
“Het labyrint is de juiste weg voor hem, 
die nog altijd vroeg genoeg op zijn bestemming aankomt.” 
Walter Benjamin

Proloog
De inspanning die een gesuggereerde opdracht vraagt, zou toegang kunnen 

verschaffen tot het leren lezen van deze improvisatorische methode van beeldend 
vertellen, die vooral de gevoeligheid van de onderliggende krachten en zwakheden 
van de hedendaagse beschaving blootlegt in een poging, die lijf krijgt, een fl es 
in een boodschap van water, een natte prop in het bericht, ter verdraaiing van de 
conformistische feiten, waartegen kleine constellaties of grotere methodes van 
microklimaatbeheersing een bewustzijn in stand houden waar de onderdelen 
dankzij de volledige kennis van elkanders identiteit een evenwicht zoeken, gebrek 
aan assertiviteit op korte vragen vormt voor de gemeenschappelijke taal van de 
afhankelijkheid geen probleem, ook niet in het meervoud, dat zich in een ander 
hoofdstuk aansluit bij het vraagstuk van de nog ‘echtere’ beeldende taal, de vraag ‘is 
het een vraagstuk?’ noemt bv. hoofdstuk 3, 3 noemt 4, vraag noemt hoofd, zes is acht, 
lik op stuk, en o is tien op tien, de utopische quest naar controle over zelfregulerende 
energie treedt vaker dan vroeger op, buiten het terrein van de alchemie, in de totale 
verkaveling.

Ter zake tot het rondpunt van de catharsis
De suicide sensor is niet eenzaam of alleen, hij staat niet als een buitenaards 

wezen in een mogelijk vijandige wereld. Een zoontje? en een engelbewaarder? vormen 
samen met hem een volledig familiebedrijf, bedreven in actie, ze staan op de scène 
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als één plankenvullende redding, verkleed als misdrijf, die zich bovendien ent (als 
antiparasiet) en camoufl eert in de context. Dan ontstaan er bv. weer speelgoed en 
kunst, tentoonstelling en goed en kwaad, met mis en juist, en ha en ah. Het zoontje 
toont zijn spieren en draagt al een leidersmuts, een kapiteinspet, hij wordt een 
straffe gifspuiter, zijn lichaam is al een volgroeide professionele pesticidepomp, als 
een roeping, het zuurstofmasker van de bange pa is op zijn hoede, de peuter heeft 
geen voeten want papa-kermis heeft er acht. De glasheldere engelbewaarder, baby-
sheriff, gekristalliseerd uit spiritueel vocht, verzacht allerlei agressieve zeden, hij 
schept een schaaltje ongeboren leven, en is tevreden met één stompje been, waarop 
een veer groeit. De ster op zijn helm is een pas ontloken platanenblad dat elke dag 
verschrompelt. De suicide fear sensorist heeft een zendertje voor een constante 
verbinding met de hemelse terroristenleider, elektriciteit wordt afgetapt, elektriciteit 
is een snoepdoos, ich bin, und mein Kasten hat Laden. 

De installatie kan worden geïnterpreteerd als één grote sensor of de uitbeelding 
van de leefwereld van een sensor, wat als een opdracht klinkt, want hoe kunnen we 
ons (via de zichzelf tentoonstellende cultuur) inleven in de fantasie die gelooft dat 
sensoren zich bewust zijn van hun bestaan, of ons inleven in de kriebels van sensoren 
die ogenschijnlijk geen problemen hebben met begrippen als refl ectie, netto-
opbrengst en manifestatiedrang, maar wel vliegensvlug een wonde kunnen leggen 
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op een vinger - een doorgeefl uik kan in tegenovergestelde richting functioneren! - het 
leven ‘verraden’ kennen we, begrijpelijkerwijs, met het gemak van een ontkenning, 
of van een bevestiging in de kordate zone van het opdringerige klimaat waar 
communicatie graag communiceert over communicatie, maar nooit te biecht gaat in 
een dieper ritueel, in hoge warme luchtlagen of in kleine posttraumatische stofdeeltjes 
op het werkvlak, perfect gedeeld leed geeft evenwaardige proporties blijdschap, 
techniek staat dicht bij de media, de media staat dicht bij de mens, kom staat dicht 
bij com (de oude spelling behoudt haar digitale startblokken) de religie ligt onder een 
nieuw geloof, ze ligt in de communie van een nieuw belang, in de lade van de tafel 
liggen aantekeningen – liegt een plan – waarop een constructie uitgetekend staat van 
een tafel die met één poot trapt naar voorbijgangers, werken voor een sensor betekent 
activeren, maar verraad een vraag inblazen omdat je ontdekt hebt dat je haar leven 
kunt inblazen – uit ondervinding concludeer ik dat leven blazen is - is een dun idee 

die de ademende verwondering misbruikt om een creatie te kunnen stelen, met in het 
achterhoofd een voorhoofd, gemeenschappelijke plaats voor patenten en inwisselbare 
schijnheiligheid, die een stap vooruitzet als een sensor een stap terugzet, bij bv. zoveel 
menselijke culturele interesse, elk voorbeeld vervult de natuurlijke wens van een 
‘begrip’ en de gekwalifi ceerde functie van een geëngageerd gevoelig oog, het apparaat 
is gespecifi ceerd, het heeft een serienummer, de datum is geijkt en het ijkingnummer 
bekend, de geldigheidsdatum zonder zelfkennis of opleiding wordt het toneel van 
speculatie, want het ‘onbemand’ apparaat overtreedt de wetten van plaats, data, feiten 
van de mens.

Figuratief kun je bij dit beeld uitgaan van een didactische fi guur, a possible 
suicide self-terrorist lampadaire (sensor), die in een uiterste staat van waakzaamheid 
en afwachting een stoere en overmoedige positie inneemt, een halt-stop-start-pose 
om toe te slaan in het hart van de aandacht. En als hij toeslaat bestaat zijn plotse 
uithaal uit niet meer dan een onverwachte, meer onverwachtse dan dappere tik tegen 
het lampje dat de zaal verlicht, een wolk van ocharme-weinig-charme, en terwijl het 
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dapper verder brandend lichtje heen en weer zwaait keert de stoerdoener onmiddellijk 
terug tot zijn gezwollen houding van ingehouden beheersing, verkleed als argwanende 
kermismolen, doch goed gerestaureerd met de portretkunstige passie voor historie 
en succes van erfgoed, het psychologische moment van de aanval wordt zorgvuldig 
berekend, uitgekozen spieren, parate organen, mogelijke bompakketten, camoufl age, 
technocratische stilte, vluchtauto met ontsnappingsroute, tactiek, verstopping en 
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vrouwelijke weelde, voorsprong en voelsprieten vormen één zwijgend geheel, de 
materiële en inhoudelijke fi guur vormt één wezen, één god één, monoclitoris, of 
gewoon monolithisch, en een juist aangebrachte rol toiletpapier, die erg opzichtig 
is in de buik van deze hallelujafi losofi e, maar dus verdwijnt in het samenspel van de 
balancerende extroverte mede-attributen, mag je als de agenda van de inwendige 
schepper beschouwen, en in een identieke schaduw van de eerste rol kun je een 
dubbele agenda vermoeden, schepper en sensor verworden, herschepper en een beeld 
naar zijn gelijkenis zijn in vergadering, de sluwheid van onmiskenbare eerlijkheid in 
de aperte leugen, of de volle waarheid van onze inzet – fl ash back: opus operandi, de 
daad van het werken, herhaalt zich en resulteert: Collectief Ontslag –, het proces, dat 
zich vanaf de geboorte niet in één deontologische tel kan tonen, toont zich dus in de 
sfeer van wachten, aftellen, het betrekt de volledige omgeving bij zijn globale staat 
van pauze, en in die spanning suggereert het een opbeurend feit, want elke artistieke 
redenering heeft behoefte aan animatie, de ‘kennelijke’ gebeurtenis, de aankondiging 
van een explosie met voorspelbare rampzalige gevolgen, is in eerste humane instantie 
niet meer dan een tik van een klok, die staat ligt of valt voor een idee dat rondhuppelt 
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als een ingeving, of als een metaforisch besef, het semantische licht of de wijsheid, 
die de kinderlijke vraag stelt of de coherente betekenis (der dingen) niet in slaap 
gevallen is terwijl de tekst verder snurkt, want buiten de ambitieuze muren van het 
instituut wordt een steeds actiever sleutelwoord ‘gelijktijdigheid’ alomtegenwoordig, 
met verschrikkelijk geduld en getemperd gezoem neemt het ‘engagement’ telkens 
opnieuw dezelfde versteende houding aan van het oeroude weten van het ingeslapen 
bewustzijn, in de hoop op positieve spierversterkende verandering, wachtend op 
het defi nitieve signaal, om de aanslag af te blazen of uit te voeren, in een accidenteel 
‘plots’, als een operatie die klaarstaat/stond om de gekwetsten te repareren, herstel 
organiserend, door wij mensen, met klacht vuur borstels en hoop de syntaxis 
vermijdend, en we begrijpen het, we modderen verder in de droogte, we spannen ons 
in tussen meridianen en in de nattigheid, in wil en multinationale landenploegen, 
we drommen en dromen, persen lucht en verrassing in zonnewendes en ijstijden, met 
sterspelers in het fi rmament, de welvaart verlangt zijn deelnemers. Mens. Omdat 
achter mens een punt staat wil dit niet zeggen dat hij voor zijn geboorte al in goede 
gezondheid verkeerde. 

(De meubels van de weefselkunde vliegen uit de histologische ramen.)

Addendum
Bij alles wat ik maak en toon, hoop ik de gedachte over te brengen dat iedereen die 

creëert en actief is in een genoegen en een vreugde, ondertussen ook leed en ongeluk 
berokkent aan (on)bekende derden (en vierden... onwaarneembare vijfden), nu en later, 
dichtbij en ver rond het nu, vooral in de andersoortige tijd, buiten de logische lineaire 
samenhang van tikkende seconden, oor-, oogzaak en gevolg. 

Zoals hopelijk ons beperkt menselijk inzicht, dat schonere prioriteiten had kunnen 
koesteren, ons dit nog op ‘tijd’ ter kennis zal brengen, is het bestaan in samenhang een 
ander ding - geruststellender dan de existentie waarvan wij ons bewust zijn.
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