staan en fluis-
tert langzaam en duidelijk in mijn oor. Ik kijk in de 
spiegel en zie mijn gezicht. […]  

dinsdag

A sensation similar to watching television when 
all of a sudden you become aware of a spooky 
shadow emerging from the background of a 
scene. Although you know the figure breaking in 
has to be you, sitting on the couch in front of the 
screen that vaguely reflects your presence, the 

riddle of two separate realities coming together 
seems to unfurl before your eyes, echoing the 
thrilling sensation of a déja-vu you once had as a 
little boy or girl.

REFLECTIOn
reflection

(A sensation similar to watching television when 
all of a sudden you become aware
 of a spooky shadow emerging from the back-
ground of a scene. Although you know the figure 
breaking in has to be you, sitting on the couch in 
front of the screen that vaguely reflects your pres-
ence, the riddle of two separate realities coming 
together seems to unfurl before your eyes, echo-
ing the thrilling sensation of a déja-vu you once 
had as a little boy or girl.)

woensdag

(aria)

OMBRA MAI FU

[dolce]
Ombra mai fuuuuuuuuuuuuuuu
Di vegetabile, cara ed amabile,
Soave piùuuuuuuuuuuuuuuuu;
Ombra mai fuuuuuuuuuuuuu
[crescendo]
Di vegetabile, cara ed amabile,
Soave piùuuuuuuuuuuuuuuuu,
Cara ed amabileeeeeeeeeee,
Ombra mai fuuuuuuuuuuuuu
Di vegetabile, cara ed amabile
[allargando]
Soave piùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Soave piùuuuuuu.

donderdag: MONOLOOG  
(fragment)

03.33u.voor het raam:

“Ik kan de slaap niet meer vatten. Ik heb ge-
droomd, liefste en was bijna uitgegleden. Ik ben 
wakker geworden van kletterende regen. Ik was 
vergeten het raam te sluiten. Ik sta voor het raam 
en staar naar buiten door de sombere weerspie-
geling heen van mijn gezicht. Ik verbeeld me dat 
ik je een lange brief schrijf. Letters, woorden, zin-
nen verschijnen op het gladde schoolbord van de 
nacht. Ik kan openhartig zijn, omdat het ochtend-
licht mijn verhaal zal wegvegen. 
‘Als een eiland omspoelt de wereld mij / weer-
loos blijf ik / onaangedaan toch vrij / want wat 
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mij raakt stroomt verder / terwijl ik liggen blijf / 
de lieve aarde deert mij niet / gromt niet in mijn 
bloed / want de stroom / is tomeloos en zoete 
/ grond waarop ik drijf / niet in niet buiten mij / 
niet met niet zonder mij / drink ik water eindeloos 
/ en slijpt het eiland in de tijd / dit lichaam / niet 
in niet buiten mij / niet met niet zonder mij.’
"Hoor je het krijt krassen?”

Vrijdag: SCAN

Ik heb ooit een scan gezien van mijn eigen herse-
nen, maar ik voelde geen verwantschap; 
deze ge-slice-te tijdsfragmenten van mijn bestu-
ringsmechanisme herkende ik niet als een foto 
van mezelf, ook al wist ik dat ik misschien nooit 
meer mijn naakte gedachten zo van dichtbij 
zou zien
Het is een illusie te denken, dat ooit die absolute 
staat van kennis, van herkenning, van verlich-
ting bereikbaar is. Maar het verlangen naar die 
versmelting blijft, als een ingebakken herinnering 
aan het taalloze, redeloze wezen, dat we ooit - 
bijna - waren als kind. Een kind banjerend door 
een eindeloos en bijna tijdloos landschap. 
Als je al kan spreken van identiteit dan valt het 
hier nog samen met de ervaring.

Zaterdag: TELEVISIE

(19.20u.voor de televisie:) 

“Ik kijk naar een documentaire. Zoon filmt zijn 
op latere leeftijd blind geworden moeder, die 
meedoet aan de Olympische Spelen voor gehan-
dicapten. Na de tegenvallende prestatie op het 
onderdeel jeu-de-boules voor blinden stort de 
ambitieuze moeder zich net zo fanatiek op een 
nieuwe hobby: fotograferen."
"Zelden is de camera zo letterlijk een oog op de 
wereld. Maar wat ziet dit oog, wat zou het willen 
zien? Wat betekenen deze foto’s waarmee de 
documentaire eindigt? De gefotografeerde fa-
milie kijkt ongemakkelijk en betrapt. Niet gezien 
worden en toch te kijk gezet."
"De aftiteling rolt over het scherm. Ik zie de 
vrouw op een leeg strand. Ze zet het geluid 
harder van een klein transistor-radiootje en loopt 
de branding in. Lachend.   Ik zoek een ander 
kanaal.”

GLAS/ 
Radioberichten (Inbreken)

Concept&realisatie: ligteringenderooij
Organisatie: CITYJAM | Hooghuys Arnhem 
Audio: Stadsomroep Arnhem
video: Projectie in Stationsgebouw Arhnem

Foto: Voormalige N.S.-Station Arnhem, ingang Amsterdamseweg. 
Gelders Archief, nr: 1501-04 - 939, Collectie: 1501-04 - Fotocollec-
tie voormalig gemeentearchief Arnhem, dd.13-05-1953, Foto-
graaf: Renes
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Dossier   

De aanleiding voor ‘Terreinver-
kenningen’ van ligteringende 
rooij was het verzoek van kunste-
naarsinitiatief Nieuwe Vide om 
een nieuwe invulling te geven aan 
het voormalige industrieterrein 
in de Waarderpolder te Haarlem 
in het kader van het planologisch 
project PlanZ. Het boek en CD-
ROM ‘Terreinverkenningen’ zijn 
tezamen vooral een kunstwerk 
geworden in de vorm van een 
gecomprimeerd dossier.

21: 
dossier Terrein-
verKenninGen 
Posing as ...
architect

1 Balans is eigenlijk op elk landschap al dan niet stedelijk van 
toepassing. Een balans waarnaar de gebruiker, de bewoner, de pas-
sant continu zoekt. Altijd. Het is een precaire balans, dat wel, want 
nooit definitief, altijd in beweging, altijd tijdelijk. Zo is een woestenij 
in al zijn ondoorgrondelijke, braakliggende mogelijkheden prachtig in 
evenwicht met de uitsluitend elementaire buiten-verwachtingen van 
de toevallige bezoeker of recreant. De prikkels die hij ondergaat zijn 
basaal en niet gedifferentieerd. Genieten van de natuur wordt door 
de gemiddelde stedelijke holbewoner, die we de afgelopen eeuw 
steeds meer zijn geworden, meestal ervaren als een tamelijk eenvormig 
geheel van basale, non-descripte prikkels. Waar honderd maar ook 
vijftig jaar geleden een woest en ledig gebied nog gelezen kan worden 
als een natuurencyclopedie is het nu overwegend verworden of - en 
de terminologie is in dit opzicht veelzeggend - geëvolueerd tot een 
recreatiepark of een ontwikkelingsgebied. De mythische - want echt 
bestond ze al millennia niet meer - woestenij is niet meer wat ze eens 
was in onze dromen: vergeten, ongebruikt, ongerept. Wasteland nu is 
het verouderde industriegebied met facilitaire hoogstandjes van wel-
eer ingehaald door nieuwe, produktievere technologie. Niet langer het 
paradijslijk of hels vergeten landschap, maar een verlaten, opgebruikt, 
uitgeput terrein, waar zelfs de sloophamer geen winst meer in ziet. Wat 
achterblijft is ontvankelijk voor een nieuw evenwicht met de natuur, die 
zich razendsnel en zonder enige rancune opnieuw meester maakt van 
de situatie.
   Andere gebruikers en bewoners dienen zich aan. 
Soms snel, soms pas na jaren. Afgewezen, versmaad likt het terrein zijn 
wonden en het duurt even voor het schoorvoetend nieuwe verkennin-
gen toelaat. De gebouwen zijn niet meer de pragmatische, zelfverze-
kerde optimisten van vroeger, maar gelouterde zonderlingen getekend 
door de tijd. Ze bekommeren zich niet langer over de etiquette en de 
omgangsvormen, die ooit door hen werden geëist - nog overal zijn de 
sporen van hun strenge regime zichtbaar. Onverschillig zijn ze niet, wel 
afwachtend en een tikkeltje opgewonden door de aandacht en de be-
lofte van avontuur waar ze niet meer op hadden gerekend (en vroeger 
zelfs nooit over hadden gedroomd).

VRIJPLAATS FLEXTHEATER MUURKRANT PASSANTENTHEATER INLOOPCINEMA LUCHTPLAATS PLAFOND-
REGELS VLOERTEKST PEREC-PLEIN PODIUM BINNENRUIMTE BEWAARPLAATS MELDCENTRALE RECLA-
MEZUILEN PLEINTHEATER TELEVISIE-SCREENS INLOOPTHEATER OMLOOP STUDIO PASSANTENTHEATER 
LUCHT BUITENRUIMTE BIBLIOTHEEK TV-HUIS BALKONBEELDEN WATERZUIVERING MOERAS AQUARIUM 
WATERBEKKEN WATERLOOP PLEIN WINKELCENTRUM HOBBYHUIS FOLLIES LABYRINTH MARKT BRAIN-
DRAINCENTRUM DOOLHOF DOLHUIS PLANBUREAU ECHOPUT FLUISTERWAND PLEIS- T E R P L A A T S 
WACHTRUIMTE RITUELENPLAATS CEREMONIEHAL MONUMENT OBSERVATIEPOST BEAMERWAND 
DENKCENTRUM CAMERACIRCUIT VERLICHTING ROUTING FLEXKANTOOR STILTE- PARK MEDITA-
TIEHAL NIET-ROKENBANK FACILITAIR GEBOUW ENERGIE-EENHEID VUURTOREN SCHOOL NIEUWE 
RUIMTE HISTORISCHE RUIMTE MUSEUM GALERIE LEGE RUIMTE FATA MORGA- NA-LOCATIE FAN-
TOOMRUIMTE RUïNE KLIMMUUR LUISTERMUUR INFOWAND INSPRAAKFACI- LITEIT SPONSORHUIS 
DISTRIBUTIECENTRUM KERKHOF GEDENKPLAATS VERZAMELPLAATS BUURT- HUIS SOCIëTEIT SAUNA 
STEMMENSTEEG TOONKAMER MUZIEKPALEN HYPNOSEPLEK PANORAMA REVOLUTIEPLEIN FILM-
JUKEBOX VIDEOTHEEK SPEAKERS CORNER PARKING FIETSENSTALLING OVERSTAPHALTE LOKET 
BALIE REISBUREAU GREENCARHALTE GEMEENTEHUIS EIND-BEGINPUNT ROLTRAP LIFTGEBOUW BOS 
BINNEN/BUITEN PANORAMA UITKIJKPOST NIEUWSMUUR BEWEEG- MUREN BEELDPROJECTIE EN-
GAGEMENT RECLAME SEIZOENSBERICHTEN KALENDER INTERCOM WEERBERICHTEN SCHUILPLAATS 
RESPIJT-PLEK VRIJ-PLAATSEN ZITKUIL RESTAURANT DRINKLOKAAL ATELIER ONTMOETINGSPLEK 
GANG SUBSPACE PRAATPALEN DOORKIJKJES UITZICHT WERK- PLAATS PATIO STEMMENGANG 
ZUURSTOFBAR BIERLOKAAL CULINAIR CENTRUM HYPNOSE- BEELDEN SCHOONHEIDSSALON 
RELAXCENTRUM AFWERKPLEK MASSAGESALON LUSPUNT CONCERTZAAL DEBATINGCLUB STADS-
VERBINDINGEN BRUG WEGEN KNOOPPUNT LABORATORIUM AANVOER TESTCABINE RESEARCHLAB 
OOGKAPEL FLEXWONING KANTOOR ORIëNTATIEPUNT VIDEO-RAMEN VOYEURKAMERS VENSTER-
BEELDEN ETALAGES KRUISPUNT DéTAILS ARCHITEC- TUUR WEERSCHERMEN SEIZOENSMETERS 
INSPRAAKMETERS VERVOER AUTORECLAME CARPOOL FIETSPADEN WANDELROUTE HUISSCULPTUUR 
GEURPLEIN KUNSTOBJECT NIEUWSMUUR HUILHONK RELIëFMUUR HOTEL KIOSK REDACTIELOKAAL 
PENSION LEESZAAL BIBLIOTHEEK TERRITORIUM- PLANTSOEN NOODWONING ZACHTE BERM 
TUNNEL KELDERGEWELF ZITKUIL BUURTWAL SCHUILKAMER FLAT SCHREEUWHOORN CHAOS 
KIJKDUIN ALARM FONTEIN PROEFKEUKEN TAST- MUUR PORTRETTENGALERIJ ZITHOEK MEGAFOON 
RAAMVERTELLING GELDAUTOMAAT DRIVE-IN CINEMA TELEFOONCEL NIS KLANKBORD KLAAGMUUR 
NOODKLOK ZWEMBAD BORDES TRAPPEN- HUIS HALTE VIDE TERRAS KELDER SERRE DIERENTUIN 
HORTUS BOTANICUM ERKER OPKAMER AVONDKLOK SALON ERF HEUVELRUG NEPTERP SLAAP-
WAND TRANSPARANTE WANDEN MUZIEK- KAPEL CELBLOK HANGPLEK SPORTZAAL ARENA OPERAHUIS 
POORTGEBOUW HANGTUINEN KAZERNE ARCHIEF INTERNETHUIS VLOERTEKST ONDERGRONDSE 
TRAMLIJN HULPPOST GAARKEUKEN CENTRALE WASSERETTE BELLAVISTA HARINGKAR BLOEMENKRAAM 
FRIETKOT STUDIEHUIS PUBLIEK SCHIJTHUIS PISPALEN EETHUIS CRéCHE VIDEPALEIS AFVALKANALEN 
MOESTUIN BODEMTATOEAGE APPARTEMENTENCOMPLEX VERANDA STRESSLOKAAL RIAGG GASTEN-
VERBLIJF MENSA OPVANGTEHUIS GRACHT STADSBEELDEN GRASTEKST TROTTOIRTEKST PERRONPOëZIE 
STADSCARTOONS PLATTEGROND GRASBEELDEN LICHTBEELDEN GALERIJ LUCHTSLUIZEN IDEEëNBUS 
SCHRIJFWAND BIECHTHOEK FLEXTHEATER MUURBEELD BILLBOARD KLANKMUUR GEDICHT VAN DE DAG 
BEELD VAN DE WEEK PERGOLA STRAATNOTITIES RECYCLECENTRUM ISOLEERCABINE BADHUIS VOELMUUR 
LEESTAFEL INFOBALIE MOBIEL BUURTTEAM SRV-MAN LOPENDE BAND SERVICE INSTANT AMUSEMENT 
WASTELAND KOFFIEHUIS TOONZAAL VIDEO-DROOM BEELDBEHANG RADIOCONTACT INKIJK RAND-
VOORZIENING VIDEO-PLAFOND NIRWANA-CORNER BEELDTELEFOON LUISTERMUUR ROOKHOL TEKST-
CORRIDOR EMOTIEWAGEN EPICENTRUM SERVICE/SERVIESGOED VERKEER-BEHEER KINDERPAVILJOEN
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Dossier Terreinverkenningen Dossier Terreinverkenningen 

TERREINVERkENNINGEN 
Dossier | (Posing as . . . Architect)

Infowand | studiecel | luistermuur | stemmengang

—

The fundamental of Speaking

COnTEnTS
II.  The Speech: Preparation and delivery

   02. Choosing a Topic    05. Adapting Material
    03. Discovering Material    06. Composing the Speech
    04. Analyzing and Organizing Material  07. Presenting the Speech

III.  The Speaker: Thought and Action
    08. Achieving Poise     10. The Speaking Voice
    09. Mastering Ideas for Reading and   11. Articulation and Pronunciation
               Speaking    12. Bodily Action in Effective Speaking

Iv.  The Purpose: Knowledge and Method
   13. Entertaining     15. Informing 
   14. Impressing     16. Persuading

halte | perronpoëzie | praatpaal | kalender | echoput | klankbord | luistermuur

—
Herfst. In de wachtkamer van het station - omdat de wind zo waait en snerpt - vijf dames, 
vrouwen, meisjes naast elkaar op de bank met de rug naar het spoor waar de trein naar 
Brussel stopt. Even maar en dan weer verder gaat. Twee dames, een vrouw, twee meisjes. 
Ze kijken voor zich uit, niet naar elkaar. Toch lijkt het met ogen dicht of ze praten en niet de 
wind die in oren prevelt. Hoor een oude dame gedecideerd haar levensloop reciteren en 
bars het commentaar dwars erdoorheen van een andere dame, zelfde generatie. Er boven-
uit een dramatisch duet tussen een femme fatale met een wild verleden en de wrede over-
moed van een jonge rivale. Een dunne jonge meisjesstem dartelt zingzang langs scherpe 
klippen, diepe dalen. De trein krast krijsend het station binnen. Vijf dames, vrouwen, meisjes 
staan op in de wachtkamer van het station - omdat de wind zo waait en snerpt - en lopen 
- hand aan hoed, aan boord van jas, om sjaal, om wegspringende haren - naar het spoor 
waar de trein naar Brussel staat. Heel even maar en dan weer verder gaat en mee gaan twee 
dames, een vrouw, twee meisjes.

kinderpaviljoen: Lotte bij luisterpaal

—
"de raadselachtigste geheimtaal"
"En zoals het met onze ogen gesteld is, zo is het ook met al onze zintuigen. Ze geven alles 
slechts coupures, ze filtreren een stuk uit de volheid van de realiteit en vertalen dat voor 
ons in een specifieke taal. Onze oren bijvoorbeeld toveren ons voor, dat de wereld vol zou 
zijn van tonen, klanken en geruis. In werkelijkheid zijn dat slechts luchttrillingen, die wij als 
gehoorsindrukken beleven, verdichtingen en verdunningen in een gasmengsel, die op zich 
genomen stom en geluidloos zijn. Indien wij slechts ogen hadden en geen oren, zouden wij 
nooit op het idee komen om deze luchttrillingen de betekenis toe te kennen die we thans 
als horenden daaraan geven. We zouden hoegenaamd geen idee hebben van akoestische 
verschijnselen. Er zou geen taal bestaan en geen muziek, althans geen gesproken taal en 
geen muziek in de ons bekende zin. We zouden niet verheugd worden door het gezang der 
vogels en het rollen van de donder zou ons niet doen schrikken. De wereld zou vervuld zijn 
van een eeuwige stilte."

[uit: Dr. A.C. Wilsmann, Wetenschappellijke kiekeboe. Dingen waar je van opkijkt]

Elk terrein hoezeer het zich ook maskeert als een 
waardeloze investering, die alleen anarchistische 
liefhebbers van een vrijstaat aantrekt, schurkt tegen 
gebieden aan (parken, steden, dorpen, villawijken, 
golfcourses, sportvelden, akkers, weilanden), die 
zich gestructureerd(er) wanen. Bemoeienis kan niet 
uitblijven en langzaam maar zeker komt een ingrij-
pende balansverschuiving naderbij.
Dit proces noemt men ook wel een uitdaging.
    

 2  Ik loop door de stad. De stad is een labo-
ratorium. Elke straat, elk plein, elk gebouw een test-
case voor gewenning aan en alertheid voor beelden. 
Oude en nieuwe beelden proberen mijn aandacht te 
trekken. In deze wirwar van vertrouwde, brutale, sub-
tiele, en soms minder subtiele beeldstimuli pas ik 
zonder me daar heel erg bewust van te zijn de hele 
tijd door mijn totaalbeeld aan. De pieken en dalen 
van het evenwicht verschuiven op het ritme van de 
dagen. 
Langzaam.
    

 3 When the place was finished in this man-
ner, and put into a proper posture of defence---it 
was invested---and my uncle Toby and the corporal 
began to run their first parallel.----I beg I may not 
be interrupted in my story, by being told, That the 
first parallel should be at least three hundred toises 
distant from the main body of the place---and that 
I have not left a single inch for it;----for my uncle 
Toby took the liberty of incroaching upon his kitchen 
garden, for the sake of enlarging his works on the 
bowling-green, and for that reason generally ran 
his first and second parallel betwixt two rows of his 
cabbages and his cauliflowers; the conveniences and 
inconveniences of which will be considered at large 
in the history of my uncle Toby's and the corporal's 
campaigns, of which this I'm now writing is but a 
sketch, and will be finished, if I conjecture right, 
in three pages (but there is no guessing) ---- The 
campaigns themselves will take up as many books; 
and therefore I apprehend it would be hanging too 
great a weight of one kind of matter in so flimsy a 
performance as this, to rhapsodize them, as I once 
intended, into the body of the work-----surely they 
had better be printed apart --- we'll consider the 
affair--so take the following sketch of them in the 
mean time. 
[uit: Laurence Sterne, The Life & Opinions of Tristram 
Shandy, gentleman] 
    

4 DE ONTREGELING
     
  Het terrein is herontdekt. De organische 
veranderingen nauwelijks verstoord door geïmpro-
viseerd hergebruik worden abrupt via onbekende 
routes naar een nieuwe, visuele toekomst geleid. 

De sporen van wat ooit was zijn dan alleen nog te 
traceren voor wie er oog voor heeft. Het verleden 
is een versleten jas, die achteloos in de voddenbaal 
terecht komt en puur toevallig veel later opduikt als 
echobeeld in een nieuw design. Plotseling - lopend 
op straat - valt je oog op een gebaar, een accent-
verschuiving in een vertrouwde structuur; een vrouw 
zonder hoofd prijst (?) Ordeals & Circumstances (be-
proevingen en omstandigheden) aan; de muur biedt 
je een plug aan voor je koptelefoon en een keuze-
paneel met stadsverhalen; verderop kun je je eigen 
verhaal kwijt in een spreekbuis-microfoon 'SPREEK'. 
Herinrichting versnelt de ontmanteling van de oude 
structuur. Verlangen naar nieuwe invulling, nieuwe 
zingeving is groot, maar de worteling van een dyna-
mische balans is afhankelijk van de kwaliteit van de 
verkenningen vooraf en de voorstellen voor later. 
De beeldvoorstellen en de functionele gebruikssug-
gesties voor een leefbare, interactieve, op cultuur 
gespitste stadswijk die wij aan u voorleggen zijn sub-
tiele, onverhoedse, indirecte ingrepen. In essentie 
minimale verschuivingen in beeldverwachtingen, 
kleine inventieve oplossingen en toevoegingen 
die de zintuigen prikkelen. Minimale acties met 
maximaal effect. Het netwerk van de stad hoeft niet 
passief beleefd te worden; stimuli van onnadruk-
kelijke, bijna normale, maar tegelijkertijd verontrus-
tend afwijkende beelden bijvoorbeeld en zichtbare, 
gebruiksvriendelijke, interactieve faciliteiten, die 
speels persoonlijke subwerelden zintuiglijk maken, 
spreken de bewoner, de bezoeker, de gebruiker van 
de stad rechtstreeks aan op zijn of haar creativiteit 
en fantasie. Beter gebruikt kan een stad zich niet 
wensen. Het avontuur van de innerlijke, persoonlijke 
ontregeling van de dagelijkse cadans bestaat. 
(wordt vervolgd) 

204

ligteringenderooijligteringenderooij

205
Posing as... 
aRCHiTECT
TERREinVERKEnningEn

Posing as... 
aRCHiTECT
TERREinVERKEnningEn ≠ 21



Dossier Terreinverkenningen Dossier Terreinverkenningen 

S P R E E k !

beeldtelefoon | hulppost | passantentheater | avondklok | randvoorziening
—
21.35 u . [ Aan de telefoon ] 

" A l l e e n ? " 
" A l l e e n . " 
" W a a r  w i l  j e  h e e n ? " 
" M e t  j o u ?  N a a r  z e e . "

binnenruimte | service/serviesgoed | koffiehuis | stijlkamer | gevonden voorwerpen

—
1. ik 2. jij 3. wij 4. deze 5. die 6. wie 7. wat 8. niet 9. alle 10. veel 11. een 12. twee 13. 
groot 14. lang 15. klein 16. vrouw 17. man 18. mens 19. vis 20. vogel 21. hond 22. 
luis 23. boom 24. zaad 25. (planten)blad 26. wortel 27. schors 28. huid 29. vlees 30. 
bloed 31. bot, been 32. vet 33. ei 34. hoorn 35. staart 36. leder 37. haar 38. hoofd 
39. oor 40. oog 41. neus 42. mond 43. tand 44. tong 45. klauw 46. voet 47. knie 48. 
hand 49. buik 50. nek 51. borsten 52. hart 53. lever 54. drinken 55. eten 56. bijten 
57. zien 58. horen 59. weten 60. slapen 61. sterven 62. doden 63. zwemmen 64. 
vliegen 65. lopen 66. komen 67. liggen 68. zitten 69. staan 70. geven 71. zeggen 72. 
zon 73. maan 74. ster 75. water 76. regen 77. steen 78. zand 79. aarde 80. wolk 81. 
rook 82. vuur 83. as 84. (ver)branden 85. pad 86. berg 87. rood 88. groen 89. geel 
90. wit 91. zwart 92. nacht 93. heet 94. koud 95. vol 96. nieuw 97. goed 98. rond 99. 
droog 100. naam 

[Bron: 100 lexicale begrippen van Swadesh]

stemmensteeg | wachtruimte | luisterwand | nieuwsmuur | klaagmuur | luchtplaats

—
[...] wakker van uw hete adem en knellende armen om mijn hals. Maar als 
ik mijn ogen open, zit je op een stoel in een hoek van mijn slaapkamer. Het 
plisse-rokje van het matrozenjurkje, ongevraagd van mij geleend, keurig 
gedrapeerd om kleine, zelfverzekerde beentjes. Wakkere, donkere ogen. Niet 
wakend. Wachtend. Je hebt geen haast. Mijn zusje ligt naast mij te slapen. 
Je brengt glimlachend je wijsvinger naar je lippen. Ons geheim. Ik groei 
en jij groeit mee. Ik ben jarig. Het is feest. Er is limonade en taart. Terwijl 
ik cadeautjes uitpak en met vriendinnetjes speel, vertel je me verhalen. De 
hele dag door vertel je me verhalen, over verre landen en prinsessen. Het is 
laat, de andere kinderen zijn naar huis. Ik poets mijn tanden en versta bijna 
niet wat je zegt, maar je komt dichter bij me staan en fluistert langzaam en 
duidelijk in mijn oor. Ik kijk in de spiegel en zie mijn gezicht. [...] 
— 
[fragment Evenbeelden - mjf de rooij]

chatbox | bos | debatingclub | muurkrant | vlugschrift 
—
D E I M P L I C I E T E B O O D S C H A P V A N H E T R A P P O R T D E G R A D E 
E R T D E L O S E R S E N M I S F I T S I N D E G L O B A L V I L L A G E V A N H E T 
M O D E R N E L E V E N T O T O B J E C T E N , D I E E N K E L D I E N E N T O T 
W E R K T U I G E N O M D E M O R E L E V E R H E V E N H E I D V A N H E T G E 
A R R I V E E R D E E S T A B L I S H E M E N T T E B E V E S T I G E N .

park | waterpartij | leeszaal | moestuin | grastekst

—
His way, which was the simplest one in the world, was this: as soon as ever a town 
was invested -(but sooner when the design was known) to take the plan of it, (let it 
be what town it would) and enlarge it upon a scale to the exact size of his bowling-
green; upon the surface of which, by means of a large roll of packthread, and a 
number of small piquets driven into the ground, at the several angles and redans, 
he transferred the lines from his paper; then taking the profile of the place, with its 
works, to determine the depths and slopes of the ditches-----the talus of the glacis, 
and the precise height of the several banquets, parapets, &c.-----he set the corporal 
to work---and sweetly went it on:----The nature of the soil---the nature of the work 
itself---and above all, the good nature of my uncle Toby sitting by from morning to 
night, and chatting kindly with the corporal upon past-done deeds---left L A B O U 
R little else but the ceremony of the name.

[uit: Laurence Sterne, The Life & Opinions of Tristram Shandy, Gentleman]

   fLAT

netwerk | piano-bar | beeldtelefoon | vuurtoren | radio-contact | meldcentrale | concertzaal

—
'Alfred's Basic Piano Library offers five perfectly graded beginning 
series which are designed to prepare students of all ages for a suc-
cessful learning experience. This course is the most flexible of any 
method in allowing the teacher to design a specific course of instruc-
tion, according to the age and the needs of each individual student. 
On completion, the student is ready to begin playing the great piano 
masterworks.' 

chambres séparés
—
 

  

   EEN GOED GESPREk
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ontmoetingsplek | galerie | zuurstofbar | portrettengalerij | sociëteit
—
397  En toen het volk, moe-geschreeuwd, ontgoocheld, verdrietig en wanhopig 
  (zoals eens de Muze, moe, wanhopig en verdrietig was geweest (389)) 
  huiswaarts toog, schiep het zich daar zèlf een muze.

[uit: Theo Willemze, Prisma Praktisch Muziekboek]

 
inloopcinema | concertzaal | studio | operahuis | toonzaal  

bos | stadssculptuur | infra-structuur | tastmuur | terras | appartementencomplex | stadspark | 
stoel 

 
oogkapel | biechruimte | wasteland | luchtplaats | meditatiehal | beamerwand | muurbeeld | 
architectuur | asielzoekerscentrum | overloop

(In dubio)

 

[Onzichtbare Steden] gaat over Marco Polo, die optreedt als diplomaat voor de grote 
heerser. Polo vertelt hem over 55 steden uit zijn rijk. Het zijn urbane fantasieën, dromen en 
angsten met een hoog werkelijkheidsgehalte. Wat blijkt is dat al die verhalen over één stad 
gaan, Venezia. Een stad is pas interessant als zij haar eigen identiteit heeft en dingen aan de 
orde stelt die van universele betekenis zijn. (...)
—
[bron: De Volkskrant, 26 februari 2000, interview met Bert van Meggelen, intendant culturele 
hoofdstad Rotterdam 2000].

 

Le città e la memoria. 2 
All'uomo che cavalca lungamente per terreni selvatici viene desiderio d'una città. Final-
mente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di chiocciole 
marine, dove si fabbricano a regola d'arte cannochiali e violini, dove quando il forestiero è 
incerto tra due donne ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli degenerano in 
risse sanguinose tra gli scommettitori. A tutte queste cose pensava quando desiderava una 
città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni: con una differenza. La città sognata conteneva 
lui giovane; a Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c'è il muretto dei vecchi che guardano 
passare la gioventù; lui è seduto in fila con loro. I desideri sono già ricordi.
—
[uit: Italo Calvino, Le città invisibili]

She reached over to the sofa and piled Tristram Shandy on the top of Humphrey Clinker 
and The Anatomy of Melancholy on the top of Tristram Shandy. As she did this she smiled 
sideways at him, while the smoke from her cigarette rose up as if from a hidden crucible 
of incense pressed against her knees. He had noticed before, that she never said anything 
important to him except while making some physical movement to distract attention from 
her words ! 

[uit: John Cowper Powys, Wolf Solent]

 
Ordeals & Circumstances 

Sense & Sensibility 
Love & Leisure 

vice & vanity 
Pride & Prejudice 

Cures & Curses

Ik zie beeldgebaren in de stad. Verstilling te midden van de chaos. Een portret-
tengalerij van gebaren, die onverhoeds opduiken tussen reclame voor dagcrème, 
H&M of Benetton; billboards, die aandacht vragen voor de condition humaine. 

Murder must Advertise - dorothy L. Sayers     
Plot it Yourself - Rex Stout

The Face on the Cutting-room Floor - Cameron McCabe
A Guilty Thing Surprised - Ruth Rendell

I Wake up Screaming - Steve Fisher
 

de stad als researchlab
De onderbuik bepaalt de regels van de maatschappij. Gezichten verhullen met dui-
zend signalen de verborgen tragedies en misdaden in de buitenwijken van de stad. 
Aandachtige analyse van een enkel gebaar levert een veelzeggender portret op.

 S P O N S O R I N G
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I really believe in empty spaces    

MONUMENT
Some people must go crazy when they realize how much space they’ve managed 
to command. If you were the star of the biggest show on television and took a walk 
down an average American street one night while you were on the air, and if you 
looked through windows and saw yourself on television in everybody’s living room, 
taking up some of their space, can you imagine how you would feel?

[uit: Andy Warhol, From A to B and Back Again. The Philosophy of Andy Warhol] 

voyeurkamers | passantentheater | celblok | galerie | ideeënbus 
—

Decor
kan een kamer in een huis zijn, 
mag ook een ruimte in een zakenpand zijn 
belangrijker is een onopvallende kast met afsluitbare deur, 
al dan niet met kijkgaten, waarin de speler/speelster zich schuilhoudt 
's nachts brandt er geen licht 
overdag zijn de gordijnen gesloten. 

schuilplaats | restaurant | lunchlokaal | gaarkeuken | mensa | binnen/buiten | raamvertelling 
—

RESTAURANT 
The body has a Head / The fundamentals of Speaking:

Specialiteit  - Hors d'oeuvre
Weekmenu  - Linzensoep 
   - Geroosterde fazant met pruimen & compote 
   - Nora's soufflé beignets 
   - koffie naar keuze
Dagschotel  - Kip in wijn gestoofd  

bIbLIOTHEEk

muurbeeld | pension | huissculptuur | toonkamer | kinderpaviljoen | opvangtehuis | stadscar-
toon | werkplaats
—
Ik kan de slaap niet meer vatten. Ik heb gedroomd, liefste en was bijna uitgegle-
den. Ik ben wakker geworden van kletterende regen. Ik was vergeten het raam te 
sluiten. Ik sta voor het raam en staar naar buiten door de sombere weerspiege-
ling heen van mijn gezicht. Ik verbeeld me dat ik je een lange brief schrijf. Let-
ters, woorden, zinnen verschijnen op het gladde schoolbord van de nacht. Ik kan 
openhartig zijn, omdat het ochtendlicht mijn verhaal zal wegvegen. Hoor je het 
krijt krassen?              

 ( f r a g m e n t   M O N O L O O G )

terreinwagen | verkenningen | beeldhonger | (begin) | emotievervoer

 slaapwand | vrijplaats | school | randvoorziening | muurbeeld | binnen/buiten | hypnoseplek |  
 denkcentrum

—
Slaap gerust - het hoofd verstopt onder een dik donzen kussen, de geluiden buiten 
ver weg, gedachten gewist - of schuil onder in beeld voor later, zodat je ongezien 
kunt verdwijnen als je wakker wordt.  

( f r a g m e n t   M O N O L O O G )

drive-in bioscoop 
—
SCENE 1 / INTERIOR APARTMENT - DAY

JEANNE sees PAUL enter. His back is to her while he double-locks the door. There 
is just enough time for her to retreat to the living room without being seen. We 
follow PAUL into the living room. JEANNE is seated in the armchair, still and falsely 
composed. PAUL looks at her without surprise, as if her being there is absolutely 
normal.
--- 
PAUL: That chair goes in front ...
---
He heads for the armchair in which she is sitting, frightened, hugging her knees.
---
PAUL: In front of the window.
---
PAUL pulls the armchair over to the window, with her in it. He arranges it in front of 
the window, then takes off his jacket and hangs it on the window. His gestures are 
precise and irreversible. (...)

[uit: Tango in Paris]

 
FiVE GUns WEsT - APACHE WOMAn - THE DAy THE WORLD 
EnDED - sWAMP WOMAn - THE GUnsLinGER - iT COnqUE-
RED THE WORLD - nAKED PARADisE - THE UnDEAD - WAR OF 
THE sATELLiTEs - MACHinE GUn KELLy - A BUCKET OF BLOOD 
- THE inTRUDER - THE MAn WiTH THE X-RAy EyEs - BiG BAD 
MAMA - OVEREXPOsED - WELCOME TO OBLiViOn - sMOKEy 
BiTEs THE DUsT - sPACE RAiDERs - FORBiDDEn WORLD - nOT 
OF THis EARTH - THE DRiFTER - sTRiPPED TO KiLL - THE LAW-
LEss LAnD - sTREETs - PRiMARy TARGET - THE TERROR WiTHin 
- seCreT invasiOn - Time TraCkers - WaTCHers - baCk TO 
baCk - refLeCTiOns On a Crime - HOuse Of usHer 
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doorkijkjes | boven- en ondertitels | TV-screens | chatbox | winkelcentrum | seizoensberichten
—

Uw minnekozerij

Depending on the context in which it occurs

testcabine | vloertekst | cameracircuit | beeldprojectie | luistermuur | internethuis
—
... Depending on situational factors, stylistic considerations, or on the orientation 
of the speaker in time and space (...) towards what is being said speakers may use 
different words referring to the same concept ...

[uit: V.A. de Rooij, Variation as an Inherent Property of Human Language] 

CYBERTECHNOLOGY: FROM OBSERVER TO PARTICIPANT  

     HOLODECk
—     
To enter this artificial world, a person puts on special clothing that is wired to a 
computer. Gloves transmit and receive data, and goggles include two tiny video 
screens. The computer generates images, either of the real world or an imaginary 
one that appears to the viewer in three dimension. In a way, it’s like watching tele-
vison, but it’s more lifelike because it allows for action. A user can be sitting in the 
cockpit of an airplane or swinging a club on a golf course.
— 
[Bron: “Virtual Reality” Takes Its Place in the Real World”, New York Times, July 8, 1990, 
geciteerd in: Anne Friedberg, Window Shopping. Cinema and the Postmodern] 

restbeeld

beweegmuren | klaagmuur | hangtuin | fluisterwand | videodroom | vensterbeeld
—
E L K   R A A M  E E N  E I G E N  O O G O P S L A G . 
E L K  H U I S  E E N  O P E N B A R E  T O O N Z A A L . 
E E N  W I L L E K E U R I G  G E K O Z E N  H U I S . 
D E  M U R E N  V A N  D E  W O O N K A M E R  V I B R E R E N  M E T 
B E W E G E N D  B E E L D . 
H E T P L A F O N D  Z O O M T  I N  E N  U I T . 
H E T  T A P I J T  K N I S P E R T  S T A T I S C H  G E L A D E N  O N D E R 
B L O T E  V O E T E N . 
B E E L D E N  S T R O M E N  I N  E N  U I T . 
H E T  L I C H A A M  O N T V A N G T , Z E N D T  U I T .

video-plafond | luchtsluizen | ideeënbus |video-jukebox | ondergrondse 
—
video cassettes 
can provide programmes on the home television set. They are played in through 
special equipment and can accommodate feature films or any other kind of enter-
tainment or instruction
— 
video discs
operate similarly to video cassettes, but instead of being stored on tape the infor-
mation is mounted on a disc similar to a gramophone record.

[bron: Halliwell's Filmgoer's Companion]

balkonbeelden | aquarium | beweegmuren | straatnotities | video-droom | raamvertelling | 
inkijk | fata morgana-locatie | muurkrant | voyeurkamer

— 
Video-droom. De straat kijkt je met honderd ogen aan. Elke 
deur, elk raam een eigen oogopslag. Droom met je ogen open. Loop 
langs de huizen in je straat. Elk huis een openbare toonzaal, 
waar het binnenleven in video-beelden wordt gepresenteerd. Fa-
milie-archieven met huwelijken, verjaardagen, met home-video-
meligheid, met een ‘sanfte Geburt’. Live-registraties van de 
huiskamer, de slaapkamer, de keuken trekken voorbij. Een wille-
keurig gekozen huis. De muren van de woonkamer vibreren met be-
wegend beeld. Het plafond zoomt in en uit. Het tapijt knispert 
statisch geladen onder je blote voeten en je voelt de blauwe, 
kabbelende golfslag van een tropische zee. Loop over het water 
naar een nieuw fata morgana. Je ogen zoeken een nieuw kanaal. 
Beelden stromen in en uit. Het lichaam ontvangt, zendt uit.

binnenruimte | reclamezuil | winkelcentrum | infowand | achterkant | respijt-plek | lichtbeeld | 
portrettengalerij
—   
Opnieuw. Als de wereld een eiland is in het heelal, ben ik een eiland in deze we-
reld. Een eiland in de tijd. 
Wat ben ik meer dan een samenklontering van moleculen voor bepaalde tijd tot 
elkaar veroordeeld in een begrensd lichaam, dat gehoorzaamt aan biologische 
wetten. Met beperkte speelruimte, met beperkte levensduur. Een tijdelijke vaste 
vorm, een op storm gebouwd eiland, dat zijn isolement koestert en perfectioneert. 
Temidden van het continue in-wording van de zee voel ik me een verstolling in de 
stroom. Aangespoeld in deze tijd, geworteld in dit lichaam.
—    
[uit: MONOLOOG]

oogkapel | biechtruimte | wasteland | luchtplaats | meditatiehal | beamerwand | muurbeeld | 
architectuur | asielzoekerscentrum | overloop
—
(over en weer)  
—  
01.00 u . [ In bed ] 
—  
'Vertrouwd dit lichaam dat deint op golven van de nacht en warm aanvoelt. Ver-
trouwd deze stem die zachtjes gedichten voor het slapen gaan leest. Vertrouwd 
deze zwarte nacht, die - nu ik het licht uit doe - montagescherm wordt voor de film 
van de afgelopen dag. Bijna klaar voor het archief, zoals gebruikelijk ook deze keer 
een aflevering met een open einde.'
—   
[uit: MONOLOOG]
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(over en weer)  

infrastructuur | netwerk | jachthaven | planbureau | distributiecentrum | dolhuis
—
"Bring me the drawings of the ground plan and front elevations will you?" I asked 
the bright young architect in spotted braces. [...]
"Drawings?" he said, as though I'd asked him to empty bedpans. "Here, have a 
look at the preliminary video, I'll give you the data-line on the headphones channel 
and if you get hot about the concept, we can build up a few simulations on the edit 
channel." 
What? 

[uit: Jeanette Winterson, 'Art & Lies']

goed gesprek | balans | researchlab | architectuur | klimmuur | planbureau
—

LIVING / WONEN 2000 / VT / ELLE wonen / FRAME / SCHÖNES 
WOHNEN / HOME & GARDEN / INTERIORS / VIEW / CASA / 
Casa Brava / Mobila / INTERIORS, / EIGENHUIS & interieur / 
Wallpaper / Villa d’arte / EIGEN HUIS

pleisterplaats | infobalie | flexkantoor | zachte berm | uitkijkpost | binnen/buiten
—
BORST SLAAT TERUG NA KRITIEK DIJKSTAL / PENSIOENFONDS BELEGT STEEDS 
RISKANTER / IN DE HANGMAT / HEERLENSE STERFT DOOR TIKFOUT BIJ BLOED-
TRANSFUSIE / JEUGD GOEDE MARKT VOOR GRATIS KRANTEN / STRIJD GAAT 
DOOR OP INTERNET / XTC-PILLEN UIT LEGALE MACHINES / KIND VAN ASIEL-
ZOEKER PRESTEERT GOED OP SCHOOL / ZOEKEN NAAR SCHOONHEID IN EEN 
SNEETJE / ZINGENDE LEGENDE AAN DE RAND VAN HET WAD / EIGENAREN 
ROOFKUNST GEZOCHT OP INTERNET / VAL DOOD / STAATSHOOFD? / LEVEN 
VAN DE WIND

[krantekoppen, 11 april 2000]

 verkeer

beheer

nergens | lege ruimte | verbindingswegen | wasteland | fata morgana | vrijplaatsen | fall-out 
—
Autoloze dagen.

Ik hoef niet naar Roosendaal, Gorinchem, Eindhoven, Laren, Middelburg, Hoorn, 
Zeewolde, Heerlen, Krimpen a/d IJssel, Delft, Bergen op Zoom, Wateringen, 
Hoofddorp, Bennekom, Maastricht, Woerden, Castricum, Dokkum, Assen, Lely-
stad, Vleuten, Kerkrade, Bodegraven, Oss, Nijmegen, Klundert, Rucphen, Blaricum, 
Ede-Wageningen, Ossenisse, Stadskanaal, Den Helder, Goes, Oosterbeek, Gouda, 
Amersfoort, Terneuzen, Kapelle, Warmond, Enschede, Hengelo, Tiel, Zaandam, 
Boxtel, Bergen, Apeldoorn, Roermond, Scheveningen, Dodewaard, Kerkdriel, Ven-
lo, Alkmaar, Heiloo, Stavoren, Enkhuizen, Volendam, Groede, Schoorl, Schiedam, 
Rijswijk, Voorschoten, Zoetermeer, Badhoevedorp. Ik zie lege schoolborden, vrij-
plaatsen voor ÈÈn dag.

plattegrond | routing | observatiepost | schuilkamer | cruise control | kruispunt | doolhof
—

terra incognita / wasteland 

roltrap | trappenhuis | schreeuwhoorn | intercom | afvaart | waterloop | begin/eind-
punt
—
AFVAART IEDER HALF UUR - LUISTER NAAR INTERCOM VOOR WIJZIGINGEN - 
AFVAART IEDER...
————
(kom maar de overkant is een prinses met smeergele boterharen - lang, glad en 
ongrijpbaar - 
die ze achteroverliggend op het vasteland uitschudt in het wilde water
kom zeggen haar geluidloos bewegende lippen 
onderwatergelopen woorden spreekt zij
als golven haar schaterlach
kom maar haar koude hand 
die zeedieper snerpend naar mijn gezicht uithaalt
kom naar kille prinses, die adem steelt en huid bestijgt
onderwater duizend zilte tongen likken haar lichaam
onderwater breekt de spiegel twee hoofden en verdwijnt
maar kom)

—

PEREC PLEIN
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Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

22:
arTifiCial  
fOunTains  
POSING AS CHRONIqUEUR

romCTrl
 
DE ROMANTISCHE CONTROLE 
POSING AS READER

Artificial fountains, Mariakapel / Hoorn 1995 
Vanuit de veronderstelling, dat kunst een in-/uitwisselbaar fenomeen 
is geworden met andere cultuuruitingen zoals literatuur, wetenschap, 
vormgeving, film, politiek, journalistiek en media, heeft ARTIFICIAL 
FOUNTAINS bijdragen verzameld uit een breed scala van maatschap-
pelijke organisaties en disciplines. Dit leidt tot een tentoonstelling, 
die 'beeld- en taalprodukten' op gelijkwaardige wijze nevenschikt 
(analoog), waarbij het klassieke onderscheid tussen 'hogere' en 'la-
gere' cultuur nauwelijks nog van belang is. De intentie van ARTIFICIAL 
FOUNTAINS is niet interdisciplinair; de bijdragen zijn on-geladen 
opgenomen. In de tentoonstelling wordt alleen ruimte gecreëerd 
voor een tijdelijke symbiose, voor tijdelijke verzamelingen, equivalent 
aan de 'taal'-constructies in andere vakgebieden. De nevenschikking 
biedt een goede mogelijkheid het fenomeen van gelijkwaardigheid en 
gelijktijdigheid in (cultuur)netwerken te onderzoeken. De 'gebruiker' 
van de tentoonstelling kan naar eigen believen telkens weer opnieuw 
de voorgestelde nevenschikkingen met een eigen routing herschik-
ken. Om dit proces van continue verschuivingen en de consequenties 
hiervan transparant te maken, probeert ARTIFICIAL FOUNTAINS de 
beeldende kunst binnen een veel breder maatschappelijk perceptieka-
der te plaatsen en de bezoeker te stimuleren begrippen als autonomie 
en authenticiteit te (her)formuleren. 

Het onderzoek naar talige ordening en inventarisatie, toegespitst op 
“jargon” en genre specifiek taalgebruik resulteert in een boekenreeks: 
de  Romantische  Controle een tekst/object project.

Curator: Hans Ligteringen / mjf de rooij in samenwerking met Stichting De 
Achterstraat, Hoorn. Het project werd mede mogelijk gemaakt dankzij de 
medewerking van: Uitgeverij G.A. van Oorschot, Vrije Universiteit Amsterdam 
(vakgroep Taalkunde), Subtitling International en Valkieser Post Productions.

Property

human 
—

Language

as

of

an

Inherent

Evenbeelden
—

Variation
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Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

Toonproblemen uit diverse talen, is een door de Vrije 
Universiteit gebruikte oefentape tijdens werkgroe-
pen Veldlinguistiek. De strakke didactische organisa-
tie van het oefenmateriaal ontdoet taal van zijn nor-
male functie, interactie en wordt louter instructief. 
Voorbeelden van specifieke toonvarianten van een 
woord uit willekeurig gekozen toontalen worden de 
student aangeboden, zodat hij/zij tijdens veldwerk 
dit verschijnsel kan herkennen en (fonetisch) beschrij-
ven. Door vaak geringe variaties in toon kan een 
woord iets heel anders betekenen. In de tentoonstel-
ling, buiten de universitaire context, kan de rigide 
vorm van de verzameling klankvariaties “losgezon-
gen” van hun didactisch oogmerk als een op zichzelf
staande taalconstructie geïnterpreteerd worden, die 
zelfs ruimte geeft voor een poëtische beleving van 
de woordenreeks en haar cadans.

Toonproblemen

Lou Heldens

Harmen de Hoop

Language of...

1. ik
2. jij
3. wij
4. deze
5. die
6. wie
7. wat
8. niet
9. alle
10. veel
11. een
12. twee
13. groot
14. lang
15. klein
16. vrouw
17. man
18. mens
19. vis
20. vogel
21. hond
22. luis
23. boom
24. zaad
25. (planten)blad
26. wortel
27. schors
28. huid
29. vlees
30. bloed
31. bot, been
32. vet
33. ei
34. hoorn
35. staart
36. leder
37. haar
38. hoofd
39. oor
40. oog
41. neus
42. mond
43. tand
44. tong
45. klauw
46. voet
47. knie
48. hand
49. buik
50. nek

51. borsten
52. hart
53. lever
54. drinken
55. eten
56. bijten
57. zien
58. horen
59. weten
60. slapen
61. sterven
62. doden
63. zwemmen
64. vliegen
65. lopen
66. komen
67. liggen
68. zitten
69. staan
70. geven
71. zeggen
72. zon
73. maan
74. ster
75. water
76. regen
77. steen
78. zand
79. aarde
80. wolk
81. rook
82. vuur
83. as
84. (ver)branden
85. pad
86. berg
87. rood
88. groen
89. geel
90. wit
91. zwart
92. nacht
93. heet
94. koud
95. vol
96. nieuw
97. goed
98. rond
99. droog
100. naam

100 universele lexicale 
begrippen
Morris Swadesh (linguist)

Nautch barata 
Natyam
Michiel Wamelink. 
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Twintigste eeuwse wervelkolom
24 oorparen
Peter Schoutsen

De twee en een half uur durende film is een kritisch docu-
ment over onze tijd. Naar aanleiding van de beeldende 
verhalen van de Australische Aborigines wordt de techno-
logische ontwikkeling van het westen aan de tand gevoeld. 
In het eerste deel van het tweeluik wordt ruim baan gelaten 
aan de verhalen die Aborigines vertellen over de komst van 
de eerste kolonisten. Alsof hij met eigen ogen gezien 
heeft, vertelt een oudere Aborigine over de Nederlanders 
die in 1606 de Australische grond betraden. Hij vertelt ook 
over de littekens op het gezicht van de maan en over het 
ontstaan van een meer. Hier wordt het verhaal door 
Polygoon beelden verteld. Door gestage arbeid wordt de 
zee bedwongen. Het IJsselmeer is het resultaat. Er dringt 
zich een vergelijking op tussen de binding die de Aborigines 
met het land hebben en de zogeheten “maakbaarheid van 
de natuur” die in het westen het uitgangspunt geworden 
is.
In het tweede deel onderzoeken de makers waar de 
behoefte vandaan is gekomen om de aarde te verlaten: 
van het bouwen van de eerste torens tot aan de moderne 
ruimtevaart.

Het doodde de wolken
Stichting RERUN produkties

2
Guda Koster
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Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

Tekst fragment: 
Evenbeelden—variation as an Inherent 
Property of Human Language

Tekstfragment: 
no silence)

66

67

68

69

70

71

Het plissé-rokje

”The allied forces CRUSHED
the Iraqui army.” instead of ...

van het matrozenjurkje,

”The allied forces DEFEATED
the Iraqui army.”

ongevraagd van mij geleend,

Finally, the role of phonological
variation in language use.

keurig gedrapeerd

Above we have seen that lexical
and (morpho-) syntactic variation ...

om kleine zelfverzekerde beentjes.

is a function (in the mathematical
sense of the word) ..

Wakkere, donkere ogen

of the goal-directedness and 
multi-functionality of language ...

 

il faut se placer ...

devant l’acte individuel ...

qui permet de reconstituer ...

le circuit de la parole.

Cet acte suppose au moins ...

deux individus.

No silence & 
Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

In no silence wordt de contextuele afhanke-
lijkheid van taal met beeld en geluid getoetst 
door een eenvoudig taalspelletje te combi-
neren met ondertitels die complexe vormen 
van taalbeoefening laten zien (variërend van 
linguistiek en taalfilosofie tot poëzie).

Evenbeelden/variation as an Inherent 
Property of Language zet in gelijktijdig ver-
schijnende boven- en ondertitels twee extre-
me vormen van taalgebruik tegenover elkaar: 
een suggestieve, poëtische, irrationele tekst 
en een wetenschappelijke, rationele tekst. 
Door de “reeële” ongemonteerde tijdsduur 
van beide experimenten (“photographs in 
motion”) verkrijgen de eenduidige beelden 
een vanzelfsprekende psychologische span-
ning.

Video portretten
no silence (1993) en Evenbeelden/variation as an Inherent 
Property of Human Language (1995), M.J.F.de Rooij/V.A. de Rooij. 
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Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

Evenbeelden. Ik weet, dat je me niet kunt horen. Je 
hebt je oren volgestopt met mijn ziel, die na al die 
jaren de kleur van ranzige boter heeft gekregen en 
kleeft als oorsmeer. Ondoordringbaar voor mijn 
woorden van verweer. Ik wil niet pretenderen ooit 
nog los te komen van u, die zich al zo onontkoom-
baar aan mij heeft opgedrongen, en deel van mij 
uitmaakt. Uw minnekozerij, die ik nooit echt, zelfs 
niet in het begin heb kunnen weerstaan, heeft het 
pact sinds lang bezegeld. Zolang jij zwijgt en niet 
luistert zijn dit mijn memoires. Ik herinner me de pas-
sie waarmee u mij als een project benaderde vanaf 
het eerste begin. Ik lag nog in de wieg en ik huilde. 
Ontroostbaar behalve voor uw warme mond, die 
ongehoorde wiegeliedjes prevelde in mijn oor, die 
mijn ziel balsemden, niet langer los van mij, maar (te) 
dicht tegen mij aan. U liet mij nooit alleen. U had een 
stoel in elke kamer. Als ik mijn ogen opsloeg van het 
dampende avondmaal (zuurkool met spek, rodekool 
met hachee en op vrijdag vissticks met botersaus) 
zag ik u. U stond naast de juffrouw voor de klas en 
fietste naast mij op weg naar huis door de donkere 
winterpolders. ‘s Nachts word ik wakker van uw hete 
adem en knellende armen om mijn hals. Maar als ik 
mijn ogen open, zit je op een stoel in een hoek van 
mijn slaapkamer. Het plissérokje van het matrozen-
jurkje, ongevraagd van mij geleend, keurig gedra-
peerd om kleine, zelfverzekerde beentjes. Wakkere, 
donkere ogen. Niet wakend. Wachtend. Je hebt 
geen haast. Mijn zusje ligt naast mij te slapen. Je 
brengt glimlachend je wijsvinger naar je lippen. Ons 
geheim. Ik groei en jij groeit mee. Ik ben jarig. Het is 
feest. Er is limonade en taart. Terwijl ik cadeautjes 
uitpak en met vriendinnetjes speel, vertel je me ver-
halen. De hele dag door vertel je me verhalen, over 
verre landen en prinsessen. Het is laat, de andere 
kinderen zijn naar huis. Ik poets mijn tanden en versta 
bijna niet wat je zegt, maar je komt dichter bij me 
staan en fluistert langzaam en duidelijk in mijn oor. Ik 
kijk in de spiegel en zie mijn gezicht. Jouw vochtige 
stem vertelt: “Ook als je jarig bent verdwijnt het licht 
van de dag. In het donker dat komt glanst de vacht 
van het beest van de nacht. Luister.” Ik luister en hoor 
hoe het beest zich draait in zijn slaap en grommend 
gaapt. Ik kijk je aan, mijn ogen, jouw ogen op gelijke 
hoogte. “Maar je hoeft niet bang te zijn. Zeg slechts 
een woord: ja en ik zal het beest aan de ketting leg-
gen, buiten.” Je wacht op antwoord, maar ik zwijg. Ik 
beef en durf me niet te bewegen; in bed, mijn hoofd 
onder de dekens. Ik hoor hoe je het beest toespreekt 

in een vreemde taal en naar buiten drijft. Elke dag 
geef je me de antwoorden op jouw vragen. De gun-
sten verleen je me al op voorhand, zo zeker van je 
prooi. Er zijn ook perioden, dat je op de achtergrond 
blijft. En ik kan boeken lezen zonder dat je met je 
vingertje de bladzijde tegenhoudt en je stem de 
laatste regels declameert. Ik kan spelen zonder dat jij 
de spelregels bepaalt. De zomer duurt al lang. In de 
zon glimt het rood van de lieveheersbeestjes. Ik wil 
niet meer naar buiten. Mijn paniek is zo groot dat je 
wel in moet grijpen. Zestig glazen potten verzamel je 
vol lieveheersbeestjes. Ik ben zo dankbaar, dat ik met 
mijn handen nog voor mijn ogen overal ja, ja op zeg. 
Voor altijd verloren. De totale oorlog die u met mij 
voerde is reden van mijn bestaan geworden met als 
buit totale overgave. En nu is het spel uit. Ik weet 
niet meer wie ik ben. Het is ook niet belangrijk meer, 
zeg jij, zegt u, want ZIJ bestaat niet meer. Haar naam 
dekt niet langer de lading. Als ik niet langer weet 
waar ik begin en u eindigt, of wij ik is en of het winst 
of verlies is voor altijd, dan zijn we op de goede weg. 
Zeg jij, zegt u, zeg ik. Want evenbeelden.

Evenbeelden
M.J.F.de Rooij
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Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

RomCTRL

De Romantische Controle is een 
tekstproject, dat door het samen-
brengen van gelijkwaardig gepre-
senteerde, maar onderling zeer 
verschillende teksten als onder-
deel van een tentoonstelling zoals 
Artificial Fountains het als vanzelf-
sprekend ervaren proces van het 
ontstaan van een “bundel” in een 
“laboratorium” situatie demon-
streert door de lezer/toeschouwer 
daartoe de mogelijkheid te geven. 
M.J.F.de Rooij verzamelde uiteen-
lopende teksten, zowel qua inten-
tie als qua stijl. Ordening en inven-
tarisatie zijn thema’s die in alle 
teksten terugkomen. “Jargon” en 
genre-specifiek taalgebruik is een 
onderscheidend kenmerk tussen 
de teksten onderling. De uit-
gangspunten van Artificial 
Fountains vindt men in geconcen-
treerde vorm terug als lezer aan-
zittend aan de tafel van De 
Romantische Controle. 

Historicus. Zijn eigen bedrijf B.B.O. is gespecialiseerd in bedrijfs-
historisch onderzoek en adviseert bedrijven en instellingen over 
archiefbeleid en archiefbeheer. Boeding verzorgt ook trainingen 
op dit gebied. Bewaren uit eigen belang is een bewerking van 
een lezing (Het archief als tijdmachine - informatiebeleid voor de 
toekomst) voor i.B.M. en een gastcollege over de gevoelige 
relatie tussen mens en prullenbak (DEL...) aan de TU Twente.
schrijver en historicus. Dros schreef de roman “noorderburen” 
(1991) en de verhalenbundel “Familiezaken” (1994). Voor De 
Romantische Controle werd een fragment gekozen uit 
“noorderburen”. Een opvallend kenmerk van de schrijfstijl van 
Dros is het ongedwongen gebruik van statige en on-modische 
taal.
Architect. Van der Hamsvoord werkt als informatie-specialist 
voor de Bibliotheek van de TU Delft. Het puntig geformuleerde 
essay Het Beeld in scherven of De Paradox van het Ordenen 
weerspiegelt zijn interesse voor architectuur, filosofie, taal en 
beeldende kunst en hun onderlinge samenhang.
Beeldend kunstenaar. Heldens houdt zich bezig met digitale 
“taal”-iconografie. in het verhaal “De Windroos” verkent 
Heldens op literaire wijze de artistieke “drive” van een alter-ego, 
Jasper.
Beeldend kunstenaar en columnist. Jansen studeerde een aantal 
jaren natuurkunde aan de TU Delft. Vanaf 1975 is hij als beel-
dend kunstenaar werkzaam. in zijn werk verkent hij de grenzen 
tussen kunst en wetenschap. Jansen schrijft sinds 1987 een 
column voor het wetenschapskatern van de Volkskrant. in het 
stukje strandlopers (1990) fantaseert Jansen over de mogelijkhe-
den van kunstmatig leven voor het duinlandschap.
neerlandica en schrijfster. Pruis werkt bij de Algemene 
Rekenkamer en freelance voor uitgeverijen. Zij schreef “Past niet 
in ons fonds” (nijgh & Van Ditmar 1991/92), “Wie is wie in 
Anton Wachter - de romanpersonages van simon Vestdijk” 
(nijgh & Van Ditmar 1994) en “De lieflijke hel van het Hollandse 
binnenhuisje - leven en werk van A.H.nijhoff” (Vita 1994). Het 
speciaal voor De Romantische Controle geschreven verhaal Het 
vuile werk beschrijft het barre, dagelijks terugkerend forensenri-
tueel: de reis van woon- naar werkstad. 
schrijfster. De Rooij koos en redigeerde de teksten voor De 
Romantische Controle. in haar brief aan de redactie doet zij een 
voorstel over de eventuele bruikbaarheid van de term De 
Romantische Controle.
Antropoloog en taalkundige. De Rooij werkt aan een dissertatie 
over swahili Frans taalcontact in Zaïre (taalvariatie, codeswit-
ching). Variation as an inherent Property of Human Language is 
een bewerking van een hoofdstuk uit de dissertatie in voorberei-
ding en gaat over het belang van taalvariatie voor de ontwikke-
ling van taal in steeds wisselende omstandigheden. 
Antropoloog. Verrips is als hoogleraar verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich de laatste jaren voor-
al bezig met de antropologie van de zintuigen, en met de antro-
pologie van het “wilde” Westen, die het hele scala aan “onbe-
schaafde”, marginale, salonunfähige en duistere aspecten van 
de Westerse cultuur onder de loep neemt. in het artikel 
Ritualisering van het kwaad (of kwaad en ritualisering) onder-
zoekt Verrips o.a. de mogelijk heilzame werking van horror als 
“rite de passage” binnen de Westerse samenleving. 
Taalkundige. Wetenschappelijk onderzoeker RU Leiden en 
Universiteit van Amsterdam. De Vries doet sinds 1982 taalkundig 
veldonderzoek in irian Jaya met als doel de beschrijving van 
onbekende, onbeschreven talen in hun culturele context. in 
Terug naar irian Jaya geeft de Vries een impressie van zijn werk-
wijze tijdens veldonderzoek en een voorbeeld van het verzamel-
de materiaal

Paul Boeding

nico dros

Wim van der
Hamsvoord

Lou Heldens

Theo Jansen

Marja Pruis

M.J.F.de Rooij

vincent de Rooij

Jojada verrips

Lourens de vries.
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RomCTRL
Posing as reader
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Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

 De Romantische Controle

[…] gegevens over voor de leeuwen geworpen christenen zijn honderden totaal 
verschillende boeken geschreven. Geen van deze boeken is definitief. Al is het 
aantal bewaarde gegevens eindig, de verwerking en interpretatie ervan is dat 
nooit.

1.4  Het archief

Wat moeten we met onze geselecteerde informatie. We bergen het op in een 
archief. Archieven ontstaan door in geselecteerde documenten (papier, film, 
video, computerschijf etc.) vervatte gegevens ordelijk te rangschikken zodat 
deze voor een lange termijn compleet, toegankelijk en veilig bewaarbaar zijn. 
De basis voor elk archief is het informatiebeleid. Daarbij komt allereerst aan de 
orde welke informatie bewaard moet blijven en hoelang, waar en in welke vorm 
de gegevens opgeslagen moeten worden. 
Tweede vraag is altijd wie verantwoordelijk is voor het informatiebeleid. In de 
praktijk wordt daar vaak te licht over gedacht, de jongste bediende in een orga-
nisatie wordt nog steeds geacht zuchtend meters papier het archief in te wringen. 
Hoe het archief precies gevuld wordt doet niet ter zake, als de stapels op de 
vensterbank maar uit het zicht verdwenen zijn. Deze gedachtengang leidt vaak 
tot ongelukken. Ordening van (bedrijfs)gegevens is een daad die leidt tot zelf-
inzicht. Wie zich niet geroepen voelt tot deze hogere overweging moet beseffen 
dat het ook vaak een kwestie van eigenbelang is. 

1.5  Eigenbelang 

Een eerste overweging is dat bepaalde gegevens bewaard moeten worden omdat 
het in de wet staat. Deze bewaarplicht is onder andere vastgelegd in de 
Belastingwet, in het Wetboek van Koophandel en in de Archiefwet. Voor de 
meesten van ons hoeft dit wettelijk kader geen beletsel te zijn om het grootste 
deel van het ons toevertrouwde papier weg te gooien. Al is de dreiging van de 
belastinginspectie een goede reden om financiële bescheiden ten minste tien jaar 
te bewaren. 
Een tweede overweging is dat archieven gebruikt kunnen worden om rechten 
aan te tonen. Wie een huis koopt zal dat graag ook dertig jaar na de aankoop 
willen aantonen. Wie geld stort op een bankrekening zal ook na lange tijd willen 
bewijzen dat het zijn geld is. Levensverzekeringen, pensioenen, aandelen, maar 
ook bijvoorbeeld staatsloten lenen zich bij uitstek tot specifieke archiefvorming. 
Ook wie na een inbraak de aankoopbon van de verdwenen video aan de verzeke-
ring kan tonen zal blij zijn met zijn archief.

PAUL BOEDING      Bewaren uit eigen belang      3

Pagina uit tot artikel bewerkte lezing van Paul Boeding met typerend puntsgewijze 
indeling.
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Pagina met literatuurverwijzingen uit wetenschappelijk artikel van Vincent de Rooij.
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Evenbeelden/Variation as an Inherent Property of Human Language

De Cubistische Verschuiving.

Versplinter de platte afbeelding van een meerdimensionale werkelijkheid, 
plak de scherven opnieuw aan elkaar, maar op een manier die intuïtief méér 
recht doet aan de ervaring van een gevoelig waarnemer.
Rangschik beeldfacetten op grond van associaties, een collage van stills die 
samengebracht in één beeld meer zijn dan de som van de afzonderlijke beelden.  
Verschuif beeldelementen, herschik ze zó, dat ze een nieuwe intensiteit krijgen. 
Breng simultane waarnemingen vanuit verschillende gezichtspunten en 
waarnemingen op verschillende tijdstippen samen in één verbeelding en 
voeg zò nieuwe lading toe aan de ervaring.  Leven als Dialoog.   
(Parijs, rond 1910)

Meerduidigheid.

Nevenschikking is als het ware opnieuw ontdekt als compositorisch instrument, 
niet als de traditionele ordening voortkomend uit het tegen elkaar uitspelen van 
nevenschikking versus onderschikking in al zijn complexiteit, maar in de vorm 
van nevenschikking als analogie, en nevenschikking als hérschikking, 
verschuiving van in principe gelijkwaardige verschijnselen.
In plaats van zoeken naar een absolute Orde heeft zich de behoefte ontwikkeld 
om uitdrukking te geven aan de Betrekkelijkheid, het besef van de contextuele 
afhankelijkheid van verschijnselen.  De drijvende kracht is niet meer de wens 
tot uitbeelden van een statische orde maar het verlangen naar het ‘verbeelden’ 
als dialoog, als vorm van communicatie.  Betrekkelijkheid als verband tussen 
requisieten, die niet alleen op zichzelf staand betekenis hebben, maar ook 
onderdeel blijken van een groter geheel.

Een intrigerende tegenstelling komt hierbij aan het licht, misschien wel 
kenmerkend voor deze eeuw:  naarmate oude zekerheden en traditionele 
ordeningsprincipes vervluchtigen lijkt het alsof ons beeld van ‘de wereld’ 
meer en meer in scherven uiteenvalt, of zelfs in chaos oplost.
Tegelijkertijd leidt het benadrukken van de meerduidigheid van verschijnselen 
echter tot het vage besef, dat juist ín die meerduidigheid - op een ander 
abstractieniveau - verbanden bestaan, die de betrokken verschijnselen als het 
ware tot onderdeel maken van eenzelfde raamvertelling.  De splinters lijken 
bij nadere beschouwing fragmenten te zijn van een omvattender systeem, 
waarvan wij als deelnemers door eraan deel te nemen de structuur mogen 
ontrafelen.  Inderdaad, leven als dialoog.

 De Romantische Controle

Wim van der HAMSVOORD         Het Beeld3 in Scherven      3
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RomCTRL
De Romantische Controle & Heden-
daags Sofisme

— brief — 

.........................................................................

1 _ M.J.F. de Rooij / De Romantische Controle 

De Romantische Controle (& Hedendaags Sofisme) 

Amsterdam, juni 1995 

Geachte mevrouw, 

De ijlbode die u stuurde om deze brief aan u te bezorgen heb ik met de 
boekjes, die deel uit maken van uw leestafel-project De Romantische 
Controle, in een luie stoel geïnstallleerd en voorzien van koffie en bo-
terhammen. Voorlopig is de tijd aan mij om uw intenties en drijfveren te 
doorgronden. Het lijkt me - nu ik door tijdsdruk gedwongen ben snel en 
zonder omwegen te schrijven - het beste mijn gedachten al schrijvende 
(opdat het woord de gedachte nabij blijft) te ordenen door elk woord 
afzonderlijk van de drie woorden waaruit de naam van het project De 
Romantische Controle bestaat, van commentaar te voorzien. Het eerste 
woord is het lidwoord de, een woord dat geen zelfstandige betekenis 
heeft, het bepaalt slechts het zelfstandig naamwoord dat volgt, moet 
volgen, omdat wij het verwachten. Op zichzelf staand is het lidwoord 
een vlaggepaal zonder vlag. Een drager zonder last. Het lidwoord heeft 
zich in veel talen ontwikkeld vanuit aanwijzende en bezittelijke voor-
naamwoorden. Het (ver)wijst aanvankelijk nog rechtstreeks naar dat 
concrete ding, die concrete zaak of persoon waarover de communicatie, 
het gesprek, het verhaal gaat. Het neutrale karakter van het bepalend 
lidwoord ontstaat later en schept een bruikbaar kader tezamen met het 
werkwoord zijn voor het ontwikkelen van algemene uitspraken en defi-
nities. Vanaf het eerste begin is er in filosofische geschriften de reflectie 
over het zijn. Het formuleren van nauwkeurige en controleerbare uit-
spraken over en definities van zaken stuit immers onmiddellijk op het 
probleem “zijn”. Zijn is een werkwoord, maar het is ook een kwestie. Dit 
eerste obstakel is meteen ook een onneembaar obstakel.
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Het onmogelijk te realiseren verlangen naar ultieme waarheden en uit-
spraken kan men proberen te bezweren door het gebruik van formule-
vormen, die , omdat de gebruikte codes en symbolen - waar het = teken 
er één van is - nauwelijks discussie oproepen, een vanzelfsprekende be-
trouwbaarheid uitstralen. Bijvoorbeeld: ‘de romantische controle is een 
tafelgesprek’ [de + zn (zelfstandig naamwoord) =/ww zijn >> een (bewe-
ring)]. Het zo ontstane voorstel bevat als minst betwistbaar onderdeel 
het opportune lidwoord, dat zich naar elke bewering voegt, zich in elke 
redenering thuis voelt.

Taal is een instrument om - uit zelfbehoud en identiteitsdrang - greep 
te krijgen op de chaos die zich aan onze zintuigen opdringt en tot orde-
ning uitdaagt. Het lidwoord is de bereidwillige pion, die zich schikt naar 
elke spel, en zo nieuwe varianten van persoonlijke of maatschappelijke 
universa (literatuur, wetenschap, filosofie, kunst, sociale interactie) van 
onderdak voorziet. De lidwoorden zijn de aangevers, de specie, die de 
woorden de stevigheid bieden om het bouwplan van het bedachte huis, 
het gedroomde paleis te realiseren. In de veiligheid van deze veste, kan 
het gekozen (taal)spel uitputtend op zijn bruikbaarheid getest en op zijn 
mogelijkheden onderzocht worden. Geen enkele constructie voldoet 
echter om de dreiging, maar ook de uitdagende charme van de doorsij-
pelende chaos te bezweren, waar ongekende avonturen en onvoorstel-
bare ervaringen worden vermoed. Zelfs het mooiste resultaat is nooit 
meer dan het besef van de ontoereikendheid van de hoe perfect ook 
geformuleerde gedachten en uitspraken 

Het tweede woord. 
(Het regent buiten en ik denk aan zonovergoten kerkhoven, waar het 
aangenaam toeven is voor kleine meisjes met overzichtelijke lunchpak-
ketten en ook aan slagregens in juni, die herinneringen aan vroeger mar-
keren.)

Het bijvoeglijk naamwoord romantisch laat zich in mijn verhaal niet 
scheiden van het het derde woord dat het toelicht: controle. In den be-
ginne is de aarde woest en ledig. Alles is, niets heerst. Chaos. Tussen de 
ervaring van dit onwerkbare al en het onleefbare niets bevindt zich het 
werkterrein van de taal, die in ontelbare tongen en variaties het beest 
chaos probeert te temmen. 
Zonder de ordening die ik als mens aanbreng en zonder het bewustzijn 
dat ik besta in een wereld, bestaat er nog geen onderscheid tussen wat 
zich laat benoemen en deel van mijn werkelijkheid wordt en datgene 
wat zich onttrekt aan mijn mogelijkheden tot ordening, en chaos blijft. 
Bij een klein kind is de scheiding tussen beide werkelijkheidsniveau’s 
nog diffuus. Op het moment dat het kind de anarchie van het niet-pra-
ten achter zich laat wordt de breuk definitief. Met de mogelijkheid HET 
te beschrijven door middel van taal, verdwijnt het - juist door 

....................................................................
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On the road” in Canada
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dante Alighieri, La divina Commedia a cura di natalino Sapegno 
Inferno, v, vv 138 - 142 (met commentaar) 
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de onderscheidende en ordenende eigenschappen van taal - voor altijd 
uit het vizier. (You win some you loose some.) Maar het verlangen naar de 
taalloze ervaring van eenheid zal het kind ook als volwassene niet meer 
verlaten.

Taal is al zijn verschijningsvormen de grote regelneef, die onbruikbare 
huisraad aan de straat zet, een kamertje voor ons op zolder inricht en 
huisregels instelt. Hij geeft aan welke kamers gemeenschappelijke ruim-
te zijn, welke gesloten dienen te blijven en welke men op eigen risico 
kan betreden (verrotte vloeren, ongedierte, onvoorspelbare bewoners). 
En altijd bevindt de bron van het verlangen zich achter slot en grendel 
in de verboden kelder. Degene die rammelt aan de kelderdeur en des-
noods met gevaar voor eigen leven op zoek gaat in de kelder, komt 
zelden met een coherent en geruststellend verslag terug; we noemen 
hem ‘gek’. Taal is immers ook een sociaal contract. Om te overleven als 
individu en als sociaal wezen is het noodzakelijk keuzes te maken en het 
leven te structureren. 
Taal geeft de marges aan waarbinnen de individuele ontdekkingstoch-
ten gestalte mogen krijgen en waar grenzen overschreden kunnen wor-
den zonder verlies van verstaanbaarheid voor de (doel)groep, hoe klein 
ook, waar hij/zij deel van uit maakt. 

Vanuit mijn kamertje bedenk ik het leven in de rest van het huis, en weet 
dat zodra ik bij iemand aanklop en binnengelaten word - in één van de 
ontelbare kamers - mijn sluitend systeem aangepast moet worden. 
Misschien is de ondertoon van melancholie die mijn leven beheerst het 
besef, als een soort continue fantoompijn, dat het verwerven van kennis, 
het ontwikkelen van identiteit onlosmakelijk gepaard gaat met verlies. 
Wat niet gekozen en uitgewerkt is, blijft aanwezig, maar ontoegankelijk 
terrein. Het gekozene wordt beschrijving, tot stilstand gedwongen be-
weging, ‘dood’ materiaal waaruit het bouwsel opgetrokken wordt, dat 
het leven hanteerbaar en draaglijk maakt, en een blijvende waarde heeft 
als vertrekpunt en referentie voor andere constructies, voor nieuwe illu-
sies. Optelsommetjes van verleden, stilstand en dood, terwijl het leven 
zelf uitdagend ongrijpbaar blijft. 

Mijn idee van romantische controle komt tegemoet aan mijn behoefte 
het verlangen in te kleuren en van een verhaal te voorzien. Ik vind troost 
in de verhalen die filosofie, wetenschap en de kunsten te bieden heb-
ben; hoe ontluisterend de conclusies, de oplossingen, de beelden ook 
zijn. De verontrustende chaos, de redeloze natuur lijkt zich voor zolang 
het moment van receptie duurt af te laten bakenen, te beschrijven. Tij-
delijk onschadelijk gemaakt door rationele constructies in wetenschap 
en filosofie en door niet-rationele produkten van verbeelding (literatuur) 
en intuitie (kunst) of een aantrekkelijke mix van al deze elementen. Zo 
kan ik de illusie in stand houden, dat ik controle heb over mijn eigen 
leven, 

240

ligteringenderooijligteringenderooij

241
Posing as ... 
chroniqueur / reaDer  
artificial fountains & romctrl

Posing as ... 
chroniqueur / reaDer  
artificial fountains & romctrl ≠ 22



....................................................................

6 _ M.J.F. de Rooij / De Romantische Controle 

en de wereld, hoe beperkt ook naar mijn eigen hand kan zetten en toe-
eigenen. Noem het een zoektocht naar de persoonlijke mythe, die mij 
verzoent met mijn fantoombestaan, een tijdelijke schuilplaats in de liefst 
persoonlijk ingevulde route naar ...... 
Inmiddels, lieve mevrouw, is uw jonge bode boven het negende boekje 
in slaap gesukkeld (ik zal u niet verklappen welk opstel hem deed knik-
kebollen) en heeft mij door zijn zacht gesnurk herinnerd aan de tijd. Hora 
est. De thee wacht in mijn salon, waar ik precies zoals ik mij uw tafel voor-
stel omgeven weet van voor dit moment uitverkoren boeken, openge-
slagen op de bladzijde waar ik een geliefde, of nog niet ten volle door-
gronde passage zal vinden. Ik speel in mijn eentje een select gezelschap, 
dat rouleert van tekst naar tekst, van boek naar boek en vindt steeds een 
andere, een nieuwe lezer in mijzelf. Tot na een in stilte doorgebrachte 
leesronde, het geschrevene gelezen is, de verschillende codes geïnven-
tariseerd zijn, de beleefheden ontmaskerd, de knelpunten aangeroerd, 
en ik een verhaal rijker in willekeur en louter beperkt door de grenzen 
van mijn bibliotheek een nieuwe tafelschikking bedenk. Oude favorie-
ten leggen het af tegen nieuwe verleiders en vasthoudende verleidsters 
en sterven beschaafd en in stilte op de overvolle planken. De nieuwe 
vondsten zullen mij knisperend inwijden in hun geheimen en anderen 
komen door mijn lezende ogen opnieuw tot leven. De volgende ronde 
kan beginnen.

Ik ben nieuwsgierig naar de uitverkoren tafeldames en tafelheren van 
uw tafelronde en hoop snel uw indrukken te vernemen over de praktijk 
van De Romantische Controle. Schrijf mij ook uitvoeriger over het He-
dendaags Sofisme, een verschijnsel dat u terloops in uw vorig schrijven 
introduceerde.

Hoogachtend, 
M.J.F. de Rooij

....................................................................
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dante’s Inferno bewerkt als donald duck-stripverhaal 
(Topolino is de Italiaanse Donald Duck)
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