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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Mario Cerolli: Adam en Eva, 1964.
2 × 1,50 m.
Catalogo 2; La Tartaruga, Rome, februari 1965.
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Motto
WHAT CONFRONTS US, AT

Waarmee wij op dit ogenblik ge-

THE PRESENT TIME,

konfronteerd worden,

IS AN IMMENSE PROBLEM IN

is een immens probleem van pro-

PROGRAMMING:

grammering:

A PRODUCTION NUMBER

een productie-nummer waarvan

SUCH AS THIS OLD WORLD OF

deze oude wereld maar zelden

OURS SELDOM WITNESSED.

getuige was.

TO SAY THAT MAN MUST

Te zeggen dat de mens het stuk

FIRST WRITE THE PLAY

eerst moet schrijven

BEFORE HE CAN ENACT IT

voordat hij het kan uitvoeren

IS TO MISS THE POINT:

is de essentie niet vatten:

HE IS WRITING THE PLAY

hij schrijft het stuk nu, terwijl hij

NOW, AS HE LIVES IT,

het leeft,

A ‘PSYCHODRAMA’ SUCH AS

een ‘psychodrama’ zoals Moreno

MORENO NEVER CONCEIVED.

zich nooit voorstelde.

THE SIMPLE FACT IS THAT

Het is een eenvoudig feit dat de

THE DENOUEMENT

ontknoping

CAN BE UNFOLDED ONLY AS

slechts kan volgen als het gordijn

THE CURTAIN RISES

opgaat

ON THE NEXT ACT OF THE

voor het volgende bedrijf van het

CYCLODRAMA

cyclodrama

AND MAN IS FORCED TO

en de mens is gedwongen

CREATE A PLANETARY

een planetaire betekenis te

MEANING

scheppen

IN ORDER TO FIND OUT

teneinde uit te vinden waar het

WHAT IT IS ALL ABOUT.

allemaal om gaat.

OLIVER REISER,

The Integration of Human Knowledge, 1958.
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Préambule
Overwegende, dat erkenning van de inhaerente waardigheid en van de gelijke en
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is
voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens
geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld
hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van
meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is
verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
Overwegende, dat het van het hoogste belang is, dat de rechten van de mens
beschermd worden, door de supprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen
worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en
onderdrukking;
Overwegende, dat het van het hoogste belang is, de ontwikkeling van
vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun
vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde
van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben
bevestigd, en besloten hebben, sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard
in groter vrijheid te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig
verbonden hebben om in samenwerking met de Organisatie van de V.N., overal de
eerbied voor en de inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden te bevorderen;
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Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van
deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;
Op grond daarvan proclameert de ALGEMENE VERGADERING DEZE UNIVERSELE
VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS als het gemeenschappelijk door alle
volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de
gemeenschap, met deze Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven, door
onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en
door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten
algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren
van Staten, die Lid van de V.N. zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die
onder hun jurisdictie staan:

Artikel 1.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van
broederschap te gedragen.

Artikel 2.
(1) Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
(2) Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of
internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort,
onverschillig of het een onafhankelijk-, trust-, of niet-zelfbesturend gebied
betreft, danwel of er een andere beperking van de souvereiniteit bestaat.

Artikel 3.
Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4.
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel
in iedere vorm zijn verboden.
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Artikel 5.
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing.
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Artikel 6.
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden
voor de wet.

Artikel 7.
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke
bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen
iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een
dergelijke achterstelling.

Artikel 8.
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke
instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten, hem toegekend
bij Grondwet of wet.

Artikel 9.
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10.
Een ieder heeft in volle gelijkheid rechtop een eerlijke en openbare behandeling van
zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het
vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11.
(1) Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor
onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen
wordt in een openbare rechtzitting, waar bij hem alle waarborgen, nodig voor
zijn verdediging, zijn toegekend.
(2) Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp
op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of
internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip,
waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere
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straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare
feit van toepassing was.

Artikel 12.
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke
aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige
aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting
heeft een ieder
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recht op bescherming door de wet.

Artikel 13.
(1) Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de
grenzen van elke Staat.
(2) Een ieder heeft het recht, welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten
en daarnaar terug te keren.

Artikel 14.
(1) Een ieder heeft het recht om in andere landen een asyl te zoeken en te genieten
tegen vervolging.
(2) Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolgingen
wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de
doeleinden en beginselen van de V.N.

Artikel 15.
Een ieder heeft recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn
nationaliteit worden ontnomen, noch het recht ontzegd, van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16.
(1) Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben
mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin
te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het
huwelijk en bij de ontbinding er van.
(2) Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming
van de aanstaande echtgenoten.
(3) Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij
en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17.
(1) Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

Randstad 11-12

(2) Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18.
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede
de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn
particuliere leven, zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen
ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en het onderhouden van de
geboden en voorschriften.
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Artikel 19.
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de
vrijheid zonder inmenging een mening te koesteren en door alle middelen en ongeacht
grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20.
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te behoren.

Artikel 21.
(1) Een ieder heeft recht, deel te nemen aan het bestuur van zijn land, direct of door
middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
(2) Een ieder heeft het recht, op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de
overheidsdiensten van zijn land.
(3) De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze
wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden
zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime
stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van stemmen
verzekert.

Artikel 22.
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid, en
heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale
samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de
betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn
voor zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
vervolg z.o.z.

Frankrijk
Gaston Chaissac, schoenmaker uit de Vendée.
‘Men zegt dat ik gek ben maar het ziet er niet naar uit dat men mij daarom als een
arme ontoerekeningsvatbare ziet want men vindt me niet alleen belachelijk maar ook
laakbaar. Ik heb zelf enorm veel handtekeningen en werkjes aan kinderen gegeven,
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maar de pastoors en leraren namen die vaak in beslag om ze te kleineren en
verscheuren. Het is vooral de jonge plattelandsjeugd die mijn lamentabele situatie
allerkomiekst vindt. Maar ik ben liever de dorpsgek dan de voyeur van het dorp.’
‘Die eindjes leer die me van mijn povere schoenmakersaktiviteiten zijn overgebleven,
die spade op de vuilnisbelt gevonden waarvan ik een masker heb gemaakt, zonder
mijn huismasker te vergeten.’
Uit Gilles Ehrmann: Les inspirés et leurs demeures. Le Temps, Parijs, 1962.
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Artikel 23.
(1) Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en
gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
(2) Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke
arbeid.
(3) Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige
beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke
beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden
aangevuld.
(4) Een ieder heeft het recht, vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te
sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24.
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke
beperking van de arbeidstijd en op periodieke vacanties met behoud van loon.

Artikel 25.
(1) Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke
sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid,
ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis
aan bestaansmiddelen ontstaan ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk
van zijn wil.
(2) Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al
dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26.
(1) Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat
het lager en beginonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn.
Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden
gesteld. Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder, die daartoe
de begaafdheid bezit.
(2) Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid
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en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen
en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van
de vrede
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steunen.
(3) Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe, de soort van opvoeding en
onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27.
(1) Een ieder heeft het recht, vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de
gemeenschap, te genieten van kunst en deel te

Per Olof Ultveldt (Zweden), Niki de Saint Phalle (Frankrijk) en Jean Tinguely (Zwitserland): SHE.
Tentoongesteld zomer '66 in het Museum voor Moderne Kunst, Stockholm. De mogelijkheid de 27
nieter lange vrouw-kathedraal in het Amsterdamse Stedelijk Museum tentoon te stellen, werd door
de direktie van dit gemeente-museum afgeslagen. Drie verdiepingen, koepels in buik en borsten.
Glijbaan in zwartwit geschilderd been, tentoonstelling kunstwerken in andere been. In éen arm een
nonstop Greta Garbo-filmprogramma. Bij binnenkomst een vijver met goudvissen. In éen van de
borsten een planetarium. In haar hart een man zittend voor een t.v.-apparaat, golven uitzendende een veelvoud van handen knuffelt hem. In de buik een frisdrankbar. Andere apparaturen: een
liefdeshoek, een uitkijktoren en een openbare telefoon. Eén bezoeker woedend: een Amerikaan die
dacht een tentoonstelling ter ere van Koningin Christina te bezoeken.
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hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
(2) Een ieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen
voortspruitend uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij
heeft voortgebracht.

Artikel 28.
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en
internationale orde, dat de rechten en vrijheden in deze Verklaring genoemd, daarin
ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29.
(1) Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en
volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
(2) In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen
zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend
ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en
vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de
moraliteit, openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische
gemeenschap.
(3) Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd
met de doeleinden en beginselen van de V.N.

Artikel 30.
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke
Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te
ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van
een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties aanvaard en geproclameerd.
Na deze historische daad te hebben verricht, deed de Alg. Vergadering een beroep
op alle Leden der V.N. om aan de tekst der Verklaring bekendheid te geven en ‘er
voor zorg te dragen dat zij worde verspreid, vertoond, gelezen en behandeld,
voornamelijk in scholen en andere inrichtingen van opvoedkundige aard, zonder
onderscheid op grond van de politieke status van landen of gebieden.’
De officiële tekst der Verklaring is verkrijgbaar in de vijf officiële talen der V.N.
nl. in het Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans.
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De Nederlandse vertaling werd goedgekeurd door de Nederlandse Regering.
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Alexander Trocchi
De onzichtbare opstand van een miljoen geesten
En als nog iets hels, werkelijk vervloekt is in onze tijd, dan is het wel ons
artistieke gepriegel met vormen, in plaats van ons te gedragen als
slachtoffers op de brandstapel, die tekens geven door de vlammen heen.
*

ANTONIN ARTAUD

Opstand is begrijpelijk impopulair. Zo gauw hij omschreven wordt, heeft hij zijn
eigen beperking uitgelokt. De voorzichtige mens zal zijn eigen definitie vermijden,
die in feite zijn doodvonnis is. Bovendien is het een begrenzing.
Wij hebben niet te maken met de coup-d'état van Trotsky en Lenin, maar met de
coup-du-monde, een overgang die ingewikkelder en wijdvertakter moet zijn dan de
andere, en daarom geleidelijker en minder spectaculair. Onze methodes zullen
verschillen al naar gebeurtenissen die betrekking hebben op hier en nu, daar en dan.
Politieke opstand is en moet ondoeltreffend zijn juist omdat die moet ontbranden op
het overheersende niveau van het politiek apparaat. In een ruimere kontekst is het
een anachronisme. Intussen kunnen wij ons - met de wereld aan de rand van de
ondergang - niet veroorloven op de massa te wachten. Noch om met die massa te
twisten.
De coup-du-monde moet in ruime zin cultureel zijn. Met zijn duizend technici
maakte Trotsky zich meester van viaducten en bruggen, telefooncentrales en
krachtstations. De politie, slachtoffers van conventie, droeg het hare bij aan zijn
briljante onderneming, door de oude mannen in het Kremlin te bewaken. De laatsten
had-

*

Le Théâtre et son Double, Gallimard, Oeuvres Complètes.
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den niet de soepelheid van geest om te begrijpen, dat hun eigen aanwezigheid daar
op de traditionele zetel in de regering niet ter zake deed.
De geschiedenis had hen buitenspel geplaatst. Trotsky had de spoorwegen en de
krachtstations, en de ‘regering’ was afdoende uit de geschiedenis verwijderd door
haar eigen bewakers.
De culturele opstand moet zich dus meester maken van het netwerk van de expressie
en de krachtcentrales van de geest. De intelligentie moet zelf-bewust worden, moet
zich haar eigen kracht gaan realiseren, en, moet, op wereldomvattende schaal, functies
overschrijden die niet langer geschikt zijn, en die durven aanwenden. De geschiedenis
zal de nationale regeringen niet ten val brengen, maar ze voorbijstreven. De culturele
opstand is de noodzakelijke ondergrond, de hartstochtelijke grondslag van een nieuwe
orde der dingen.
Wat bereikt moet worden heeft geen lichamelijke dimensies, noch een toepasselijke
tijdelijke kleur. Het is geen arsenaal, geen grote stad, geen eiland, noch een landengte
zichtbaar vanaf een toppunt in Darien. Uiteindelijk is het natuurlijk ook al deze
dingen, alles wat er is, maar alleen terloops, en onvermijdelijk. Waar wij ons meester
van moeten maken - en ik richt mij tot die ene miljoen, overal en elders die in staat
zijn direkt waar te nemen wat ik bedoel, een miljoen potentiële ‘technici’ - dat zijn
wijzelf. Wat nu, vandaag en morgen moet plaats vinden in die wijd verspreide maar
vitale middelpunten van de ervaring, is een openbaring. In deze tijd, die zo vaak
wordt gezien als de eeuw van de massa, zijn we druk bezig te vervallen in de gewoonte
om de geschiedenis en de evolutie te zien als iets, dat meedogenloos verder gaat,
ophoudt zonder dat we er iets aan kunnen doen. Het individu heeft een diep gevoel
van zijn eigen impotentie wanneer het zich de onmetelijkheid bewust wordt van de
betrokken krachten. Wij, de overal aanwezige scheppende mensen, moeten deze
verlammende houding verwerpen, en de menselijke ontwikkeling beheersen door
controle te krijgen over onszelf. We moeten de conventionele fictie van ‘de
onveranderlijke menselijke natuur’ verwerpen. Een dergelijke bestendigheid bestaat
in feite nergens. Er is alleen het worden.*

*

De ‘prise de pouvoir’ van een avant-garde is klaarblijkelijk slechts een eerste stap naar een
grotere en meer universele beweging, en men moet niet vergeten dat onze groep van
oorspronkelijke medewerkers ‘ne pourra réaliser son projet qu'en se supprimant... ne peut
effectivement exister qu'en tant que parti qui se dépasse lui-meme’. (Bijvoegsel van de Franse
versie)
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Organisatie, controle, revolutie: ieder van de miljoen individuen tegen wie ik spreek,
zal op zijn hoede zijn, zal het - met een rustig geweten - alles behalve onmogelijk
vinden om zich zelf te identificeren met welke groep dan ook, onverschillig de naam
van deze groep. Zo hoort het te zijn. Maar tegelijkertijd is het de reden van de overal
heersende impotentie in de intelligentie ten opzichte van gebeurtenissen, waar niemand
in het bijzonder verantwoordelijk voor kan worden genoemd, een gapende stroom
van bloedige rampen, het natuurlijke resultaat van dat complex van ontwikkelingen,
voor het grootste gedeelte onbewust en ongecontroleerd, die de geschiedenis van de
mens uitmaken. Zonder organisatie is gezamenlijke actie onmogelijk; de kracht van
individuelen en kleine groepen valt uiteen in duizend en één kleine onsamenhangende
protestacties... een manifest hier, een hongerstaking daar. Dergelijke protesten zijn
bovendien gewoonlijk gebaseerd op de veronderstelling dat sociaal gedrag intelligent
is; de stempel van hun doelloosheid. Wanneer verandering zin wil hebben, zal de
mens hoe dan ook moeten samen werken in de sociale situatie. En het is onze
overtuiging, dat er al een kern bestaat van mensen, die, als ze zich er geleidelijk en
bij wijze van proef toe zetten, in staat zijn een idee te verwezenlijken, dat nieuw is
en vol toekomstmogelijkheden: de wereld wacht op hun handreiking.
We hebben elke gedachte aan een frontale aanval al verworpen. Geesteskracht
kan brute stoffelijke krachten in een open slag niet weerstaan. Het is meer een kwestie
van duidelijk en zonder vooroordeel nagaan wat de krachten zijn die zich in de wereld
voordoen en uit welke wisselwerking de toekomst zal moeten aanbreken; en dan, in
alle rust, zonder verontwaardiging, door een soort mentale jiu-jitsu die wij kennen
bij de gratie van intelligentie: wijzigen, verbeteren, besmetten, ombuigen, omkopen,
wegvreten, overvleugelen... inspireren, datgene wat we zouden kunnen noemen de
onzichtbare opstand. Het zal over de mensenmassa komen, als het zover is, niet als
iets waar ze voor hebben gekozen, gestaakt, of gevochten, maar als de verandering
van het jaargetijde;
zij zullen zichzelf vinden in, en gestimuleerd voelen door, de situatie, eindelijk
gebruik makend van de mogelijkheid zich daarbinnen en
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daarbuiten thuis te voelen.
In beginsel is er geen duidelijk productieprobleem in de moderne wereld. Het
urgente probleem van de toekomst behelst de distributie van datgene wat nu
(on)geordend is, uitgaande van het economische systeem dat in een bepaald gebied
overheerst. Globaal gezien is dit een administratief probleem, dat ten slotte alleen
opgelost zal worden, als de economische en politieke rivaliteiten zichzelf te boven
zijn gekomen. Niettemin wordt het nu overal zichtbaar dat distributieproblemen op
zeer efficiënte en economische manier worden behandeld op wereldniveau door een
internationale organisatie als de Verenigde Naties (voedsel, medicijnen etc.) en deze
organisatie heeft de vele nationale regeringen al ontheven van sommige van hun
functies. Er is niet veel verbeelding voor nodig om in dit soort overdracht het begin
te zien van het eind van de natie-status. Wij zouden altijd alles moeten doen wat in
ons vermogen ligt om het proces te versnellen. Intussen kan het naamloze miljoen
haar aandacht vestigen op het probleem van ‘de vrije tijd’. Het grootste deel van wat
gewichtig genoemd wordt ‘jeugdcriminaliteit’ is het niet-gearticuleerde antwoord
van een jeugd, die met zijn vrije tijd geen raad weet. De wreedheid die er mee gepaard
gaat is een direct gevolg van de vervreemding van de mens van zichzelf, voortkomend
uit de Industriële Revolutie. De mens heeft vergeten hoe hij kan spelen. En wanneer
men de inhoudsloze taken bedenkt waarmee iedereen in het industriële milieu zich
heeft verenigd, en het feit dat de opvoeding steeds meer technologisch is geworden,
en voor de gewone man niet meer dan een onderzoek naar zijn geschiktheid voor
een ‘baantje’, dan kan men toch moeilijk verbaasd zijn dat de mens verloren is. Hij
is bijna bang voor nog meer vrije tijd. Hij verlangt ‘overuren’ en heeft een latente
vijandigheid tegenover automatisering. Belemmerd in zijn creativiteit, wordt hij
volkomen buiten spel gezet. Hij moet geamuseerd worden. De vormen die overheersen
in zijn werk worden verplaatst naar zijn vrije tijd, die steeds meer gemechaniseerd
wordt; op die manier wordt hij uitgerust met machines om te worstelen met vrije tijd,
die machines hem hebben bezorgd. En om dit alles goed te maken, om de
psychologische slijtage van onze technologische eeuw te verlichten, bestaat er, in
een woord, AMUSEMENT.
Als onze man na de dagtaak gespannen en vermoeid van de lopende band komt
in datgene wat zonder een schijntje ironie ‘de vrije tijd’ wordt genoemd, waarmee
wordt hij dan geconfronteerd?
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In de bus naar huis leest hij een krant, die identiek is aan de krant van gisteren, in
die zin dat dezelfde elementen opnieuw in elkaar zijn geflanst... vier moorden, dertien
rampen, twee revoluties, en ‘iets dat lijkt op een aanranding’... wat ook weer precies
hetzelfde is als in de krant van de vorige dag... drie moorden, negentien rampen, een
contrarevolutie, en nog iets gruwelijks... en tenzij hij een uitzonderlijk mens is, een
van onze miljoen potentiële technici, zal het in de plaats daarvoor komende plezier
dat hij ontleent aan het ronddolen in die wreedheid en wanorde, voor hem het feit
verdoezelen, dat er niets nieuw is van al dat ‘nieuws’ en dat het feit dat hij het
dagelijks bij houdt, niet zal leiden tot een verruiming van zijn bewustzijn van de
werkelijkheid, maar tot een gevaarlijke bewustzijnsvernauwing, naar een soort mentaal
proces dat meer gemeen heeft met de speekselafscheidingen bij de honden van Pavlov
dan met het subtiele van de menselijke intelligentie.
De hedendaagse mens verwacht te worden geamuseerd. Zijn actieve deelname
bestaat bijna niet. Kunst, wat dat dan ook is, is iets waar de meerderheid zelden over
nadenkt, iets dat bijna belachelijk is en waartegen men soms zelfs met trots een
houding aanneemt van een hardnekkige onverschilligheid. Deze bedroevende stand
van zaken wordt onbewust nog bekrachtigd door de hardnekkige platvloersheid van
onze culturele instituten. Musea zijn ongeveer even lang open als kerken, hebben
dezelfde schijnheilige geuren en stiltes, en een snobistische aanmatiging die geestelijk
rechtstreeks in strijd is met de levende mens, die er zijn werk heeft hangen.
Wat hebben die stille gangen te maken met Rembrandt en de bordjes ‘Niet Roken’
met Van Gogh? Buiten het museum wordt de gewone man op een afdoende manier
buiten die eigen stimulerende invloed van de kunst gehouden, door de mode van het
makelaarssysteem, dat, toevallig, maar uit economische noodzaak, veel meer te
maken heeft met het opduiken en ontstaaan van zogenaamde ‘kunstvormen’, dan
algemeen wordt aangenomen. Kunst kan geen noemenswaardige betekenis hebben
voor een samenleving die een scheiding maakt tussen het leven en de kunst en die
uit een soort eerbied kunstprodukten verzamelt als pre-historische gebeentes. De
kunst moet het leven bezielen. Wij zien een situatie onder ogen, waarin het leven
voortdurend vernieuwd wordt door de kunst, een situatie ontstaan uit verbeelding en
hartstocht om ieder individu te inspireren creatief te reageren, om van elke daad een
creatie te ma-
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ken. Wij zien het onder ogen. Maar wij zullen het zelf, nu, moeten creëren. Want het
bestaat niet.
De huidige situatie zou niet in scherper contrast kunnen staan. De kunst verdooft
het leven; wij zijn getuige van een situatie waarin het leven voortdurend door de
kunst ontzield wordt, een situatie waarvan op een sensationele en corrupte manier
een verkeerde voorstelling wordt gegeven om ieder individu te inspireren tot een
afgezaagde en passief gerichte reactie, om van elke handeling een banale en
automatische inwilliging te maken. Wil een kunstwerk ook maar worden opgemerkt
door de doorsnee mens, die ontmoedigd is, rusteloos en zonder concentratievermogen,
dan zal het moeten wedijveren met de aanblik. Het moet niets voorstellen, dat in
beginsel ongewoon of verrassend is; het publiek moet zich gemakkelijk en zonder
reserve kunnen identificeren met de protagonist, om zelf de teugels stevig in handen
te kunnen houden op de emotionele glijbaan en over te schakelen op
afstandsbediening. Wat er gebeurt is meevoelen op een zeer voor de hand liggend
niveau, blind en kritiekloos. Voor zover ik weet was Brecht de eerste die de aandacht
vestigde op die methode van acteren, die erop gericht is om bij een publiek een soort
meevoelen te veroorzaken ten koste van het inzicht. Het was om deze verwarde
tendens van het moderne publiek te weerleggen, om duidelijk te maken, dat hij zijn
‘afstandstheorie’ van acteren formuleerde, een methode die geschikt was om te
inspireren tot een meer actieve en kritische vorm van deelname. Jammer genoeg
heeft Brecht's theorie geen noemenswaardige invloed gehad op het populaire
amusement. De levende lijken zijn er nog steeds; de vertoning wordt opzienbarender.
Om een epigram van een vriend van me aan te halen: Si nous ne voulons pas assister
au spectacle de la fin du monde, il nous faut travailler à la fin du monde du spectacle.*
Een dergelijke kunst die serieus genoemd mag worden raakt die algemene
hedendaagse cultuur alleen door de mode-industrie en de reclame, en jarenlang is
zij besmet door de met deze ondernemingen samenhangende alledaagsheid. Voor de
rest staan de litteratuur en de kunst zij aan zij met de gemechaniseerde populaire
cultuur en hebben er, behalve in een toevallige film hier of daar, weinig invloed op.
Alleen in de jazz, die haar spontaniteit en vitaliteit

*

Notes editoriales d' Internationale Situationiste, december 1959. Vrije bewerking van het
origineel.
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voortkomend uit de recente beginperiode heeft behouden, kunnen we een kunst
waarnemen die op een natuurlijke manier voortkomt uit een creatieve omgeving.
Maar verder ontwikkelde vormen vertonen al de neiging verward te worden met het
oorspronkelijke. In Engeland zien wij bijvoorbeeld al de absurde manie van de ‘trad’;
een herhaling van wat er in het begin van de twintiger jaren in New Orleans gebeurde,
eenvoudig, vanzelfsprekend, overschaduwt haast helemaal de levende traditie van
de periode na Charlie Parker.
Al tijden lang hebben de beste kunstenaars en grootste geesten over de hele wereld
de kloof betreurd tussen kunst en leven. Het zijn gewoonlijk dezelfde mensen die in
hun jeugd in opstand kwamen en die ergens in hun middelbare leeftijd onkwetsbaar
zijn geworden door het ‘succes’. Het individu is machteloos. Het is onvermijdelijk.
En de kunstenaar heeft een diep gevoel van zijn eigen onmacht. Hij is gefrustreerd,
zelfs verbijsterd. Zoals in het werk van Kafka, dringt dit beangstigende gevoel van
vervreemding in zijn werk door. Het is zeker dat de minst ontziende aanval op de
conventionele cultuur werd gelanceerd door Dada aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog. Maar de gebruikelijke verdedigingstechnieken lieten al gauw van zich
horen: de drollen van de ‘anti-kunst’ werden in alle ernst ingelijst en opgehangen
naast de ‘School van Athene’; daarbij onderging Dada de kastratie volgens het boekje
en werd snel veilig begraven in de geschiedenis, gewoon als weer een andere
beweging in de kunst. Het is een feit, dat hoewel Tristan Tzara et alii op een vaardige
manier konden wijzen op de sjanker in de staat, een satirisch licht konden werpen
op de schijnheiligheid die van de baan moest worden geveegd, zij geen scheppend
alternatief naar voren brachten t.o.v. de bestaande sociale orde. Wat moesten wij nog
doen nadat we een snor op de Mona Lisa hadden geschilderd? Wilden we wel echt
dat Genghis Khan zijn paarden in het Louvre stalde? En wat dan nog?
In een recent essay van Arnold Wesker,* dat precies slaat op deze kloof tussen
kunst en populaire cultuur en op de mogelijkheid tot herstel, verwijst hij naar de
dreigende staking van 1919 en naar de toespraak van Lloyd George. Deze staking
had de regering ten val kunnen brengen. De eerste minister zei: ‘...u zult ons verslaan.

*

The Secret Reins, (centre 42) Encounter No. 102, Maart 1962. Alle citaten van Wesker en
Lloyd George zijn uit dezelfde bron afkomstig.
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Maar wanneer u dat doet hebt u dan ook aan de konsekwenties gedacht? Deze staking
zal in strijd zijn met de regering van het land en zal, wanneer die succes heeft, een
constitutionele crisis van de grootste omvang verhaasten. Want wanneer er in een
staat een kracht opkomt die sterker is dan de staat zelf, dan zal zij klaar moeten zijn
om de functies van die staat over te nemen. Mijne heren, hebt u dit overwogen, en
zo ja, bent u klaar?’
Zoals we weten, waren de stakers niet klaar. Wesker voegt er aan toe: ‘De
buitenkant is een beetje verschoven, sommige mensen hebben fortuin gemaakt uit
het protest en ergens zit een leger van Lloyd Georges tevreden te grinniken over de
situatie... Ieder protest is toegestaan en om ieder protest wordt geglimlacht want het
is bekend dat zowel de economische als de culturele macht in dezelfde donkere en
veilige hoek te vinden is, en deze verborgen kennis is de werkelijke wanhoop van
de kunstenaar en de intellectueel. We zijn verlamd door deze kennis, wij protesteren
zo vaak, maar in feite is de hele culturele situatie - vooral links - er een van ontzag
en onaantastbaarheid. Ik ben er zeker van dat het deze verborgen kennis was, die op
zo'n grote schaal een achteruitgang veroorzaakte in de culturele activiteiten van de
dertiger jaren - niemand wist eigenlijk wat hij moest doen met de ploerten. Zij waren
almachtig, vriendelijk, en verleidelijk. De kiem werd aangebracht en doorgegeven
door degenen die het minst verdacht waren; en deze zelfde kiem veroorzaakt en is
al bezig te veroorzaken, het verval in onze nieuwe culturele opleving tenzij... tenzij
er een nieuw systeem wordt gevormd, waarin wij, die er mee te maken hebben, een
voor een de verborgen teugels kunnen verwijderen.’
Alhoewel ik Wesker's essay tegen het eind teleurstellend vond, bevestigt het voor
mij wel dat er in Engeland en elders groepen van mensen zijn, die werkelijk bij het
probleem zijn betrokken. Zoals we hebben gezien, is de politiek-economische structuur
van de westerse samenleving van dien aard, dat de middelen van de creatieve
intelligentie verstrikt raken in de machtsmiddelen, en wel op zo'n manier, - het eerste
wordt niet alleen weerhouden om wat dan ook te beginnen, - dat het alleen tot
overeenstemming komt op bevel van machten (gevestigde belangen) die er in principe
vaak antipathiek tegenover staan.
Wesker's Centre 42 is een doeltreffende poging om deze verhouding te wijzigen.
Ik zou hier direct aan toe willen voegen dat ik het in principe
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niet oneens ben met Wesker. Mijn belangrijkste kritiek op zijn project (en ik moet
bekennen dat mijn kennis in deze hiervan in feite erg vaag is) is dat het beperkt en
nationaal* gericht is en dat dit zijn weerschijn vindt in zijn analyse van de historische
achtergrond. Hij noemt bijvoorbeeld de productie van 1956 van Osborne's Look Back
in Anger als de eerste mijlpaal in ‘onze nieuwe culturele bloei’. Een ernstig tekort
aan historisch perspectief, de bekrompenheid van zijn visie... deze feiten tonen, naar
ik vrees, een soor kerk-bazaar filosofie aan, die aan het hele project ten grondslag
schijnt te liggen. Net als bij handwerkjes, zou kunst zich ook niet moeten instellen
op een betaling. Wesker verlangt een traditie ‘die niet zal moeten rekenen op financieel
succes om te kunnen voortbestaan.’ En zodoende bleef hem niets anders over dan
de bescherming van de vakbonden te zoeken en is hij een serie culturele festivals
gaan organiseren onder hun auspiciën. Daar ik niets heb tegen dergelijke festivals,
bracht de noodzaak van Wesker's oorspronkelijke stelling mij er toe, aanbevelingen
te verwachten voor actie op een veel fundamenteler niveau. Zeker, een dergelijke
gang van zaken zal ons niet ver brengen om te begrijpen wat hij zo blijmoedig
aanduidt als ‘de verborgen teugels’. Ik geloof niet dat ik overdreven voorzichtig ben,
als ik beweer dat 'n bepaald iets, veel minder alledaags dan een beroep op de openbare
geestesgesteldheid van die of die groep, van beslissende invloed zal zijn op de
veelomvattende verandering die wij voor ogen hebben.
Hoe dan ook, op één punt in het toch wel interessante essay, haalt Wesker Raymond
Williams aan. Ik vraag me af hoe Wesker het volgende kan citeren en dan nog
erkenning hoopt te vinden.
‘Het gaat er niet om wie de kunst zal beschermen, maar welke vormen er mogelijk
zijn, waarin de kunstenaar zijn eigen uitdrukkingsmiddel zal beheersen, en wel
zodanig dat dit veel meer verband houdt met een gemeenschap dan met een markt
of een sponsor.’
Het zou natuurlijk gevaarlijk zijn net te doen of men Mr. Williams begrijpt op
basis van een dergelijke beknopte uiteenzetting. Ik kan alleen zeggen dat, voor zover
het mezelf en mijn deelgenoten in Europa en Amerika betreft, de belangrijkste regel
in bovengenoemde zin is: ‘de kunstenaar zal zijn eigen uitdrukkingsmiddel beheersen’.
Wan-

*

Ik geloof dat het internationale overleg gestart is sinds dit artikel werd geschreven. Mijn
kritiek is echter nog van toepassing.
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neer zij deze beheersing bereiken, zal hun ‘relatie tot de gemeenschap’ een belangrijk
probleem vormen, dat wil zeggen, een probleem waarvan de formulering en de
oplossing is waar te nemen op een creatief en intelligent niveau. We zullen ons dus
onmiddellijk moeten bezig houden met de vraag hoe we deze beheersing kunnen
bereiken en beoefenen in de sociale structuur. Onze eerste stap moet erop gericht
zijn de tussenpersonen uit te schakelen.
Aan het begin van deze overwegingen heb ik gezegd dat onze methodes zich zullen
aanpassen aan de op ervaring berustende feiten die betrekking hebben op het hier en
nu, het daar en dan. Ik wees op het experimentele, noodzakelijke tactische karakter
van elke daad die in verhouding staat met de gegeven situatie, en ook op de
internationale samenstelling van wat we zouden kunnen noemen de nieuwe
ondergrondse. Het spreekt vanzelf dat al onze handelingen gericht zullen moeten
zijn op de gemeenschap, waarin zij plaats vinden. Met succes gebruikte methodes
in Londen zouden vernietigend of gewoon onbruikbaar kunnen zijn in Moskou of
Peking. De tactiek is altijd voor hier en nu; ze is nooit politiek, in de betekenis van
het woord. Nogmaals, deze overwegingen zelf moeten gezien worden als een daad
van nieuwe ondergrondse, een geleidelijk verkregen document, dat - voor zover het
betrekking heeft op het grootste gedeelte van wat nog moet plaats vinden, - wacht
op zijn vuurdoop.
Hoe moeten we nu beginnen? Op een bepaald ogenblik zullen we in een leegstaand
landhuis (molen, klooster, kerk of kasteel) niet te ver van de city van Londen een
soort culturele ‘jam session’ op poten zetten: hieruit zal voorkomen het prototype
van onze spontane universiteit. Het oorspronkelijke gebouw zal midden op een groot
eigen terrein liggen, bij voorkeur aan de oever van een rivier. Het zal groot genoeg
moeten zijn om een proef-groep (astronauten van de innerlijke ruimte) te herbergen,
met orgasme en genie, en ook hun instrumenten en droom-machines en
verbazingwekkende apparatuur met toebehorens; met buitenhuisjes voor ‘workshops’
groot genoeg om er lichte industrie mogelijk te maken; het hele terrein beschikbaar
voor spontane architectuur en eventueel stadsplanning. Ik heb dit laatste onderstreept
omdat we niet genoeg nadruk kunnen leggen op het feit dat ‘l'art intégral ne pouvait
se realiser qu'au niveau de l'urbanisme.’* In de twintiger jaren werkten Diaghilev,

*

Documents Situationistes, Guy-Ernest Debord. Op het ogenblik wordt stadsplanning bepaald
door en is gericht op de versterking van de conventionele functies en gewoontes. Men slaapt
hier, men eet daar, werkt daar en sterft daar. Een revolutionaire architectuur zal geen rekening
houden met functies waarboven men zal moeten uitstijgen.
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Picasso, Stravinsky en Nijinsky samen om een ballet te maken; wij hoeven onze
verbeelding zeker geen geweld aan te doen om ons een voorstelling te maken van
een veel grotere groep van onze tijdgenoten die in samenwerking een stad creëren.
We zien het geheel als een levend laboratorium voor de creatie (en waarde-bepaling)
van bewuste situaties: het is onnodig te zeggen dat niet alleen de omgeving erin
betrokken is, plastisch, afwisselend in onderwerpen, maar ook de mens.
Hier moet direkt aan worden toegevoegd dat deze vlugge schets van onze
handelende-universiteit niet voortkomt uit vage veronderstellingen. Er is niet alleen
onnoemelijk veel vergelijkingsmateriaal in de geschiedenis, situaties in het verleden,
toevallig of geleid, waarvan sommige hoofdpunten klaarblijkelijk geschikt te maken
zijn voor ons project. Gedurende de laatste tien jaar hebben we in vele landen al
genoeg geëxperimenteerd met de voorbereidingen: we zijn klaar om te beginnen.
Vroeger zei men wel dat het Britse Koninkrijk gemaakt werd op de speelweiden
van Eton. In de 18de en 19de eeuw werd de leidende Britse klasse uitsluitend in
dergelijke instellingen gevormd; het voorkomen dat men iemand gaf, was helemaal
gericht op de groei van Engeland in die tijd. De toestand in Eton en soortgelijke
stichtingen was jammer genoeg niet van dien aard, dat zij inspirerend werkte op haar
eigen vooruitgang. Inertie ontstond. Vormen die eens vruchtbaar waren geweest,
verstarden zodanig dat ze niet meer van toepassing waren op de eigen tijd. In deze
eeuw van betrekkelijkheid geloven we dat de spontane hogeschool de vormingsfunctie
van onze tijd zal vervullen.
De Joodse nederzettingen in Israel veranderden een woestijn in een tuin tot
verbazing van de hele wereld. Welke resultaten zou een gedeelte van zo'n
doelbewustheid - in een bloementuin die automatisch onderhouden wordt - hebben
op de beschaving? Dan was er nog het experimentele college in Black Mountain,
North Carolina, die om twee redenen van vitaal belang voor ons is. In de eerste plaats
is het hele concept, wat het opvoedkundige aspect betreft, bijna identiek aan het onze;
ten tweede zijn enkele individuele le-
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den van de leiding van Black Mountain, bepaalde sleutelfiguren met een grote
ervaring, in de huidige onderneming daadwerkelijk met ons verbonden. Hun
medewerking is van onschatbare betekenis.
Black Mountain was overal in de Verenigde Staten bekend. Ondanks het feit dat
men er geen graad kon behalen, vonden welen niet-afgestudeerden het de moeite
waard er een tijd te verblijven. Het is bekend, dat een verbazend groot aantal van de
beste amerikaanse schilders en schrijvers er een tijdje geweest zijn, om er te
onderwijzen en te leren, en hun groeiende invloed op de amerikaanse kunst van de
laatste vijftien jaar is ontzettend groot geweest. Wat betreft de schilderkunst hoeven
we alleen maar Franz Kline te noemen, en wat betreft de poëzie Robert Greeley, om
een beeld te geven van de betekenis van Black Mountain. Zij zijn sleutelfiguren in
de amerikaanse voorhoede, hun invloed is overal merkbaar. Black Mountain zou
kunnen worden gezien als een ‘action university’ in die zin, waar zij van toepassing
is op de schilderijen van Kline et alii. Er kwamen geen bijbedoelingen aan te pas.
Zowel studenten als leraren hielden zich informeel bezig met de creatieve kunst; elke
leraar was zelf in de praktijk werkzaam - poëzie, muziek, schilderen, beeldhouwen,
dans, pure mathematiek, pure fysica, etc., - op een zeer hoog niveau. Om kort te
gaan, het was een situatie die tot stand kwam om het individu en de groep te inspireren
tot het vrije spel van de creativiteit.
Jammer genoeg bestaat het niet meer. In het begin van de jaren vijftig moest het
om economische redenen sluiten. Het was een onderneming (in feite eigendom van
de leiding) die volkomen afhankelijk was van honoraria en liefdadigheidsgiften.
Tegen de scherp concurrerende achtergrond van de Verenigde Staten van Amerika
bleef een dergelijk vrij en opvallend niet-rendabel instituut in leven, zolang het door
de krachtsinspanningen van de gezamenlijke leiding kon worden gehandhaafd.
Tenslotte bleek het voor zijn omgeving niet genoeg te betekenen om te kunnen
voortbestaan.
Wanneer wij de wegen en de middelen beschouwen om ons proefproject tot stand
te brengen, hebben wij nooit het feit uit het oog verloren, dat in een kapitalistische
gemeenschap iedere succesvolle organisatie in staat moet zijn zichzelf te onderhouden
in kapitalistisch opzicht. De onderneming moet geld opbrengen. Daarom hebben we
erover gedacht een soort algemene vertegenwoordiging te stichten om, voor zover
mogelijk, al het werk van alle individuen
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die met de hogeschool zijn verbonden te behartigen. Kunst, de producten van alle
expressieve media van de beschaving, haar toepassing in industriële en commerciële
vormgeving, dit alles is natuurlijk ontzettend winstgevend (men denke aan de Musical
Corporation of America). Maar, zoals in de wereld van de wetenschap, het zijn niet
de scheppers zelf die het grootste gedeelte van de opbrengst opstrijken. Een agency
die door de scheppers zelf in het leven is geroepen en die wordt geleid door goed
betaalde krachten, zou zich in een onaantastbare positie bevinden. Zo'n agency, geleid
door de critische scherpzinnigheid van de kunstenaars zelf, zou met succes nieuw
cultureel talent kunnen oogsten lang voordat de pure beroeps-agencies van dat bestaan
op de hoogte waren. Onze eigen ervaring in het herkennen van eigentijds talent in
de laatste vijftien jaar heeft ons een vaste overtuiging geleverd. De eerste jaren zouden
het moeilijkst zijn. Te zijner tijd zou het de eerste keus kunnen maken uit al het nieuw
talent, aangenomen dat de agency van uit het standpunt van de individuele kunstenaar
die er door vertegenwoordigd wordt, efficiënt zou werken. Dit zou niet alleen
gebeuren, omdat zij dat talent vermoedelijk eerder ontdekken dan de concurrent,
maar ook door de naam en faam van de hogeschool. Het is te vergelijken met een
gewone agency, die 100% van de opbrengst zou moeten besteden aan reclame. Bij
andere dingen is het net zo, en waarom zou dan een jonge schrijver bijvoorbeeld niet
liever vertegenwoordigd willen worden door een agency, die wordt geleid door zijn
(beter bekende) gelijken, een agency, die elke opbrengst die het uit hem maakt als
medewerker, aanwendt ter vergroting van zijn invloed en publiek, een agency,
tenslotte, die hem direct het lidmaatschap geeft van de experimentele hogeschool
(die het overkoepelt) en alles wat daarbij hoort? En, alvorens de economische aspecten
van ons project verder uit te werken, is het misschien goed om in het kort samen te
vatten wat dat lidmaatschap nu inhoudt.
Wij stellen ons voor een internationale organisatie met als vertakking universiteiten
in de omgeving van alle hoofdsteden in ieder land van de wereld. Het zal autonoom
zijn, niet politiek, en economisch onafhankelijk. Het lidmaatschap aan een afdeling
(als leraar of student) zal betekenen dat men lid is van alle afdelingen, en het reizen
naar en verblijven in de buitenlandse vertakkingen zal sterk worden aangemoedigd.
Het zal iedere afzonderlijke hogeschool erom te doen zijn deel te nemen aan en
op-laden van het culturele

Randstad 11-12

30
leven in de betreffende hoofdstad, alsmede het stimuleren van internationale culturele
uitwisseling en het op zichzelf optreden als een niet-gespecialiseerde experimentele
school en creatieve workshop.
Iedere onderafdeling van de spontane hogeschool zal de kern vormen van een
experimentele stad, waar alle mogelijke mensen voor kortere of langere tijd naar toe
zullen worden getrokken, en van waar uit zij, als we succes hebben, een hernieuwd
en aanstekelijk levensbesef zullen ontwikkelen. Wij stellen ons een organisatie voor,
waarvan de samenstelling en de werking oneindig rekbaar zullen zijn; we zien het
als de geleidelijke kristallisatie van een herboren culturele macht, een eeuwige
gedachte, een creatieve intelligentie die overal in zich zelf datgene ontdekt en
bevestigt, waar het om gaat. Het is in dit bestek onmogelijk om de dagelijkse gang
van zaken van de hogeschool precies uitéén te zetten. In de eerste plaats kan één
mens onmogelijk een korte introductie schrijven. Het proefproject bestaat niet in
materiële zin, en zoals in de kibboets in Israel moet het een gemeenschappelijke zaak
zijn vanaf het begin, de tactiek in situ worden bepaald, afhankelijk van wat
beschikbaar is op een bepaald moment. Mijn collega's en ik hebben ons de laatste
tien jaar verbaasd over de mogelijkheden die in een gegeven situatie vrijkomen uit
de spontane wisselwerking van ideeën binnen een groep. Het is op deze basis van
ervaring, dat wij ons een internationaal experiment voorstellen. Ten tweede vloeit
hieruit voort, dat elke gedetailleerde en vooropgezette mening van mijn kant zoveel
extra ballast zou betekenen voor het ontstaan van de groepsituatie. Niettemin is het
mogelijk een voorlopige schets te maken van economische structuur.
We stellen ons een onderneming voor die beperkt aansprakelijk is (International
Cultural Enterprises Ltd), waarvan de opbrengst wordt aangewend voor uitbreiding
en research. Haar inkomen zal worden gevormd door:
1. Commissies die de Agency verdient op de verkoop van al het oorspronkelijke
werk van de deelnemers.
2. Gelden verkregen van ‘patenten’ of uit subsidies voor de exploitatie van
toepassingen (industrieel en commercieel) die zijn ontstaan uit ‘pure studie’.
Iedereen die wel eens een tijd in een art workshop heeft gewerkt zal begrijpen
wat ik bedoel. Het gebied is onbeperkt, van uitgeven tot binnenhuisarchitectuur.
3. Inkomen uit kleine verkoop. De hogeschool zal een ‘levend
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museum’ herbergen, misschien een goed restaurant. In de stad zal een showroom
(expositieruimte) worden gehuurd voor de kleinhandel en als reclame object.
4. Opbrengsten uit ‘shows’, films, toneel, of situationistisch.
5. Honoraria.
6. Subsidies, giften, enz., die in geen enkel opzicht de autonomie van het project
bedreigen.
De culturele mogelijkheden van deze beweging zijn onnoemelijk groot en de tijd is
er rijp voor. De wereld is afschuwelijk dicht bij de rand van de afgrond.
Wetenschapsmensen, kunstenaars, leraren, en mensen die goodwill creëren, verkeren
overal in grote onzekerheid. In afwachting. Wetend dat ons soort zich ook nu van
het netwerk der expressie bedient, en al dan niet controleert, zouden we zonder moeite
de spontane hogeschool als mogelijke ontsteking kunnen herkennen van de
onzichtbare opstand.
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Alexander Trocchi
Sigma: een tactische blauwdruk
Wij gaan er van uit, dat nu al vele jaren een verandering in de geest van mensen
plaats vindt, die tot ons voordeel zou kunnen worden beschouwd als evolutionair;
zij zijn zich bewust geworden van de implikaties van zelfbewustzijn. En, hier en
daar, overal ter wereld zijn enkelingen en experimentele groeperingen min of meer
doelbewust bezig met het uitwerken van technieken om het zelf-bewustzijn in alle
mensen te inspireren en vervolmaken.
Hoe onvolledig, fragmentarisch en ongearticuleerd deze nieuwe macht zich op
het ogenblik moge voordoen, zij is bezig aan een proces van zelf-bewustwording in
die zin, dat haar afzonderlijke deelnemers hun eigen engagement beginnen in te zien,
en zich bewust bezig houden met de technische problemen van wederzijdse
herkenning en, tenslotte, van gezamenlijke actie.
De geschiedenis heeft zich per kultuur vastgelegd in het gareel van al haar eigen
instituten, de bevestiging van het verleden, dat zich, ongeacht zijn aard, wenst voort
te zetten. Er is dus een natuurlijke inertie in de geschiedenis. Conventies, en de
instellingen die ze autoriteit verlenen, kristalliseren. De verandering wordt
tegengehouden, vooral veranderingen in de manier van denken. De verandering,
waarmee wij hier te maken hebben, werd voor het eerst duidelijk in de moderne
wetenschap; dezelfde verandering is al sinds een eeuw in de moderne kunst
aangekondigd.
Met de twintigste eeuw werd een geheel nieuwe manier van denken mogelijk.
Zoals de substantionele, objectieve wereld vernietigd werd door de moderne
wetenschap, zo heeft ook de moderne kunst zich gekeerd tegen het conventionele
object en dit vernietigd. De evolutionaire veranderingen waarover wij spreken worden
in de moderne kunst uitgedrukt; de moderne wetenschap verschaft
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ons methodes en technieken, waarmee wij de oplossing kunnen verwachten van onze
practische aanpassingsproblemen aan de geschiedenis, op een nieuwe, bewuste, en
creatieve manier.
Bij het zoeken naar een woord ter aanduiding van een mogelijke internationale
gemeenschap van mensen, die individueel en gezamenlijk een effectieve strategie
en tactiek voor deze culturele revolutie wil articuleren (zie De Onzichtbare Opstand),
leek het noodzakelijk een woord te vinden, dat geen voor de hand liggende weerklank
uitlokte. Wij kozen het woord ‘sigma’. Gewoonlijk gebruikt in de mathematica om
aan te duiden: alles; de som; het geheel; leek het erg goed overeen te komen met
onze gedachte, dat alle mensen er uiteindelijk bij betrokken moeten worden.
In het algemeen gebruiken we het woord ‘sigma’ het liefst met een kleine letter,
meer als een adjectief dan als een zelfstandig naamwoord, want er bestaat al een
behoorlijk aantal individuen en groepen, waarvan de doelstellingen, wel of niet
bewust, verdomd identiek zijn aan de onze, groepen die al X en Y en Z heten en
waarvan de leden enigszins onwillig zijn zich zonder hun publieke identititeit onder
een andere naam te laten opnemen. Wanneer deze groepen zouden kunnen worden
overtuigd van het belang zich ‘adjectief’ te verbinden met sigma, zou dat voorlopig
genoeg zijn. Bovendien zou het in de naaste toekomst misschien zeer verstandig zijn
om meervoudige legale identiteiten te handhaven; op die manier zouden we de meer
voor de hand liggende soorten weerstand kunnen vermijden.
Zolang wij op dit ogenblik verspreid zijn, en zullen zijn, totdat verschillende
zelfbewuste brandpunten (sigma-centra) gesticht zijn, zijn effectieve communicaties
noodzakelijk. Er moet een contact komen tussen alle individuen en groepen over de
hele wereld en zij moeten vanaf dit ogenblik worden uitgenodigd om deel te nemen.
Mensen moeten gelocaliseerd en geactiveerd worden; wij zijn geconfronteerd met
het technische probleem om de middelen uit te werken, waarmee wij de macht van
ieder van ons kunnen koppelen aan een effectief vliegwiel. Dit moet worden opgelost
zonder van wie dan ook te eisen zijn identiteit in een schadelijke metafysiek te
verliezen.
In De Onzichtbare Opstand brachten wij het soort situatie ter sprake dat wij willen
voort brengen. Wij stelden het ons voor als een soort spontane universiteit. Maar de
term ‘universiteit’ heeft enkele ongelukkige bijbetekenissen en is bovendien te
gelimiteerd om het hele
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complex van vitale en beïnvloedbare menselijke processen te omvatten, die wij willen
ontsteken - eerst hier in Engeland en vervolgens door de hele wereld. De
oorspronkelijke spontane universiteit (of sigma centrum) zal slechts de oorsprong
zijn. Wij hebben te maken met steden en beschavingen, niet met ‘klaslokalen’ in de
conventionele betekenis; niettemin staan wij aan het begin van het geheel en wij
zullen uit bepaalde practische overwegingen moeten starten. Onze experimentele
situatie, onze internationale conferentie, moet zo gelocaliseerd zijn, dat onze
‘kosmonauten’ of deel kunnen nemen of contact kunnen hebben.
Het is niet alleen maar het probleem weer een andere uitgeverij te stichten, of weer
een andere kunsthandel, of weer een andere toneelgroep, en om deze op een geestelijk
hoogstaande manier in de mammon-machines van hun eigen ondergang te stoppen.
Een dergelijke zaak (ik spreek voorlopig alleen met betrekking tot het Westen), zou
zonder twijfel ‘veel goed doen’ als het zichzelf met succes in stand zou houden
binnen het traditionele culturele complex. Maar niet de uitgeverij alleen is naar onze
mening ontwricht (en heeft geen overlevingsmogelijkheid); bijna uitsluitend denken
aan uitgeven betekent denken in termen van abstracties uit het verleden. Een wat
soepeler en veerkrachtiger harnas kan niet voorkomen dat het oude paard naar de
vilderij gaat. Natuurlijk zal sigma ook publiceren. Wanneer wij iets te publiceren
hebben. En wij zullen het effectief doen, en daarbij geen techniek uit het oog verliezen
die is ontwikkeld uit het uitgeven van gisteren. (Of misschien vinden we het wel
wenselijk om het een of ander te laten uitgeven door een traditionele uitgever.) Maar
het is ook de kunst waarin wij geïnteresseerd zijn. Met de vrije tijd van de toekomst
voor ogen, willen wij het hele netwerk van expressie in handen nemen. Dat bedoelen
we als we zeggen, dat ‘de literatuur dood is’. Niet dat sommige mensen niet zullen
schrijven (in feite willen alle mensen dat misschien wel) of zelfs een roman schrijven
(hoewel we het gevoel hebben dat deze categorie zijn eigen nut overleefd heeft,)
maar het schrijven van wat dan ook in de termen van een kapitalistische economie,
als een economische handeling, met betrekking tot economische beperkingen, is in
onze ogen niet interessant. Het is business. Het is een jungle-talent. Wij willen ook
schilderen en wij willen ook zingen. We moeten ons een gemeenschap voorstellen
waarin vrije tijd een feit is en waarin de eigen redding van de mens zelf zal afhangen
van zijn mogelijkheid handelend op te treden.
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De ouderwetse scheiding tussen toeschouwer en schepper moet worden verbroken.
Het traditionele ‘publiek’ moet deelnemen.
We zouden zelfs kunnen zeggen dat we niet weten wat we willen doen; wij willen
eigenlijk voortdurend overleg met andersdenkenden op een internationale en
experimentele basis. Onder andere geloven we in de vitale toepasselijkheid van
pamfletten en van het schrijven van pamfletten, maar het is ook weer niet zo, dat we
op 14 september 12 (het dozijn rond) pamfletten zullen uitbrengen om onze
sigma-afdruk te ‘lanceren’ en door te gaan onze eigen kleine kogel langs de afgesleten
groeven van de culturele trekspelkast te schieten: dat zou betekenen de vernietiging
van de intuïtie uit te nodigen die ons tot articulatie dwingt. Noch kunnen wij ons
beperken tot de traditionele media, voor zover het drukwerk betreft. Een interessant
‘uitgevers’ project zou bijvoorbeeld zijn om voor een proefperiode van een jaar een
reclame paneel te huren in (b.v.) vier stations van de Londense ondergrondse, en om
ons wekelijkse (of maandelijkse) blad te drukken op het formaat van een aanplakbiljet.
Vanzelfsprekend zou het wekelijkse affiche ook op andere plaatsen kunnen worden
opgehangen. Er zou een broadsheet kunnen worden gezonden naar sponsors en
deelnemers, die wellicht een reproduktieve collectie van de affiches op prijs stellen.
En waarom zouden we ons beperken tot Londen? (Ondergrondsen van de Wereld,
verenigt u!) In een dergelijk project zou het redigeren ingewikkeld maar niet
onpraktisch zijn. Dertig of veertig schrijvers die met sigma sympathiseren zouden
van te voren kunnen worden gevraagd. Andere niet conventionele projecten, die we
later wat gedetailleerder zullen behandelen zijn: advertentieruimte in kleine
tijdschriften, in de gemengde berichten van nationale kranten, allerlei etiketten,
lucifersdoosjes, etc., toiletpapier (voor de lezer van The New Yorker die alles heeft),
sigarettendoosjes, de achterkant van speelkaarten, etc. Natuurlijk zullen we ook
boeken uitgeven; maar het grootste gedeelte van wat wij eventueel zullen doen zal
voortkomen uit de samenvloeiing van creatieve ideeën en goodwill, die sigma is.
Om te beginnen moeten we een voortdurende, internationale experimentele conferentie
mogelijk maken; een permanent samenkomen van geesten (gedachtes) om de
veelomvattende culturele verandering onder woorden te brengen en te bevorderen,
die de UNESCO door zijn oorsprong verhinderd is tot stand te brengen.
We moeten tegen onze sponsors zeggen: Hoewel we sigma's eco-
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nomische bloei in het Westen voor ons zien, is het niet allereerst een zakelijke
organisatie. Wij willen een beschermende situatie, een plaats om bij elkaar te komen
en gezamenlijk te creëren. Er is al veel gedaan. Maar onze kracht ligt niet zo zeer in
wat er tot nu toe met opzet in onze naam is gedaan, maar meer in de beschikbaarheid
van andersdenkenden van onze transcategorische inspiratie. Over de hele wereld
zijn er tegenwoordig kleine haarden van intelligentie, kleine nesten van
‘situatie-schepping’. Sommigen van de eerste theoretici noemden zich ‘Situationisten’.
Andere individuen en groepen, die in onze ogen dezelfde mening blijken te hebben
worden op dit moment verzameld in een uitgebreid register, dat zal dienen als basis
voor onze communicaties. Wij moeten de mechanieken en technieken ontwikkelen
voor een soort super-categorische culturele organisatie. Wij geloven dat sommige
kenmerken er als volgt uit zien:

(1) Sigma als internationaal register:
Van essentieel belang voor diegenen, wier bedoeling het is om geestverwantschappen
te smeden in een supernationaal (transcategorisch) proces, in een soort doeltreffend
zich uitbreidend register, een internationale ‘Wie is wie?’ Het is een kwestie van
inventarisatie, van het overzien van de verscheidenheid aan talent en goodwill. Wie
is met ons? Wie weet dat hij met ons is? Op onze algemene uitnodiging zou het
volgende te lezen kunnen staan:
Wij zouden u hierbij willen uitnodigen deel te nemen aan een internationale
conferentie over de toekomst der dingen. De korte hierbij ingesloten
inleiding (De Onzichtbare Opstand) geeft u wellicht een idee van onze
bedoelingen.
Wij hebben het woord sigma gekozen omdat het los staat van lastige
semantische associaties.
Verspreid als wij nu zijn, en zullen blijven totdat verschillende zelfbewuste
brandpunten zijn gesticht (met in elk een experimentele situatie die
zelfbewust de eigen articulatie ontwikkelt), zijn effectieve communicaties
noodzakelijk.
Nu en ook in de toekomst is ons middelpunt overal, en onze omtrek
nergens. Niemand heeft de leiding. Niemand is uitgesloten. Iemand zal
zelf weten wanneer hij deelneemt, zonder dat wij hem een insigne
overhandigen.
Wij hebben besloten, dat - voor zover het economisch mogelijk is - u al
onze toekomstige informatie zult ontvangen. De publicaties van sigma
worden over het algemeen gratis verstrekt aan
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degenen die deelnemen aan haar activiteiten.
De conferentie begint nu en gaat voor altijd verder. Wij zijn bijzonder op
uw spoedige deelname gesteld, zo spoedig mogelijk.
SIGMA ASSOCIATES

Sigmatici Simon Vinkenoog, Marcus Field en Alexander Trocchi met hun vrouwen, Londen 1965.
Foto Wim van der Linden.

Wij zijn schrijvers, schilders, beeldhouwers, musici, dansers, fysici, bio-chemici,
filosofen, neurologen, ingenieurs, en wat al niet, van alle rassen en nationaliteiten.
De opsomming van een dergelijk reservoir talent, intelligentie en macht, is op zichzelf
al een aansporing voor onze verbeelding.

(2) Sigma als spontane universiteit:
We kunnen de bestaande universiteiten wel afschrijven. Deze onlangs nog zo
roemrijke instituten zijn bijna hopeloos overgeschakeld op de cultureel-economische
as van de status-quo; zij zijn funktioneel geworden, binnen de context die zij
inspirerend tot stand brachten. Over de amerikaanse universiteiten schrijft Paul
Goodman: ‘Daarom zien we de paradox dat er, bij zoveel centra van mo-
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gelijk intellectuele kritiek en intellectueel initiatief, zoveel stupide conformisme is,
en de universiteiten zijn zelf kleine modellen geworden van het Georganiseerde
Systeem.’ Afscheiding, het vormen van nieuwe modellen, dat is het traditionele, en
naar onze mening enige antwoord. Op deze manier brak Oxford met de Sorbonne,
en Cambridge met Oxford, en de ‘intellectuele gisting was zeer sterk, de colleges
zeer briljant, het monopolie van de beste opvoeding het meest volledig, nog bijna
voordat er een universiteit bestond.’ (Hastings Rashdall: The universities of Europe
in the Middle Ages.) De bureaucratieën van de universiteiten raakten verstrikt in de
bureaucratie van het land, weerspiegelde die in 't klein; en de karakteristieke kwaal
van de bureaucratie is, dat die meer zichzelf wil uitbroeden en als parasiterend
organisme dienen, ‘noden’ uitvindt om zijn bestaan te rechtvaardigen, en uiteindelijk
de gastheer verstikt, die zij had moeten verzorgen. (Zie de satire van William
Burroughs.) De universiteiten zijn fabrieken geworden voor de produktie van
academische technici; de verschillende regeringsrapporten hierover (vooral het
Robbins Rapport), uitgesmeerd over eeuwen, vragen doodeenvoudig om meer en
meer van het zelfde.
De lege kapellen van de Cambridge Collegezalen zijn een veelbetekenend symbool
van het verval van het vader-instituut. Oorspronkelijk gebouwd om de ziel van de
gemeenschap geleerden te huisvesten, zijn zij nu verlaten.
Nog niet zo lang geleden werd in een krantenartikel rapport uitgebracht van een
prijs die was aangeboden aan een student, die het beste essay had geschreven over
wat er mee moest gebeuren. De prijs werd uitgereikt aan een student die voorstelde
dat zij zouden worden omgebouwd tot laboratoria voor de wetenschap, eetzalen en
verblijfplaatsen voor de studenten, bibliotheken, etc. Om kort te gaan, wat eens het
vitale spirituele centrum was zou moeten worden aangepast aan een materieel doel;
er is gebrek aan ruimte, de verbeelding is nog kleiner. Dat iets onstoffelijks, iets
onaantastbaars verloren was gegaan, was over het hoofd gezien. Er zou voor
Cambridge meer hoop geweest zijn, in ieder geval meer klaarblijkelijke spiritualiteit,
wanneer men had besloten om ze in te richten tot bordelen.
Intussen zullen degenen, die (terecht of niet) een diep wantrouwen koesteren tegen
de statistische methode, schreeuwend om afschaffing van de
10-met-een-griffel-examens, de vernietigende in-
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vloed overzien, die het op examens beruste leerplan heeft op de houding en de
gewoontes van de studentenbevolking aan onze universiteiten. Het competitieve
systeem moedigt de slimme tacticus aan, de welbespraakte, de gladde jongen. Voor
een student is het zeker pijnlijk en misschien zelfs gevaarlijk om te zeer geïnteresseerd
te raken in zijn onderwerp, want hij moet voortdurend klaar staan om zijn virtuositeit
te demonstreren; de studenten aan onze universiteiten zijn zo druk bezig met hun
voorkomen, dat men er zelden een ontmoet die zich bewust is van de realiteiten. Het
hele systeem is een gevaarlijk anachronisme. Het enige antwoord is afscheiding door
vitale geesten.
De universiteitsprofessoren over de hele wereld met wat groter
voorstellingsvermogen zijn hiervan wel op de hoogte. Maar zij kunnen niets doen,
totdat zij een mogelijk alternatief kunnen zien. Sigma is als spontane hogeschool een
dergelijk alternatief. Het kan alleen groeien uit een gezamenlijke poging van
enkelingen en groepen enkelingen, die onofficieel werken op een super-nationaal
niveau.
Er wordt gezocht naar een groot landhuis voor dit proefproject, niet te ver van
Londen (en Edinburgh, en New Vork, Parijs, Amsterdam enz.).
Degenen die een paar maanden geleden de foto's hebben gezien van Lyn
Chadwick's persoonlijke museum in het kleurensupplement van The Sunday Times,
degenen die iets weten van de Louisiana Foundation in Denemarken, van de
‘semantische stad’ in Canissy in Frankrijk, over de culturele activiteiten in Big Sur,
California, over Black Mountain College in North Carolina, over de verschillende
spontane culturele conglomeraten in California en New York in de na-vijftiger jaren,
zullen wel enig idee hebben van de vitale betekenis van het te bestrijken terrein.*
Terwijl er veel met de mond, en weinig met het hart wordt beleden over de betekenis
van de menselijke omgeving (vooral in de eerste beginjaren), spant onze gemeenschap
zich in om mensen in blokken bijenkorfappartementen te stoppen om aan directe
industriële behoeften te voldoen. Op het ogenblik kunnen wij hier weinig aan doen,
maar wij kunnen er voor zorgen dat de structurele kenmerken van onze sigma-centra
worden gekoppeld aan en geïnspireerd op de toekomst

*

Noot van de samensteller van dit nummer, drie jaar later: En wat er intussen niet gebeurd,
tot stand gekomen, verwezenlijkt, en daadkrachtig werkzaam is!
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zoals wij die ons voorstellen meer nog dan het verleden en het heden, waaruit de
mens zich moet evolueren. Ons experimentele sigma-centrum moet in al zijn
dimensies een model zijn meer voor de functies van de toekomst dan van het verleden.
Onze architecten, die met de eerste groep deelnemers op het terrein zullen aankomen,
zullen de architectuur van de spontane hogeschool voor en rond de deelnemers
ontwerpen.
Het terrein zal niet verder van Londen moeten liggen dan Oxford of Cambridge,
want wij moeten gelocaliseerd zijn binnen steenworpsafstand van de hoofdstad, want
veel van wat wij ondernemen zal in contact staan met culturele verschijnselen die
daar al aanwezig zijn, zo kunnen buitenlanders zonder moeite van en naar de hoofdstad
reizen. Bovendien hebben we onze experimentele situatie altijd beschouwd als een
soort schaduwkant van de toekomst die met de tegenwoordige ‘stichting’ naast elkaar
bestaat, en het proces van graduele ‘in(ex)filtratie’.
Wanneer wij ons te ver van de machtscentra zouden vestigen, zouden wij de kans
lopen om door diegenen, die wij willen aantrekken, te worden gezien als een groep
utopistische vluchtelingen, geestelijke bannelingen, op de weg naar de hel van
Shangri-La op de fiets van onze frustratie. En dan: ‘Het oorspronkelijke gebouw zal
midden op een groot eigen terrein liggen, bij voorkeur aan de oever van een rivier.
Het zal groot genoeg moeten zijn om een proefgroep (astronauten van de innerlijke
ruimte) te herbergen, orgastisch en geniaal, en ook hun instrumenten en
droommachines en verbazingwekkende apparatuur met toebehorens; met buitenhuisjes
voor “work shops” groot genoeg om er lichte industrie mogelijk te maken; het hele
terrein beschikbaar voor spontane architectuur en eventueel stadsplanning.’ Etc. (uit
De Onzichtbare Opstand). Hier zal ons ‘experimenteel laboratorium’ zich bevinden,
onze gemeenschapals-kunst, en kunnen wij een begin maken met de exploitatie van
mogelijke functies van een gemeenschap waarin vrije tijd een dominerende factor
is, en een universele groep, waarin de conventionele veronderstellingen over de
werkelijkheid en de beperkingen die zij inhouden niet langer van kracht zijn, waarin
kunst en leven niet langer verdeeld zijn. De ‘hogeschool’, die naar onze
veronderstelling veel overeenkomst zal hebben met Joan Littlewood's ‘vrijetijdshuis’
(leisuredrome) (als ze me wil vergeven zomaar een woord te verzinnen) zal worden
onderhouden door een ‘college’ van onderwijzende-practici zonder afzonderlijke
administratie.
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De culturele atrofie in de conventionele universiteiten moet worden beantwoord met
een geheel nieuwe impuls. Geen pedagogische hervormingen, geen verdere uitbreiding
van leiding, of instrumenten of gebouwen, noch een vermindering van administratie
of planning zal helpen. Een nieuw bewust gevoel van de gemeenschap als levenskunst
is essentieel; de experimentele situatie (laboratorium) met haar ‘personeel’ moet op
zichzelf beschouwd worden als een artefact, een voortdurend scheppen, een creatief
proces, een gemeenschap die zichzelf tot uitvoering brengt in haar individuele leden.
Binnen onze hypothetische context zullen veel traditionele historische problemen
onmiddellijk gezien worden als kunstmatig en toevallig; tegelijkertijd zullen we ons
de mogelijkheid realiseren ze door een nieuwe approach te overvleugelen; en zekere
vitalere problemen, die tegenwoordig geringe of zelfs geen enkele aandacht krijgen,
samen met anderen die in een conventionele context zelfs niet gearticuleerd kunnen
worden, zullen worden ontdekt als meer geschikt voor welke toekomst dan ook van
het mensdom op deze planeet...
Wij moeten onze oorspronkelijke medewerkers zo ruim mogelijk kiezen uit de
meest briljante creatieve talenten in de kunst en de wetenschap. Zij zullen horen tot
mannen en vrouwen die begrijpen dat een van de belangrijkste verwervingen van de
twintigste eeuw het wijdverspreide inzicht is van het essentieel relatieve karakter
van alle talen, die zich realiseren dat het merendeel van onze
basisopvoedingstechnieken geërfd zijn van een verleden, waarin bijna iedereen
onbekend was met de beperkingen die elke taal met zich meebrengt. Het zullen
mannen en vrouwen zijn, doordrongen van het feit dat de eerste zes schooljaren van
een kind er nog steeds op gericht zijn om hem vol te stoppen met de emotionele
meubilering, die voor hem aan zijn vader werd opgedrongen, en dat hij van het begin
af aan getraind wordt om te reageren in de termen van een neuro-linguistisch systeem,
volkomen ontoereikend voor de werkelijke problemen, waarmee hij in de moderne
wereld te maken zal krijgen.
Onze hogeschool moet een geestesgemeenschap worden met als belangrijkste taak
de functies van de toekomst te ontdekken en te articuleren, een vereniging van vrije
mensen die een vruchtbaar terrein om zich heen scheppen voor nieuwe kennis en
begrip (mensen die niet zo maar concluderen dat Kropotkin een bom droeg omdat
hij anarchist was), die een onafhankelijk moreel klimaat zul-
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len scheppen, waarin het beste van wat gedacht en verbeeld wordt kan bloeien. De
gemeenschap die deze hogeschool is, zal een levend model moeten worden voor de
samenleving op groter schaal.

(3) Sigma als een internationale culturele ingenieurs Coöperatie
(a) De internationale pijpleiding:
Als de sigma-centra zullen bestaan vlakbij de hoofdsteden van veel landen, zullen
medewerkende kunstenaars en wetenschapsmensen die in het buitenland reizen de
faciliteiten van het locale centrum kunnen gebruiken. Zij kunnen er de voorkeur aan
geven er alleen te maar verblijven of zij kunnen willen deelnemen. Als de bezoeker
beroemd is, zou het waarschijnlijk in zijn voordeel zijn om elk ‘interview’ werk
(audio of video) in het sigma-centrum te doen plaats vinden, waar hij zelf de ‘visie’
en de redactie kan bepalen. Sigma zal dan de onderhandelingen behartigen met de
plaatselijke radio en televisie. De verbeeldingsvolle ontwikkeling van deze
internationale pijpleiding zou een werkelijke bijdrage zijn voor internationale
verstandhouding.
(b) Culturele promotie:
Dit terrein is te uitgestrekt om hier volledig te kunnen worden behandeld. Hierin
zijn opgenomen alle interessante culturele projecten, conferenties, internationale
uitgaven, experimentele uitgaven, film en televisie projecten, enz. die door de
medewerkers tijdens de conferenties wrerden en zullen worden voorgesteld. Veel
van deze ideeën zouden, als zij efficiënt gerealiseerd worden, veel geld opleveren.
Al dit werk zou aan de sigma image bijdragen.
(c) Algemene culturele agenten:
Sommigen van de deelnemers, vooral de jongeren die niet bij voorbaat al ergens
anders gebonden zijn, zullen verheugd zijn door sigma te worden beheerd. Het is
duidelijk dat wij in de gelegenheid zullen zijn om veel eerder dan conventionele
agenten nieuw talent te ontdekken, en, aangezien wij niet in de eerste plaats geld
willen verdienen, zullen wij in staat zijn om een jong talent te ontwikkelen, terwijl
zijn persoonlijke integriteit wordt bewaard.
(d) Algemeen culturele adviseurs:
De enorme hoeveelheid talent tot onze beschikking plaatst ons in een
onvergelijkbare positie met betrekking tot het verlenen van vakkundig advies op het
gebied van culturele zaken. Wij kunnen op elk cultureel gebied van advies dienen,
van de produktie van een toneelstuk tot het opbouwen van een schilderijen-collectie
toe. Wat
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dit laatste betreft zal een van onze voorgestelde diensten zijn de koper een
verzekeringspolis aan te bieden tegen waarde-vermindering van elk kunstwerk, via
sigma aanbevolen. Het kan voor sigma vaak raadzaam zijn, economisch of anderszins,
om bepaalde bestaande bedrijven ertoe te bewegen een of ander cultureel project te
ondernemen: dat wil zeggen, sigma zal niet passief hoeven te wachten tot het om
advies wordt gevraagd. Een project waartoe sigma het initiatief heeft genomen is de
te verschijnen bloemlezing over chemische middelen en het creatieve proces, door
drie onzer medewerkers. Met al het sensationalisme waarmee dit onderwerp in de
wereldpers wordt geïnvesteerd en de afschuwelijke mogelijkheid in overweging
genomen van een nog repressiever wetgeving voortkomende uit onwetendheid en
angst, voelden wij de noodzaak van een definitieve en verantwoordelijke uiteenzetting
volgens de door ons als urgent beschouwde gedachtengang.

Londen 1965, het geprojecteerde ‘box-office.’
In de naaste toekomst zal er in Londen een winkel komen met een kelder en een
daarboven gelegen verdieping. Trocchi zal voorlopig zijn privé-appartementen op
de bovenverdieping betrekken. De winkel en het lager gelegen gedeelte zullen worden
ingericht als een soort levende-galerie-workshop-auditorium-kantoor, waar
vergaderingen en interviews kunnen worden gehouden, en waar sommige van onze
technieken, gevonden voorwerpen, en publikaties tentoongesteld kunnen worden.
Het zal onze etalage in de metropool zijn, een ontmoetingsplaats waar ons zich
uitbreidende register is opgeslagen, en een soort van algemeen hoofdkantoor vooor
het sigma project. Later, als het proef centrum buiten de stad zal zijn gevestigd, zal
dit hoofdkantoor dubbel belangrijk zijn.
Conclusie:
Misschien komt het allerbeste voorbeeld van de verkeerd gerichte houding
tegenover de kunst in officiële instanties voort uit het recente bakkeleien om te
voorkomen dat de beroemde Leonardo kartontekening uit het Verenigde Koninkrijk
zou verdwijnen. De officiële houding heeft meer gemeen met postzegels verzamelen
dan met de esthetica. De beroemde tekening zou in het buitenland kunnen worden
verkocht voor ongeveer £ 1.000.000.-. Voor een fractie van dit bedrag, zouden er
perfecte kopieën van kunnen worden gemaakt en gedistribueerd over alle kunsthandels
in het land. Het is geen wonder dat de gewone man zo'n verward idee heeft
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over kunst. Deze verwarring van waarde met geld heeft alles besmet. De conventionele
categorieën die de kunsten onderling onderscheiden, er naar strevende de
winstgevende instituten te bestendigen die rondom zijn ontstaan, kunnen op het
ogenblik alleen maar in de weg staan van creativiteit en ons begrip daarvan.
De basis-verandering in houding zoals hierboven beschreven zal gebeuren. HET
GEBEURT NU. Ons probleem is om de mensen van dit feit bewust te maken, en hen
te inspireren er deel aan te nemen. De mens moet de controle over zijn eigen toekomst
grijpen: alleen op die manier kan hij ooit hopen te aarde te erven.
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Gutai, Japan.
Saburo Murakami: Tweede Gutai Groeps Tentoonstelling, oktober 1956,
Ohara Kaikan, Tokio.
‘Uit het konkrete leven zal de idee geboren worden die zich zal inkarneren in een
nieuwe werkelijkheid. Op alle ogenblikken in het leven staat de idee klaar zich te
openbaren, en de dageraad van de eerste werkelijkheid om te ontwaken. Blijft ons
de beslissing over of wij deze met moed zullen grijpen of dat wij zullen berusten met
verwondering te beleven de raadselen van ons zijn.’
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Atsuko Tanaka: Fantastic Garments for the Stage, eerste Gutai Theater
Tentoonstelling 1957, Osaka en Tokio.
Rode, groene, zwarte kleren, handschoenen, gekleurde elektrische ballonnen aan en
uit, zoeklichten, muziek, elektrische ontladingen.
Gutai Art Association werd in 1952 door Jiro Yoshihara gesticht; de Gutai
Pinacotheca in Osaka, Japan, is thuisbasis van een twintigtal schilders, die na
openluchttentoonstellingen sinds '55 hun werk ook op het toneel voorstellen, en hun
vormentaal zoeken in beweging, geluid, licht - in uitdrukkingen niet behorende tot
enige traditionele kategorie toneelkunst. De schilderijen van de groep werden in
Nederland tentoongesteld op de ‘nul’ tentoonstelling in het stedelijk amsterdams
museum, 1965, en in Mickery Arthouse, Loenersloot, 1966.

Kazuo Shiraga: Ultra Modern Dance, Eerste Gutai Theater Tentoonstelling
mei-juli 1957, Osaka, Japan.
Ieder van ons bezit een aangeboren goede eigenschap. Deze ontwikkelt zich en wordt,
zowel onder de invloed van ons temperament als van wat wij buiten ons via onze
zintuigen waarnemen. Door de funktie van de zintuigen zelf zoekt deze eigenschap
zich te veruiterlijken en zich te verwezenlijken in de materie, die het best, tussen
zovele andere, aan zijn eisen beantwoordt. Ons streven bestaat er slechts uit deze
materie te verheffen totdat zij zelf die zelfde aangeboren eigenschappen verkrijgt,
en op deze manier zal de onze de uitdrukking van ons ik zijn en nooit de verklaring
van onze gedachten of onze gevoelens.
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International Sky Festival, eerste Gutai festival met geschilderde doeken onder ballonnen,
1960 Osaka.
GUTAI:
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Michio Yoshihara: Rock around the clock, ‘Modern Fine Art and Dance Stage Show’ Sankei Hall,
november 1962. Osaka, Japan.
Dans zonder handeling. Alleen een kleine roodgeverfde beweging.
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Tuli Kupferberg
30000000000000000000000000000000 Beatniks of De oorlog tegen de
Beats
[1]
Ik heb het zelf gezien, man, ik heb het in een van hun verdomde vakbladen gelezen:
‘Jachtseizoen geopend op mensen boven de 21 in spijkerbroeken of
bordeelsluipers, mannen met lippenstift vrouwen met rattenkoppies
werkeloze toneelspelers dichters van alle soorten. Handgeld voor pot-rokers
tien dollar. Junkies en jazz-musici vijf dollar extra.’
Je kunt misschien zeggen dat ik gek ben maar dat betekent niet, dat ik
krankzinnig ben. Vraag maar aan elke taxi-chauffeur.
DIANA DI PRIMA, in 13 nachtmerries.
Amerika heeft de koude oorlog verloren. Omdat Amerika arrogant en egoïstisch is
geweest zal Amerika vernederd worden en de kans missen zich zelf te worden. In
Korea, Turkije, Japan, Cuba vallen reactionaire regimes, die gebaseerd waren op
Amerikaanse steun, uiteen tegenover mensen die alleen maar student zijn.
De Russische A-bom en de eerste Spoetnik vernietigden de mythe van de
Amerikaanse superioriteit en schijnbaar was dat het enige wat Amerika bezat. Amerika
bevindt zich in een crisis. Als Amerika wat bewapening en goederen betreft niet
superieur is waar is het dan verdomme wel superieur in? En Amerika moet superieur
zijn. Ergo: paniek, verwarring, zenuwcrisis en misschien zo nu en dan (maar belangrijk
voor ons) de oorlog tegen de Beatniks.
We kunnen hier niet de verdiensten of de tekorten van het communistisch systeem
of de communistische systemen bespreken (laten we tenminste hopen dat er enige
verscheidenheid is). Behalve dan
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dit: we hopen dat hun wens om één lijn te trekken en Amerika te overtreffen (wat,
als er geen oorlog tussenkomt, tijdens ons leven bereikt kan worden) niet de som
van al hun wensen is. Nationale psychologische factoren spelen hier een belangrijke
rol (men vreest niet dat de sovjets te zeer verschillen van onze maatschappij, maar
dat zij te weinig verschillen). De ineenstorting van het Westen hoeft zich niet langs
revolutionaire weg te voltrekken. Wat zou er bij voorbeeld gebeuren als Rusland een
grotere produktie krijgt dan Amerika en overal in de wereld tegen lagere prijzen haar
goederen aanbiedt? Natuurlijk, naarmate de twee stelsels meer met elkaar te maken
hebben, nemen ze bepaalde kenmerken van elkaar over... waarbij waarschijnlijk de
communisten minder de neiging hebben om op ons te gaan lijken, want ten slotte
zijn zij jong, dynamisch en in ontwikkeling. Wij worden oud en betrekkelijk statisch.
Tussen deze twee overheersers liggen de satellieten, die men ‘de rest van de wereld’
noemt. We hopen dat zij, in het bijzonder de nieuwe staten van Azië en Afrika en
de onafhankelijken, zoals de Arabieren en Zuid-Amerikanen de belangrijke taak op
zich zullen nemen van de wereld een wat gelukkiger plaats te maken. Engeland en
Frankrijk laten steeds maar kansen voorbijgaan om een belangrijke rol te gaan spelen.
Iedere staat in het Westen die er wat beter voorstaat streeft ernaar haar positie te
handhaven totdat zij gedwongen is haar positie op te geven. Het kolonialisme sterft,
maar sterft snel.
De communisten zijn niet verdeeld in groepen en een van de essentiële punten
van hun ideologie is de belofte om met de sociale revolutie en met alle middelen die
voorhanden zijn de ‘achtergebleven’ gebieden van de wereld bij te staan en te helpen.
De VS hebben zich altijd aangesloten bij de koloniale machten die op uitbuiting uit
zijn. Waar toe zouden die landen zich anders wenden?
Het zou voor de hand liggen dat, als Rusland en de VS beiden, of alleen, eenvoudig
al het geld en de vakkennis en het werk dat zij nu aan hun ‘defensie’ projecten
besteden aan de onderontwikkelde gebieden zouden geven de wereld er gelukkiger
en plezieriger uit zou zien. Maar dit is geen monopolie van deze twee grote machten.
Als Engeland of Frankrijk, of zelfs een van de Skandinavische landen hun legers
volkomen zouden afschaffen en het geld, dat wil zeggen kapitaal en technici voor de
industrie, landbouw en onderwijs aan een achtergebleven land of aan een groep
achtergebleven landen zouden geven dan zou dat een schitterend en wellicht onweer-
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Uit Tuli Kupferberg's ‘Kill For Peace’ being Yeah 10, juli 1965. Een uitgave van de Birth Press, 381
East 10 Street, New York, N.Y. 10009.
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staanbaar voorbeeld zijn.
Maar de ziekte en stupiditeit van de wereld verhindert ons juist deze ‘simplistische’
oplossingen duidelijk te zien en gemakkelijk uit te voeren.
Voeg daarbij de factor van de ruimte (en ik bedoel hier het feit dat contact met
onbekende beschavingen de hele geschiedenis van ons mensenras op aarde tot een
pathetische (of humoristische) grap kan maken) en je bevindt je in een erg opwindend
emotioneel klimaat.
(Ik vergat bijna de bom en de stralingsmoordenaars. Voeg die er maar bij als je
dat noodzakelijk vindt.)
Alles bij elkaar genomen bevind je je dan in een hysterisch of catastrofaal klimaat.
(Er is natuurlijk een brede onderlaag die vanaf de eerste wereldoorlog tot felle acties
kwam en alleen bestaat uit de afbraak van het geloof in God en de christelijke moraal,
het gezin, het gezag van de politie, de staat, de romantische liefde en het leven zelf.)
Al deze dingen komen pijnlijk naar voren in het probleem van de zogenaamde
jeugdcriminaliteit. Hoe ingewikkeld dit probleem ook is (en het dient afzonderlijk
behandeld te worden): het is volkomen duidelijk dat de jeugd ‘crimineel’ is omdat
we hen niets beters te bieden hebben. De jeugd is de toekomst en de toekomst is
misdadig. De jonge mensen zijn misdadig, dat wil zeggen, zij doen niet ‘wat
noodzakelijk is’. Maar wat is dan noodzakelijk om te doen? Kennelijk zegt de
maatschappij hen dat niet, omdat zij niet weet wat er gedaan moet worden. Chaos.
Verwarring.

2
‘...sinds de oorlog hebben de communistische fronten en de beatniks en
de geleerden altijd in koor dit “verdorven” nationalisme afgewezen.’
Herbert Hoover in een toespraak tot de Republikeinse Nationale
Vergadering 25 juli 1960
In dit grandioze beeld verschij nt ‘de beatnik’. Gezegend zij de grootste vader
zondebok van hen allen.
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Onze Beat-beweging kan men natuurlijk onderscheiden van hun ‘beatnikisme’. Ik
zal hier niet proberen een waardebepaling van de Beat-beweging te geven maar neem
er genoegen mee 7 van hun onmiskenbare prestaties op te sommen:
1. zij was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de
tweede wereldoorlog.
2. zij vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie.
3. zij verwierp de identificatie van de ‘Amerikaan’ met kapitalisme en imperialisme,
oorlog en A-bommen.
4. zij schiep voor het eerst in Amerika (betrekkelijk) massale belangstelling voor
poëzie en dus voor alle andere kunsten.
5. zij bracht sex weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven: ergens
bij het middelpunt.
6. zij vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd.
7. zij verloste het persoonlijke leven van ieder die ermee te maken had: van
verveling, defaitisme, domme verdwazing en zinloosheid. Zij maakt het leven
weer opwindend.

Let op het feit dat hij beatnik genoemd wordt (naar spoetnik; hoewel nik het Slavische
equivalent is voor ons -ier of -er zoals in kruidenier en bakker enz., d.w.z. iemand
die iets doet, het is dus eigenlijk geen verkleinwoord) omdat natuurlijk alles wat
Russisch is slecht, besmet, vervloekt en ziek is (maar ook een beetje gevaarlijk
aantrekkelijk).
Thans is het mechanisme van de zondebok al te zeer bekend... laten we dus een
paar van de eigenaardige kenmerken van deze speciale beatnik-zondebok bespreken.
Om te beginnen worden zondebokken schaars: negers en joden zijn niet meer ‘in’;
we kunnen hier geen Russen in levende lijve ontmoeten (we zouden ze misschien
graag mogen! wat afschuwelijk!); de Amerikaanse communisten zijn verdwenen.
Wat is er nog over. De homoseksueel? Te riskant, te sexy zelfs, hoewel wat dat
betreft, McCarthy ze heel graag in zijn communistische mythe had ingelijfd.
Maak iets nieuws! Maak de Beatnik tot zondebok.*

*

De homoseksuele communistische negerbeatnik zou natuurlijk prachtig zijn! Maar waar vind
je zulke typen?
(Natuurlijk is hij in werkelijkheid niet zo nieuw. Iedereen weet dat de Beatnik alleen maar
de vroegere Jood-Neger-Communist-J.D.-zwerver-Wobbly-verslaafde-sexduivel in één
persoon is. Maar laten we zeggen dat hij eerder de oude vacht op een nieuwe bok is.)
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Wat is de beatnik?
Wel, hij is alles wat Herbert Hoover haat. Want als dat niet zo was dan zou HH te
veel moeite hebben uit te vinden wie of wat hij was en het kost HH te veel zorgen
om dat nu te ontdekken. En is Castro soms niet een beatnik? en Rusland de Beatnik
der Naties? en is Kroesjtsjev soms geen drinker? En heeft de knaap waarmee mijn
dochter ‘afspraakjes maakt’ geen baard? En zeg eens- ... kun je met marihuana
werkelijk een erectie krijgen? En deze mensen zijn levend en hebben lol en ik
armzalige, BEN DOOD.
De doorsnee-mens koestert wrok tegen de beat omdat hij zich losgemaakt heeft
van de maatschappij, van het rattenras.
Hij heeft het niet alleen opgegeven - zoals de landloper - met wie men hem zal
vergelijken als dat mogelijk is - maar hij heeft nooit tot het ras behoord. Afschuwelijk!
‘Als iemand het ras kan veroordelen als onwaardig dan ben ik misschien de dupe
geworden (Ik heb ook getwijfeld, weet je) - Waar raakte ik van het slechte pad?’
En het antwoord is: lang, lang geleden. Je kreeg het naar binnen met je moeders
zure melk en de ouwewijvenhaat van je schoolmeesters. Maar je bent al zo lang op
die manier behandeld dat je nooit toe zult geven dat je hele leven schijn is geweest,
dat je bijna voortdurend in de luren bent gelegd en dat je alleen maar lege lege leegte
hebt gekregen waarvoor je met je leven betaald hebt! Wee, wee, wee die vuile beatnik.
Sla hem dood!
Dood hem met geweren of dood hem met ‘gelach’ of dood hem met een gratis
abonnement op een Time-Life-kuur:
60 seconden als een slim en goed betaald monster, 60 jaar als een verwisselbaar
symbool: onvriendelijk kunstenaar, dope-jongen, vergeten dwaas en het laatste
nieuwtje: Time, de sick joke van de nieuwsbladen. Life: de spiegel die niets opvangt;
de asbak in technicolor: de vacuum-buis; de adverteerder van reklame; het spelende
schuim van de dieprode zee; O leven! o dood! O laat mijn aambeien zonder medische
ingreep verdwijnen!

3
‘We straffen anderen voor de zwakheden en angsten die wij in ons zelf vinden. Als
wij zien dat een ander iets doet wat wij ook wilden doen maar wat wij onszelf
verboden omdat het verboden was vormt
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zich rancune en vrees welke straf van den ander verlangen.’
Frank J. Cohen
Alles goed en wel, maar wat kunnen we in de volgende periode verwachten? Ik
geloof: om te beginnen behoorlijk wat chaos. Als Amerika ineenstort zien wij meer
gebrek aan vertrouwen, economische spanningen (maar gepaard gaande met een nog
hoger oplopende levensstandaard en misschien geen grote depressie); men zal niet
in staat zijn zich aan te passen aan de zegeningen van de automatisering door de
‘crisis in de vrijetijdsbesteding’ (meer tijd om te kniezen en te haten; meer drinken,
meer narcotica, vrijere sex (veel daarvan is ziek), meer jeugdmisdadigheid en soms
gezond, maar meestal gemeen, gewelddadig en verschrikkelijk; een grotere
belangstelling voor onorthodoxe religie en filosofie en beat-literatuur; een opbloei
van deze literatuur in richtingen die nog niet duidelijk zijn (en nog veel andere dingen)
en een geweldige reactionaire shock.

Ergens in Europa: Rurik in politiehanden, na een uiteenzetting, georganiseerd door ‘Happening News’
op de Meir in Antwerpen, 25 september 1965.
Foto: De Nieuwe Gazet.
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Als men ze maar voldoende thuis kon brengen zou de beatnik Amerika's Officiële
Vijand Nummer I zijn. Maar de squares moeten opschieten omdat de mythe der
beatniks omlaag en naar buiten is gedrongen en op subtiele wijze doorgedrongen is
tot het Amerikaanse leven (en vooral tot de jeugd).
Wat zou er gebeuren als iedereen beat werd?
En waarom zou men zich aangetrokken voelen tot de Beat?
Omdat Amerika dat geen overheersende ideologie meer kent, thans eerder ongerust
en onbewust uitziet naar een ‘levensopvatting’ waaraan men steun heeft; niemand
heeft eigenlijk meer respect voor kapitalisme - zelfs al accepteert men het, dan doet
men dat spijtig en beschaamd en in Amerika heeft geen enkel soort socialisme haar
plaats ingenomen: het is verpakt in een vacuum-blik en werd nooit door mensenhanden
beroerd.
Vreemd genoeg werd de Beat het punt waarom al het belangrijk-Amerikaanse
sociale denken draaide.
Deze belangstelling voor een literaire beweging is mijns inziens nooit eerder
voorgekomen sinds de tijd van de Transcendentalisten. En zij die het hardst tegen
haar schreeuwen moeten er tenminste een heimelijke bewondering voor hebben - of
zijn het in hun diepst van hun wezen.
Zo zeer dat ‘beatnik’ het trefwoord wordt voor elk klein pechduiveltje in de ziel
van elk mannetje in ons grote rijk.
Alles wat zo aantrekkelijk en opwindend is dat het moet worden onderdrukt wordt
beatnik genoemd en de massamedia zullen ervoor zorgen dat het wordt onderdrukt.
Maar het zal niet onderdrukt worden.
Zo zeer dat beatnik een scheldwoord, een schuttingwoord, een heilig woord wordt;
een synoniem voor duivel (zoals ‘nikker’ in het Zuiden, Jude in Duitsland of Trotskist
in Rusland); duivel in Puriteins New England; ketter in het vijftiende-eeuwse Spanje...
een geestenbezwering.
Wij zullen zuiver blijven door het kwaad in jullie te doden.
Helaas helpt dat niet.
Luister, square... Je mag dan de beatnik doden maar je zult de beatnik in jezelf
niet doden.
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Hugo Ball
Dagboekfragmenten
11 Maart 1916:
Men heeft plannen voor een ‘Genootschap Voltaire’ en een internationale
tentoonstelling. De opbrengst van de Soirees zullen een op stapel staande bloemlezing
ten goede komen. H. is tegen ‘organiseren’, men heeft er genoeg van. Ik ben het
volkomen met hem eens; Men moet uit een gril geen kunstrichting scheppen.
Tegen twaalf uur komt een heel gezelschap Hollandse jongens aan. Ze hebben banjo's
en mandolinen meegebracht en gedragen zich als complete narren. Een van de leden
van hun groepje noemen ze ‘Olie in de knie’. Deze heer ‘Olie in de knie’ heeft de
leiding van de pantomiem. Hij klimt op het podium en voert struikelend, buigend en
bevend een excentrieke dans voor de knieën uit. Een andere lange blonde (een brave
kerel, voor wie wat naar rechts kijkt) noemt mij aan een stuk door en sterk overdreven
‘Herr Direktor’ en vraagt verlof even te mogen dansen. Zo gaan ze dansen en zetten
het hele lokaal op z'n kop. Zelfs de oude Jan met z'n goed verzorgde baard en grijze
haren, onze waardige jeugdherbergvader, krijgt vurige ogen en begint met z'n voeten
te trappelen. De dolle kermis wordt tot op straat voortgezet.

12 Maart 1916:
In plaats van principes symmetrieën en ritmes invoeren. De bestaande
wereldordeningen weerleggen, door ze te veranderen in een zinsdeel of een
penseelstreek.
Die distantiërende uitvinding is het leven zelf. Laten wij nieuw en uitvinders zijn
van de grond af. Laten wij het leven dagelijks omdichten. Wat wij celebreren, is
klucht en dodenmis tegelijkertijd.
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12 Juni 1916:
Wat wij Dada noemen is een narrenspel uit het niets, waarin alle hogere vragen aan
de orde komen; het gebaar van een gladiator; een spel met schamele overblijfselen;
een terechtstelling van geposeerde moraal en volheid.
De dadaïst houdt van het buitengewone, zelfs van het Absurde. Hij weet dat het
leven zich in tegenstrijdigheden voordoet en dat de tijd waarin hij leeft meer dan
welke tijd daarvóór op de vernietiging van het edelmoedige uit is. Daarom is elk
soort masker hem welkom. Elk verstoppertje spelen waarin een bedriegende kracht
schuilt. Het directe en primitieve overkomt hem temidden van een enorme Antinatuur
als het bovennatuurlijke zelve.
Aangezien het bankroet van ideeën de mensheid tot in haar binnenste delen verdord
heeft, komen thans op pathetische wijze de instincten en grondmotieven naar boven.
Daar geen enkele soort kunst, politiek of geloof tegen deze maalstroom is opgewassen,
blijft slechts de blague en de bloedige pose over...
De dadaïst heeft meer vertrouwen in de oprechtheid van de gebeurtenissen dan in
het vernuft van personen. Voor hem zijn personen goedkoop te krijgen, zijn eigen
persoon niet uitgezonderd. Hij gelooft niet meer in een begrip van de dingen vanuit
een standpunt bezien maar is niettemin dermate overtuigd van de verbondenheid van
alle wezens, van een totaliteit dat hij aan onenigheid lijdt, tot aan zelfontbinding toe.
De dadaïst vecht tegen de doodsroes en de dodentrommel van de tijd. Afkerig van
elke vorm van vernuftige terughoudendheid koestert hij de nieuwsgierigheid van
iemand die genot ervaart in zelfs de meest aanvechtbare vorm van vernedering. Hij
weet dat de wereld van systemen in scherven ligt en dat de tijd die op directe betaling
aandringt een uitverkoop van godloze filosofieën geopend heeft. Waar de
marktkoopman schrikt en zijn kwade geweten gaat spreken, begint voor de dadaïst
een klaterend gelach en een milde vergoelijking.

18 Juni 1916:
Wij hebben de plasticiteit van het woord zover doorgedreven dat zij nauwelijks meer
verder kan worden uitgebreid. We bereikten dit resultaat ten koste van de logische,
rationele zin en door daarom ook af te zien van een naslagwerk (wat alleen mogelijk
is door een tijdrovende groepering van zinnen en logisch geordende syn-
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taxis). Wij werden in onze pogingen gesteund door speciale omstandigheden van
onze tijd die een werkelijk talent niet de kans geeft te rusten of te rijpen en het tot
een vroegtijdige beproeving van zijn vermogens dwingt, maar ook door het
uitgesproken elan van onze groep, welker leden elkaar probeerden te overtreffen
door een nog sterkere intensivering en benadrukking van hun eigen podium. De
mensen mogen glimlachen, als ze willen; de taal zal ons dankbaar zijn voor onze
ijver, zelfs al mochten er niet direct resultaten zijn. We hebben het woord met krachten
en energie geladen die het voor ons mogelijk maakten om het evangelische begrip
Woord (Logos) weer te ontdekken als een magisch complex van beelden.

5 Augustus 1916:
Jeugd als een nieuwe wereld, en alles kinderlijk fantastisch, alles kinderlijk direct,
kinderlijk figuurlijk tegenover de seniliteit, tegenover de wereld der volwassenen.
Het kind zal bij het Jongste Gericht de aanklager zijn, de Gekruisigde zal rechtspreken,
de Opgestane zal vergeven. Het wantrouwen van kinderen, hun geslotenheid, hun
uitvluchten voor het gekend zijn - hun besef dat zij niet begrepen worden.
De kindertijd is helemaal niet zo vanzelfsprekend als men over het algemeen
aanneemt. Ze is een wereld met eigen wetten waaraan nauwelijks aandacht wordt
besteed. Zonder haar heffing zou er geen kunst zijn en zonder haar religieuze en
filosofische erkenning kan geen kunst bestaan of worden begrepen.
Maar de gelovige verbeeldingswereld van kinderen is echter ook aan corruptie en
deformatie blootgesteld. Zich zelf in naïviteit en kinderlijkheid overtreffen - dat is
nog het beste tegenmiddel.

21 November 1916:
Kritische opmerking over het individualisme: Het benadrukte ik heeft altijd belangen,
of ze nu hebzuchtig, heerszuchtig, ijdel of lui zijn. Het geeft altijd gehoor aan smaak
en instincten zolang het niet in de maatschappij opgaat. Wie van zijn belangen afziet,
ziet van zijn Ik af. Het Ik en de belangen zijn identiek. Daarom liep het
individualistisch-egoïstisch ideaal van de Renaissance uit op een algemene verbinding
van gemechaniseerde smaken welke wij thans voor ons zien bloeden en bederven.
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9 Januari 1917:
Men zou alle bibliotheken moeten verbranden en alleen nog maar laten gelden wat
ieder daarvan nog uit het hoofd kent. Er zou dan een mooie tijd van legenden
aanbreken.
In de middeleeuwen prees men niet alleen de dwaasheid maar ook de idioten. De
baronnen brachten hun kinderen bij idiote families onder, om hun nederigheid te
leren.

30 Maart 1917:
De nieuwe kunst is sympathiek omdat zij in een tijd van totale verscheurdheid de
wil om uit te beelden bewaard heeft; omdat zij het beeld in zijn vorm moet dwingen,
hoezeer de middelen en onderdelen elkaar ook mogen bestrijden. De conventionele
mening triomfeert in de morele waardering van delen en onderdelen; de kunst kan
zich daarmee niet bemoeien. Ze stuurt aan op de innerlijke, alles verbindende
levenszenuw; ze stoort zich niet aan uiterlijk verzet. Men zou ook kunnen zeggen:
de moraal wordt aan de conventie ontleend en alleen gebruikt met het doel de zin
voor maat en gewicht te verscherpen.

1 April 1917:
Men kan van Klee ook het volgende zeggen: Hij doet zich altijd erg klein en speels
voor. In een tijd van het kolossale wordt hij verliefd op een groen blad, een kleine
ster, een vlindervleugel; en daar de hemel en de oneindigheid erin worden
weerspiegeld, schildert hij die erbij. De punt van zijn penseel en kwast lokken hem
naar uiterst kleine dingen. Hij blijft altijd bij het eerste begin en het kleinste formaat.
Hij is bezeten door het begin en het laat hem niet los. Als hij aan het eind is gekomen
begint hij niet meteen aan een nieuw blad maar begint hij het eerste over te schilderen.
De kleine vormen zijn vol intensiteit, worden magische letters en gekleurde oude
handschriften...
Welk een ironie, ja bijna sarcasme moet deze kunstenaar voelen voor onze holle,
lege tijd. Misschien is in deze tijd niemand zo meester over zich zelf als Klee. Hij
maakt zich nauwelijks los van zijn bron van inspiratie. Hij kent de kortste weg van
inspiratie naar blad. De weidse en verwarrende beweging van hand en lichaam die
Kandinsky nodig heeft om de grote afmetingen van zijn doeken te vullen, leidden
noodzakelijkerwijs tot verspilling en vermoeidheid; het vereist een vermoeiende
tentoonstelling en verklaring. Als schil-
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deren eenheid en ziel wil behouden, wordt het een leerrede of muziek.

18 April 1917:
Misschien is de kunst waarnaar we zoeken een sleutel tot elke kunst van vroeger:
een sleutel van Salomon die toegang zal geven tot alle mysteries.
Dadaïsme - een maskerspel, een lachsalvo? En daarachter een synthese van de
romantische, dandyachtige en demonische theorieën van de negentiende eeuw.
(Uit Flucht aas der Zeit, München, 1931)

Dada Soiree in de Parijse Salle Gaveau, 26 mei 1920.
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Hans Richter
DADA: Parijs
26 mei 1920 bereikte Dada in Parijs zijn hoogtepunt tijdens de monster-tentoonstelling
in ‘Salie Gaveau’.
Men had het publiek in de aankondiging beloofd dat de Dadaïsten op het toneel
bij elkaar de haren zouden knippen... en het was erop voorbereid dit ‘schouwspel’
bij te wonen. Na alle provocaties was het publiek thans bereid zelf een actieve rol te
spelen. ‘Breton met revolvers op beide slapen gericht, Eluard als een danseres,
Fraenkel als tafeltje, Soupault in hemdsmouwen; bovendien droegen alle dadaïsten
buizen of tonnen op hun hoofd’ (Hugnet).
‘En opeens vlogen tomaten en eieren naar het toneel... en nadat men tijdens de
pauze in een vlees winkel coteletten en biefstukken had ingeslagen werden ook deze
naar het toneel gegooid. Dat was een waardige begeleiding van het optreden van
Paul Dermee, Eluard, Tzara, Ribemont-Dessaignes, Breton en hun gedichten,
manifesten en sketches. Zelfs de brave eigenares van de zaak, mevrouw Gaveau,
werd tijdens deze consternatie met een rotte tomaat bekogeld, terwijl veelkleurige
ballonnen met namen van beroemde tijdgenoten omhoogvlogen toen Soupault het
gedicht “Le Célèbre Illusioniste” voordroeg’ (Hugnet).
Maar niet alleen mevrouw Gaveau, maar ook Breton en zelfs
Ribbemont-Dessaignes waren met deze voorstelling, die door Tzara's ‘Vaseline
Symphonie’ (20 personen) ook een muzikaal karakter had, niet tevreden. Breton
verafschuwde over het algemeen alle muziek, maar het scheen hem vooral niet te
bevallen dat hij, die zich terecht bewust was van zijn waardigheid, een uitvoerder
van de muziek van Tzara moest zijn.
De voorstelling in Salle Gaveau had als schandaal een reusachtig succes, zowel
bij het publiek dat zich, omdat het actief deelnam,
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geweldig amuseerde, als in de pers, die Dada in stukken scheurde en diezelfde stukken
weer uitspuugde. Op deze wijze werd Parijs veroverd... en eigenlijk bleef er voor
Dada daarna niet veel meer over. De afbraak van de burgerlijke levensopvattingen
had zich een weg gebaand. Heel de wereld discussieerde over Dada en accepteerde
daarmee positief of negatief het programma: anti-autoriteit, anti-levenshouding,
anti-kerk, anti-kunst, anti-orde, demonische humor.

Dada-uitstapje naar St. Julien le Pauvre, 1921.
Van links naar rechts Jean Croti, 'n verslaggever, André Breton, Jacques Rigaut, Paul Eluard, Georges
Ribemont-Dessaignes, Benjamin Péret, Théodore Fraenkel, Louis Aragon, Tristan Tzara, Philippe
Soupault.
Dergelijke uitstapjes komen in de annalen van dada en neo-dada vaker voor; Vostell's Chinese Not
Allowed (New York) (zie pag. 208) en Schippers' Mars door Amsterdam zijn in de laatste jaren de
meest bekende.
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Tristan Tzara, Gedicht, 1916.
Nhommage aan Tzara: Een rondkoppige Roemeen, Parijs alarmerend met Arp en Picabia, via Zürich
en Dada, aan de bartholomese vooravond van drie gevallen keizerrijken, monodruide met monocle,
negatief en imperatief, kort van gestalte, langlevend, supercontinentaal, met een rond glas - niet helaas!
- barstend gericht op alle bewakers van de kunst, niet glazig of verglaasd, niet exquisiet dood maar
inquisitief levend; geen Tsaar, maar TZARA, de naderende man. George Reavey.
Uit Nadada 2 (New York, 1965)
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Hans Richter
De dichter Schwitters
Ik herinner mij Schwitters' eerste officiële voordracht van zijn ‘Ur-Sonate’ bij
mevrouw Kiepenheuer in Potsdam, omstreeks 1925. Alleen de ‘betere lieden’ waren
uitgenodigd en dat betekende in Potsdam de militaire kern van het oude Pruisische
Rijk, een verzameling gepensioneerde generaals en andere vooraanstaande personen.
De twee-meter lange Schwitters stond kaarsrecht op het podium en begon zijn
Ur-Sonate met gesis, gebrul en gekraai voor een publiek dat met alles wat modern
was volslagen onbekend was. Eerst was het volkomen in de war gebracht. Na twee
minuten was de eerste schok voorbij. De volgende halve minuut hield men uit respect
voor het keurige huis van mevrouw Kiepenheuer elk protest voor zich. Ik was verrukt
toen ik zag hoe twee generaals die voor mij stonden met uiterste krachtsinspanning
de lippen op elkaar klemden om niet te lachen; hoe hun gezichten boven de
hoog-opstaande kragen eerst rood en toen blauw werden. En toen gebeurde er
plotseling iets waarvoor zij niet meer verantwoordelijk waren: zij barstten in lachen
uit en het hele publiek dat bevrijd was van de druk die het zich zelf had opgelegd
barstte uit in een daverend gelach. De voorname oude dames, de stijve generaals,
gierden naar lucht happend, van het lachen, sloegen zich op hun benen en hoestten.
Dat alles bracht Kurtje niet van zijn stuk. Hij schakelde alleen zijn getrainde en
enorme stem over op geluidsterkte tien, zodat hij de lachende orkaan van het publiek
overschreeuwde en dit bijna een begeleidingsmuziek van zijn Ur-Sonate werd. Om
hem heen was er weer een branding als van de zee waarmee Demosthenes
tweeduizend jaar eerder de kracht van zijn stem gemeten had. Even snel als de orkaan
ontstaan was verdween zij weer. Schwitters
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resultaat was fantastisch. Dezelfde generaals, dezelfde rijke dames die zich eerst
tranen gelachen hadden gingen nu naar Schwitters toe om met tranen in de ogen
uiting te geven aan hun bewondering en dankbaarheid. Ze stotterden bijna van
geestdrift. Er had zich iets in hen losgemaakt, iets wat zij nooit verwacht hadden:
een grote vreugde.
Zijn humor en spot behoorden tot de vrijheid die hij als mens en kunstenaar bezat.
En toch was hij daarnaast een echte burger: eerder gierig dan vrijgevig. Hij bezat
een huis waar hij etages van verhuurde en incasseerde zelf maandelijks de huur. Hij
kon goed rekenen. Hij reisde alleen maar vierde klas en sleepte steeds twee grote
zware tassen mee (een hing op zijn rug en de andere op zijn borst). Ze waren vol
collages (en stukken karton van allerlei formaat voor collages die hij op reis wilde
maken). Waar hij ook heenging of verbleef, overal verkocht hij collages voor 20
mark per stuk. Witkielen stuurde hij weg. Bovendien scheen hij ondanks zijn magisch
optreden, waarbij hij altijd produktief bleef, steeds op het punt staan zijn verstand te
verliezen. Deze onrust die altijd in hem werkte was verontrustend, maar dan alleen
voor de anderen want hijzelf werd er niet door ondermijnd... zodat men ten slotte
daaraan wende, zonder argwanend te zijn.
Zijn gevoel voor reklame was even ontwikkeld als de andere eigenschappen
waarvan hij zich sterk bewust was. Toen hij mij in het begin van de dertiger jaren
opzocht in mijn atelier, dat op de vijfde verdieping van een uiterst kleinburgelijk
huis was en waarin ik vanwege het nachtelijke lawaai en de verdachte bezoekers
zeer onbemind was, plakte hij de mooie gekleurde glas-in-lood-ramen in het
trappenhuis - de heilige Georg, Nepomuk of een of andere koningin vol met briefjes
met ‘Anna Blume’ of ‘Doe mee met Dada’. De lijm die hij gebruikte (waterglas) kon
men er niet afwassen en dit leidde ertoe dat mij, mede door vele andere vergrijpen,
ten slotte de huur werd opgezegd.
Op zijn schilderijen zette hij niet alleen zijn kenmerk ‘Merz’ maar ook dikwijls
zijn eigen naam en adres. Hierdoor kreeg hij soms verschrikkelijk grove brieven en
allerlei vuiligheid toegestuurd.
Ongeremd en direct als hij was nam hij contact op met Van Doesburg met wie hij
een Dada-cultuurreis door Nederland ondernam. Toen Does Dada eenmaal had leren
kennen zette hij zich volledig in. Met zijn vrouw Nelly - een pianiste die moderne
muziek speelde - en met Schwitters maakte hij een zeldzaam Dada-tour-
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nee door Nederland, waarbij Doesburg als spreker optrad en de geest van Dada
vertolkte. Tijdens deze uiteenzettingen werd hij nu en dan door een zeer natuurlijk
klinkend hondengeblaf onderbroken. Wanneer het publiek aanstalten maakte de zeer
lange blaffende heer eruit te gooien, werd hij vanaf het podium als Kurt Schwitters
voorgesteld. Hij werd er niet uitgegooid maar nam in plaats daarvan plaats op het
podium om naast zijn geblaf ook andere geluiden, zoals het min of meer naturalistische
gedicht ‘Anna Blume’ of het geweldige ‘Revolution in Revon’ voor te dragen.
Nooit miste deze demonstratie, die het publiek uit elk soort gemoedelijkheid
wakker schudde, haar uitwerking. Overal kwam het publiek zelf in actie zonder te
vermoeden dat het zo gepland was. Zo voerde Doesburg, die zich als Dadaïst de
naam Bonset had aangemeten, het Dadaïsme in Nederland in.
Ieder die dit land vanaf zijn Vlaamse oorsprong kent: de vleesvlaktes op de
dinerborden, de per fles gedronken oude en jonge klare, de overheerlijke
maatjesharing, de handtastelijke en grove grappen (zo werd ik in onderbroek door
twee sterke Philips-directeuren uit mijn hotelkamer ontvoerd voor een diner met
dames te mijner ere), de lichtekooien, die, paarsgewijs in vensters zittend klanten
proberen te trekken, de schilderijen van Jordaen, Rubens, Brueghel enz. - zal begrijpen
dat Dada in het malse Nederland een mals gerecht moest zijn.
Schwitters was zo dikwijls op tournee, op voordrachts- en verkoopreizen dat men
niet kan begrijpen hoe hij in Hannover zoveel kon produceren. Hij was met Hausmann
in Leipzig en Praag, met Doesburg in Nederland, in Zwitserland, in Frankrijk. Overal
ontwapende hij het publiek dat naar het dadaïstisch slachtfeest kwam, met zijn
overdonderende overtuigingskracht en directheid. Hij trad op met een slagvaardigheid
zoals ik dat (maar dan op een andere en mildere manier) soms bij Arp beleefd heb.
Zo besloot hij op een dag dat hij Georg Grosz moest leren kennen. Maar Georg
Grosz was een nijdas. De haat die in zijn schilderijen lag kwam dikwijls ook uit zijn
botten. Maar Schwitters kon men niets beletten. Hij wilde Grosz leren kennen, dus
bracht Mehring hem naar Grosz. Schwitters belde aan en Grosz deed open:
‘Goedendag, mijnheer Grosz. Mijn naam is Schwitters.’ - ‘Ich bin nicht Grosz’ antwoordde deze en sloeg de deur dicht. Niets aan te doen. Men ging de stoep weer
af maar plotseling bleef Schwitters staan en zei ‘een ogenblik’. Hij ging de stoep
weer op en belde nog-
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eens bij Grosz aan. Deze, woedend over het voortdurend gebel, deed de deur weer
open, maar voor hij aan het woord kon komen zei Schwitters: ‘Ik ben namelijk
helemaal niet Schwitters’ en liep toen de trap weer af. Einde. Ze hebben elkaar nooit
meer ontmoet.
Ondanks zijn ononderbroken activiteit wist hij toch precies wat hij deed. Achter
zijn schijnbaar grenzeloos toevallige en onsystematische handelingen en achter zijn
spontane beslissingen werkte een helder en gedisciplineerd brein.
Elk woord en elke compositie was opgebouwd. Cijfergedichten, essays, en epen
zoals zijn Ur-Sonate waren ronduit klassiek en bijna mathematisch van vorm. Met
bijna al zijn werken bewees hij hoe krachtig de klassieke vorm thans nog is; ze was
in staat ongepaste inhouden van zulk een geweld op te nemen waar Lessing en Goethe
nooit aan gedacht hadden.
(Uit Hans Richter: Dada - Kunst und Antikunst, DuMont Schauberg, Keulen, 1964)
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Kurt Schwitters
Mijn sonate in oerklanken
Verklaring der tekens:
De gebruikte letters moet men op z'n Duits uitspreken. Een enkele klinker is kort;
twee klinkers zijn niet dubbel maar lang, als het gelijke klinkers zijn. Moeten echter
2 gelijke klinkers twee maal worden uitgesproken dan wordt het woord ter plaatse
gescheiden. Dus ‘a’ als in Schnaps, ‘aa’ als in Schlaf, ‘a a’ is tweemaal kort enz.,
‘au’ spreekt men uit als in Haus. Medeklinkers zijn toonloos. Moeten ze toch klank
hebben dat zal de toonaangevende klinker eraan worden toegevoegd. Voorbeelden:
‘b, be, bö, beë’. Achter elkaar geplaatste medeklinkers zoals b p d t g k z moeten
afzonderlijk worden uitgesproken. Dus: ‘bbb’ als 3 afzonderlijke b's. De op elkaar
volgende medeklinkers f h l j m n r s w sch moeten niet afzonderlijk uitgesproken
worden, maar gerekt; ‘rrr’ wordt langer ratelend uitgesproken dan ‘r’.
De letters c q v x y vallen weg. De z wordt voor het gemak half aangehouden.
Hoofdletters dienen voor scheidingen, om bepaalde delen te groeperen en beter te
herkennen, namelijk als eerste letters van bepaalde onderdelen, enz. ‘A’ spreekt men
uit als ‘a’. Men kan ter beklemtoning van een harde uitspraak met rood onderstrepen,
voor een langzame uitspraak kan men zwart nemen. Het is dan ook van betekenis
dat er onder FF een dikke rode streep staat, een dunne onder F; een dunne zwarte
streep onder p en een dikke onder p p. Alles wat niet onderstreept wordt is mf. Schrift
zoals dat bij noten het geval is is ook mogelijk wanneer er sprake van een vast tempo
is, bij voorbeeld:
4

Oo

bee bee

bee bee

bee

3

4

1

4

4

8

8

Oo

zee zee

zee zee

zee

3

Oo

enn

ze

1

4

4

8

8

1

8

8
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1

enn

ze

1

Oo

...

4

8

8

4

1

...

(langzaam en gelijkmatig).
Dit zou een weinig zinvolle schrijfwijze van de tweede inzet kunnen zijn. Bij een
vrij tempo kunnen eventueel om de fantasie te prikkelen ook maatstrepen worden
gebruikt. Alle getallen dienen alleen om de maten aan te geven. Getallen, strepen en
alles wat tussen haken staat behoeven niet gelezen te worden. De letters die gebruikt
werden, zijn, om ze nog eenmaal alle samen te nemen: a ä au e ei eu i o ö u ü b d f
g h k l m n p r s sch ch wz. De klinkers zijn a e i o u ei eu au ä ö u. Als de r's
afzonderlijk uitgesproken moeten worden dan dient de volgende schrijfwijze
aanbeveling: RrRrRrRrRrRr. Zo ook: SchschSchsch of LILILI enzv.
Bij een vrij ritme worden alinea's en leestekens als in de taal gebruikt, bij een vast
ritme maatstrepen of maataanduidingen door een analoge indeling van de schrijfruimte
in dezelfde grote ruimteverdelingen, maar geen maatstrepen. Dus...;!? moet men
alleen als klankkleur lezen.
Natuurlijk kan men in het gangbare schrift met de letters van het oud-romeinse
alfabet slechts een zeer gebrekkige verklaring van de gesproken sonate geven. Zoals
bij elk notenschrift is het voor veel uitleg vatbaar. Zoals dat met al het lezen het geval
is moet men veel fantasie hebben, als men goed lezen wil. Degenen die leest moet
zelf ernstig meewerken als hij werkelijk wil leren lezen. Werken vereist meer
absorptievermogen van de lezer als vragen of zondermeer gedachtenloos becritiseren.
Alleen degene die alles begrepen heeft, heeft recht om kritiek te uiten. Men kan de
sonate beter horen dan lezen. Ik draag dan ook zelf mijn sonate graag en dikwijls
voor en ben, als men mij uitnodigt, overal gaarne bereid een sonate avond te
organiseren. Daar het echter niet goed mogelijk is overal avonden te organiseren heb
ik verschillende karakteristieke stukken op de plaat vastgelegd. De betreffende plaat
is als MERZ 12 op de markt gebracht en voor 20 Mark bij uitgever, Merz,
Waldhausenstraat 5 in Hannover te verkrijgen. De hele sonate duurt ongeveer 35
minuten.

Algemene verklaringen
Mijn Sonate in Oer klanken is de eerste zin opgebouwd voor een Rondo met het
hoofd thema: ‘Fümms...’ Dit hoofd thema is gedeeltelijk ontleend aan een gedicht
van Raoul Hausmann dat als volgt
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werd geschreven:
FMSBWTCU
PGGF
MU
en voor zover ik weet oorspronkelijk alleen maar een drukproef voor de keuze van
lettertypen was. Hausmann heeft het met bijzonder veel fantasie voorgedragen en
daar hij Bohemer is ongeveer als volgt uitgesproken:
fümms bö wö tää zää uu
mü
pögiff
Ook het ‘Kwiiee’ uit het eerste thema van de eerste zin stamt af van het Q I E van
Hausmann.
Het ‘De des nn nn rrrrr’, of zoals ik het eerst schreef ‘DDSS . N. N.R’ is uit het
woord DRESDEN ontstaan. Misschien interreseert het de lezer, ofschoon het er voor
het kunstwerk niets toe doet, hoe het is ontstaan. Het ‘Rakete’ is uiteraard niet anders
dan het woord Rackete. In het tweede deel is het ‘PRA’ een bewuste omkering van
de naam ‘arp’. Bedoeld is Hans Arp, de Franse Dadaïst in Parijs, niet zoiets als het
algemene relativiteitsprincipe. Arp is de oprichter van het tijdschrift ARP. Het ‘zet
üpsillon ikks wee fau uu...’ is uit het alfabet ontstaan, toen ik het achterstevoren las.
Alle andere klankverbindingen zijn spontaan uitgevonden; gedeeltelijk werd ik er
onbewust toe aangezet door afgekorte opschriften op etalages of drukwerken, in het
bijzonder echter door de interessante opschriften op spoorweghuisjes die altijd zo'n
interessante uitwerking hebben, omdat men de bedoeling niet begrijpt. Nu weet ik
heus wel dat men door verklaringen het kunstwerk niet naderkomt. Deze hebben
alleen maar historische of dadaïstische waarde. Mijn verklaringen zijn in laatste
instantie een dokument voor de onverklaarbaarheid van het kunstwerk, of zoals Raoul
Hausmann zegt ‘Eerst de kunst en daarna het pianospel’.
Vervolgens iets over de compositie. Zo willekeurig en dadaïstisch het verzamelen
van de thema's en de eerste ideeën was, zo streng is de innerlijke logika van het werk.
Streng en consequent wat betreft de doorwerking en groepering. De Sonate bestaat
uit vier zinnen, uit een inleiding, uit een slot en ten zevende uit een cadens in de
vierde zin. De eerste zin is een rondo met vier hoofdthema's die in deze tekst van de
sonate bijzonder aangegeven zijn. Het ritme, dat afwisselend sterk en zwak, hard en
langzaam, kort en gedragen
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Kurt Schwitters (1888-1948): Partituurfragment van Sonate in Urlauten. Uit i 10, onder redaktie van
Arthur Lehning, 1927-'28.
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enz. is, ondergaat u zelf wel. Als ik de fijne nuances en composities van de thema's
zou moeten verklaren, zou dit op den duur vervelend worden en zou dit het genot
van het lezen en horen kunnen beïnvloeden en ik ben ten slotte geen schoolmeester.
Ik maak u wat de eerste zin betreft nog attent op de herhalingen van thema's die voor
elke nieuwe variatie in woorden worden aangegeven; op het explosieve begin van
het eerste thema; op de zuivere lyriek van het gezongen ‘Juu-Kaa’, op het streng
militairistische ritme van het derde thema dat tegenover het sidderende, akelig tere
vierde thema zeer mannelijk is en ten slotte op het klagende slot van de eerste zin in
het vragende ‘Tää?’ Het tweede deel is vanuit het midden gecomponeerd. Dat het
gezongen moet worden ziet u aan de opmerking in de tekst. Het largo is hard en
onbuigzaam als metaal, elk gevoel ontbreekt. Merk vooral op dat ‘Rinn zekete bee
bee’ en ‘enze’ doet herinneren aan de eerste zin. Let ook in de inleiding op het lange
‘Oo’ wat een voorspelling is van het largo. De derde zin is een echt Scherzo. Let op
de snelle opeenvolging van de vier korte thema's ‘Lanke’ ‘Trr gll', “pe pe pe pe pe”
en “Ooka” die zeer van elkaar verschillen, waardoor het “scherzo” -karakter ontstaat:
namelijk de bizarre vorm. De thema's 1 en 2 zijn onveranderlijk en keren steeds in
dezelfde maat terug, “rrmmp” en “rrnnff” doen denken aan “rrmmpfftllff too” uit de
eerste zin, maar nu klinkt het niet meer uiterst lamlendig, maar kort en bevelend,
zonder meer mannelijk. Het “Rrumpfftillftoo” in de derde zin klinkt ook daar niet
meer zo teer. Het “ziiuu lenn trll” en “lümpff tümpff trill” zijn wat klank betreft
volgens het hoofdthema “lanke trr gll” gevormd’ Het ‘ziiuu iiuu’ in het Trio doet
sterk denken aan het ‘zikiuu ennze’ van het eerste deel, alleen hier is het zeer gedragen
en feestelijk. Het Scherzo onderscheidt zich wezenlijk van de drie andere zinnen,
waarin het lange ‘bee’ uitermate belangrijk is. In het Scherzo komt geen ‘bee’ voor.
De vierde zin is de strengste en daarnaast de rijkste wat de opbouw betreft. De vier
thema's zijn weer precies in de tekst aangegeven.
Let u alstublieft op het blok tot ‘Oo bee’, dat woordelijk herhaald wordt. Hierop
volgt een lange doorwerking met vele verrassingen en ten slotte verschijnt het blok,
enigszins veranderd, opnieuw; alleen de volgorde van de thema's is veranderd. Het
overgangsthema ‘Oo bee’ doet in de verte herinneren aan de tweede zin. De lange,
snelle vierde zin is voor degene die voordraagt een goede longoefening, in het
bijzonder omdat de eindeloze herhalingen dikwijls een
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grote stemverheffing vereisen, opdat ze niet te eentonig klinken. Wat het slot betreft
maak ik u opmerkzaam op de doelbewuste klankomkering van het alfabet tot a. Men
heeft daar reeds een voorgevoel van en wacht met spanning op de a. Maar het houdt
tweemaal pijnlijk bij b op. De b klinkt in dit verband smartelijk. De hierop volgende
oplossing in a is geruststellend. Dan echter volgt het alfabet de laatste en vierde keer
en eindigt zeer smartelijk op ‘beeee?’ Ik heb daardoor de zeer voor de hand liggende
banaliteit vermeden om de weliswaar noodzakelijke oplossing naar het einde te
verleggen. De cadens is naar vrije keuze en iedereen die voordraagt kan naar believen
elke cadens die hij maar wil uit de thema's van de sonate samenstellen. Voor de
voordrachtskunstenaar die eventueel geen fantasie heeft heb ik een mogelijkheid
geopperd. Zelf draag ik iedere keer een andere cadens voor en daar ik bijna alles
woordelijk uit mijn hoofd ken, bereik ik daarmee dat de cadens bijzonder levendig
werkt en een grote tegenstelling vormt met de overigens nogal starre sonate. Zo dan.
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Bureau de recherches surréalistes
Het surrealisme, een overzicht van zijn aanwezigheid
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SURREALISME,

zn. m., louter psychisch automatisme waarmee men zich
voorneemt om in woord of geschrift, of op welke andere manier ook, de
wezenlijke werking van het denken tot uitdrukking te brengen. Diktaat
van het denken, bij afwezigheid van elk door de rede uitgeoefend toezicht,
buiten elk estetisch of zedelijk vooroordeel om.
ENCYKL. Filos. Het surrealisme berust op het geloof in de hogere
werkelijkheid van bepaalde tot dan veronachtzaamde associatievormen,
in de almacht van de droom, in het onbaatzuchtige spel van het denken.
Het streeft ernaar voorgoed alle andere psychische technieken af te breken
en zichzelf daarvoor in plaats te stellen bij de oplossing van de voornaamste
levensvragen. ANDRÉ BRETON: Manifeste du Surréalisme.

Guillaume Apollinaire
Alles welbeschouwd, geloof ik inderdaad dat het beter is om surrealisme te nemen
en niet surnaturalisme dat ik eerst gebruikte. Surrealisme bestaat nog niet in de
woordenboeken, en het zal makkelijker te hanteren zijn dan surnaturalisme dat al
gebruikt is door de HH. Wijsgeren.

Louis Aragon
Dat nu noemen wij surrealisme, dat de metode is van de kennis van het werkelijk
mechanisme van het denken, en van de werkelijke verbanden tussen de uitingen en
het denken, en van de ware verbanden tussen het geuite denken en de wereld waarop
dat werkelijk inwerkt.

Jean Arp
De dromer die de wereld inricht met een beperkte keuze aan gelijksoortige vormen,
bijvoorbeeld met een reeks vierkanten en lijnen is een werkelijkheid, een wonder.
De beeldhouwer heeft zich altijd aan een inhoud, aan een konstruktie moeten houden.
Hij kan zich niet wijden aan een mistbank, een verwarring. De beeldhouwer is een
konstrukteur, een architekt van de droom.

Fernando Arrabal
Uitvindingen en verhalen, onze biografieën. De gehele werkelijkheid en alle
nachtmerries. Panische god en grappige paniek. Tot wanneer?
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Scheppingen en vernietigingen, onze biografieën. Vooruitgangen die verlokken, die
benevelen. Gelijkheid van mijn veelvuldig ‘ik’ door de nauwgezetheid heen. Tot
wanneer?
In de tijd en in de ruimte, onze biografieën. Ook de mijne, ook de anderen. Alle
biografieën die mij vervolgen. Op welke wijze?
De walging en de verrassing. Ook het wonderlijk panische. Biografieën die
‘her’scheppen.

Antonin Artaud
De biechtstoel, dat ben jij niet, Paus, dat zijn wij, maar begrijp ons, en moge de
katoliciteit ons begrijpen.
In naam van het Vaderland, in naam van het Gezin, zet je aan tot verkoop van
zielen, tot vrije vermaling van lichamen...
Wij hebben tussen onze ziel en onszelf genoeg wegen om te overschrijden, genoeg
afstand om er jouw waggelende priesters tussenin te zetten en ook dat samenraapsel
van onzekere doktrines waarmee alle gekastreerden van het wereldliberalisme zich
voeden.
Jou katolieke en christelijke God, die, zoals andere goden, al het kwaad heeft
bedacht!
1. die heb je in je zak gestoken.
2. Wij hebben alleen te maken met je canons, index, zonde, biechtstoel, pijenvolk;
wij denken aan een andere oorlog, een oorlog tegen jou, Paap, hond.
Hier biecht de geest aan de geest.
Wat er van hoog tot laag over je roomse verkleedpartij zegeviert, dat is de haat
van de onmiddellijke waarheden van de ziel, van de vlammen die de geest in vlam
zetten. Er is geen God, Bijbel, of Evangelie, er zijn geen woorden die de geest
tegenhouden.
Wij zijn niet op deze wereld. O paus, opgesloten in de wereld, noch de aarde, noch
God spreken door jouw mond.
De wereld, dat is de afgrond van de ziel, kromme Paus, Paus buiten de ziel om,
laat ons zwemmen in onze lichamen, laat onze ziel zitten, we hebben je mes van het
heilig licht niet nodig.

Jean-Louis Bedouin
Hoewel het letterkundig onderwijs paradoxaal genoeg tegenwoordig een plaats
inruimt voor het surrealisme, is dat geen leer die zich onderwijzen laat. Ook al gaat
het, op het filosofische vlak, uit van de hegeliaanse dialektiek; ook al heeft het, op
het vlak van de traditionele kennis, enkele grote bronnen van de hermetische filoso-
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fie erkend; ook al heeft het, in een bepaalde periode van zijn ontwikkeling, de
beginselen onderschreven, die de grondslag vormen van het leninistisch marxisme,
toch volgt daar nog helemaal niet uit dat het, hoe synkretistisch men dat ook wil, een
filosofie is. Het is evenmin een psychologie, hoewel de ontdekkingen en theorieën
van Freud sterk ertoe hebben bijgedragen om het op haar eigen weg te brengen.
Minder nog is het een literaire of artistieke school, hoewel het toch door literaire of
artistieke werkstukken zou zijn dat het op de zuiverste wijze zijn invloed zou hebben
uitgeoefend, wat nog te bezien valt. Zeker, die werkstukken bestaan, en in grote
getale tegenwoordig. Dat verhindert niet dat hun opeenvolgende bloeiperiodes, vanuit
het strenge gezichtspunt dat de manifesten hebben omschreven (dat van 1924 en dat
van 1929), zonder te spreken van heel wat andere theoretische geschriften die aan
Breton of zijn vrienden te danken zijn, geen doel op zichzelf zouden kunnen vormen.
De taak die de surrealisten zich gesteld hebben vanaf het begin van hun beweging
is inderdaad van een andere orde, en vereist, van de kant van degeen die zich daaraan
wijdt, nog wel iets anders dan artistieke begaafdheid.

Robert Benayoun
De erotiek van het surrealisme neigt ertoe om het diktaat van het verlangen met dat
van het onbewuste te vereenzelvigen, om van de liefde een ekwivalent te maken van
die ‘onirieke metafoor’ die ten grondslag ligt aan elke schepping, en juist daardoor
om de liefdedaad te vormen tot een wereldvormende daad. De erotische drang wordt
alleen dan liefde wanneer hij schept. Het surrealistische avontuur bezit dit
revolutionaire (onder andere) dat ze voor het eerst wellicht in de geschiedenis het
geslachtelijke begiftigd heeft met een uitdrukkingswijze. In het surrealisme komt de
erotische drang rechtstreeks tot uiting, en verlaat de wereld der stilte. Deze
onbegrensde overschrijding van het wezen, deze schipbreuk van de verwijzingen die
de extaze veroorzaakt, heeft het surrealisme haar plaats aangewezen, en dan tot
uitdrukking gebracht met obsederende bewoordingen in de automatische duizeling.
Tenslotte, met een handelwijze die meer zelfbewust eisen durft te stellen, door te
verzekeren wat men heeft kunnen onderkennen als de eenheid van de geest en het
verlangen.
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Raymond Borde
De mensenoverstroming overspoelt langzaamaan de laatste oevers van de vrijheid.
De vredige geboortegolf overdekt de aarde met een weke gevangenis met vlezige
tralies, waarin men bij iedere stap aanstoot tegen de mensenmuur, waarin de
voortwoekerende mens zijn eigen val wordt, als een troep ratten in de verschrikking
van de riolen.
Of zij nu socialistisch of kapitalistisch is, de overbevolking stelt slechts de arbeid
in het vooruitzicht, slechts de behoeften om aan te voldoen, slechts de helse kringloop
van de demografische stormloop en van te bouwen steden om de toevloed van de
vermenigvuldigde verwekkers mee af te sponsen...
Achter de vrouw aan. Ze is er niet meer. Een werkzaam, vermannelijkt en bloot
wezen heeft haar geslacht aangesloten op de machine van de echtelijke liefde. Dat
leidt tot de kinderen die worden ingeschreven op de balans van de geplande toekomst
in de kolom Reproducenten...
De Nekrofiel van Jean Benoit, de schilderijen van Wifredo Lam en Pierré Molinier,
de vrouwevormen van Jean Arp, geven nu precies alles aan wat ons scheidt van de
funktionele erotische drang en van het wiegelied. De wellust verheerlijkend, de zonde
bezwerend, uitdagend en fier, blazen zij de verwerpelijke troon op van koning-kind.

André Breton
De zaak van het surrealisme is, in de kunst zogoed als in het leven, de zaak zelve
van de vrijheid. Nu meer dan ooit bewijst het abstrakte beroep op de vrijheid of een
konventioneel eerbetoon eraan, haar een slechte dienst. Om de wereld te verlichten
moet de vrijheid zich belichamen en daarvoor zich onophoudelijk weerspiegelen en
herscheppen in het Woord.

Jacques B. Brunius
Al troont de film tot de nek in het stroop-mengsel van de genres, met zijn lippen
midden in een reusachtige spinneweb van praten vastgehecht, toch lijkt hij het
onverhoopte instrument van de objektivering van de mentale aqua-micans.
Een uitermate gunstig klimaat voor het toepassen van een zeer aktuele tendens,
die het rationele en het surrationele verwezenlijkt, die het reële en het surreële
rationaliseert, en die op weg is om het
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witte scherm, op het snijpunt van de meteoor van het geprojekteerde en van een
fakkel van gestolde blikken, te maken tot de ontmoetingsplaats van het objektieve
en het subjektieve, de meest recente kombinatie van de vlam van de fakirs, van de
bol der zieneressen, en van de oude muur van Leonardo.

Luis Bunuel
Ik houd er niet van naar de film te gaan, maar ik houd van de film als middel om
zich uit te spreken. Ik vind dat er niets beters bestaat om een werkelijkheid te laten
zien waarmee wij niet alle dagen in aanraking komen. Dat wil zeggen dat we, door
boeken, door kranten, door eigen waarneming, een uiterlijke en objektieve
werkelijkheid kennen. De film zet voor ons alleen al door zijn techniek een venster
open op de verlenging van die werkelijkheid. Mijn streven als toeschouwer van films
bestaat daarin dat de film mij iets openbaart, en dat gebeurt mij maar zelden.

Guy Cabanel
De collages in vraag en antwoord (van de Zen-traditie) hebben een sprekende
overeenkomst met de schoonheid, beschouwd als de toevallige ontmoeting van een
naaimachine en een paraplu, met de werkwijzen van Max Ernst, met de poëzie zoals
Reverdy die heeft gedefinieerd, en in bizonder met het vraag en antwoord-spel
(waarbij de vraag onbekend is aan degene die beantwoordt).
Zulke metoden richten zich uiteraard niet op een intellektueel begrijpen; het in
hoge mate irrationele karakter ervan heeft ten doel een psychologische schok teweeg
te brengen, vaak vergezeld van een sterke uitwendige schok (zie de stokslagen van
de Zenmeesters naast het beroep op geweld van het Tweede Manifest van het
Surrealisme) die zelfs het bereiken van het hoogtepunt zal bepalen.

Salvador Dali
Wij surrealisten, zoals u zich ervan kunt overtuigen door ons met enige aandacht te
observeren, wij zijn strikt genomen geen kunstenaars, en we zijn striktgenomen geen
echte mannen van wetenschap, we zijn kaviaar, en kaviaar is, dat kunt u van mij
aannemen de ongerijmdheid en de intelligentie zelve van de smaak...

Robert Desnos
Honderd jaren van revolutionaire mentaliteit, volgend op honderd
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De snor van Salvador Dali.
Vraag: ‘Hoe krijgt u toch zulke uitzonderlijke details in uw schilderijen?’
Antwoord: ‘De natuur gaf me mijn beste werktuigen.’
Uit Dali's Mustache (een fotografisch interview door Philippe Halsmann, Simon & Schuster, New
York, 1954), waarin Halsman stelt: ‘Als een surrealist iets maakt wordt hij niet gekontroleerd door
zijn intellekt of enige zedelijke standaard; hij schept met zijn onbewuste geest. Raphael zocht harmonie,
een surrealist tracht te storen. Zijn werk is niet op onze rede gericht; het onmiddellijk doel is ons
onderbewustzijn. Als je huivert, is het positief bewijs dat hij een direkt schot op je libido heeft
geplaatst.’
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2. Het voederen der roofdieren door Salvador Dali, Cadaques, Spanje, 1965.
‘Ik ben een genie’ roept Dali tegen de Stern-verslaggever en -fotograaf, ‘kom morgen terug’. En hij
dikteert de benodigdheden voor een te kreëren kunstwerk: ‘een meisje (Lotte, uit Denemarken, aan
het strand gevonden), twee zakken bonen, een zak rijst, levende zeeegels, enkele langoustes. Elk
zeedier met voelsprieten zo lang als de snor van Dali.’
Ook aanwezig, Dali's militaire attaché Captain Moore, Gala, en de burgemeester van Cadaqués. Zie
reportage in Der Stern, 29 augustus '65, waarin ook de uitspraak van de Parijse psychiater Dr
Rumaguere: ‘Dali beschikt over een van de best georganiseerde hersenen, die ik ooit ben tegengekomen,
met strukturen die typerend zijn voor de waanvoorstellingen van paranoia. Hierbij valt op te merken,
dat de paranoia een absoluut kreatieve geestesgesteldheid is. Het verschil tussen een zieke paranoïkus
en Dali ligt daarin, dat Dali geen pathologisch geval is.’ Foto: Werner Bokelberg.
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jaren van lossere zeden hebben ons met andere rechten ook dit recht gegeven om op
de liefde onze geest evenzeer als ons lichaam te richten.

Marcel Duchamp
Wederkerige Readymade: Een Rembrandt gebruiken als strijkplank.

Paul Eluard
De verbeelding heeft geen nabootsingsinstinkt. Ze is de bron en de woeste stroom
waartegen men niet kan ingaan. Uit die levende slaap ontstaat en vergaat de dag op
ieder moment. Ze is het heelal zonder associatie, het heelal dat geen deel uitmaakt
van een groter heelal, het heelal zonder god, want ze liegt nooit, want ze verwart wat
zijn zal nooit met wat is geweest.

Max Ernst
Door natuurlijk toe te geven aan de bezwering om het uiterlijke op de achtergrond
te houden en om de verbanden tussen de ‘realiteiten’ omver te werpen, heeft de
surrealistische schilderkunst er toe bijgedragen om, met de glimlach om de lippen,
de algemene gewetenscrisis die in onze dagen plaats moet vinden, te versnellen.

Charles Estienne
Het surrealisme voelt zich niet méér thuis in een bizarre dan in een abstracte
omgeving; het voelt zich thuis (het blijft dat volhouden) daar waar de scheppingskracht
van de geest heeft geweigerd zich af te snijden van de bronnen van de droom, en het
bestaat alleen maar daar. ‘Het oog leeft in het wild’ en vandaaruit ‘volledige
kunstvergunning’, dat is het beginsel, en zelfs het vereiste, waaraan men alle
schilderkunst die surrealistisch is of beweert te zijn behoort te beoordelen.

Julien Gracq
De eeuwenoude inspanningen van al wat zich in Frankrijk ophoudt met schrijven en
spreken over zijn literatuur hebben er een soort Holland van gemaakt met woeste
wateren die prachtig zijn gekanaliseerd en beschaafd.
Rampen zijn niet voor immer uitgesloten: er komen in onze literatuur Rampjaren
voor, Zuiderzeeën die gedurende een stormnacht weer openbreken midden in het
polderland: de gewapende
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weerstand die vroeger de vloed van het surrealisme heeft ontketend had minder het
brutale of revolutionaire karakter van zijn beweringen op het oog als wel dat grootse
schandaal voor de geest, namelijk een terugkeer tot de vormeloosheid van Genesis.

Georges Henein
Het surrealisme is, gedurende lange jaren van toegespeelde glimlachjes, de enige
geweest die alarm sloeg, die vergeefs de betekenis en de omvang van de ramp te
verstaan gaf, en daarbij heeft zijn werkzaamheid, in haar artistieke en literaire vorm,
en meer nog in haar steeds menselijke vorm, er zich altijd voor gehoed om blindweg
naar het donker te koersen. Gewapend tegen de verschrikkingen, de verplichte
laaghartigheden en de niet afhoudende aanslagen op het verlangen, die de voornaamste
zorg zijn van de huidige samenlevingen, heeft het aan zijn optreden de verzoenende
krachten van het delier en de ernst aan zich weten te binden. En evengoed als het
gisteren in de massieve bouwsels van de macht toenemende blijken van instortingen
zich zag aftekenen, heeft het heden gelijk met het voornemen om de mens zijn
volledige kans terug te geven, die zo graag verminderd wordt geacht, - die
dobbelstenen waarvan ons wordt verzekerd dat maar één kant goed is, alsof het
geldbedrag niet eerst in een bepaalde soort hand lag die even snel was om te bevrijden
als om vast te knellen.

Radovan Ivsig
Wanneer zullen de meisjes hun poedeltjes eens in hun handtasje stoppen en hun
lippestift aan de halsband houden? De vluchtige purperrode afdrukken daarvan zou
het enige spoor zijn dat ik met hartstocht zou volgen: het is best mogelijk dat het
naar vlakbij zal leiden, maar vast en zeker naar elders.

Alfred Jarry
Omdat de goegemeente een trage en onbegrijpende massa is, moet je haar van tijd
tot tijd slaan, om aan haar berengegrom te weten te komen waar ze zit - en hoe het
met haar staat. Ze is tamelijk ongevaarlijk, al vormt ze dan het grote aantal, want ze
strijdt tegen de intelligentie.

Alain Joubert
Het negatieve idee van God, dat slechts leidt tot de overgang van
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het leven in de dood, behoort te worden weggevaagd, om daarvoor in de plaats te
stellen het aanhoudend uitdagende beeld van de Revolutie, begrepen als het enige
deel van de mens dat altijd opkomt tegen wat men de macht van het goddelijke noemt,
en het enige dat in staat is om hem uit de greep daarvan te houden.
Voor deze vrijmaking moet vanaf heden in de mens, die nog zo ver afstaat van
enige ambitie van een meer bevredigend levens-niveau, de behoefte aan een grotere
levens-zin worden gewekt.

Adonis Kyrou
Wanneer ik het heb over surrealisme, dan heeft dat absoluut niets te maken met de
Folies-Bergères, noch met Salvador Dali en zijn misdienaar de paus, noch met de
priesters van welke godsdienst dan ook, die om het hardst schreeuwen om elke grote
kracht te verstikken door op de gemoederen te spelen, noch met de esteten in hun
slaapkamers die weigeren handen te wassen in de opstandigheid, noch met de veinzerij
van snobs en wekelingen, noch met allerlei volgzame schapen, noch met de vergane
oude peuken, noch met... enz., enz.

Lautréamont
Al het water van de zee zou niet voldoende zijn om een intellektuele bloedvlek schoon
te wassen.
Niets is er onbegrijpelijk.
De kritiek moet de vorm aanvallen, nooit de diepte van uw denkbeelden, van uw
zinnen. Schikt u daarin.
Voor de poëzie bestaat een logika. Die is niet dezelfde als die van de wijsbegeerte.
De wijsgeren zijn niet even ver als de dichters. De dichters hebben het recht zich
hoger te achten dan de wijsgeren.
De poëzie moet door allen gemaakt worden. Niet door één.
Het plagiaat is noodzakelijk. De vooruitgang houdt dat in. Het trekt de zin van
een auteur naderbij, het bedient zich van zijn uitdrukkingen, verwijdert een verkeerd
denkbeeld, vervangt dat door het juiste denkbeeld.

Gerard Legrand
Het surrealisme is geen filosofie: het is het kruispunt, de burcht van ontmoeting van
verschillende filosofieën die alleen betekenis hebben wanneer ze elkaar onderling
aanvullen voor het laaiende vuur van de poëzie. Maar al heeft het op bepaalde
ogenblikken kunnen sa-
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menvallen met vormen van hedendaags humanisme, voor de verdediging van belangen
en waarden die de ‘geest’ toebehoren, is dat niet omdat de mens drager was van die
waarden, het is naar mijn inzicht om die waarden, om de geest zèlf. Het surrealisme
is, kort en goed, een totalitaire denk-orde; zijn beleving is die van het Absolute met
alle benaderingen en uitvloeisels die zij omvat, en in dat opzicht is de hegeliaanse
filosofie ervoor een essentieel hulpmiddel.

Gherasim Luca en Trost
Er bestaan surrealistische ontdekkingen, maar er bestaan geen surrealistische
maniertjes die zomaar toepasbaar zijn, en die niets anders zouden doen dan de
vroegere en verfoeilijke methodes van dichters, schilders en schrijvers vervangen.

Pierre Mabille
Wij zijn lieden die onvoorwaardelijk de illusie van een paradijs in het hiernamaals
afwijzen, evenals de smerige gemoedsrust van de rentenier, het kinderlijke geloof
in een gouden eeuw die altijd wordt beloofd en naar later uitgesteld. Wij bedoelen
vanaf dit moment te leven. Zeker moet de toekomst worden voorbereid, maar bestaat
er een beter middel daarvoor dan om het heden te maken?

André Pieyre De Mandiargues
De poëzie, zoals heel de kunst, is onafscheidelijk van het wonder. Ze is gehuisvest
in de ruimte van de ontroeringen en zou nergens anders kunnen leven.

Karl Marx
De wereld moet worden omgevormd.

Jehan Mayoux
‘Alle meningen zijn respektabel’: zo deze spreuk desnoods kan doorgaan voor een
voldoende benadering wanneer men kinderen het begrip verdraagzaamheid wil
inprenten, hij kan niet gelden in de wereld der volwassenen. Alle meningen zijn niet
respektabel, er zijn belachelijke, onzinnige, afschuwelijke meningen. Hetgeen
respektabel is, of liever wat gerespecteerd zou moeten worden, dat is het recht van
elke burger om vrij zijn mening te uiten, welke die ook zij. Ik zeg wel vrij, in
gelijkheid met de andere, wat het zoge-
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naamde recht uitsluit om deze of gene mening op te dringen met brute kracht of met
de koopmanskracht van de moderne kommunikatiemiddelen, pers, radio, film, of
nog erger, door de ongerechtigde indoktrinatie van de jeugd. De lieden die mijn
‘welke die ook zij’ misschien verbaast, breng ik in herinnering, dat op het vlak van
het denken, alleen de rechten van de slechte of als zodanig bekend staande burger
die van de goede burger garanderen (hier kan men geloof ik de dialektiek te hulp
roepen). Wij zijn daar nog ver van af. Wat daarentegen heel goed funktioneert, dat
is een bepaalde chantage op de welvoeglijkheid. De Kerk (zij vooral vertegenwoordigt
voor ons de godsdienst), waarvan men toch weet welk lot ze voor haar tegenstanders
weglegt wanneer ze over alle macht beschikt, en die zich er volstrekt niet van onthoudt
de niet-gelovigen te kwetsen, vraagt onder het mom van vrijheid, van tolerantie, dat
ieder haar respekteert.

E.L.T. Mesens
Wat u niet begrijpt is nu juist dat wat wij u nooit zullen onthullen, zoveel als het
waar is dat u zich toe gaat leggen om erin te zien wat u zult zien door het daarin te
leggen.

Nora Mitrani
Tegenover alle vormen van uitbuiting, van de meest traditionele tot de recentste, stelt
het surrealisme een onveranderde weigering.

J.H. Moesman
Veel mensen die mijn schilderijen zien, vragen zich af wat ik ermee bedoel, ze vragen
om een verklaring en denken dat er wat achter zit; maar er zit niets achter, ik bedoel
niets meer met mijn schilderijen dan om een mooi schilderij te laten zien.

César Moro
De surrealistische schilderkunst is het onderhavige avontuur bij uitstek. Zij is de
uitval die de kwijlende en vormeloze koppen van het intellektueel gespuis vermorzelt.
Als het surrealistisch avontuur voorbijkomt, blijven temidden van bloemen, die groter
zijn dan hazewinden en kleiner dan de hemel, de jongenszakmesjes achter van degenen
die beweerden schorpioenen te zijn, maar die slechts vlijtige mieren waren. Een grote
zwerm nachtvlinders bedekt letterlijk elke centimeter van een surrealistisch schilderij,
de
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voortekenen en weelderige vervloekingen botten uit; de weerloze hemel biecht
tenslotte zijn taak op van décor voor de kleurloosheid, voor de wanhopigheid van
de mens. De ver verwijderde blik van de mens, hemzelf ver vooruit, begint thans de
kreeftsgang om de sfinx die hem doodt, vragen te stellen en om de vangarmige
duisternis, die hem van wieg tot graf omhult, met ogen te bevolken. Alleen onder
deze voorwaarde rijst de poëzie omhoog wanneer de markt eindigt.

Octavio Paz
Met een betovering die de helderheid niet uitsluit heeft Breton geprobeerd om het
geheimzinnig mechanisme te ontleden van wat hij het ‘objektief toeval’ noemt, de
ontmoetingsplaats tussen de mens en het ‘andere’, het uitverkoren terrein van de
‘andersheid’.
Door het zwevend houden van de ‘andersheid’, beperkt de surrealistische doktrine
zich niet tot een samenvattende, en per slot van rekening oppervlakkige,
psychologische bevestiging, maar zij schept ruimte voor een vraagteken. Het
surrealisme maakte de inspiratie niet alleen bij ons vertrouwd als idee van de wereld,
maar het maakte, door hetzelfde en erkende tekort van de aanvaarde psychologische
verklaring, de kern van het probleem zichtbaar: namelijk de ‘andersheid’.

Benjamin Péret
Zolang de kwaadwillige spookverschijningen van godsdienst en vaderland, welke
vermomming ze ook zullen aannemen, de maatschappelijke en intellektuele dorsvloer
zullen kwetsen, zal geen enkele vrijheid denkbaar zijn: de voorafgaande uitstoting
daarvan is een van de hoofdvoorwaarden voor de komst van de vrijheid.
Elk ‘gedicht’ dat een vage ‘vrijheid’ verheerlijkt, wanneer die al niet versierd is
met religieuze of nationalistische attributen, houdt allereerst op een gedicht te zijn,
en vormt daarna een hindernis voor de totale bevrijding van de mens, want het bedriegt
hem door hem een ‘vrijheid’ te laten zien die nieuwe ketenen verbergt. Integendeel,
uit elk autentiek gedicht maakt zich een volle en werkzame zucht van vrijheid los,
zelfs als die vrijheid niet wordt opgeroepen met zijn politieke of sociale kant, en
daardoor draagt het bij tot de daadwerkelijke bevrijding van de mens...
Het wonderlijke is overal, is van alle tijden, van alle ogenblikken. Het is het leven
zelf, of zou het moeten zijn, op voorwaarde dan dat
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men dat leven niet bewust weerzinwekkend maakt, zoals deze maatschappij beraamt,
met zijn onderwijs, zijn godsdienst, zijn rechtbanken, zijn oorlogen, zijn bezettingen
en bevrijdingen, zijn koncentratiekampen en zijn verschrikkelijke materiële en
intellektuele misstanden.

Arthur Rimbaud
Het gaat erom te belanden in het onbekende, door de ontregeling van alle zintuigen.
Het lijden is mateloos, maar je moet sterk zijn, een geboren dichter zijn, en ik heb
mij als dichter herkend. Dat is mijn schuld helemaal niet. Het is onjuist te zeggen:
Ik denk. Men zou moeten zeggen: Men denkt mij. Vergeef mij de woordspeling.
Ik is een ander. Jammer voor het stuk hout dat een viool blijkt te zijn, en maling
aan de ontoerekenbaren die vitten op dingen waar zij niets van af weten!

D.A.F. De Sade
Laten we ermee ophouden te geloven dat de godsdienst van nut kan zijn voor de
mens.

Karel Teige
Het heelal van het denken en scheppen evenzeer als dat van de liefde en de droom,
weet van geen grenzen. De waarde ervan bestaat daarbij overal waar zij zich vertonen
en waar ze verstaan worden. De in een gedicht of beeld geuite droom wordt een
kracht die zich wil verwerkelijken en vereenzelvigen met het leven. Wie in de mens
gelooft, in zijn geestelijke kracht, weet dat de wonderen, de dromen, de poëzie en
de utopieën werkelijkheid worden.

Tristan Tzara
De droom is een hoedanigheid van een gegeven psychische beweging, van een
vrijkomen van krachten die, onder de werking van een hefboom voor het onbekende
ogenblik, in staat is om bepaalde verschijnselen over te laten gaan van de ene toestand
in de andere met het oog op een syntese die een akte van kennisneming is, die een
kwantiteit is en die wij aanduiden met de naam poëzie. Hij voedt zich met de logische
struktuur van het verhaal (dat de waaktoestand zou kunnen vertegenwoordigen)
waarop hij zoveel invloed uitoefent dat hij de ontbinding ervan uitlokt, zoals de
droomslaap zich gedraagt tegenover de uitingen van de buitenwereld, waaruit
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hij zijn gegevens ontleent en die hij uit weerslag werkelijk verwart. De poëtische
symbolen zijn te interpreteren met betrekking tot het rationele verhaal in dezelfde
geest van ongewone onderlinge afhankelijkheid als de onirieke symbolen met
betrekking tot het alledaagse leven.

Laurens D. Vancrevel
Surrealisten hebben een gemeenschappelijk idee van de begrippen Liefde en Vrijheid,
en eenzelfde instelling van non-konformisme; hun groot vertrouwen in de
mogelijkheden van het menselijk leven realiseert zich in hun ongebonden optreden
en hun kreativiteit.
Het is onweerlegbaar dat het surrealisme in deze opzichten zijn aktualiteit zal
behouden, en dat het, onafhankelijk van André Breton of wie ook, zal voortbestaan...

Her De Vries
De surrealiteit is geen trancendent beginsel, en plaatst zich noch buiten deze wereld,
noch na de tijd van ons leven, zij beantwoordt aan het beginsel van de
onverbrekelijkheid, zij is vervat in de werkelijkheid zelf. Het surrealisme neemt het
voor zijn rekening om met een uitzonderlijke kracht en ruimheid dit beginsel van de
absolute dialektiek te herbevestigen, en men heeft ongelijk met er een andere drijfveer
aan toe te kennen dan de hoop de mogelijkheid binnen het bereik van de mens te
brengen om - ondanks de tegenstrijdigheden die de zogenaamde Rede als
onoverkomelijk voorstelt - de diepe en oorspronkelijke eenheid van zijn wezen en
zijn bewustzijn te heroveren, en daardoor de totale en waarachtige vrijheid.
Het Bureau de Recherches Surréalistes oefent in Amsterdam (adres: Binnenkant 33)
zijn onirische aktiviteiten uit; vraag de publikaties (‘Brumes Blondes’ en andere
dokumentatie) aan.
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Antonin Artaud
De activiteit van het Bureau voor surrealistische onderzoekingen
Het feit dat er een surrealistische revolutie plaatsvindt kan betrekking hebben op alle
geestestoestanden,
op alle menselijke activiteiten,
op alle geestestoestanden in de wereld,
op alle feiten die voortvloeien uit de moraal,
op alle gebieden van de geest.

Deze revolutie beoogt een algemene ontwaarding der waarden, de ontwaarding van
de geest, de ontmineralisering van de klaarblijkelijkheid, een absolute en vernieuwde
spraakverwarring, de vervlakking van het denken.
Zij beoogt de afschaffing en diskwalificatie van de logica, die zij zal achtervolgen
tot dat haar primitieve overblijfselen zijn uitgeroeid.
Zij beoogt een spontane indeling van de dingen volgens een diepere en fijnere
orde welke niet door de gewone rede kan worden verduidelijkt maar toch een orde
is die door welk onbekend zintuig dan ook te doorzien is... maar dan ook doorzien
wordt: een orde die in het geheel niet tot de dood behoort.
Tussen de wereld en ons is die breuk al tot stand gekomen. Wij spreken niet om
ons verstaanbaar te maken, maar spreken alleen binnen in ons zelf met angstkreten,
met een scherpe en verwoede koppigheid keren wij terug, vervlakken wij het denken.
Het centraal bureau voor surrealistische onderzoekingen legt zich met alle macht
toe op deze nieuwe waardebepaling van het leven. Er moet een filosofie van het
surrealisme tot stand komen of dat wat ervoor in de plaats kan komen.
Het gaat er niet zozeer om formules of voorschriften vast te leggen, maar om:
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1. Surrealistische middelen van onderzoek te vinden die uit het surrealisme
voortkomen,
2. aanknopingspunten, kentekens, geleidingen, eilanden van de geest vast te stellen.
Men kan, men moet tot op zekere hoogte een surrealistische mystiek erkennen, een
zeker stelsel van vluchtige geloofswaarheden met betrekking tot de gewone reden,
maar dan ook zeer bepaald en definitief vastgestelde punten van de geest rakend.
Het surrealisme legt, liever dan geloofswaarheden, een bepaald stelsel van afkeer
vast.
Het surrealisme is voor alles een geestestoestand, zij beveelt geen recepten aan.
Het voornaamste punt is zich goed in de geest te nestelen.
Geen enkele surrealist is op de wereld, denkt zich niet uitsluitend in het heden in,
gelooft niet in de efficiency van de aangespoorde geest van de guillotine, de geest
van de rechter, de geest van de dokter en resoluut hoopt hij naast de geest.
De surrealist heeft de geest veroordeeld.
Hij heeft geen gevoelens die voor hem zelf partij trekken, bij erkent geen enkel
denken. Zijn denken maakt voor hem geen wereld waarin hij redelijkerwijs berust.
Hij wanhoopt met de geest in aanraking te komen.
Maar uiteindelijk is hij in de geest, die behoort tot het innerlijk waarvan hij
rekenschap geeft en voor zijn denken weegt de wereld niet zwaar.

Antonin Artaud (1896-1948) rond 1920. In een brief twee maanden voor zijn dood schrijft hij:
de plicht
let wel
DE PLICHT

van de schrijver, van de dichter, is niet om zich laf op te sluiten in een tekst, een boek of een tijdschrift,
waar hij nooit meer uitkomt,
maar integendeel om naar buiten te gaan
om aan te vallen
de publieke geest
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Maar gedurende een periode van verlies, een soort tekort in hemzelf, een of andere
plotselinge opslorping van de geest, zal hij het witte beest, het glazige beest, zien
verschijnen, en dat beest denkt.
Daarom is hij een Hoofd, hij is het enige hoofd dat in het heden opduikt. Uit naam
van zijn innerlijke vrijheid, terwille van zijn rust, zijn vervolmaking, zijn zuiverheid
stort hij zich op jou, wereld die zich heeft uitgeleverd aan de verschrikkelijke rede,
aan de in de modder der eeuwen geraakte mimicry, en die jouw huizen heeft gebouwd
en die een reeks recepten heeft gegeven waaraan hij zich niet meer kan houden tenzij
de surreële geest explodeert, de enige die in staat is ons te ontwortelen.

Een dichter en zijn leven: Antonin Artaud. Van 1896 tot 1948. Negen jaar in krankzinnigengestichten
als buitenstaander in een zieke maatschappij. Een van de tekenen dezer tijd: zie het provo-teken, het
derde oog, op het voorhoofd van de bovenste figuur links, op het dagboekblad gemaakt tijdens zijn
internering in Rodez.
Een dichter en de waarheid. Ik geloof dat Gauguin dacht dat de kunstenaar het symbool, de mythe
moet zoeken, levende zaken tot aan de mythe vergroten, terwijl Van Gogh dacht dat je de mythe moet
weten terug te brengen tot de meest aard? se zaken. Waarin ik geloof, dat hij om den donder gelijk
had. Want de werkelijkheid is verschrikkelijk superieur aan elke geschiedenis, elke fabel, elke godheid,
elke surrealiteit. Het is voldoende het genie te hebben het te verklaren.
(Antonin Artaud: Van Gogh, ou Le suicidé de la société, Parijs, 1947.)
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Laurens D. Vancrevel
Over de andere boeg
Veel meer dan een reaktie op het Dada-principe van ‘ontkenning terwille van de
ontkenning’, was het surrealisme van meet af aan een geheel nieuw begrippenstelsel,
dat enerzijds Dada aanvulde in zijn kritische houding tegenover de traditionele
beschouwingswijzen waarvoor een duidelijk alternatief werd gesteld die de kritiek
wezenlijker en geduchter maakte, en dat anderzijds een verdere ontwikkeling was
van het europese denken, nu aan de suggesties van Lautréamont, om de (ontkennende)
twijfel door de zekerheid te vervangen, en van Charles Fourier, om in plaats van de
(cartesiaanse) ‘passieve’ twijfel de ingrijpende ‘aktieve’ twijfel te hanteren, gevolg
werd gegeven, met de bedoeling om ‘het leven te veranderen’ (Rimbaud) en te
poëtiseren. En hoewel dit streven al vanaf de aanvang helder voor ogen stond, en er
al enkele jaren sprake was van een surrealistische aktiviteit voordat het eerste Manifest
(1924) verscheen, toch was de eerste definitie van het wezen van het surrealisme en
zijn optreden een hoogst spekulatieve zaak, omdat de reikwijdte van deze denkbeelden
nog niet kon worden overzien; dat de verwachtingen niet gering waren blijkt
bijvoorbeeld uit de titel van het strijdvaardige eerste tijdschrift La Révolution
Surréaliste, dat zich evenmin als het Manifest tot een louter artistieke of literaire
problematiek beperkte, maar dat zich richtte op alle aspekten van het menselijk
bestaan en de mogelijkheden daarvan, psychologisch, sociologisch, politiek,
filosofisch, enz., met het oog op het grote streven een totale verandering teweeg te
brengen.
De eerste sleutel hiervoor beschreef André Breton als de metode van het
automatisme, die zich kant tegen de rationalistische logica, en alleen de eigenzinnige
logica van de associatie, de inspiratie en het toeval volgt; deze metode richt zich op
de bevrijding van de mens als
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individu, en ‘verandert’ diens gekunstelde leven, door dat te ontkunstelen. Met een
zekere ironie noemt Breton het surrealisme in dit verband een ‘magische kunst’,
omdat het onbewuste automatisme het tastbare niet langer onderscheidt van het
ontastbare, dat nu vooreerst binnen het dadelijke bereik van de individu wordt
gebracht.
De volgende stap gold de samenleving: het Tweede Manifest (1929) huldigt het
beginsel van het historisch materialisme, de gewetenscrisis die wordt teweeg gebracht
zodra de vooroordelen zijn ontmaskerd, en die kan leiden tot een ‘nieuw geweten’,
vereist een gelijktijdige maatschappelijke verandering, want ‘het surrealisme, schrijft
Breton, is vergroeid met het leven, en wel met het leven van deze tijd’. Tevens wordt
vastgesteld dat de ‘grondige, waarlijke verduistering’ van het surrealisme noodzaak
is, zodat het tot een hermetische ‘zwarte zon’ wordt, tot een autonome mentaliteit
en zelfstandige idee, die is ontdaan van elke betrekkelijkheid, van elke afhankelijkheid.
Het eerste doel is nu om ‘de begrippen gezin, vaderland, godsdient te verwoesten’,
het middel daartoe is ‘geweld’, doch steeds met het vooruitzicht op de nieuwe
werkelijkheid, de omgevormde wereld. Het was niet verwonderlijk dat de poging tot
samenwerking met het leninistisch marxisme (zoals de P.C.F. dat vatte) op niets
uitliep - de afhankelijkheid, die geëist werd, was in strijd met het wezen en de geest
van het surrealisme; deze gebeurtenis is hoogstens een teleurstellend feit te noemen,
het was geen verlies - de onverzoenlijkheid van het surrealisme ten aanzien van het
compromis bewees juist dat het weigerde een stap terug te doen.
Om hierna tot een verdere benadering van een eigen realiteit te komen, hetgeen
de historische ontwikkeling bovendien onvermijdelijk maakte, vestigde het Derde
Manifest (1942) de aandacht opnieuw op de individu, maar nu als hoofdpersoon in
het labyrint van de wereld, als de magiër die de taal hanteert als een bezwering, die
de daad van uitverkiezing stelt, en in de liefde het bekorings-moment tot zijn recht
doet komen als het brandpunt van de poëzie en het leven. Het derde beginsel dat het
surrealisme zal leiden is ‘de nieuwe mythe’, die is vergroeid met het ‘innerlijk
ontwaken’, in alchemistische zin: ‘De trommel van de redenerende rede laten barsten
en het gat ervan bekijken’ (René Alleau).
De XIe Internationale Tentoonstelling van het Surrealisme (Parijs; Galerie de l'
OEil, december 1965-februari 1966) is hiervan de konsekwentie, en trekt een
belangrijke konklusie; het definieert een
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vierde beginsel dat door het surrealisme gevolgd wordt: de metode van het volstrekte
afwijken (l'écart absolu). Deze term werd ontleend aan het werk van Charles Fourier,
die hem voorstelde als de handelwijze bij de ‘aktieve twijfel’, de uitweg uit de vicieuze
cirkel van vermolmde misvattingen; ‘Columbus, schreef hij, koos de regel van het
volledig afwijken om een nieuwe kontinentale wereld te bereiken; hij maakte zich
los van alle bekende wegen, hij begaf zich op een Onbevaren Oceaan, zonder rekening
te houden met de angsten van zijn tijd; laten we dat ook doen, laten we voortgaan
door volledig af te wijken, niets is gemakkelijker, het is voldoende om een
mechanisme te proberen dat kontrasteert met het onze’ (in: La Fausse Industrie,
1835-36).
Dit principe, dat het surrealisme overigens door heel zijn bestaan al heeft geleid;
maar dat pas nu reliëf kreeg, specificeert enerzijds de omvang en waarde van de
voorafgaande beginselen, doch vormt anderzijds een houvast en impuls voor de
verdere uitbouw van de surrealistische zienswijze. Het algemeen toepasbare
automatisme werd dadelijk aangevuld met de eis van absoluut non-konformisme; het
praktische historisch-materialisme werd gedacht in onverbrekelijke samenhang met
de verduistering; de nieuwe mythe was slechts voorstelbaar dankzij de wisselende
intuïtie, uitverkiezing en bekoring. Al deze essentiële bij aspekten vertonen vormen
van afwijking, wat nu expliciet wordt geponeerd als de beslissende tematiek van de
surrealistische beweging, met als weerzijde het lyrische, namelijk de resultante van
het streven naar een (sociaal, psychisch, artistiek, politiek) bevrijde, poëtische
levensvorm, die uit de aard der zaak in het surrealisme niet programmeerbaar wordt
geacht, niet centraal te regelen door een bureaukratisch of technisch super-brein,
maar die door de afwijking alleen, door het erkennen van een onschatbare
verscheidenheid aan mogelijkheden, kan worden verwezenlijkt.
Behalve dat deze formule het voorafgaande optreden verduidelijkt, biedt zij zich
tevens aan als een niet mis te verstane strijdkreet, die uiterlijk veel overeenkomst
vertoont met de Dada-aanval op de uitgeholde samenleving rond de eeuwwisseling,
maar die naar wezen - zonder twijfel een aanval - veeleer ook een uiting is van
volledige verontrusting over de opgedrongen en geaksepteerde gang van zaken.
Aktuele verschijnselen als de sportadoratie, de sensationele publiciteit en reklame,
de specialisatie, het utilitarisme, de automatisering en de technokratie, de
overbevolking en de rekreatie, het naïeve toekomst-idealisme, het toenemende geloof
op

Randstad 11-12

98
gezag en de eis van goedgelovigheid, worden in onderlinge samenhang gezien en
ontmaskerd als nieuwe vermommingen van Macht, Vaderland en Ras, Geloof en
Religie, als ziektekiemen die de primaire rechten op vrijheid, genot en poëzie
verbieden en onmogelijk maken, of daarvan een walgelijke persiflage, een laf
surrogaat opdringen, dat het leven vervlakt, banaliseert en zodoende vergiftigt. De
expositie stelde onder andere twee kollektieve werkstukken ten toon die deze huidige
situatie een vorm gaf. De Consommateur (Voleindiger; consument), voorzien van
een nummerplaat, had de gedaante van een kolos van matrassen, een gevangenis
zoals een ruimtepas, waarvan het blikveld werd gevormd door een t.v.-buis; waarvan
de maag een volautomatische wasmachine was waarin de Krant op verzoek werd
rondgewenteld; waarvan de geest een koelkast, om burgerlijke idealen in te bewaren
(sport- en huwelijkskledij); waarvan als mond een krans van luidsprekers
funktioneerde die plotselinge brabbeltaal uitstootte, terwijl dan de verlichting op de
schilderijen uitviel. De Désordinateur (Ontwijder; ontregelmechanisme) bestond uit
een grote spiegel recht tegenover de ingang van de tentoonstellingsruimte; aan de
voet daarvan waren elf drukknoppen aangebracht met opschriften zoals ‘ruimtevaart’,
‘sport’, ‘arbeid’, ‘rekreatie’; door daarop te drukken bleek de spiegel halfdoorlatend:
een stuk daarin vertoonde een afwijkende vitrine die het gewenste begrip vertoonde.
Minder vooropgezet, maar even heftig bewezen de verdere schilderijen, beelden,
voorwerpen de betekenis van de methode van het volledig afwijken, - zoals het
Nekrofielkostuum en de Buldog van Maldoror van Jean Benoît, de Verdeling van
de leegte van Matta, de Stille Ommegang van Moesman, het Gesloten huis van Robert
Lagarde en tientallen andere werken.
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Fabio de Sanctis & Ugo Sterpini
Poëzie in het huisraad
Onze voorliefde gaat uit naar de vergissing, naar het linkse en onhandige gebaar dat
een onvoorziene tegenstelling oproept, naar het onweerstaanbaar omvallen van een
vaas, naar de haren die smorgens niet aan het opsteken gehoorzamen.
In de vergissing, in de ‘lapsus’ - zo u wilt - bestaat een onafhankelijke waarde:
een waarde die een aspekt is van het leven en van het bestaan, inzoverre zij een
wezenlijk deel en een simbool is van die emotionele geladenheid die de andere aanblik
vormt van de realiteit van de mens. In zekere zin bestaat er in onze ogen dus een
volmaaktheid in de vergissing.
We sluiten het vooroverleg uit, omdat daarmee de berekening van het risiko samen
gaat; en als er van ons een theorie wordt verwacht kunnen we antwoorden dat de
grondslag van ons werk het ‘toevallige’ is.
Wij kennen de angst en de verschrikking om niet verkeerd te gaan, we aanvaarden
het feit, dat de traagheid van de materialen (en evengoed hun onvoorziene werkingen),
het toeval of het ongelukje, deformaties kunnen aanbrengen in de expressie van een
intuïtieve vorm. (Onze ‘projekten’ bestaan overigens niet, of zijn er dan alleen maar
bij benadering.)
Een knoest in het hout kan het begin zijn van een tafel of van een kast. Een stuk
afval, gevonden in een hoek van de werkplaats, ontmoet op de werkbank een ander
stuk afval, en zij kunnen een stoel vormen.
Een oude boomstam barst open en men bemerkt dat hij hol is. De weg van de
aanvankelijke intuïtie wordt geblokkeerd, maar een ander ontstaat. Een tafel kan een
stoel worden, een stoel een kast, een kast een bank, een bank een tafel. Een tafel kan
verscheidene
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ITALIË:

Drie voorbeelden van de Sanctis (1931) en Sterpini's (1927) meubelen, uit het Romeinse atelier
‘officinia II’. Catalogus 1: 1963-1964.
1. Antropomorf I.
Klerenkast met twee eikenhouten panelen. Hoofd verguld fiberglas, de benen relieken uit de Abruzzen,
17e-eeuws. Scharnieren en slot brons. Hoogte 1 m 74.
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2. Hemel-zee-aarde.
Notenhout buffet voor kristal. Deuren van de FIAT 600 eerste serie, met toevoegingen. Poten gesneden
uit notenhout.

malen van vorm veranderen.
Wij wachten overigens niet op de aanwijzingen van het toeval, veeleer lokken wij
dat uit, dagen het uit, roepen het op door het bekijken van de materialen, door hun
kombinaties.
Wij delen de voorvallen niet in, in die welke wél, en die welke niet zouden moeten
voorkomen. We hebben ontzag voor elk voorval dat meewerkt tot de ontwikkeling
van een idee, tot het suggereren ervan, of, beter nog, tot het aanbieden van een eigen
buitenmenselijk idee.
In de ogenblikken van rust tijdens het werk verzinnen wij ver-

Randstad 11-12

102
haaltjes over de ‘ontwerper’, die wij ons voorstellen, gevangen in zijn witte overhemd,
met een rekenliniaal in zijn hand, denkende aan een gouden passer* die zoals de
staartster van de kribbe op een dag stil zal blijven staan boven het dak van zijn huis,
om de mensen diegene aan te wijzen die wiskundige bergen en piramides van
berekeningen bedacht om de vorm van een nutteloze of misschien overbodige
blikopener op te lossen.
Hij weet niet dat er iets on-meetbaars bestaat, begaafd met eigen impulsen, met
eigen bizonder aspiraties, en dat zich natuurlijk zoveel mogelijk aanpast aan de
voorvallen. Deze aanpassing, die de ‘ontwerper’ niet kent, is uiteindelijk een
werkwijze in alle vrijheid. Hij wijst integendeel alle tegenstellingen af die het toeval
of de noodzaak zouden kunnen invoegen in zijn ontwerpen. En daarom komen zijn
dingen, zijn meubelen, nooit overeen met die onstuimige invallen.
Hij zal nooit op een trein springen die al wegrijdt, en nooit zal hij er afstappen
voordat die stil staat.
Onze meubelen zijn geen dingen, maar personages, het zijn geen fetisches en ze
zijn niet bestemd voor de eredienst (de aanbidding van het volmaakt-funktionele-ding),
maar ze vertegenwoordigen de ontmoeting van de verbeelding met de mogelijkheid
om de zaak zoals die oorspronkelijk werd gedacht (of aangevoeld) te vervangen voor
de onbetrouwbaarheid, de buitenkansen, de voorstellen, de afwijkingen, de aspiraties
en de eigen verbeelding van de materialen die wij gebruiken.
Wij staan altijd klaar om het mysterie van de dingen en de geringste vreemdheid
dat het toeval ons toespeelt te konfronteren. We zijn ervan overtuigd dat de bronnen
van de geest van de mens en van het toeval onuitputtelijk zijn, en dat die bovendien
wonderlijke tussenvormen kunnen voortbrengen, en dat de meest waardevolle ideeën
juist die zijn die zich feitelijk aanpassen aan het optreden van het onvoorziene,
waardoor zij een eigen ware, zinnebeeldige betekenis verkrijgen.
En dit gaat in tegen een nieuwe mythische ordening, tegen een ruimte zonder
fantasie waarin elk ding, van de bank tot het bidet ‘volledig’ en ‘volmaakt’ is: een
wereld van glanzende gelijkvormige meubelen, op maat gezaagd door onverstoorbare
machines, zonder eerbied of verbeelding, alles op dezelfde manier, als doods embleem

*

Jaarlijkse ontwerpersprijs in Italië.
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3. Boekenkast van de gevangene.
Fiberglas centraalfiguur met stalen geraamte, voetstuk notenhout. Douglas planken met messingsteunen.
2 m 25 hoog.
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van dat aktueel en onpersoonlijk verschijnsel van de markt die wordt getiranniseerd
door de doorsnee-mentaliteit van de ‘ontwerper’.
Onze aktie ontstaat uit een premisse van losmaking, uit ons afwijzen om de
rationalistische ‘bagage’ te aanvaarden, en ze wil ook een terugkeer naar de
expressiviteit van het meubel, naar de koncentratie in een precieze en konkrete vorm
van een aktuele werkelijkheid zoals die reeds, op andere wijze, is voorgesteld door
de verscheidene alternatieven van de hedendaagse kunst.
Ons gezichtspunt is, kortom, slechts nieuw ten aanzien van de ondervinding, daar
het het meubel niet beschouwt als iets dat afgesloten is in zichzelf, maar dat steeds
weer nieuw en wellicht onherhaalbaar is, verbonden met de gevoelens van de mens,
en dat, alle vooraf opgestelde grenzen van het funktionalisme overschrijdend, aan
hem de eigen identiteit teruggeeft.
Daarom kennen we een grote betekenis toe aan de elementen van wanorde, aan
de asymmetrie, aan de vergissing bij het gebruik van materialen, en proberen we
nooit om de intuïtie te breidelen, om haar in een enkele stilistische kategorie in te
voegen.
Elke irrationele aandrang is een gevoel om te kultiveren, is een bron van ideeën,
een noodzakelijk evenwicht in een gemechaniseerde en geprogrammeerde wereld.
Het is een verdediging tegen het voorbijgaande en het platvloerse.
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Eugene Jolas
De revolutie van het woord
WIJ HEBBEN GENOEG VAN DE VERTONING VAN KORTE VERHALEN,
ROMANS, GEDICHTEN EN TONEELSTUKKEN DIE NOG ONDER DE
HEERSCHAPPIJ STAAN VAN HET BANALE WOORD, DE MONOTONE
SYNTAXIS, DE STATISCHE PSYCHOLOGIE, HET BESCHRIJVENDE
NATURALISME EN VERLANGEN EEN STANDPUNT TE KRISTALLISEREN...
WIJ VERKLAREN HIERBIJ DAT:
1.
2.

DE REVOLUTIE IN DE ENGELSE TAAL EEN VOLDONGEN FEIT IS.
DE VERBEELDING DIE OP ZOEK IS NAAR EEN FABELACHTIGE WERELD AUTONOOM
EN ONBEGRENSD IS.

(Voorzichtigheid is een rijke, oude meid die het hof wordt gemaakt door
Onvermogen... Blake)
3.

ZUIVERE POËZIE IS EEN LYRISCHE TOTALITEIT DIE A PRIORI DE REALITEIT ALLEEN
BINNEN ONS ZELF ZOEKT.

(Noem het nummer, het gewicht en de maat in een jaar waar de dood heerst...
Blake)
4. EEN VERHAAL IS NIET ALLEEN EEN ANEKDOTE, MAAR DE PROJECTIE VAN DE
METAMORPHOSE VAN DE WERKELIJKHEID.
(Genoeg! Of liever: Te Veel!... Blake)
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5.
6.

AAN DEZE OPVATTINGEN KAN SLECHTS UITDRUKKING GEGEVEN WORDEN DOOR
MIDDEL VAN DE RITMISCHE ‘HALLUCINATIE VAN HET WOORD’ (Rimbaud)
DE LITERATOR HEEFT HET RECHT DE OORSPRONKELIJKE MATERIE DER WOORDEN
DIE HEM DOOR HANDBOEKEN EN WOORDENBOEKEN WERD OPGELEGD TE
ONTBINDEN.

(De weg van het buitensporige leidt naar het paleis van de wijsheid... Blake)
7.

8.
9.
10.
11.
12.

HIJ HEEFT HET RECHT WOORDEN TE GEBRUIKEN DIE HEM PASSEN EN BESTAANDE
GRAMMATICALE EN SYNTAKTISCHE WETTEN TE VERWAARLOZEN.

(De tijgers van gramschap zijn wijzer dan de paarden van het onderwijs... Blake)
DE ‘LITANIE DER WOORDEN’ WORDT TOEGESTAAN ALS ONAFHANKELIJKE
EENHEID.
WIJ HEBBEN GEEN BELANGSTELLING VOOR SOCIOLOGISCHE DENKBEELDEN,
TENZIJ OM UIT DEZE IDEOLOGIE CREATIEVE ELEMENTEN TE VERHEFFEN.
TIJD IS EEN TIRANNIE DIE MOET WORDEN AFGESCHAFT.
DE SCHRIJVER BRENGT IETS TOT UITDRUKKING. HIJ COMMUNICEERT NIET.
DE GEWONE LEZER ZIJ VERDOEMD.
(Verdoemde banden! Gezegende bevrijders!... Blake)

Getekend door:
KAY BOYLE, WHIT BURNETT, HART CRANE, CARESSE CROSBY, HARRY CROSBY,
MARTHA FOLEY, STUART GILBERT, A.L. GILLESPIE, LEIGH HOFFMAN, EUGENE JOLAS,
ELLIOT PAUL, DOUGLAS RIGBY, THEO RUTRA, ROBERT SAGE, HAROLD J. SALEMSON,
LAURENCE VAIL.
(Transition 16/17)
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Eugene Jolas
Paramythen
De literatuur van de toekomst zal er geen belang bij hebben te wedijveren met de
mogelijkheden voor fotografisch en akoestisch realisme, zoals de bioscoop, de radio
en de televisie en soortgelijke uitvindingen die bieden.
Daarom geloof ik dat de literatuur van de toekomst uitdrukking zal geven aan de
geest die inherent is aan het magische vertelsel en de magische poëzie, aan het
dichterlijk onderzoek van tot nu toe verborgen gebieden van de menselijke
persoonlijkheid. Zij zal waarschijnlijk uitdrukking geven aan het binnendringen van
het bovennatuurlijke, het fantastische, het eeuwige in het dagelijks leven.
Deze duistere wereld der waarzeggers zal in nieuwe vorm tot uitdrukking moeten
worden gebracht. Wat nu bekend staat als het korte verhaal, de roman, het gedicht
enz. zal plaats maken voor vormen die nog geen naam hebben.
Ik stel me voor dat de paramythe de opvolger zal worden van de vorm die tot nu
toe bekend staat onder de naam kort verhaal of novelle. Daaronder versta ik een soort
episch wondervertelsel dat een organische synthese tot stand brengt tussen het individu
en het universele onbewuste - de droom, de dagdroom, de mystieke visie. In haar
uiteindelijke vorm zou het een spiritistisch mengsel kunnen zijn van het gedicht in
prozavorm, de volksvertelling, de psychograaf, het essay, de mythe, de sage en het
humoristisch verhaal.
Het zal een taal van waarzeggers zijn, een soort muziek, een spiegel van een
vierdimensionaal universum.
(Transition 23)
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Gabriel Pomerand
Redevoering van een terrorist
Uitgesproken te Parijs, 3 Maart 1950
Deze toespraak is zonder meer persoonlijk.
Het valt nog te bezien of het wel dan niet mogelijk is bepaalde personen een
verklaring van de wereld toe te dichten om die verklaring of die wereld bespottelijk
te maken of er gestalte aan te geven.
Mij en mijn naam schrijft men - als ik het zo mag zeggen - een reputatie toe die
te maken heeft met provocatie, smerigheid en bedriegerij.
En niemand wil inzien dat ik hele nachten besteed met het plakken van affiches
in straten en dat ik steel om mijzelf te manifesteren.
Anders zou ik zelf mijn grootste vijand zijn, want de systemen van dit universum
weigeren mij de titel revolutionair.
En de serieuze schooljongens zien alleen maar een kleine opstandige in mij.
De revolutionairen zijn mensen die worstelen, of voorgeven te worstelen voor de
anderen.
De opstandigen zijn mensen die alleen maar hun eigen woede opdringen.
Maar ik verzeker dat het alleen maar de fout van die wereld is als zij niet in staat
is mij op te nemen totdat ik er zelf in opgelost word.
En het is de fout van alle systemen als zij mij, zoals deze wereld, van hun bron
verstoten, onder het onzinnige voorwendsel dat ik romantisch, kinderlijk en
bedriegelijk ben.
Per slot van rekening ben ik de bedrieger van deze systemen en wel degene
waardoor de systemen geloochend worden.
Ik heb mezelf de gedragslijn opgelegd nooit tot enige politieke orde toe te treden
en ik ben niet ongehoorzaam uit gehoorzaamheid
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aan anderen.
Ik zal wachten tot de politieke orde zo groot wordt tot ze ten slotte naar mij toekomt
en aan mijn standpunt aandacht gaat schenken.
Ik weet dat de geschiedenis een overgang is van ontkenning naar bevestiging.
Ik zal wachten tot hun ja gelijk is aan mijn nee; tot mijn ontkenning op zich zelf
als een constructieve basis wordt aangenomen totdat mijn wanorde dat geworden is,
wat de terugkeer van de harmonie wordt.
In werkelijkheid ben ik alleen maar een galeislaaf.
Ik ben niet alleen mijn ouders ongehoorzaam geweest - om nu eens bepaald lied
na te zingen - maar ik vraag me bovendien af of ik ze wel gekend heb.
Ik ben dichter geworden omdat dat de enige manier is om op een efficiënte manier
onefficiënt te zijn in deze vuile wereld.
Ik heb allerlei bommen geworpen, zelfs verzetsbommen, in afwachting van andere
pornografische onderwerpen.
Tussen haakjes wil ik even opmerken hoe merkwaardig pornografisch de dingen
geworden zijn waarin wij toevallig geloofd hebben, zoals bij voorbeeld het Verzet,
omdat wij onze verzetsbeweging van de jeugd stuk gemaakt hebben, terwille van
ouderen van elders, welke onze plaats innemen.
Ik ben geen verzetsman, maar trek partij voor hen die tijdens het Verzet loyaal
hebben geweigerd zich met knoeierijen in te laten.
Ik hield van het utopisme van het Verzet of van haar wens een gigantische knoeierij
te creëren.
Ik weet dat ik zeer ambitieus ben en ik houd van dat woord dat, gekoppeld aan
het woord schurk, mij schitterend past.
Ik had een smeris kunnen zijn zonder iets aan mijn bestemming te veranderen,
mijn onvermijdelijke lot dat samenhangt met mijn krankzinnige
verwerkelijkingsdrang.
Die termen kunnen mij niets schelen, maar onder cynici en spotvogels gesproken:
wij verstaan elkaar met een half woord. U weet wat ik wil zeggen.
Ik wil vrij zijn.
Wij leven in een wereld waar niemand meer kan spotten. Alles is overal vast
gelopen op de middelen van een imbecilisatie die zo volmaakt zijn dat ze wel ernstig
lijken, hoewel ze nog steeds ver van de ernst van hun doel zijn. Mijn vrienden liegen
als ze zeggen
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dat zij zich opofferen voor de anderen, want zij zuilen alleen sterven om zich zelf in
hun plaats te stellen...
Ik wil best doden, maar dan op een zuivere manier.
Ik wil mijn misdaad niet met een leugen besmeuren.
Dat geeft me ten minste een geweten - als het nog mogelijk is dat bedriegelijke
woord te begrijpen - een rustig geweten.
Ik zou een wereld willen scheppen waar men zou lachen en niet alleen
godverdomme zou kunnen zeggen maar ook verdomme tegen zich zelf zou kunnen
zeggen.
Op het ogenblik leef ik niet, ik steel in korte en hevige momenten het leven.
En ik heb uit die afgedongen momenten van voldoening vreugde geput.
Ik ben een cynicus, maar daarom ben ik nog geen tragisch figuur.
Maar merk ik dat om ons heen lucide jongeren opkomen die zich morgen zullen
afzetten om te leven en elkaar - zonder te denken dat men hen zal geloven - om zeep
brengen.
De wereld zal door eenvoud ingewikkeld worden als men er niet in slaagt de
gordiaanse knoop door te hakken.
Men geeft ons geen enkele levenskans.
Iemand heeft me eens gezegd:
‘Er is geen gevaarlijke jeugd, echte jonge mensen waartegen men niet tenminste
eenmaal gezegd heeft: - Jij bent een gevaarlijk personage!’
Gevaarlijk voor wie?
Ik ben al vijf keer in de gevangenis geweest en ik heb uit die omgeving begrepen
dat het leven van anderen alleen maar tot dit soort slavencellen leidt.
Hoeveel schijnheiligheid, zwijnerij en lafheid moeten de jonge mensen niet bezitten
om niet allen ter dood veroordeeld te worden?
Wat ons en zeker mij met hen verbindt is dat wij allen als ter dood veroordeelden
worden beschouwd.
Wij betekenen in deze eeuw een bevel tot zelfmoord - zoals bij de Japanners vandaar dat wij al voor bepaalde lieden onder ons vermaard zijn.
Dat is de enige praktische zorg die ons staande houdt en ons het moment en de
keuze van onze overwinning... of onze dood zal voorschrijven.
Hier eindigt de toespraak van een terrorist.
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Parijs, JEAN TINGUELY (1925): Processie van het werk van Jean Tinguely van zijn Atelier naar de
Galerie Les Quatres Saisons, 1960. Aangehouden en verspreid door de politie.
Foto's: Christer Christian.
De ‘Hommage à New York’ bestond uit een 8 meter hoge, zichzelf in een halfuur vernietigende
konstruktie, en vond plaats op de binnenplaats van het Museum of Modern Art in New York. In '62
ontwierp Tinguely Nevada, een ‘studie voor een einde van de wereld’, een auto-destructieve,
dynamisch-agressieve konstruktie.
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Alain Jouffroy
Voor een zichzelf overtreffen van het Anti-Proces
De kunst is een te beperkt gebied voor de kunstenaar geworden. De schilderkunst is
niet meer voldoende, de dichtkunst is niet meer voldoende, de gehele scheppende
activiteit is er een bij gebrek aan beter.
De wereld die ieder mens omringt is te overweldigend, te ingewikkeld, te uitdagend,
dan dat schilderijen, gedichten, films in intensiteit en waarachtigheid ermee zouden
kunnen durven wedijveren. Daarom heeft elke kunstuiting thans, wat haar stijl ook
is, wat de bedoelingen ook zijn die haar als motor dienen, een romantisch, ontijds,
om niet te zeggen nutteloos karakter.
Meer of minder bewust reageren de kunstenaars op deze situatie en trachten soms
hem te bezweren of hem te bedwingen door subjectieve magische middelen en hem
in de verbeelding te boven te komen. Het spreekt vanzelf, dat een schilder, dat een
dichter, dat een filmschrijver, wie de behoefte op de wereld in te werken en hem te
veranderen niet bezielt, een prutser of een onbewuste ziel is. De kunst is slechts een
deur, die de meeste kunstenaars niet overwegen te openen. Opgesloten als zij zijn in
hun vooringenomenheid over beroep, kunstzin en loopbaan, zijn zij de personeelsleden
van het kasteel geworden. Zij weten niet waarom zij werken, noch voor wie. Inplaats
van het te bevrijden, vervreemdt de kunst hen.
Ons doel met het Anti-Proces was de kunst terug te plaatsen in een verband van
actualiteit en van werkelijk leven. Wij, Jean-Jacques Lebel en ik, hadden genoeg van
al die tentoonstellingen en gezamenlijke manifestaties zonder reden of tegenreden
van bestaan, die elkaar ieder jaar sinds 1945 in Parijs en elders opvolgden.
Het is wel te verstaan en duidelijk, dat wij met dit verleden van berusting, van
gewoonte, van halve maatregelen wilden breken.
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Maar breken met een zo machtig en zo algemeen aanvaard verleden, is geen
kleinigheid, die men in een dag kan oplossen, evenmin als in een enkele manifestatie.
Van alle kanten worden krachten uitgeoefend opdat de breuk niet plaatsvindt, of
opdat hij zich oplost in de verloederende verwarring van de groepen en de
anti-groepen. Daarom willen wij op geen enkele wijze een groep oprichten, noch
een anti-groep, maar ons bevinden op een ander niveau dan dat van de heftige en
bespottelijke wedijver van de verscheidene hedendaagse avantgardistische
groeperingen. Wij willen ons verplaatsen in het hart van de huidige situatie van de
mens en door een kreet onze behoefte tonen het uiteen te doen barsten.
In een wereld waar de meest invalide, de meest onaangepaste traditionele waarden
doorgaan ieder mens te belasten met de onmetelijke loden helm van het gerechtshof,
van de kerk, van de politie, van het leger en van de bureaucratie, in een wereld waar
men doorgaat met het veinzend geloven in de infantiele tegenstellingen van de
waarheid en de dwaling, van het goed en het kwaad, van het rechtvaardige en het
onrechtvaardige, in deze bedrogen en bedriegende wereld is het ons voorgekomen,
dat de eerste te verrichten handeling moest zijn een proces aan te doen aan alle
processen en open kaart te spelen voor alle morele, religieuze en patriottische
autoriteiten, die altijd hun ideologische en economische mitrailleurs richten op de
vrijheid. Dat kan naïef schijnen.
Juist deze naïviteit kan overtuigen van de noodzaak van onze actie. Het Anti-Proces
is het ‘naïeve’ zich beroepen op de algehele vrijheid voor ieder mens en de verzekering
van een wil om verder te gaan op ieder gebied, waar de kunstenaar ophoudt slachtoffer
te worden van de revolutionaire clichés evenals van de reactionaire krachten.
Het protest, de verontwaardiging, zoals zij worden uitgedrukt in verscheidene
manifesten (dat van het Anti-Proces evenals de Verklaring over het Recht van
Niet-onderwerping*) kunnen niet voldoen om de functie van de kunstenaar, van de
dichter en van de ‘intellectueel’ in het algemeen te rechtvaardigen.
Het Anti-Proces is niet alleen een protesthandeling, het is het ontmoetingspunt
van de gelijkgerichte wilskrachten om verder te komen. Wij willen de barrières
opruimen, die men voortgaat iede-

*

het mede-ondertekende manifest van de 121 (vert.)
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re dag op te richten tussen de kunst en het leven, wij willen een mensbeeld voorstellen,
waarin de mens tenslotte zichzelf zal kunnen herkennen, in zijn tegenspraken, in zijn
verrukkingen, evenals in zijn behoefte aan orde, evenwicht en vrede.
De kunst kan niet langer één zijn. De visie, die men zich van de wereld in expansie
in de mens en van de mens in expansie in de wereld vormt kan geen centrum meer
hebben.
Aan de mens die bezig is zich voorbij te streven, hecht verbonden met zijn verleden
maar tegelijk in opstand tegen dit verleden, aan de mens, die schuldig is slechts te
zijn wat hij is, maar onschuldig aan de hele rest, aan de mens en aan zijn sterke
neiging tot absoluutheid en bezetenheid, willen wij een lanceerbasis bieden. Dat alles
is utopisch, zal men zeggen. Ik stem ermee in. Maar als de kunst niet voorganger is,
als hij niet een zo utopisch mogelijk beeld geeft van de verlangens van de mens is
de kunst niets en minder dan niets terugwerkend en schadelijk.
Wij zijn aangevallen geweest en wij zullen het nog worden. Op al deze aanvallen
hebben wij geantwoord en zullen wij antwoorden. Het Anti-Proces-dossier moet
nodig eens opgesteld worden; of nu onze aanklagers zich uitgeven voor de avantgarde,
of dat zij de christelijke moraal verdedigen, zij verliezen hun tijd. Wij zijn er zeker
van dat het Anti-Proces reeds een zending vervuld heeft, die van het rond enkele
algemene niet-dogmatische eisen verzamelen van een vijftigtal kunstenaars, die
voordien nooit één waren geweest. Aan ieder van deze kunstenaars is een volkomen
vrijheid toegekend, geen enkele beperking is het gegeven. Het Anti-Proces is
misschien de eerste werkelijk spontane avantgarde-manifestatie, die sinds vijftien
jaar heeft plaatsgehad.
Dit moet heel duidelijk zijn; Het Anti-Proces is een anti-autoritaire, anti-morele
manifestatie, waarin de kunstenaars zich door werken beroepen op de absolute
noodzaak van de vrijheid. Laten ook degenen die ons bestrijden duidelijk zijn: zijn
zij voor de onbeperkte vrijheid van uitdrukking ja of nee?
Deze vrijheid zou in zich zelf geen doel kunnen vormen; Het Anti-Proces kan
slechts zin hebben als het zichzelf voorbij streeft. Een nieuwe vorm van strijd
ontdekkend, wordt het Anti-Proces niet een ‘beweging’ of een ‘groep’, overjarige
erfenissen van de geschiedenis van de kunst, maar, doeltreffender, een ‘vooruitzicht’.
Milaan, juni 1961
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Joseph Marmin, warmoezenier uit de Vendée.
‘De tuinman wilde tovenaar worden. Hij liet een tweeslachtige wereld geboren worden, waar het
plantaardige en het dierlijke elkaar overlappen om een tussenliggende heerschappij te scheppen. In
zijn tuin te Essarts groeien de planten langs geraamtes van staaldraad en biezen om naar de kontoeren
van levende wezens geknipt te worden. Hun groei is onderworpen aan houdingen die zowel geschetst
zijn verstard in een beweging, een poging van de boom zich te bevrijden, als regressie van dierlijke
of menselijke schepselen naar een oorspronkelijke natuurstaat.’
Uit Gilles Ehrmann: Les inspirés et leurs demeures. Le Temps, Parijs, 1962.
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De surrealisten
Brief aan Garry Davis
Parijs, februari 1949
Beste Medeburger,
wij hebben je oproep gehoord. Wij zullen alles wat in onze macht ligt doen om
die oproep aan onze vrienden over te brengen, zowel binnen als buiten die grenzen
die wij nooit hebben opgehouden te ontkennen.
In de mate dat wij ons burger voelen, spreekt het vanzelf dat wij wereldburgers
willen zijn, en wij verzoeken hierbij onze inschrijving in het register dat eindelijk
een feit zal waarmaken die voor ons altijd een geestesstaat was. Op deze wijze
bedoelen wij op de meest formele wijze ons natuurlijk recht op leven te verdedigen,
het onze en dat van diegenen die wij liefhebben. Dit recht immers wordt elk ogenblik
in gevaar gebracht door dezelfde nationalismes die wij altijd hebben uitgespuwd, en
waarvan wij de moorddadige verwerpelijkheid in elke omstandigheid aan de kaak
hebben gesteld. Het is dus vanzelfsprekend dat als de gebeurtenissen dit zullen eisen,
wij voorbij je oproep, ten behoeve van het wereldburgerschap, ons nationale
staatsburgerschap zullen opgeven, waarin wij altijd een belemmering hebben gezien
die ons in de weg staat, wel zeer tegen onze wil, vanaf de dag van onze geboorte en
die wij altijd publiekelijk op zijn juiste waarde hebben geschat. Die waarde is nooit
anders geweest dan negatief, en zal in onze ogen nooit anders kunnen worden
aangeduid; de tralies van de gevangenis en de vlaggestok ineengestrengeld proberen
vergeefs het positieve symbool van de optelling te tekenen, maar wij kunnen er niet
anders, eenvoudigweg, in zien dan het teken van het kruis. Want wij zijn verplicht
het je te melden: bij de klaarblijkelijke redenen voor allen die ons besluit motiveren
om tot wereldburgers gerekend te worden voegen zich de redenen zelf die tot op
heden
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onze kollektieve aktiviteit hebben gekonditioneerd, en waarop deze handeling volgt.
Deze nemen een natuurlijke plaats in ons voortdurend streven om de funeste
verscheidenheden te doen verdwijnen die de mens tegen zichzelf stellen. Ten spijt
van alle geinteresseerde slechtwillenden zijn deze voor ons geen waarlijk obstakel,
noch hoeft het eeuwig te zijn.
Tijdens een recente manifestatie ten gunste van deze internationale conceptie van
de geest die waarlijke revolutionairen gemeen hebben, zij die zowel voor de bevrijding
van de mens en die van de geest vechten, herinnerde een van ons aan de
emanciperende rol van het automatisme. De geschiedenis van het surrealisme is niets
dan de generalisering, steeds groter, van zijn oorspronkelijke bedoeling: terug te
vinden, door middel van het automatische schrift, het gedesinteresseerde spel van
de psychische mechanismes. Van daaruit zijn wij tot de gedachte geleid dat dit spel
niet anders in de slaap en in de waaktoestand zou zijn. Als dus de antinomie van de
droom en de daad teruggebracht moet worden, hebben wij het recht te concluderen:
alle konflikten die tragisch de sfeer van de menselijke verlangens tegen de
buitenwereld, geregeerd door de meest onverbiddelijke noodzakelijkheden, hebben
gesteld, zullen uiteindelijk opgelost worden in de heerschappij van de vrijheid.
In ons ongeduld de komst van deze heerschappij te bespoedigen, hebben wij ons
een tijd lang kunnen associëren aan ondernemingen die zo goed en zo kwaad als het
ging, en eerder kwaad dan goed, de proletarische revolutie voorbereidden. Ons
teweerstellende tegen de verleiding tot compromis dat elk politiek gedrag meebrengt,
hebben wij ons tegenwoordig op een ander plan verheven om te werken aan de
totstandkoming van de heerschappij van de vrijheid. Wij zoeken de sleutel, van
mythische essentie, in staat om welk manifest aspekt dan ook van de wereld te openen
om het geheim (de latente zin) uit te leveren dat het insluit. Op deze wijze vervolgen
wij het exalterende avontuur, dat door de kennis van zijn heelal, het leven van de
mens zal veranderen.
Zoals het surrealisme niet minder aan deze opdracht zou kunnen ontbreken dan
zijn sociale zijde te verwaarlozen, waren wij aan jouw zijde, toen jij 19 november
jongstleden de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebt
onderbroken. Wij konden er niet ontbreken, omdat je die dag een wereldregering
hebt opgeëist die regelrecht uit de vertegenwoor-
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diging der Volkeren zou komen, en niet vanuit de bedriegelijke vertegenwoordiging
der Staten.
Met jou, geloven wij aan de spoedige verdwijning van die Staten, en met jou
werken wij er aan. Aanvaard op dit punt, beste Medeburger, onze effektieve en totale
solidariteit.
Adolphe Acker, Maurice Baskine, Jean-Louis Bédouin, Jean Bergstrasser, Roger
Bergstrasser, André Breton, Roland Brudieux, Jean Brun, Adrien Dax, Pierre
Demarne, Jean-Pierre Duprey, Jean Ferry, Jindrich Heisler, Maurice Henry, Jacques
Herold, Vera Herold, Marcel Jean, Nadine Krainick, Marcel Lecomte, André Libérati,
Pierre Mabille, Jehan Mayoux, Francis Meunier, Nora Mitrani, René Nif, Henri
Pastoureau, Benjamin Péret, Denise Prècheur, Gaston Puel, Jean Schuster, Seigle,
Jean Suquet, Toyen, Clovis Trouille, Isabelle Waldberg.
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SLA DEZE BLADZIJDE OM
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DIT WAS EEN GEBAAR VAN BEN

(uit 1962)
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Ben
Het toneel
Waar het wezen zelf van het toneel een schok is, voortgebracht tussen de toeschouwer
en de toneelspeler, stel ik in het verband van de evolutie van de kunsten voor buiten
dit conventionele toneel en antitoneel te treden, waar de toeschouwer reeds weet wat
hem wacht (door ervaring of door kennis) om het ware antitoneel af te wachten. Het
toneel moet beperkt blijven tot voorstellingen van reeksen handelingen, onbekend
aan de toeschouwers, die de toneelspelers hen zullen doen ondergaan.
Ziehier als voorbeeld een reeks handelingen, die soms ieder op zichzelf een stuk
kunnen uitmaken:
1) de als stoottroepen verklede toneelspelers dalen naar de parterre af en omhelzen
de toeschouwers, die zij op het toneel laten klimmen.
2) men maakt een kist bevattende 8 ratten en een andere bevattende 8 katten in de
zaal open.
3) in plaats van het stuk te spelen luisteren de toneelspelers op het toneel naar een
radiostuk.
4) gebruik maken van het minste lawaai in de zaal om de toeschouwers te beledigen
en in het harnas te jagen, om tot handgemeen te komen, indien mogelijk.
5) een toneelspeelster doet strip-tease, men doet de zaal ontruimen door de
zedenpolitie.
6) de ontevredenen beletten weg te gaan, zonodig met geweld.
7) het theater in brand steken en de toeschouwers verbranden.
8) een diefstal bekend maken en systematisch alle toeschouwers fouilleren.
Het gaat in het kort om een reeks handelingen in opgaande lijn, om te eindigen met
een werkelijk voelbare en morele schok, die de
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toeschouwer zich moet herinneren. Deze handelingen kunnen plaatsvinden met een
werkelijk stuk als achtergrond.
Galerie van totale kunst:
laboratorium 32 rue tonduti de l'escarène, Nice, Frankrijk

(Vautier) op het Fluxus-festival Wiesbaden, '62.
‘Regardez moi cela suffit.’ Kijk naar mij dat is genoeg.
‘Waar ik ook ben moet ik zijn. Ik ben de enige. Ik ben groter dan: Brouwn, Andersen, Filliou, Gosewitz,
Køpcke, Schmitt, Vostell, Christiansen en de rest. Ik zal edelmoedig zijn. Alles wat ik aanraken zal
wordt kunst. Alles wat ik optil wordt skulptuur. Alles wat ik zeggen zal wordt poëzie. Alles wat ik
doen zal wordt happening. Ja, ik wil dat iedereen weet: ik ben ik ben de beste. Ik ondertekende alles
in het jaar 1949. Als je kunst ziet draai je om denk aan mij en ga weg. Anonieme en kollektieve kunst
bestaat niet. Alle kunst is Ben.’ Uit een biografie, geschreven voor Becker/Vostell.
BEN
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Ben
De bende van Ben
Het is prachtig, dat de kunst bedoeld is als de bevestiging en het overwicht van de
ene persoonlijkheid op de anderen. Men gaat vechten. Ik heb voor dit doel besloten
een Bende op te richten: de Bende van Ben. Het doel van de Bende is zich te doen
gevoelen, als meester aanwezig te zijn op alle kunstzinnige activiteiten, alle
groeperingen en kunstscholen, de lettristen, de neorealisten, de popartisten en de
junkmannen te verpletteren. De leden van de BENDE zullen, voor Frankrijk, gekozen
worden uit de mooiste corsicaanse en arabische souteneurs van het land. Voor de
USA zal ik graag Portoricanen en Hipsters hebben. De Bende dringt zich overal
lichamelijk op, op alle tentoonstellingen, bij alle handelaars, en in de huizen van alle
verzamelaars.
Hij zal geen ruzie maken, hij zal er zijn. Op de dag van een opening zullen een
tiental of een twintigtal souteneurs (naar de belangrijkheid van de manifestatie)
onopvallend verschijnen, mensen duwend, slechts één woord zeggend: BEN, BEN,
BEN. Zij zullen met kalmte optreden, maar zullen kracht gebruiken als dat nodig is.
Zij zullen overal, op alle kunstwerken, schrijven: BEN; zij zullen de critici uitkleden.
Hun doel is bij de aanwezigen het bewustzijn te scheppen, dat er geen andere opening
is geweest, dan die van de aanwezigheid van de Bende van Ben.
Daarnaast zal de Bende zijn eigen esthetische manifestaties scheppen, zoals:
1. Dali scheren, elke twee weken.
2. Picasso dwingen te ondertekenen met Ben.
3. Mathieu Soulages laten maken en Arman werk van Klein.
4. Geen enkel manifest zal verschijnen zonder voorgezeten te worden door Mij,
Ben.
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5. De persoonlijkheid bij een jonge kunstenaar zal door sodomie gestraft worden.
6. Ik zal catch-gevechten organiseren tussen engelse panartisten, franse neorealisten
en amerikaanse junkmannen en IK, BEN zal de prijzen toekennen.
7. Restany zal moeten erkennen, dat Klein een kleine-Ben was, Isou dat ik God
ben en Barbara Rose dat John Cage al mijn ideeën heeft gestolen.
Deze tyrannie van de Bende zal, al groeiend, voortduren totdat geen enkele
kunstzinnige manifestatie meer mogelijk is. Trouwens, na verloop van enige jaren
zullen alle schoften, flikkers en nozems van de wereld zich erbij hebben aangesloten
en zal de Bende Mijn Keizerrijk worden. De kunst zal, om voort te bestaan,
klandestien worden.
december '62

CHRISTO: Met gekruiste armen. Christo kruisigt de dingen en het zeil waarmee hij ze bedekt is schoon

van elke afdruk. Het is de vorm verliefd op zijn eigen raadsel, het ontwaken voor de poëzie van een
steeds totaler aanwezigheid: het voorwerp heeft zijn eigen schroom die de WAARHEID is. 11.2.63
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Christo
Verpakt gebouw
Er komt een gebouw in een vrij, vlak landschap, met acht hoeken en geen
hoofdingang. Het bouwwerk moet volledig gesloten, d.w.z. aan alle kanten ingepakt
zijn. De ingangen zijn onderaards en ongeveer 15 tot 20 meter van het gebouw
verwijderd. Het verpakkingsmateriaal zou moeten bestaan uit geïmpregneerde linnen
lappen en doorzichtige plastic-folies, die alle om de tien of twintig meter door metalen
banden en touwen aan elkaar bevestigd zijn. De metalen banden kunnen dienen als
konstruktie van een geraamte. Hiervoor is ongeveer benodigd 10000 meter linnen
kappen, 20000 meter metalen banden en 80000 meter touw.
Dit projekt kan gebruikt worden als:
1. sportpaleis met zwembad, voetbalveld, lichtatletiekstadion of ijshal.
2. concertzaal, planetarium, conferentie- en experimenteerzaal.
3. historisch museum of museum voor oude en nieuwe kunst.
4. parlementsgebouw of gevangenis.
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Christo
IJzeren gordijn
Tussen de rue Bonaparte en de rue de Seine heeft de rue Visconti, met
eenrichtingsverkeer, 140 meter lang, een gemiddelde breedte van 3 meter. Zij eindigt
op nummer 25 links en op 26 rechts.
Zij telt weinig handelaren: een boekhandel, een moderne kunstgalerie, een antiquair,
een elektriciteitszaak, een kruidenier... ‘Op de hoek van de rue Visconti en de rue
de Seine is in 1618 het Cabaret du Petit More (of Maure) geopend. De dichter
Saint-Amant, die het toegewijd bezocht, is er gestorven. De schilderijengalerie, die
de taverne vervangt, heeft gelukkig de gevel, het smeedijzer en het schild van de
XVIIe eeuw bewaard’ (p. 134, Rouchegude/Clebert, Wandelingen in de straten van
Parijs, Rive gauche, Editions Denoël).
De muur zal opgericht worden tussen de nummers 1 en 2, zal de straat geheel
afsluiten voor verkeer en zal elke verbinding tussen de rue Bonaparte en de rue de
Seine afsnijden.
Uitsluitend gebouwd met metalen drums, bestemd voor het vervoer van benzine
en olie voor auto's, (bestempeld met verscheidene merken: ESSO, SHELL, TOTAL, BP
en van een inhoud van 50 l of van 200 l) heeft de muur een hoogte van 4 m en een
breedte van 2,90 m. 8 liggende blikken van 50 l, of 5 blikken van 200 l vormen er
de basis van. 150 blikken van 50 l of 80 blikken van 200 l zijn nodig voor de opbouw
van de Muur.
Dit ‘ijzeren gordijn’ kan gebruikt worden als versperring tijdent een periode van
publieke werken, of dienen om voorgoed een straas in doodlopend te veranderen.
Tenslotte kan het principe ervan zich uitstrekken tot een hele wijk, ja zelfs tot een
gehele stad.
Parijs, oktober 1961
Dit plan is verwerkelijkt op 27 juni 1962
(rue Visconti, Paris VI) van 21 tot 22.30 uur, door Galerie J.
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Guy Debord
De situationisten en de nieuwe vormen van actie in politiek en kunst
De beweging der situationisten is drie dingen tegelijk: zij is een artistieke avant-garde,
zij zoekt door middel van experimenten tot een vrije regeling van het alledaagse
leven van de mens te komen, en zij wil een aandeel leveren in de theoretische en
praktische opbouw van een nieuwe revolutionaire strijd. In het vervolg zal elke
fundamentele culturele creativiteit en elke kwalitatieve transformatie van de
maatschappij worden opgehouden totdat in al deze gebieden een gezamenlijke opmars
op gang komt.
Overal vinden wij hetzelfde maatschappelijke systeem van vervreemding, totalitair
toezicht en een publiek van passieve consumenten, hoewel er aan de ideologische
en juridische maskers enige verschillen te bespeuren zijn. De gezamenlijke factor
die deze maatschappelijke stelsels gemeen hebben kan alleen maar begrijpelijk
worden gemaakt door een alles overheersende kritiek waarbij op het omgekeerde
wordt gewezen: vrije creativiteit, het recht van eigenbeheer van alle mensen op hun
eigen geschiedenis, op elk niveau. Dit doel en deze kritiek zijn onscheidbare begrippen
(die wederzijds op elkaar gericht zijn). Als men ze in onze tijd wil invoeren betekent
dat onmiddellijk een opleving van het soort radicalisme waarvan de
arbeidersbeweging, de moderne poëzie en kunst en het denken in het dialectische
tijdperk van Hegel tot Nietzsche de voornaamste steun waren. Met het oog hierop
moet men, zonder te pogen vast te houden aan vertroostende illusies, eens en vooral
de nederlaag van het revolutionaire plan in de eerste drie decaden van deze eeuw en wel in al haar dimensies - erkennen en men moet tevens erkennen dat het in alle
delen van de wereld en in alle aspecten van het leven officieel vervangen is door
bedrieglijke praatjes die de oude orde verbergen en in stand houden.
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Als men het radicalisme nieuw leven in wil blazen, impliceert dat natuurlijk ook een
aanzienlijke hoeveelheid research waarbij men alle vroegere pogingen om zich te
bevrijden in het oog houdt. Als men weet waar deze op uit liepen of hoe zij tot een
algehele mystificatie leiden, geeft dat een beter begrip van de samenhang van de
wereld die veranderd moet worden - en door dit begrip en uitgaande van die
samenhang die men weer gevonden heeft kan men veel afzonderlijke resultaten, die
het researchwerk in het recente verleden heeft gehad, behouden en deze kunnen dan
worden waargemaakt. Dit begrip van de omkeerbare verbindende factor in de wereld
toont - in zoverre het bestaat en mogelijk is - het bedrieglijke karakter van halve
maatregelen aan en het toont ook aan dat telkens wanneer de bestaande orde van de
maatschappij - haar rangorde en specialisatie, haar gewoonten of smaak - hervormd
wordt in de geest van de tegenstander, er sprake is van halve maatregelen.
Daarbij komt dat de materiële ontwikkeling in de wereld snel toeneemt. Zij krijgt
gaandeweg meer macht en de regeringsspecialisten worden gedwongen, omdat zij
behoeders der passiviteit zijn, van het gebruik daarvan af te zien. Deze gang van
zaken schept steeds meer algemene ontevredenheid en tegelijk ook duidelijk
levensgevaar, maar deze regeringsspecialisten zijn niet in de positie om dit
voortdurend in de hand te kunnen houden.
Wanneer de situationisten het artistieke protest zo'n perspectief geven zal men
begrijpen dat het feit dat wij kunst en politiek in een gezamenlijke beschouwing
betrekken absoluut niet betekent dat wij adviseren dat de kunst zich aan de politiek
aanpast. Voor ons - en voor allen die ons terrein van mystificaties ontdaan hebben heeft er geen moderne kunst bestaan sinds het einde van de jaren dertig, even zoals
er sinds die tijd nergens een revolutionair stelsel in de politiek is geschapen. De
opleving hiervan kan slechts een synthese (Aufhebung) zijn, dat wil zeggen de
verwerkelijking van hun meest fundamentele eisen.
Het nieuwe protest waarover de situationisten spreken is reeds op sommige plaatsen
gerezen. Ondanks de non-communicatie en de isolatie welke de huidige
maatschappij-orde heeft geïnstalleerd, zijn er tekenen van een nieuw soort schandalen
en het ene land na het andere, het ene werelddeel na het andere hebben elkaar reeds
hierin beïnvloed; er is een uitwisseling begonnen.
Overal waar de avant-garde bestaat is het haar taak deze ervaringen en mensen
bijeen te brengen en tegelijk voor hen een dui-
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delijk gemeenschappelijke basis vast te stellen. Wij moeten deze acties bekendmaken,
hen verklaren en tot ontwikkeling brengen. Zij zijn gemakkelijk te herkennen aan
hun nieuwe vormen van strijd en aan de - openlijke of latente - nieuwe inhoud van
hun kritiek op de bestaande wereld. Zo zal de huidige maatschappij die zich zelf lof
toezingt voor haar voortgaande modernisering iemand aantreffen waarmee zij kan
praten, want zij heeft eindelijk een gemoderniseerde tegenstander voortgebracht.
Even hardnekkig als wij weigerden ambitieuze intellectuelen of kunstenaars die
niet in staat waren ons werkelijk te begrijpen in de beweging der situationisten op
te nemen, teneinde diverse misvattingen te ontkennen en te ontzenuwen - waarvan
het laatste voorbeeld het geveinsde nashistisch ‘situationisme’ was - even zozeer zijn
wij vastbesloten de gangmakers van deze nieuwe, radicale activiteiten als
situationisten te erkennen, hen te steunen en hen nooit in de steek te laten, zelfs al
zijn sommigen van hen nog niet volledig op de hoogte van het revolutionaire
programma van vandaag, maar alleen maar op weg daarin een zinvolle samenhang
te ontdekken.
Laten we ons beperken tot enige voorbeelden van acties waar wij volkomen
achterstaan. Op 16 januari namen gewapende revolutionaire studenten in Caracas
vijf schilderij en van een Franse tentoonstelling weg - welke zij later beloofden terug
te brengen op voorwaarde dat enige politieke gevangenen zouden worden losgelaten.
De politie kon echter de schilderijen weer in bezit krijgen, ondanks het feit dat
Winston Bermudes, Luis Monselve en Gladys Troconis deze trachtten te verdedigen.
Enkele dagen later wierpen enkele van hun kameraden bommen naar de politieauto
die de schilderijen transporteerde maar slaagden er gelukkig niet in de schilderijen
te vernielen.
Dit alles is een manifestatie van de enige juiste manier waarop men schilderijen
uit het verleden kan behandelen: hen terug te brengen in een situatie waarin zij
werkelijk betekenis hebben. Sinds de dood van Van Gogh en Gauguin hebben zij
waarschijnlijk, sinds hun werk door hun vijanden werd geroofd, nooit meer een ovatie
gehad die zo in overeenstemming was met hun geest dan deze actie in Venezuela.
(Gauguin: ‘Ik heb het recht willen instellen alles aan te durven’). Tijdens de opstand
in Dresden in 1849 heeft Bakoenin voorgesteld, zonder dat dit navolging vond, de
schilderijen uit het museum te halen en ze bij de invalsweg van de stad op een
barricade te stapelen om te zien of de troepen
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van de aanvallers het nog wel zouden aandurven om te schieten. Zo zien we dus dat
deze affaire in Caracas onmiddellijk samenhangt met een van de hoogtepunten van
de revolutionaire opstand van de vorige eeuw en tevens nog een stap verder gaat.
De recente bomaanslagen van de Deense vrienden tegen die reisbureaus die
toeristenreizen naar Spanje verzorgen - of de illegale radiouitzendingen die bedoeld
waren om verzet tegen het gebruik van kernwapens te kweken - schijnen ons evenzeer
gemotiveerd. Het is zeer bemoedigend dat binnen het kader van het gemoedelijke,
suffe, ‘gesocialiseerde’ kapitalisme van de Skandinavische landen mensen opduiken
die door middel van geweld enkele aspecten van een andere vorm van geweld
onthullen, welke de basis vormt van de ‘humaan gemaakte’ maatschappij; bijvoorbeeld
haar monopolie over de informatiediensten of haar georganiseerde vervreemding in
de vrije tijd of bij het toerisme. De afschuwelijke keerzijde van deze comfortabele
verveling die men tevens moet accepteren is niet alleen dat deze vrede niet het leven
is, maar berust op de dreiging van een dodelijke atoomoorlog, een georganiseerd
toerisme is niet alleen een miserabel schouwspel dat de werkelijke toestand in die
landen verbergt waarheen toeristen worden gestuurd, maar de werkelijkheid van dat
land, welke men op deze wijze een neutrale gedaante geeft, is de politie van Franco.
Tenslotte de actie van de Engelse kameraden die in april (1963) plannen voor
‘Regionale schuilkelders van de Regering’ bekendmaakten, alsmede informatie over
de plaatsen en omvangrijke diensten. Hiermee onthulden zij hoever de staatsmacht
al in de organisatie van het land is doorgedrongen en hoever haar totalitaire functie
gevorderd is. Dit hing niet alleen samen met een toekomstige oorlog; het is eerder
de dreiging van de atoomoorlog, welke zowel in het oosten als in het westen blijft
voortduren en welke dient om de gehoorzaamheid van de massa's te handhaven, om
machtsschuilkelders te organiseren en om de psychologische en materiële verdediging
van de heersende klassen te versterken. De rest van de oppervlakkig beschouwde
verstedelijking dient hetzelfde doel. Al in 1962 schreven wij in de Franse editie (nr.
7) van het tijdschrift der situationisten, Internationale situationniste, over de
afzonderlijke schuilkelders die het jaar daarvoor in de Verenigde Staten waren
gebouwd: evenzoals bij alle raketten is bescherming maar een voorwendsel. ‘Het
werkelijke doel van de schuilkelders is dat zij een test zijn voor - en op zich zelf een
versterking zijn van - de gedweeheid
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van het volk en de aanpassing van die gedweeheid wordt zo geleid dat zij tot voordeel
strekt van de heersende maatschappij. De schuilkelder als een nieuw geschapen
produkt voor de consumenten in de rijke maatschappij toont meer dan elk ander
produkt aan dat de mensen ertoe gebracht kunnen worden behoeften te bevredigen
die duidelijk kunstmatig zijn en welke steeds behoeften zullen blijven zonder ooit
wensen geweest te zijn. De nieuwe wooncentra welke de vorm aannemen van
“forensensteden” zijn in feite weinig verschillend van de architectuur van
schuilkelders; zij vormen slechts een lager niveau van nauw betrokken verschijnselen.
De geconcentreerde organisatie van het oppervlak is de normale toestand van een
maatschappij in wording waar ondergronds pathologische excessen voorkomen. Deze
ziekte openbaart het best het schema van deze gezondheid.’
De Engelsen hebben een beslissend aandeel geleverd in de studie van deze ziekte
en dus ook in de studie van de ‘normale’ maatschappij. Deze studie kan men op zich
zelf niet scheiden van een strijd die de verbreking van oude, nationale taboes
betreffende ‘verraad’ niet uit de weg gaat, door dát geheim te onthullen dat van vitaal
belang is voor de autoriteiten in de moderne maatschappij en dat schuilgaat onder
de inflatie van ‘informatie’. De sabotage werd uitgebreid ondanks de inspanningen
van de politie en ondanks verscheidene arrestaties; men wist bij verrassing door te
dringen tot enkele afzonderlijke hoofdkwartieren op het platteland (waar verscheidene
verantwoordelijke personages onder dwang werden gefotografeerd) en men blokkeerde
systematisch veertig telefoonlijnen naar de centra van de Geheime Dienst door
voortdurend nummers die topgeheim waren te bellen, welke nummers men ook heeft
vrijgegeven.
Deze eerste aanval op de heersende organisatie van de sociale ruimte wensen wij
te verwelkomen en door te voeren door in Denemarken de manifestatie ‘Vernietiging
van RSG-6’ te organiseren. Hiermee hebben wij niet alleen de internationale
verbreiding van deze strijd op het oog, maar tevens zijn uitbreiding op een ander
front, namelijk het artistieke aspect van diezelfde algemene strijd.
Culturele creativiteit die men situationistisch kan noemen begint met plannen voor
gemeenschappelijke urbanisatie, ofwel de schepping van levensomstandigheden en
de verwerkelijking hiervan kan dus niet gescheiden worden van de geschiedenis van
de beweging
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die al de revolutionaire mogelijkheden welke de huidige maatschappij bevat wil
realiseren. Maar tegelijk met de onmiddellijke actie welke plaats moet vinden binnen
het kader dat wij wensen te vernietigen kan er zelf nu al een kritische kunst geschapen
worden met de bestaande culturele vormen van expressie, van film tot aan
schilderkunst. Dit hebben de situationisten samengevat in hun theorie over de
ombuiging (détournement). Terwijl zij qua inhoud kritisch is moet deze kunst qua
vorm zelfkritiek leveren. Zij is een vorm van communicatie die omdat zij de grenzen
kent voor het speciale gebied van de bestaande communicatie ‘thans haar eigen kritiek
zal bevatten’.

Michèle Bernstein: Zege van de Commune in Parijs (detail).
In: Destruction af RSG-6, een kollektieve manifestatie van de situationistische internationale, Odense,
Denemarken, 1963.

Wat ‘RSG-6’ betreft hebben we eerst een atmosfeer van een anti-atoombomkelder
geschapen, waaraan de eerste ruimte doet denken. Daarna komt men in een zone
waarin deze behoefte voortdurend
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wordt ontkend. De vorm van kritiek is hier de schilderkunst.
De revolutionaire betekenis van een moderne kunst die culmineerde in het dadaïsme
was de vernietiging van alle conventies in de kunst, in de taal en in het gedrag. Precies
zoals dat wat in de kunst of de filosofie vernietigd is, nog niet geheel verdwenen is
uit de kranten of de kerken en zoals de kritiek op de bewapening geen gelijke tred
hield met bepaalde vorderingen voor het wapen der kritiek, zo is het dadaïsme zelf
een culturele mode geworden. Neodadaïsten hebben onlangs haar vorm in een
reactionair afgietsel gegoten en zijn nu druk bezig deze stijl weer over te nemen, een
stijl die vóór 1920 werd ontworpen. Zij gebruiken op een grove manier alle details
om deze ‘stijl’ weer in te voeren en er de wereld mee te versieren.
Maar tegelijkertijd is deze negatieve waarheid die de moderne kunst bevatte altijd
een gerechtvaardigde afwijzing van de maatschappij daarom heen geweest. Toen de
nazi-ambassadeur Otto Abetz in 1937 in Parijs Picasso's Guernica zag en hem vroeg:
‘Heb jij dit gedaan?’, antwoordde Picasso kort en bondig: ‘Nee, jij.’
Afwijzing - ook zwarte humor - die in de moderne kunst en poëzie zo verbreid
was, na alles wat men ervaren had van de eerste wereldoorlog, moet weer opduiken
met betrekking tot het schouwspel van de derde wereldoorlog; dat schouwspel dat
wij nu beleven. Hoewel de neo-dadaïsten Marchel Duchamp's ontkenning van het
positieve (esthetiek) kritiseren zijn wij er zeker van dat alles wat de wereld ons
positief biedt alleen maar onophoudelijk negativiteit kan kritiseren en wel in die
vormen die nu zijn toegestaan en de enige representatieve kunst van deze tijd vormen.
De situationist weet dat echte positiviteit ergens anders vandaan komt en dat
negativiteit in de vorm van een uitdrukkingsmiddel daartoe bijdraagt.
Naast alle problemen van de schilderkunst - en wij hopen zelfs naast alles dat kan
herinneren aan onderwerping aan een vorm voor picturale schoonheid, welke al lang
of pas kort tot het verleden behoort - hebben wij hier enkele volkomen duidelijke
tekenen vastgesteld. De ‘richtlijnen’ welke werden aangetoond op lege schilderijen
of volgens een nieuw toegepaste abstracte schilderkunst moeten worden beschouwd
als slogans die men op muren zou kunnen schrijven. De titels van bepaalde
schilderijen, in de vorm van politieke proclamaties, hebben natuurlijk hetzelfde
kenmerk van verachting en verloochening van die nieuwe traditionele kunstvorm
die in de mode is en die zich tracht te baseren op het schilde-
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ren van ‘zuivere tekens’, die niet communicatief zijn.
De ‘thermonucleaire cartografen’ vallen onmiddellijk buiten dit ijverig zoeken
naar ‘nieuwe figuratie’ in de schilderkunst, omdat zij de meest vrije methoden van
action-painting verenigen met een weergave welke kan bogen op een realistische
perfectie, een weergave van verscheidene delen van de wereld op verschillende tijden
van de volgende wereldoorlog.
De ‘overwinnings’ reeks - welke ook een samengaan is van de grootste,
ultramoderne vrijheid van restrictie en een minutieus realisme van Horace Vernet is een zaak van vernieuwde oorlogsschildering: maar in tegenstelling tot George
Mathieu en de ideologische reactie waarop hij zijn kleine publieke schandalen heeft
gebaseerd, corrigeert de omverwerping waar wij van uit gaan de wereld beter: meer
revolutionair en meer geslaagd dan het geval was. De ‘overwinningen’ van Michèle
Bernstein zetten die absoluut optimistische wending voort waarmee Lautréamont
nogal brutaal geprotesteerd heeft tegen alle schijnvormen van het ongeluk en zijn
logica:
‘Ik accepteer het kwaad niet. De mens is volmaakt. De ziel zondigt niet. De
vooruitgang bestaat... Tot op het heden heeft men het ongeluk beschreven als iets
dat afgrijzen, medelijden brengt. Ik zal het geluk beschrijven die hun tegengestelden
met zich meebrengt. Even zoals mijn vrienden niet zullen sterven, zal ik niet over
de dood spreken.’
juni 1963
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Jean-Jacques Lebel
Gratis
(Tekst voor de tentoonstelling en manifestaties in Parijs, georganiseerd door Raymond
Cordier en Jean-Jaques Lebel, van 27 november tot 13 december 1962, om de geest
van CATASTROFE te bezweren, de chantage, de zenuwenoorlog, die van de sex, het
oog en de buik, de dwang van de Atoom Kerstman, de driekleurenterreur, de morele
misère en zijn culturele exploitatie, de fysieke misère en zijn politieke exploitatie,
de Moderne Kunst op de knieën voor Wall Street (zijstraat van Liberty Street in
Downtown Manhattan), de Commune van Parijs vergeten ten gunste van een
verstompte School van dezelfde naam. Zo is het genoeg. Men moet zich overgeven
aan een collectief exorcisme.)
Men heeft gedichten gemaakt met gedachten of woorden, soms zelfs met heel mooie
woorden.
Men heeft gedichten gemaakt met beelden, soms zelfs met nieuwe beelden. Men
heeft ook gedichten gemaakt met oude vergulde lawaaierige beelden, zoals het
innerlijk landschap dat Paul Valéry in PRÉSENCE DE PARIS heeft beschreven: ‘Ik kan
op alle afstanden onderscheiden en ik kan dit of dat een naam geven; het geblaf van
een hond: de trompet die schalt; het verkreukelde ijzer dat knarst; de scherpe gekwelde
kreet van een kabel op de katrol; de steen die over de rasp klaagt; het afschuwelijk
gezucht van de graafmachine als hij zijn zandlast van de aarde losrukt; het verloren
gefluit van een trein in verre nood; een heldere stem; en vaag een ruw gesnauw.’
SCHWITTERS, Antonin ARTAUD, François DUFRENE en enige anderen hebben de
‘organische kreet van de mens’ gebruld... men moet nu het wezen hiervan direct
begrijpen en haar binnen haar
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eigen gebeurtenis, beweging en kracht brengen. Het Recht van Bestaan van de poëzie,
het punt waarop zij het leven raakt. Gedichten maken met al het oude materiaal (en
de stapel poëtische dromerijen is aanzienlijk gegroeid sinds Rimbaud het vermeed),
maar ook met dat wat er was voor poëzie bestond, haar groei en haar dood, ons de
brand van de psychische bibliotheek van Alexandrië indenken die ons van onze
aandacht zal afleiden. De poëzie is afkomstig van de toeschouwers en niet in literaire
tijdschriften, niet in de tijdschriften van de avant-garde, niet in de gefrustreerde
journalistiek, niet in de verhandelingen van die lyrische honden die in ons hoofd
geloven. Er is niet veel poëzie meer in de gedichten; daarentegen is er een sterke
dosis in de Happenings van Claes Oldenburg, Allan Kaprow, Robert Watts, Georges
Brecht, Carolee Schneeman, Yoko Ono en andere meesters van de genadeloze
bulldozer die is begonnen de culturele puinhopen van New York en haar
managersdisease van Parkinson op te ruimen. Mijn medewerking aan een happening
van Oldenburg (in de winkel van de Second Street die ook zijn atelier is) werd een
van de belangrijkste ervaringen van mijn leven. Johanna zond me later de volgende
beschrijving van een van de taferelen in die Store:
‘DE SCHIMMEN’: Claes, verborgen achter een schuin staande tafel in kamer 3, werpt
lichtflitsen op een papieren muur die geluiden geeft. Lucas en Pat in kamer twee zijn
in het zwart gekleed en voornaamste actie - Lucas sluit met spelden de onderkant
van een broek die Pat draagt (vrouw van Claes), hij doet een colbertjasje over haar
hoofd (zij draagt al een hoed) en bedekt haar geheel als een mummie. Hij zet haar
vervolgens, helemaal zwart, in een bad met zwarte vloeistof; Lucas veegt de boel
schoon, kijkt in de spiegel, doet rouge op z'n lippen en gaat weg.’
Allan Kaprow schreef mij zelf over een van zijn recente manifestaties: ‘...Jammer
dat je zo gauw uit New York bent gegaan, men heeft mij een centrale
verwarmingskelder gegeven (onder een schouwburg) om er een happening te maken.
Ik heb die kelder gedeeltelijk onder water gezet en ik heb er tonnen opgehangen (om
op te slaan) en zo'n beetje overal allerlei soorten metaal aangebracht. Er waren
gigantische heuvels van asfaltpapier met mensen en een naakte vrouw die daarachter
op een ladder was gebonden. Het publiek werd via de vestibule dwars door de vestiaire
en een duister gangetje naar binnen geleid en door een groep musici (waaronder La
Monte Young) in het hol gebracht. Het was vol lange
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haren en de politie was er.’ New York is niet dood.
Poëzie die zich ontdoet van het kerkhof van de beschreven bladzijde, schilderkunst
bevrijd van het beschilderde en verhandelde doek, een psychodrama dat niet
afhankelijk is van de instrumenten die voor hersenspoelingen worden gebruikt, theater
dat door de scheidslijnen tussen de categorieën heenbreekt - die experimentele vorm
van expressie moet ons nog veel verder brengen. Maar dit is duidelijk: omdat elke
gelijkenis met de traditionele theatrale taal eenvoudig ongewenst is, heeft het geen
zin zijn ervaringen te beoordelen volgens de normen van het theater (noch die van
het grote publiek, noch die van de avant-garde). Europa heeft echter dit soort wonder
al eens gekend en wel in het theater van het Ogenblik van Marinetti, in de vertoningen
van Dada, in het theater van het Bauhaus*, in het grote optreden van de surrealisten.
Het stellen van de daad verbreekt de routine en de culturele vervreemding. Ondanks
het obstakel van de gezapige burger hebben talrijke toeschouwers de ernst van deze
gebeurtenissen ingezien. Zij moeten nu zelf deel gaan nemen en ons op hun beurt
tot toeschouwers maken. Laat het doek voor altijd opengaan.

*

Gedurende de Anti-Proces tentoonstellingen in Parijs, Venetië en Milaan vonden manifestaties
plaats, vergelijkbaar met happenings door hun inhoud, maar verschillend door hun vorm
(het stuk van het Anti-Proces, de Hundertwasser-avond, de begrafenis van het Ding van
Tinguely, enz.)
Op een dag moeten we enkele van de verwarde, slecht geïnformeerde en bedriegelijke
commentaren publiceren, waarmee de pers ons overspoelde, in zoverre gelijk aan heel wat
kunsttheoretici, dat zij ook blind zijn.
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POUR CONJURER L'ESPRIT DE CATASTROFE,

Jean-Jacques Lebel en vrienden.
Proeve van fotografische rekonstruktie van de happening gehouden in februari 1963, in de filmstudio's
van Boulogne.
1. Begin van de collage-schildering met politieke krantekoppen op de lichamen van Ila en Lilianne.

2. Collage-beweging, ronddwarrelende muziek, rituele dans.

Randstad 11-12

142

3 en 4. De collage-meisjes, die Kroesjtsjev en Kennedy zijn geworden, baden zich in het internationale
bloedbad voor het Idool op de muziek van de Marseillaise.
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5. Fallisch-mechanisch schilderen.
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Jean-Jacques Lebel
Iets te doen
Ik meen dat Matisse eens gezegd heeft dat kunst ‘een makkelijke fauteuil’ moest
zijn, waarin de mensen na een moeilijke werkdag konden uitrusten. Wel, op het
ogenblik is het inderdaad min of meer zo ver gekomen met de kunst. Nooit hebben
er zoveel parasieten op gezeten, hun voeten erop afgeveegd en hun neuzen erin
gesnoten. Tussenpersonen, reklame-experts, speculanten, verslaggevers, uitzuigers,
boekhouders, professors, pooiers, verzamelaars, kletskousen, promotors en afpersers
zwermen er allemaal omheen en veroorzaken een verkeerschaos. Ik pleng hier geen
tranen omdat ‘het niet meer is wat het geweest is’. Ik wil alleen maar zeggen dat
schilderkunst, evenals film, een industrie is geworden en dat het de middelen, de
doelstellingen en de destructieve kracht heeft van een industrie. Met andere woorden:
om te bestaan heeft de kunstenaar zich aan zijn nieuwe functie aangepast en hij maakt
een Produkt dat naar inhoud en vorm overeenstemt met ‘wat mensen graag willen’,
dat wil zeggen met wat de handelaars, de massa-media kunnen verkopen. Als de
kunstenaar iets maakt dat niet een bepaalde marktwaarde heeft beschouwt men het
niet als kunst, daar iets dergelijks niet getolereerd wordt door de machtselite welke
de internationale kunstwereld beheerst. Sinds de tijd dat schilders verplicht waren
alleen maar madonna's te schilderen (met of zonder kindjes) zijn zij er nooit in zo'n
sterke mate toe gebracht om volgens een bepaald schema te werken en een vals
spelletje te spelen als tegenwoordig, teneinde een klein beetje van hun ziel in hun
Produkt te leggen. Maar een wet verbiedt dat: onder geen enkele omstandigheid mag
een kunstenaar zich vrij uiten. Er wordt op grote schaal geknoeid met het individuele
bewustzijn en het collectieve onbewuste. Ik ken een groot aantal gevallen waarin
kunst de kop
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werd ingedrukt. Nog afgelopen week werd op de Parijse Biennale de schilder Breyten
verzocht een heel stuk van zijn doek over te schilderen - wat door een of andere
bureaucraat erotisch genoemd werd -, anders moest het werk verdwijnen. Hij
schilderde het over en mijns inziens is het erg droevig en laf om zoiets te doen.
Misschien is schilderen op een ezel niet meer dat perfecte wapen wat het in laten we
zeggen Goya's tijd was. Er is al veel geschreven over het ontstaan en de betekenis
van happenings; in de happenings die we sinds 1959 georganiseerd hebben is
tenminste sprake van een sterke drang om de artistieke taal te gebruiken voor een
bijzondere strijd om voort te bestaan en die strijd schijnt men niet in een juist
perspectief te zien. We staan tegenover een geweldige overmacht. Georganiseerde
onderdrukking, grote onzichtbare brain-washing, door computers vastgestelde
cultuurpatronen. Kunnen wij tegen dat alles vechten en in een eigen schilderij of
gedicht iets verhelderends uitdrukken? Alsof we niet verstrikt zijn in de moordlustige
industriële chaos, afgezien van onze persoonlijke visies? Ik beweer dat een kunst die
niet alleen tot actie leidt maar onmiddellijk actie insluit de enige uitweg is.
Zie maar hoe in alle huidige regimes, zowel in de zogenaamde democratische als
socialistische staten, de taboes en repressies dezelfde zijn. Wat je ook doet, je mag
de mensen niet tot actie brengen, je mag er niet voor zorgen dat ze gaan inzien dat
zij zich zelf moeten vrijmaken; laat ze niet deelnemen aan iets dat hen wakker maakt;
laat ze niet voelen of denken dat de wereld iets is wat veranderd kan worden.
Natuurlijk zijn de ergste taboes sex en politiek en omdat ze tot de strengst
gecontroleerde gebieden van het menselijk bestaan behoren zijn ze het meest
problematisch geworden en worden zij meer dan ooit op artistieke wijze behandeld.
De kunstenaar moet veredelen als hij wil blijven voortbestaan. Het maakt echt niets
uit of je stillevens maakt of een abstract schilderij van Franse paratroepen die een
Algerijns meisje martelen, of Jackie Kennedy die neervalt of mevrouw Tsjang
Kai-tsjek of een beminnelijke Hitler die Churchill's sigaar aansteekt met een biljet
van 50 dollar (beiden waren schilders)... Niemand geeft meer iets om
olieverfschilderijen, je kunt ze in elk warenhuis kopen.
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Met happenings laten we daarentegen de mensen niet naar iets kijken maar geven
ze iets te doen, iets waaraan zij deelnemen en waarvan ze iets kunnen maken. We
geven hen een taal voor hun hallucinaties, verlangens en mythen. Geen wonder dat
zodra de happenings effectief werden, er van de zijde der bekrompen burgers en
culturele politie autoritaire reacties kwamen: zij wilden dat het publiek passief en
onderdanig bleef. Psychische communicatie tussen personen is blijkbaar meer
verboden op het gebied van de Bom dan zij ooit was op het gebied van de drankfles
of de ouderwetse stok.
Neem bijvoorbeeld eens dat voorval op het Cardiff Arts Festival. Na een week praten,
voorlezen en luisteren op de dichtersconferentie besloten Jeff Nutall, Tom Hudson,
Philip Corner en ik dingen te laten Gebeuren. Na bergen bezwaren uit de weg te
hebben geruimd en beloofd te hebben dat niemand naakt zou verschijnen kregen we
een zaal en vroegen wij hen die daarheen wilden komen iets van hun eigen keuze
mee te nemen wat meegedragen en uitgewisseld kon worden. Er gebeurden gekke
dingen; een knaap nam een boom mee en anderen hadden ergens een varken vandaan
gehaald (dat het Vietnam Zwijn heette).
Onmiddellijk gingen de ‘autoriteiten’ snel en wild tot actie over. Het zwijn werd
tegengehouden en mocht niet geofferd worden en daarmee was de hele opzet van de
happening gewijzigd en beknot. Het werd gewoon een ander ongevaarlijk spel.
Maar er zijn tijden geweest dat we door die muur (die de beschaving heeft opgericht
om zich tegen revoluties te beschermen) heengebroken zijn. En dat zal meer en meer
voorkomen. Happenings zijn pas begonnen.
september 1965
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Paul van Ostaijen: Collage-gedicht uit Bezette Stad, 1921.
Verzameld Werk, Poëzie, deel 2, Bert Bakker, Den Haag, 1963.
Herplaatst met aktuele wijzigingen in Happening News, Antwerpen, 1965.
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Geert van Bruaene, Staatsgepensionneerde (wet van 18 juni 1930) in zijn Estaminet La Fleur en
Papier Doré (Het goudblommeke in papier), Rue des Alexiens, Brussel. Le petit Gérard is dood, de
straat is afgebroken.
Enige uitspraken: ‘De uiteindelijke plicht van de mens is zich te laten leiden door het puntje van zijn
neus.’ ‘In het leven, mijn arme vriend, kun je slechts sterven. Het geritsel rondom is niet belangrijk.’
‘De grijsaard is een arme man die het geluk niet heeft gekend jong te sterven.’
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Gérard van Bruaene,
Mysterie
Zérar, de kleine ontsnapte der Mogelijke Dingen, is koopman geworden als de andere
kooplieden.
Goed voor alles en gewetensvol in zijn beroep, verhinderen zijn grijsaards-allures
hem niet met ijzerwol de vlekken te behandelen veroorzaakt door de zorg voor een
esthetiek van hoge eruditie, het noodzakelijk gebruik van de petroleumlamp en het
spekzwoerd.
Toch doet de kleine Zérar geen zaken.
Ik ben tamelijk in zijn bestaan geïnteresseerd en hoor dat hij, die zelfs geen salaris
geniet, toch zijn huur regelmatig betaalt, zijn gas en ook zijn elektriciteit.
Hoe doet hij dat, die niet profiteert van de werkloosheid? - Als de weg naar het
oudemannenhuis hem nog openlag! - Het Oudemannenhuis, waar het gesprek wordt
voortgezet onder de vrienden van zijn leeftijd. Geen hulp voor de Kis-Kis zieke, niet
voor de grote zieke, maar, hij kent zijn geluk niet, de oude Zérar, hij heeft geluk, er zouden duizenden politie-agenten met diepgaande onderzoekingen bezig kunnen
zijn - door de verwarrende vragen te stellen, net als de andere kleine uit de mode
geraakte kooplieden: ‘Waar komt het geld vandaan om dat allemaal te betalen?’
MYSTERIE.
Gideon het Crapuul.
29 okt. 1953, Brussel.
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Illustraties uit Happening News (6 nummers verschenen),
Antwerpen, 1965. Samenstellers: Happy space-maker Heyrman Hugo (1943), Panamarenko (1940)
multimillionair, en nihil Wout Vercammen (1938), polyartists.
Manifestaties in Antwerpen, in samenwerking met unbeat Yoshio Nakajima, organiserend lid van de
UNBEAT Art Association, Japan.
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The Hungry Generation
Het doel van Hungryalisme (hungrealisme)
1. Om nooit de werkelijkheid van Aristoteles na te bootsen, maar om de niet
geverniste prostituerende werkelijkheid bij verrassing onder het geslachtsdeel
van de Kunst te pakken.
2. Om sprakeloosheid in spraak te laten uitbarsten zonder de stilte te breken.
3. Om een creatieve furore los te laten, teneinde de ten dode opgeschreven wereld
te ontdoen en opnieuw te beginnen vanuit de chaos.
4. Om elke matrijs van de zintuigen te exploreren behalve die van een schrijver.
5. Om het geloof te openbaren dat de wereld en het bestaan alleen gerechtvaardigd
zijn als een esthetisch fenomeen.
6. Om liever alle twijfels en wanhoop te aanvaarden dan tevreden te zijn te leven
met de zin door anderen gemaakt.
7. Om het waardesysteem van de twee-benige carrière-makende dieren kapot te
ranselen.
8. Om alle bedrieglijke vleierijen af te zweren terwille van absolute oprechtheid.
9. Om op te houden met schrijven en schilderen voorbij het punt van
zelfverwerkelijking.

Shakti Chattopadhyay, Debi Roy & Malay Roy Choudhury, namens the Hungry
Generation, Patni, India.
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Manifest van hungryalistische poëzie
Poëzie is niet langer een beschavende manoeuvre, een opnieuw planten van de
bezwendelde tuinen; zij is een brandoffer, een heftige en slaapwandelende prikkeling
van de vijf lofzangen, een zaaien van de stormachtige honger.
Poëzie is een handeling van de narcissistische geest. Wij hebben vanzelfsprekend
de verwenste blankety-blanke school van moderne poëzie opzijgeworpen, die lieveling
van de pers, waarbij poëzie zichzelf niet in een orgastische vloed doet verrijzen, maar
woorden komen opborrelen in een kunstmatige poel. In het rijmend proza van die
oudgeboren half-alfabeten zul je vergeefs die schreeuw van wanhoop zoeken van
een ding dat mens wil worden, van de mens die geest wenst te zijn. De poëzie van
de jonge generatie is ook in de kleedkamer gestorven, waar de meesten van de jongere
berijmdproza schrijvers, bang voor satanisme, de kotsende verschrikking, de
zelf-verkozen kruisiging van de kunstenaar die van de dichter een man maakt, gevlucht
zijn om in hun haren zich te verbergen.
De poëzie, rondom ons in deze dagen, is kryptisch geweest, stenografisch,
voorzichtig, vol opschik, gevleid door de eigen gevoeligheden als een wonder van
publieke scholing. Verzadigd van zelfbewustzijn zijn gedichten gaan verschijnen uit
het graf van de logica of de baar van onsex retoriek.
Poëzie is niet het kooien van het boeren laten binnen de vorm. Poëzie zou het ruwe
geluid moeten overbrengen van waarden die instorten en de opschrikkende
huiveringen van de rebelse ziel van de kunstenaar zelf, met woorden die hun
gebruikelijke mening hebben laten schieten, en contrapuntisch gebruikt. Een nieuwe
taal moet uitgevonden worden, die alles tegelijkertijd zou inhouden, tot alle zintuigen
tegelijk spreken. De poëzie zou in staat moeten zijn de muziek te volgen in de kracht,
die zij bezit een geestestoestand op te roepen, en om beelden te bieden niet als
verpakking maar als ravishogrammen*.
Malay Roy Choudhury, namens de Hungry Generation Calcutta, India.

*

To ravish = vervoeren, verrukken (noot van de vertaler)
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Brief (aan Evergreen Review, Nummer 35, maart 1965):
‘... Intussen is meer met mij gebeurd. Ik en vier andere dichters werden hier onlangs
gearresteerd voor wat de Calcutta politieautoriteiten noemden obsceniteit in literatuur.
Onze gehele HUNGRYALIST beweging werd aangeklaagd wegens obsceniteit. Wij
zijn voorwaardelijk in vrijheid gesteld en zullen vervolgd worden door de Additional
Chief Presidency Magistrate in Calcutta. Ik kan u meedelen dat ik handboeien
omkreeg en een dik touw om mijn heupen voordat ik ongeveer 22 uur werd
opgesloten. De politie nam al mijn manuskripten in beslag, boeken, schrijfmachine,
correspondentiemappen, enz.
Ik zou de nadruk willen leggen op deze inmenging van politie en andere dergelijke
autoriteiten in de literatuur over de gehele wereld. De tijd is gekomen om te beslissen
of de macht om literatuur te beoordelen moet worden bekleed door de politie, of dat
die verstrekt zou worden aan een Senaat bestaande uit geselecteerde intellektuelen.
Het zou het allerbeste zijn wanneer een wereldconferentie van schrijvers over dit
onderwerp werd bijeengeroepen, en om regeringsinstanties overal ter wereld in die
richting te doen bewegen die nodig is voor de vrijheid van de Kunst. Tenzij wij iets
doen zullen deze dingen doorgaan en de kunstenaars in de klem zitten tot er iets met
hen gebeurt.’
Malay Roy Choudhury, Bihar, India.

Brief (privé-bezit)
‘...Wij zijn met ongeveer dertig tot veertig man; we wonen verspreid maar het grootste
aantal in Calcutta; wij komen samen in één bekend koffiehuis; onze leeftijden van
18 tot 30, de mijne 26; geen van ons heeft een permanent beroep, wij doen wat we
zelf willen: redakteur, bediende, collegestudent, leraar, lezingen houden, verslaggever,
free-lancer, accountant, etc. De mens hoort twee kwaliteiten te bezitten, die van het
oosten zowel als die van het westen; het ontbreekt ons aan de westerse zoals jullie
in het westen die van het oosten; ons publiek is niet groot in de westerse betekenis
aangezien een groot deel van de bevolking van India is wat men ongeletterd noemt;
ons is een uitdrukking van rusteloosheid, de on-
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zekerheid van waarden, de ennui, een revoke tegen alles, tegen God, tegen de
maatschappij, tegen intellektuele en morele waarden - een revolte tegen de Kunst
zelf - een poging nieuw leven te scheppen, nieuwe wetten, nieuwe vrede; verlichting,
dus, is essentieel.’
1963, Malay Roy Choudhury, Patna, Bihar, India.

Allen Ginsberg
Mescaline
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SPUR-Manifest 1960
1.
Thans is er een artistieke, op de toekomst gerichte bewapening, in tegenstelling
tot de morele bewapening. Europa heeft te maken met een grote revolutie, met een
zeldzame Putsch.
2.
De kunst is het laatste domein van de vrijheid en zij zal dit met alle middelen
verdedigen.
3.
Wij hebben de moed in opstand te komen tegen het afschuwelijke monster van
het technische apparaat. Wij zijn tegen het consequente denken dat tot culturele
verwoesting heeft geleid. Het automatisch-functionele denken heeft tot hardnekkige
gedachtenloosheid geleid, tot academisch denken, tot de atoombom.
4.
De vernieuwing van de wereld komt, los van de democratie en het communisme,
slechts door de vernieuwing van het individualisme tot stand, niet door het collectieve
denken.
5.
Wie cultuur scheppen wil moet cultuur vernietigen.
6.
Begrippen als cultuur, waarheid, eeuwigheid interesseren ons niet als kunstenaars,
wij moeten ons leven verlengen. De materiële en geestelijke situatie van de kunst is
zo troosteloos dat men van de
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schilders niet eisen kan dat zij verplicht schilderen. Verplicht schilderen moeten de
arrivé's.
7.
Theoretisch onderzoek is zuiver wetenschappelijk en toegepast onderzoek is zuiver
technisch. Het artistieke is vrij en heeft met wetenschap of techniek niets te maken.
Wij verwerpen het feit dat men tegenwoordig de kunst wetenschappelijk wil maken
en tot een instrument van de technische verblinding wil omvormen. Kunst berust op
een instinct, op de creatieve oerkrachten. Deze wilde, ongebonden krachten dringen,
tot ergernis van alle intellectuele speculanten, steeds nieuwe, onverwachte vormen
op.
8.
Kunst is een dreigende gongslag, zijn nagalm is het gehuil van de epigonen dat in
de leegte wegsterft. De overgang van de kunst naar de techniek doodt de artistieke
potentie.
9.
Kunst heeft niets met waarheid uit te staan. Het ware ligt tussen de dingen in. Wie
objectief wil zijn is eenzijdig, is pedant en langdradig.
10.
Wij zijn veelomvattend.
11.
De vermoeide en woedende generatie is voorbij. Nu is de kitschgeneratie aan de
beurt. WIJ EISEN KITSCH, DREK, MODDER, WOESTENIJ. De kunst is de mesthoop waarop
kitsch groeit. Kitsch is de dochter van de kunst. De dochter is jong en geurig, haar
moeder is een oeroud stinkend wijf. Wij willen maar één ding: kitsch verbreiden.
12.
Wij eisen Dwaling. De Constructivisten en communisten hebben de dwaling
afgeschaft en leven in de eeuwige waarheid. Wij zijn tegen de waarheid, tegen het
geluk, tegen de tevredenheid, tegen het goede geweten, tegen de dikke buik, tegen
de HARMONIE. De dwaling is het mooiste vermogen van de mens! Waarom bestaat
de
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mens? Om aan de niet meer geschikte dwalingen van het verleden een nieuwe dwaling
toe te voegen.
13.
In plaats van een abstract idealisme eisen wij een eerlijk nihilisme. De grootste
misdaden der mensheid werden uit naam van de Waarheid, de vooruitgang, de
eerlijkheid en een betere toekomst bedreven.
14.
De abstracte schilderkunst is een HONDERDMAAL AFGEKLOVEN STUK KAUWGOM,
dat onder de tafel kleeft. Thans proberen de constructivisten en de structuurschilders
die allang verdroogde kauwgom van lang achterhaalde waarheden opnieuw te gaan
kauwen.
15.
De abstracte schilderkunst is leeg esthetisme geworden, een verzamelplaats van
luie denkers die een geschikt voorwendsel zoeken om al lang achterhaalde waarheden
te gaan herkauwen.
16.
Door de abstractie is de vierdimensionale ruimte iets vanzelfsprekends geworden.
De schilderkunst van de toekomst zal POLYDIMENSIONAAL zijn. Oneindige dimensies
staan ons te wachten.
17.
De kunsthistorici maken van elke noodzakelijke geestelijke revolutie een
intellectueel tafelgesprek. Wij zullen tegenover de OBJECTIEVE AFZIJDIGHEID EEN
MILITANTE EN DICTATORIALE GEESTESHOUDING AANNEMEN.
18.
Wij kunnen er niets aan doen dat we goed schilderen. Ook in deze zin houden wij
ons nog bezig. Wij zijn arrogant en excentriek. Wij tarten elke beschrijving.
19.
WIJ ZIJN DE DERDE TACHISTISCHE STROMING
WIJ ZIJN DE DERDE DADAISTISCHE STROMING
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WIJ ZIJN DE DERDE FUTURISTISCHE STROMING
WIJ ZIJN DE DERDE SURREALISTISCHE STROMING

20.
WIJ ZIJN DE DERDE STROMING. Wij zijn een zee van stromingen (SITUATIONISME).

21.
Alleen door ons kan de wereld worden wakkergeschuct.
WIJ ZIJN DE SCHILDERS VAN DE TOEKOMST!

Groep SPUR: H. Prem, A. Jorn, H.P. Zimmer. D. Kempt, E. Eisch, G. Britt, H. Sturm,
G. Stadler, L. Fischer.
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Bazon Brock
Agit Pop
Oorlog voor de hutten. Vrede voor de paleizen Vraag om blije bommen
op het Duitse urinoirlandschap
In 1945 hebben wij de oorlog gewonnen. Duitsland lag in puin. Het was gemakkelijk
en mooi om aan een betere toekomst te geloven. Toen Adolf Eva nam begaven wij
ons op weg: liefdevolle vijanden hadden ons trots en rechtvaardig van ons zelf bevrijd.
Zij letten niet op de kosten, ruïneerden bijna hun nationale economie en waagden
hun leven in de bommenwerpers teneinde de Duitse architectuur aan een bij de tijd
passende correctie te onderwerpen. Zij lieten de arrogantie en stompzinnigheid van
de hoogduitse stedenbouwers in rook en puin opgaan. Dat was een echte succesvolle
slag. Voor het eerst werd Duitsland het pelgrimsdoel van de avantgarde in de
architectuur. Uit alle hoeken van de wereld kwam men op de kale vloeren van onze
steden rondslenteren, om tussen de rokende puinhopen met een Lucky Strike a good
time door te brengen en om zich de door zware offers ontstane fantastische
architectuur als maatstaf van alle toekomstige bouwkunst eigen te maken.
Wij Duitsers zelf waren verrast toen wij zagen hoe mooi onze steden konden zijn.
Wij waren enthousiast. Daar wij echter de overwinning van 1945 niet aan ons zelf
te danken hebben, ontgaat hij ons nu opnieuw bij elk gerechtelijk feest en verspelen
wij door de geborneerdheid van onze stedelijke bouwinstanties het enige wat onze
kleinkinderen zouden moeten erven: een huis om in te wonen.
Maar die kans liet men voorbijgaan. De Duitse steden zijn voor het wereldtoerisme
niet interessant meer. Zo zijn we dan nu weer
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slaafse onderdanen van onze eigen geestesbeperktheid en van vals geld. En de grote
Duitse architectonische prestatie bestaat uit de bouw van meer dan acht miljoen
nieuwbouwpissoirs, waarin wij schijnen te willen leven. Dat gaat evenzeer op voor
de Stalinallee in Berlijn als voor de Berliner Strasse in Frankfort, de trots van de
Duitse stedebouwers; dat geldt voor de eindeloze massawoningen, de trots van de
Duitse politici van Binnenlandse Zaken, en voor de belazerde particuliere woningen,
de trots van de ingezetenen der staat.
Voor deze ergerlijke toestand worden als verontschuldiging de zogenaamde harde
feiten van het leven aangevoerd. Maar die harde feiten van het leven zijn - hier en
altijd - de gevolgen van onze zwakke kanten. Want wat doet die werkelijkheid? Denkt
u daar eens over na! Wat is er dan nog te doen?
Op de daad volgt straks de straf. Daar men zichzelf echter niet graag een pak ransel
geeft en van het valse bezit afstand doet, moet gelden: Slaat uw stedebouwers waar
u ze maar kunt treffen.
Daarna moet men zich op de toekomst voorbereiden. Hoe weinig wij haar voor
ons zien kan men eenvoudig aantonen: Ieder die de lagere school heeft doorlopen
kan zonder haperen en in het volste vertrouwen elk jaartal vanaf 700 voor Chr. tot
heden opschrijven. Maar bij de jaarwisseling valt het ons moeilijk het nieuwe jaartal
boven onze brieven te zetten, want wat vlakbij ligt is ons vreemd. Om 1965 te
schrijven hebben we evenveel energie nodig als voor het neerschrijven van het jaartal
4560. Probeert u zelf maar eens en oefent u zich eens dagelijks vijf minuten op de
toekomst, terwijl u alle jaartallen tussen 1965 en 4560 in handschrift opschrijft, dat
wil zeggen: ga eens die 2660 jaren de toekomst in, die u zo schaamteloos en
gemakkelijk terug kan gaan in het verleden - tot aan de stichting van Rome. Dat zal
voor u en uw kinderen een nieuw perspectief vooruit, Vooruit, VOoruit, VOORUIT
mogelijk maken. Na deze voorbereidingen kan met aller instemming de enig mogelijke
oplossing van onze koude misère ten uitvoer worden gebracht:
ONZE STEDEN MOETEN WEER IN AS EN PUIN WORDEN GELEGD!

Slechts dan kan men de architect Ulrich S.v. Altenstadt, Günter Bock, Frei-Otto,
Roland Frey, Yona Friedmann, Werner Ruhnau,
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Bazon Brock (1936), Agit Pop.
Galerie Block, Berlijn, 1964.
Foto: Mueller-Schneck.
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Eckard Schulze-Fielitz en Konrad Wassermann in de gelegenheid stellen hun
opzienbarende stedebouwkundige opvattingen welke op de tentoonstelling ‘Heimat,
deine Häuser’ te bezichtigen zijn, uit te voeren.
De vernietiging der steden zal plaatsvinden met instemming van de Bundeswehr
en volgens de bepalingen van de wet op de noodtoestand, welke dan meteen getest
kan worden. De vernietiging der steden zal
a) historisch
b) artistiek
ten uitvoer worden gebracht. De historische vernietiging zal naar het voorbeeld van
1945 door de militairen worden uitgevoerd, de artistieke vernietiging door de
kunstenaars volgens hun eigen beelden. Dergelijke levensgrote vernissages,
assemblages, decollages, trucbeelden en luide redevoeringen vanuit bommenwerpers
zullen worden uitgevoerd door de kunstenaars Arman, Artmann, Stan Brouwn, Robert
Filliou, Hermann Goepfert, Friedrich Hundertwasser, Rauschenberg, Daniel Spoerri,
Jean Tinguely, Günter Uecker, Jef Verheye, Wolf Vostell, Emmett Williams en de
verzamelde Koninklijke Academies voor Schone Kunsten.
De stad Keulen geldt als voorbeeld voor de historische, de stad Frankfort als model
voor de artistieke vernietiging en oplossing.
Tijdens de vernietiging zal de bevolking worden geëvacueerd en voor enige tijd
in provisorische wijk-steden worden ondergebracht, waarin de wet op de noodtoestand
reeds voorziet. Radiogebouwen en uitgeverijen zullen aanvankelijk niet worden
gebombardeerd daar zij iets over de toestand kunnen mededelen. Zo ook de erehutten
van de regering.
De wetmatigheden en toevallen volgens welke de terugkeer van Duitsland tot de
stand van zaken in 1945 en de opbouw van de toekomst doorgevoerd zal worden
zijn in een vierjarenplan neergelegd. Voor het werk dat gedurende deze vier jaar
uitgevoerd zal worden mag men niet de term wederopbouw gebruiken, daar niets uit
het verleden van dit Duitsland weer op te bouwen zou zijn. Naar het voorbeeld van
de ontwerpen van bovengenoemde architecten zullen de gebombardeerde en artistiek
opgeloste steden weer met nieuwe steden worden bebouwd of zij blijven plat als een
gedenkteken van de Duitse overwinning van 1945, als trekpleisters van het
wereldtoerisme, en als vrije scheppingen van de menselijke geest. Op deze wijze
bespaart men bovendien een eventueel nog te voeren
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atoomoorlog, daar wij vrijwillig opgeven wat voor anderen zo onuitstaanbaar is dat
ze het, zelfs al zou het menselijk leven daardoor verdwijnen, uit de wereld willen
ruimen.
Met het bombardement van de stad Frankfort zal bij de aanvang van het mooie
weer in midden juni 1967 begonnen worden. Let op de bekendmakingen in
dagbladpers, radio en TV.
Wij hebben niets te verliezen behalve onze gouden ketenen en een alles
doordringende bekrompenheid - we hebben echter wel wat meer te winnen. Daarom:
Duitsland is zonder meer afgeschaft in ons hart.
ONZE STEDEN MOETEN WEER IN AS EN PUIN WORDEN GELEGD!

Een van de 41 ‘Illegale Handzettel gegen eine zu erwartende Diktatur’, uitgegeven onder de titel
Pamphlete door Rudolf Rolfs, Frankfurt/Main, 1965.
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Stanley Brouwn
This way Brouwn
Wat ontdekte Columbus?
Was het een oneindig groot continent?
Neen.
Columbus ontdekte John Glenn; Kennedy; Hollywood; Harlem enz.
Hij ontdekte de toekomst.
Brouwn staat ergens op aarde.
Hij verzoekt een willekeurig voorbijganger hem op papier de weg naar een ander
punt in de stad te wijzen.
De volgende voorbijganger wijst hem de weg.
De 24ste, 11000ste voorbijganger wijst hem de weg.
This way Brouwn.
Brouwn laat de mensen dagelijks door hen gebruikte straten ontdekken.
Niet het verleden maar de toekomst heeft de meeste invloed op ons handelen en
denken.
Politiek, kunst, wetenschap worden het meest positief door de toekomst beïnvloed.
De toekomst, wanneer namelijk kunst en wetenschap tot iets volkomen nieuws
versmolten zijn.
This way Brouwn... een stap in deze richting.
De raket landt op de onbewoonde planeet.
Een uit vakken bestaande batterij van luidsprekers komt tevoorschijn.
De schijnbaar eeuwige stilte wordt plotseling doorbroken:
‘Dan sla je links af en ga je rechtdoor.
Dan ga je rechtdoor.
En dan sla je bij de hoek rechtsaf.
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En dan meteen links over de brug. En nog een stukje rechtdoor.
En dan kom je zo in de Jodenbreestraat en steekje die over. En dan kom je zo in
de Hoogstraat en dan ga je in de Hoogstraat rechtdoor, over de Dam naar het
Postkantoor. Dan ga je rechts de Raadhuisstraat in en ga je steeds maar rechtdoor en
dan kruisje verschillende grachten.
Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht en dan steek je de Marnixstraat
over.
En dan ga je steeds maar recht door tot de Bilderdijkstraat.
Bij de Bilderdijkstraat ga je rechtsaf en dan meteen in de eerste straat links is een
Park... Bilderdijkpark.’
Weleens een ‘This way Brouwn’ gemaakt in New York, Londen, Amsterdam,
Tokio, Berlijn of...?
Voor honderd procent in de ruimte...
...de 994667000082ste keer.
‘Dan sla je rechtsaf...’
De namen van straten, lanen, stegen, parken enz. vullen de lege vlakken van de
planeet. Zij vullen de ruimte, het heelal.
(1964. Ergens in een stad op aarde.)
Ongeveer 150 mensen zijn samen in een ruimte.
Brouwn bevindt zich ergens in de stad.
Doormiddel van draagbare radiozenders staat het publiek voortdurend met B. in
verbinding.
This way Brouwn.
Een doormiddel van raketten op een levenloze planeet gelande rups.
Naarstig bewegen zich graafmachines enz.
Ze zijn vanaf de aarde gestuurd en leggen straten, pleinen enz. op de planeet aan.
Een dode planeet vol straten, lanen, wegen.
Brouwn landt met een raket midden op een enorm plein. Hij stapt uit de raket en
staat twee seconden lang op de begane grond.
‘No way Brouwn’ - Staat nr. 78894400498.
B. verdwijnt in de raket. De raket stijgt op. De planeet wordt enige uren later
opgeblazen.
(Parijs 1963)
B. staat op de Place de la Concorde. Hij spreekt een voorbijganger aan en vraagt
naar de Place de la Concorde.
No way Brouwn.
No way Brouwn.
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Een op een bepaald tijdstip van het heelal vastgesteld punt van het heelal.
No way Brouwn.
Alle wegen, straten, plaatsen enz. op één punt verzameld.
No way Brouwn.
Het heelal is verdwenen!
Brouwn loopt op een andere voorbijganger toe en vraagt hem meteen de weg hem
een ander punt in de stad te wijzen.
This way Public.
De wegen en straten (het brein van het heelal) doorkruisen ons brein. Ieder punt
is een val. De weg kan overal beginnen. Er is geen uitweg. De wegen verpletteren
ons.
vervolg z.o.z

patioBROUWN, tentoonstelling in Neu-Isenburg (Duitsland), 14 februari 1964.
BROUWNaktie, BROUWNdemonstratie, this way BROUWN, geplombeerde voorwerpen, gemeten
voorwerpen, BROUWN eet een film, cocacola sculptures, BROUWNmuziek en BROUWNboeken.
Bij de foto's: BROUWN zoekt zich een weg door de stad ‘this way BROUWN’, terwijl in de
tentoonstellingszaal bezoekers per walkietalkie op de hoogte van zijn vorderingen worden gehouden.
Foto's: Jurgen Müller-Schneck
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Brouwn staat op punt A met fotokopieën van This way Brouwn. Brouwn wijst met
behulp van deze fotokopieën aan imaginaire personen de weg.
Het proces heeft weer plaatsgevonden. Het proces vindt nu plaats.
This way...
This way...
Achter u, voor u, naast u, onder u, boven u.
Als men in een volkomen nieuw ontstane stad een bepaalde afstand met het
volgende doel wil afleggen:
Brouwn staat aan het begin.
Men wijst hem de weg.
B. volgt deze weg tot het eindpunt.
Het traject wordt opgeblazen.
This way Brouwn.
...Als er planeten zijn met een stad.
Een stad die 2000 meter boven de planeet zweeft, met straten die in concentrische
cirkels om elkaar heen gebouwd zijn.
This way Brouwn.
Geen this way Brouwn zonder Brouwn.
BROUWNSPEELGOED
(inhoud: duizend miljard stukken speelgoed)
VERGROOT DE MIKROBEN EN VIRUSSEN IN ONDERSTAANDE CIRKEL 5000000 MAAL

GEEF ZE ALS SPEELGOED AAN UW KINDEREN

(gebruik Brouwnspeelgoed niet voor

het jaar 4000)
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Stanley Brouwn
Actions
Kip:
1 levende kip
1 tube collal
1 kippenveer
Plak met collal 1 veer aan de vleugel van de kip
Bromfietssymfonie:
1 bed
1 bromfiets
1 fietspomp
1 pick-up
1 symfonie van Beethoven
Stop de bromfiets onder de dekens zodat het stuur op het kussen ligt. Zet de
Beethoven-symfonie op. Pomp een band van de bromfiets op tot ze onder de dekens
barst. Zet Beethoven af.
Egg:
1 ei
1 grote plastic-zak
Stop het ei in de plastic-zak. Sla met de zak op de vloer, tegen de muren, spring er
bovenop totdat de zak van binnen prachtig gekleurd is.
Bergman & Omo:
10 ton Omo
100 Bergman-rondvaartboten
Stort 10 ton Omo in de grachten van Amsterdam. Vaar met 100 rondvaartboten op
volle vaart door de grachten.
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Wierings breekblad:
1 Wierings Weekblad
1 pot lijm
1 dienblad
Lijm het weekblad strak om het dienblad. Laat het dienblad van grote hoogte vallen.
Chinese food:
1 chinees restaurant
1 papieren vlaggetje
Bezoek een chinees restaurant. Bestel 1 nassi speciaal. Als de nassi op tafel wordt
neergezet stop dan het papieren vlaggetje midden in de nassi. Betaal onmiddellijk
en verlaat het restaurant.
J. Brook & Bros:
1 klosje Brook & Bros naaigaren
1 naald
Begin bij de 1e man op de 1e rij de draad door de jas van de bezoeker te rijgen. Rijg
alle bezoekers aan elkaar vast.
Shadow:
1 ballon met gas gevuld
1 bioscoop
Laat tijdens de film de ballon los. Roep ‘shadow’ als de ballon op het doek
geprojekteerd wordt.
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Nam June Paik
Nieuwe ontstaansleer van muziek
Ik ben moe van het vernieuwen van de vorm van muziek.
- serieel of aleatorisch, grafisch of vijf lijnen, instrumentaal of zang, schreeuwend
of actie, tape of levend... Ik moet de ontstaansvorm van muziek vernieuwen.
In het normale concert, bewegen de geluiden, het publiek zit stil.
In mijn zogeheten actie-muziek, bewegen de geluiden, enz., het publiek wordt
door mij aangevallen.
In de ‘Symfonie voor 20 kamers’, bewegen de geluiden, enz., het publiek beweegt
ook.
In mijn ‘Omnibus muziek No. 1’ (1961), zitten de geluiden stil, het publiek bezoekt
hen.
In de Muziek Expositie, zitten de geluiden, het gehoor speelt of valt hen aan.
In het ‘Bewegend Theater’ in de straten, bewegen de geluiden in de straat, het
publiek komt hen tegen of ontmoet hen ‘onverwachts’ in de straten.
De schoonheid van bewegend theater ligt in deze ‘verbazing a priori’, omdat bijna
het hele publiek onuitgenodigd is, onwetend wat het is, waarom het is, wie de
componist is, de speler, organisator - of beter gezegd - organisator, componist, speler.
‘Muziek voor de lange weg’ - en zonder gehoor, ‘Muziek voor de grote plaats’ en zonder gehoor, zijn meer platonisch.
Alison Knowles ontsnapte zonder iemand op de hoogte te stellen heimelijk uit het
hotel en ontrolde zonder iets te zeggen 1000 meter geluidsband in een straat in
Kopenhagen.
Er was geen uitgenodigd publiek, geen enkele fotograaf, alleen
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Fluxus-event in Galerie Monet, Amsterdam, oktober 1962.
Alison Knowles tijdens een uitvoering van Nam June Paik's Serenade for Alison.
Alison Knowles, fluxus speelster en drukker-schilder van Four Suits, werkt aan een boek van 2m40
hoogte voor de Frankfurter Buchmesse; haar eigen performances zijn gebundeld in het Great Bear
Pamhlet No 1, een uitgave van de Something Else Press, New York & Keulen, 1966.
Foto: Hans de Boer
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het programma moest gedrukt worden, aankondigend ‘Tijd onzeker, datum onzeker,
plaats ergens in Kopenhagen en Parijs’. ‘De muziek voor hoge toren en zonder
publiek’ is meer platonisch. Alison Knowles ‘steeg’ naar de top van de ‘Eiffeltoren’
en knipte haar prachtige lange haar in de winter-wind. Niemand merkte het op, geen
programma was gedrukt, geen journalist was er. Sorry, Dick Higgins zag het. Het is
juist het onvermijdelijke kwaad. Hij is haar echtgenoot. De meest platonische muziek
was xxxxx met ooooo, waar niemand in de wereld over weet, behalve wij tweeën.
Om het precies te zeggen, kan alleen dit xxxxx een happening genoemd worden.
Happening is nu net een ding in deze wereld, een ding waardoor je niet beroemd kan
worden. Als je de ruchtbaarheid vooraf maakt, de critici uitnodigt, kaartjes aan snobs
verkoopt en veel kranten koopt, die erover geschreven hebben, - dan is het geen
happening meer. Het is net een concert. Daarom gebruik ik nooit het heilige woord
happening voor mijn ‘concerten’, die even snobistisch zijn als die van Franz Liszt.
Ik ben alleen meer zelf-bewust of minder huichelachtig dan mijn anti-kunstenaar
vrienden. Ik ben dezelfde clown als Goethe en Beethoven. Postmusic, ‘Maandelijks
Overzicht van de Universiteit van Avant-garde Hindoeïsme’ komt na mijn zoeken
naar de nieuwe muziek-ontstaansleer en is tegelijk het eerste ‘Journalisme voor het
Journalisme’ in de betekenis van ‘l'art pour l'art’, of ‘De post voor de post’ in de
betekenis van ‘l'art pour l'art’.
Iedere revolutie van muzikale vorm was te danken aan, of had iets uitstaande met
de nieuwe ontstaanskundige vorm van muziek. Bijvoorbeeld in de gregoriaanse zang
was de tijd, waarop het gespeeld moest worden hoofdzakelijk van belang.
Stel U voor hoe ochtend-diensten in de vroege morgens geheel verschillend klinken
van avond-diensten in de avonden, hoewel de melodie bijna gelijk is voor de
buitenstaander.
Dit WANNEER (tijd van dag en dag van jaar, een zeer interessante
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maat, die intensief ontwikkeld en uitgebuit zal worden in mijn ‘Maandelijks Overzicht
van de Universiteit van Avant-garde Hindoeïsme’) verdween in de 18e eeuw, toen
die muziek uit de kerk ontsnapte. De voor-classicale symfonie (stemmige muziek à
la Mantovani) kwam tot leven om de half-intellectuele edelen in hun eetzalen te
onderhouden, groeide op tot de Negende Symfonie om de heldenmoed van de
romantische vrij-burgerij te bevredigen en zakte dan af tot de Schubertliederen om
in een Weense ‘gasse’ gezongen te worden. Bach's Goldberg Variaties moesten zo
lang zijn dat ze de ‘heer’ in slaap deden vallen.
Karajan's show business en
Callas' idiotologie zijn ondenkbaar zonder de platen-industrie. Nieuw amerikaanse
stijl vervelende muziek is waarschijnlijk een reactie op en een weerstand tegen de
te aangrijpende Hollywood films. Post-muziek is even kalm, even koud, even droog,
even niet-expressionistisch als mijn televisie-experimenten.
U krijgt elk jaar iets.
Als U op het punt staat het laatste dat U ontvangt te vergeten krijgt U weer iets.
Dit heeft een vaste vorm en het is als de grote oceaan... kalm zonnig kalm kalm
regenachtig kalm winderig kalm zonnig kalm zonnig zonnig zonnig kalm stormachtig
kalm stormachtig stormachtig stormachtig kalm stormachtig regenachtig kalm kalm
kalm enz...

Opera
Ga in het midden
van de eerste rij zitten
(zoals ingetekend nummer 7)
Als een paar
(sopraan en tenor)
elkaar omarmt en zingt
een zoet liefdesduet in pianissimo
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en/of
als een buikige heldentenor
zij brillante hoge C verlengt
en/of
als een volslanke primadonna
na de pijnlijke aria sterft,
-----opgestaan voor het bravo-applaus,
zich buigt-----met charmant
lachen-----en
weer sterft,
dan staat u op van uw stoel
zeer rustig zonder kommentaar,
gaat u rechtuit
over stoelen
naar de uitgang (zoals aangegeven)
Het is geen verstoring van de opvoering
maar een
welwillend supplement
van het mooiste ogenblik
van de operakunst van het avondland!
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Nam June Paik
Uitleiding tot de tentoonstelling van experimentele televisie
Maart, 1963. Galerie Parnass.
(1)
Mijn experimentele TV is
niet altijd interessant
maar
niet altijd oninteressant
zoals natuur, die mooi is,
niet omdat het mooi verandert,
maar eenvoudig omdat het verandert.

De kern van de schoonheid van de natuur is, dat de grenzeloze HOEVEELHEID natuur
de categorie van HOEDANIGHEID ontwapende, die onbewust gemengd en verward
met dubbele bekentenissen gebruikt wordt.
1) aard
2) waarde
In mijn experimentele TV betekent het woord HOEDANIGHEID alleen de AARD, maar
niet de WAARDE.
verschilt van B,
maar niet dat
A beter is dan B.
Soms heb ik rode appel nodig
Soms heb ik rode lippen nodig.
A

(2)
Mijn experimentele TV is de eerste KUNST(?), waarin de ‘volmaakte misdaad’ mogelijk
is... Ik had juist een diode in tegengestelde richting geplaatst en kreeg een ‘golvende’
negatieve Televisie. Als mijn epigonen dezelfde truc doen zal het gevolg volledig
hetzelfde zijn (in onderscheid met Webern en Webern-epigonen)...
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dat is...
Mijn TV is NIET de uitdrukking van mijn persoonlijkheid, maar louter
een ‘PHYSISCHE MUZIEK’
zoals mijn ‘FLUXUS kampioen wedstrijd’,
waarin de langste-urineer-tijd-recordhouder geëerd wordt met zijn volkslied
(de eerste kampioen; F. Trowbridge, USA 59.7 sec.)
Mijn TV is meer(?) dan de kunst,
of
minder (?) dan de kunst.
Ik kan iets componeren, dat
hoger (?) ligt dan mijn persoonlijkheid, of lager (?) dan mijn
persoonlijkheid.

3
Daarom (?), misschien daarom, heeft het werkproces en het uiteindelijke resultaat
weinig te maken... en daarom,...
ik werkte bij geen vorig werk zo gelukkig als bij deze TV experimenten.
Bij gebruikelijke composities hebben we eerst de benaderde visie van het voltooide
werk, (het van te voren voorgestelde ideaal, of ‘IDEE’ in de zin van Plato). Daarna
betekent het werkproces de kwellende poging dit ideale ‘IDEE’ nabij te komen. Maar
in de experimentele TV wordt het ding volledig herzien. Gewoonlijk heb ik geen, of
kan ik geen enkele vooraf voorgestelde VISIE voor het werken hebben. Eerst zoek ik
de ‘WEG’, waarvan ik niet kan voorzien waarheen hij leidt. De ‘WEG’... dat betekent,
de omtrek te bestuderen, verscheidene ‘FEED BACKS’ te proberen, sommige plaatsen
kort te sluiten en de verschillende golven daar te voeden, de fase van golven te
veranderen etc... waarvan ik de technische details in een volgend opstel zal
publiceren... In elk geval, wat ik nodig heb is bijna hetzelfde soort van ‘IDEE’ dat
amerikaanse Reclamebureaux plachten te gebruiken... alleen maar een weg of een
sleutel tot iets NIEUWS. Dit ‘moderne’ (?) gebruik van ‘IDEE’ heeft niet veel te maken
met ‘WAARHEID’, ‘EEUWIGHEID’, ‘VOLMAAKTHEID’, ‘ideaal IDEE’, dat Plato-Hegel
toeschreef aan deze beroemde klassieke terminologie (IDEE)
d.w.z. ‘KUNST IS DE VERSCHIJNING VAN DE IDEE’.
(Hegel-Schiller)
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Dit verschil moet onderstreept worden, omdat het ‘Fetischisme van Idee’ mij de
meest critische maatstaf in de hedendaagse kunst lijkt, zoals ‘Adeldom en Eenvoud’
in de griekse kunst (Winkelman), of de beroemde vijf paar categorieën van Woelfflin
in Renaissance en Barok kunst.

4
INDETERMINISME en VERANDERLIJKHEID is de zeer ONDERONTWIKKELDE parameter

in de zichtbare kunst, hoewel dit het centrale probleem in de muziek geweest is de
laatste 10 jaar, zoals ook parameter SEX sterk onderontwikkeld is in muziek,
tegenovergesteld aan letterkunde en zichtbare kunst.
a) Ik gebruikte intensief de leven-omzetting van het normale programma, wat de
meest veranderlijke zichtbare en semantische gebeurtenis in de negentien-zestiger
jaren is. De schoonheid van een vertekende Kennedy is verschillend van de
schoonheid van een voetbalheld, of de niet altijd knappe maar altijd domme
vrouwelijke aankondigster.
b) Tweede dimensie van veranderlijkheid.
13 toestellen ondergingen 13 soorten van verandering in hun
VIDEO-HORIZONTAAL-VERTICALE eenheden. Ik ben er trots op in staat te zijn te
zeggen, dat aan alle 13 toestellen feitelijk hun inwendige schakeling werd veranderd.
Geen Twee toestellen hadden dezelfde soort van technische operatie. Geen een is de
eenvoudige waas, die optreedt, als U aan de verticale en horizontale contrôle knop
draait.
Ik had veel plezier in de studie van electronica, die ik begon in 1961, en enig
levensgevaar, dat ik liep tijdens het werken met 15 Kilo-Volt. Ik had het geluk aardige
medewerkers te ontmoeten: HIDEO UCHIDA (voorzitter van het UCHIDA Radio
Onderzoek Instituut), een geniale avant-garde technicus, die het principe van de
Transistor 2 jaar eerder dan de amerikanen ontdekte, en SHUYA ABE, almachtige
politechnicus, die weet dat de wetenschap van een groter schoonheid is dan de logica,
UCHIDA probeert nu de telepathie en het voorspellen electromagnetisch te bewijzen.
c) Als derde dimensie van veranderlijkheid worden de golven van verscheidene
generators, tape-recorders en radio's naar verscheidene punten gevoerd om
verschillende ritmen aan elkaar te geven. Deze nogal ouderwetse schoonheid, die
niet wezenlijk gekoppeld is aan Hoge Frequentie Techniek, was gemakkelijker te
begrijpen
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voor het normale gehoor, misschien omdat deze enige menselijke kanten had.
d) Er zijn evenveel soorten TV schakelingen, als franse kaassoorten, d.w.z. enkele
oude modellen van 1952 geven zekere soort veranderlijkheid, die nieuwe modellen
met automatische frequentiecontrole niet kunnen geven.
e) Vele mystici stellen er belang in uit de EEN-RIJ-TIJD, EEN-WEG-TIJD te springen,
ten einde
de Eeuwigheid te GRIJPEN.
aa) Te stoppen bij het voltooide of steriele NUL-punt is een klassieke methode om
de eeuwigheid te grijpen.
bb) Tegelijkertijd de evenwijdige vloeiingen van vele onafhankelijke bewegingen
waar te nemen is een andere klassieke manier er voor.
Maar arme Joyce was gedwongen om de evenwijdig voortgaande verhalen in één
boek met één leesrichting te schrijven, wegens de onthologie van het boek. De
gelijktijdige waarneming van de evenwijdige golven van 13 onafhankelijke TV
bewegingen kan misschien deze oude droom van mystici verwezenlijken, hoewel
het probleem onopgelost is gebleven, of dit mogelijk is met onze normale fysiologie
(we hebben slechts één hart, één adem, één brandpunt van het oog) zonder enige
mystieke training en INDIEN GOED GEOEFEND... heeft hij noch 13 TV's, noch TV, noch
electronica, noch muziek, noch kunst nodig... de gelukkigste zelfmoord van kunst...
de moeilijkste anti-kunst, die ooit bestond... Ik weet niet, wie deze platonische en
steriele voltooiing van kunst tot stand gebracht zou kunnen hebben, omdat als hij het
WERKELIJK deed,
ik zijn naam niet zou weten.
ik zijn naam niet moet weten.

5
Deze overweging herinnert me aan twee betekenissen van het woord ‘EXTASE’, dat
oorspronkelijk in het Grieks betekent: eksisteanai (ek = ex - buiten, histanai - stellen,
staan).
xx) Normaal gebruik van dit woord is de razernij van dichterlijke inspiratie, of
geestelijke opheffing of vervoering van de beschouwing van goddelijke zaken
(A.C.D.)’
Met andere woorden...
+ + volledig gevulde tijd + + de aanwezigheid van eeuwige aan-
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wezigheid + + + een soort abnormale toestand van het bewustzijn
+ + + onbewust- of superbewustzijn + + +
uitzonderlijke concentratie
+ + + + sommige mystici vergeten zichzelf
+ + + ik vereenzelvig mij met mijzelf + + + De wereld stopt voor 3 minuten!!! de
eeuwige 3 minuten!!!
(Dostojewski, voor de krampen van vallende ziekte) enz. enz... + + + Er is een
dimensie in ‘HOOG’ OF ‘DIEP’, waar duitsers erg blij mee zijn...
zz) Bovenstaande gebruikswijzen zijn enigszins verwant aan de abnormale
bewustzijnstoestand, maar J.P. SARTRE kende dit woord toe (EXTASE) bij het analyseren
van ons bewustzijn in NORMALE TOESTAND (zie L'Etre et Le Néant).
Volgens Sartre is ons bewustzijn (cogito) altijd ‘het zijn voor zich’ (Sein für sich),
een soort zijn, dat zich niet met zichzelf kan vereenzelvigen. We zijn veroordeeld te
denken en dat betekent, dat we veroordeeld zijn te vragen. Dat betekent in zijn woord
IK BEN ALTIJD, WAT IK NIET BEN

en

IK BEN ALTIJD NIET, WAT IK BEN.

Deze onophoudelijke EX-TASE (uit zichzelf treden) is het ‘NORMALE’ karakter in de
normale toestand van ons bewustzijn. Het woord ‘EX-tase’ (ex + tasis) wordt hier
bijna als tegenstelling tot het eerste geval gebruikt (xx).
In xx) is ons bewustzijn VEREENZELVIGD met zichzelf. Het heeft het dualisme van
ons bewustzijn samengesteld. Maar in zz) wordt dit dualisme, of de dialectische
evolutie van onze geest kostbaar gehouden als het bewijs van onze vrijheid,...

6
De aa) (te stoppen bij het voltooide of steriele nul-punt om de eeuwigheid te grijpen...)
en de xx), (de extase, in de zin van ‘geestelijk verheffen of vervoering van de
beschouwing van goddelijke zaken’) is dezelfde zaak.
Maar de bb) (de gewaarwording van evenwijdige golven van vele onafhankelijke
bewegingen tegelijkertijd) en de zz) (de extase in de zin van Sartre, ‘dat is, de
voortdurende voortgang van ons bewustzijn in normale staat,’) schijnt volledig
verschillend te zijn. Maar er zijn belangrijke overeenkomsten tussen deze twee (bb)
en zz)). Zowel bb) als zz) kennen het eind station niet, de conclusie, gestopt absoluut
ogenblik, voltooiing, hemelvaart.
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Met andere woorden: ze zijn relatief, relatief, zwevend, plat en gewoon, bewegelijk,
veranderbaar, midden in de lucht hangend.
NIET ERG BEVREDIGD, MAAR NIET ERG ONBEVREDIGD...
zoals mijn experimentele TV, die NIET ALTIJD INTERESSANT, MAAR NIET
ALTIJD ONINTERESSANT IS...

7
Laat ik nu over Zen spreken, hoewel ik het gewoonlijk vermijd, om niet de verkoper
van ‘ONZE’ cultuur te worden zoals Daisetsu Suzuki, omdat het culturele patriottisme
schadelijker is dan het politieke patriottisme, omdat het eerstgenoemde het vermomde
is en speciaal de zelf-propaganda van Zen (de leer van het zelf-opgeven) de stomme
zelfmoord van Zen moet zijn.
In elk geval bestaat Zen uit twee ontkenningen.
de eerste ontkenning:
Het absolute IS het relatieve.
de tweede ontkenning:
Het relatieve IS het absolute.
De eerste ontkenning is een eenvoudig feit, dat iedere sterveling iedere dag ontmoet;
alles gaat voorbij ,, ,, ,, moeder, beminde, held, jeugd, roem,, ,, ,, enz.
Dat betekent,, ,, ,, ,, ,, ,,
Het NU is utopia, wat het ook moge zijn.
Het NU over tien minuten is ook utopia, wat het ook moge zijn.
Het NU over 20 uur is ook utopia, wat het ook moge zijn.
Het NU over 30 maanden is ook utopia, wat het ook moge zijn.
Het NU over 40 miljoen jaar is ook utopia, wat het ook moge zijn.
Daarom...
We moeten leren,
hoe tevreden te zijn met 75%
hoe tevreden te zijn met 50%
hoe tevreden te zijn met 38%
hoe tevreden te zijn met 9%
hoe tevreden te zijn met 0%
hoe tevreden te zijn met -100% Zen is anti-avant-garde, anti-grens geest, anti-Kennedy, Zen is verantwoordelijk voor
aziatische armoede.
Hoe kan ik ZEN rechtvaardigen, zonder aziatische armoede te
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Nam June Paik: Zen for head. Opvoering tijdens het Eerste Fluxus Festival in Wiesbaden (Internationale
Festspiele neuester Musik), september 1962.
‘September 1931 werd ik in mijn moeder's baarmoeder ontvangen tijdens de paring tussen mijn vader
en mijn moeder. 20 juli 1932, op de dag van de opstand tegen Hitler, werd ik in Seoel/Korea als zoon
van mijn vader en mijn moeder en tegelijkertijd als kleinkind van mijn grootmoeder en mijn grootvader
geboren. Het was 17 juni op de Luna-kalender (dag van de opstand tegen Stalin). Thuis heb ik mijn
verjaardag naar oudkoreaanse zede de 17e juni volgens de Luna-kalender gevierd, en op school en
in het paspoort staat de 20e juli als officiële geboortedatum. Ik geef de voorkeur aan deze datum,
want, als het duitse volk meer tegen Hitler geweest zou zijn, zou het dure bloed vergieten tegen Stalin
niet nodig geweest zijn. Daarom horen beide dagen tot nationale feestdagen bestemd te worden, en
niet ALLEEN de 17e juni zoals tegenwoordig!’ schreef hij als het begin van een levensbeschrijving
aan een Duitse vriend.
Paik's veelzijdige talenten zijn zeer inspirerend voor de velen, die hem hebben leren kennen. Zij hopen
allen, dat hij in 11932 honderdduizendjaar oud zal zijn, als hij dan nog leeft. Hij publiceerde zijn
teksten o.m. in Becker Vostell's Happenings (Rowohlt), Vostell's tijdschrift Dé/collage (4 nummers
verschenen), in zijn eigen Postmusic: ‘Maandelijks Overzicht van de Universiteit van Avant-Garde
Hindoeïsme’ en de Manifestos (Great Bear Pamphlet van de Something Else Press in New York;
direkteur Dick Higgins). Hierin stelt hij o.m. ‘Zoals de Happening de fusie van verschillende
kunstvormen is, zo is de cybernetica de exploitatie van de grens-gebieden tussen en door verschillende
bestaande wetenschappen.’
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rechtvaardigen??
Het is een ander probleem, waar ik in een volgend opstel weer op terug zal komen.
In elk geval, als U mijn TV ziet, kijk er, alstublieft, meer dan 30 minuten naar.
‘de voortdurende evolutie is de voortdurende ONbevrediging. het is de
enige verdienste van Hegel's dialectiek’.
(R. AKUTAGAWA)
‘de voortdurende ONbevrediging is de voortdurende evolutie. het is de
hoofd verdienste van mijn experimentele TV’
(N.J.P.)
De frustratie blijft als de frustratie.
Er is GEEN catharsis.
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(8)
Verwacht van mijn TV geen: Schok, Expressionisme, Romanticisme, Climax,
Verbazing, enz... waarvoor mijn vooraf gaande composities de eer hadden te worden
geloofd. In Galerie Parnass, maakte één stierekop meer sensatie dan 13 TV toestellen.
Misschien heeft men 10 jaar nodig om in staat te zijn verfijnde verschillen waar te
nemen van 13 verschillende ‘vertekeningen’ (?), zoals het geval was bij het
waarnemen van het verfijnde verschil van veel soorten ‘geluiden’(?) op het gebied
van electronische muziek, (raadpleeg, alstublieft, de introductie van J.P. Wilhelm en
mijzelf tot de expositie van 1963, maart, in Galerie Parnass, Wuppertal (herdrukken
verkrijgbaar, ook gepubliceerd in Decollage no. 4)

Joan Littlewood
Attrakties in het Fun Palace
Juke box information
Adult toys
Star gazing
Science Gadgetry
News service
Tele-communication
Swank Promenades
Hide Aways
Dance Floors
Drink
Rallies
Battles of Flowers
Concerts
Learning Machines
Observation Decks
Nurseries
Music
Theatre Clownery
Instant Cinema
Fireworks
Recording Sessions
Kunst Dabbling
Gala Days & Nights
Genius Chat
Gossip Revues
Laboratories
Food
Ateliers
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Robert Filliou
Gedeelte van Robert Filliou's gefluisterde kunstgeschiedenis
zoals vastgelegd op twaalf drie-minutenplaten voor juke-box)*
gefluisterd:
Het begon allemaal op een 17e januari, een miljoen jaar geleden een man nam een
droge spons en doopte hem in een emmer vol water
wie die man was is niet belangrijk
hij is dood, maar kunst is levend.
Ik bedoel - laten we namen hier buiten houden
Zoals ik zei
om ongeveer 10 uur op een 17e januari een miljoen jaar geleden zat een man alleen
langs de kant van een vliedende stroom
hij dacht bij zichzelf
waar lopen stromen naar toe - en waarom?
bedoelende
waarom stromen zij
of waarom stromen zij waar zij stromen
dat soort dingen
Persoonlijk sloeg ik eens een bakker aan het werk gade
daarna een smid en een schoenmaker
aan het werk
en ik merkte op
dat het gebruik van water wezenlijk voor hun werk was
maar misschien is wat ik heb opgemerkt
niet belangrijk

*

Maandelijks verschillende programma's voor juke-boxes, uitgave Knud Petersen, Nikolaj-kerk
kunst-bibliotheek. Galerie Kopeke, Kopenhagen, oktober, 1963.
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normale stem:
In elk geval gaat de 17e over in de 18e dan de 19e dan
de 20e
de 21e de 22e de 23e de 24e de 25e de 26e de 27e.
de 28e de 29e de 30e en de 31e januari
Zo gaat de tijd voorbij
gefluisterd:
Het was winter honderd duizend jaar geleden
meer nauwkeurig op de 17e februari
een man boog naar de grond en nam een handvol sneeuw
wie die man was is niet belangrijk
hij is dood nu, maar kunst is levend
Ik bedoel - laten we namen hier buiten houden
Buigend naar de grond, dan,
op de 17e februari honderd duizend jaar geleden
nam een man een handvol sneeuw
hij hield het bij zijn oor
hij kneep de sneeuw hard
hij hoorde...
probeer het eens
Neem een fles azijn in uw rechterhand
neem in uw linkerhand een stuk krijt
laat een paar druppels azijn vallen op een stuk krijt
en zie wat er gebeurt
maar misschien is wat u ziet niet belangrijk
normale stem:
In elk geval gaat de 17e over in de 18e dan de 19e dan
de 20e de 21e
de 22e de 23e de 24e de 25e de 26e de 27e
de 28e en elke
4 jaar de 29e februari
Zo gaat de tijd voorbij
gefluisterd:
Een 17e maart tien duizend jaar geleden
kocht een man een fles bier voor zichzelf
wie die man was is niet belangrijk
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hij is dood nu, en weer, maar kunst is levend
Ik bedoel - laten we namen hier buiten houden
Een man dan
op de 17e maart 10 duizend jaar geleden
kocht een fles bier voor zichzelf
hij opende hem
hij dronk de inhoud
nu, dacht hij, is de fles leeg
of is het
dat is hij vroeg zichzelf
is er werkelijk niets in de fles?
Mijn vrouw ook
als zij in de mist loopt
vraagt zij zich vaak af wat mist is
en als zij naar de wolken kijkt vraagt ze zich af
wat wolken zijn
of dat zegt ze tegen mij.
maar misschien is wat mijn vrouw me vertelt
niet belangrijk.
normale stem:
In ieder geval gaat de 17e over in de 18e dan de 19e de
20e de 21e
de 22e de 23e de 24e de 25e de 26e de 27e
de 28e de
29e de 30e de 31e maart
Zo gaat de tijd voorbij
gefluisterd:
Duizend jaar geleden op een 17e april
ging een man naar de slager en kocht een vers bot
wie die man was is niet belangrijk
hij is dood nu, weer en weer, maar kunst is levend
Ik bedoel - laten we namen hier buiten laten.
De man kocht dus een vers bot
op de 17e april duizend jaar geleden
hij kookte het
een uur of zo kookte hij het bot
toen hij het eruit nam was de aanblik,
dacht hij,
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niet dezelfde.
U kunt het zelf nagaan:
Smeer lijm op uw vloer
smeer ernaast teer
smeer ernaast vruchten jam
smeer ernaast lichtbruine pasta
kijk nu wat u gedaan hebt
maar misschien is dat wat u gedaan hebt
niet belangrijk
normale stem:
In elk geval gaat de 17e over in de 18e dan de 19e dan
de 20e de 21e
de 22e de 23e de 24e de 25e de 26e de 27e
de 28e de 29e
de 30e
april
Zo gaat de tijd voorbij
gefluisterd:
In de maand mei, vijf honderd jaar geleden
op de 17e mei om nauwkeurig te zijn
liep een man naar een park.
wie die man was is niet belangrijk
hij is dood nu, weer en weer - maar kunst is levend
Ik bedoel - laten we namen hier buiten laten
Een man, dan, liep naar een park
de 17e mei, 500 jaar geleden
hij haalde een munt uit zijn zak
hij duwde hem in de grond
daarna nam hij de munt eruit
hij keek naar de afdruk achtergelaten in de aarde
hij dacht een lange tijd.
besloot dan
dat hij er niets mee kon kopen
Mijn dochter probeerde, op vergelijkbare wijze,
een lucifer met een schaar te knippen
eerst stopte ze de lucifer tussen de punten van de twee bladen
dan stopte ze de lucifer in het hoekpunt
gevormd door de twee bladen.
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hoewel haar leeftijd nog geen drie is...
maar misschien is wat mijn dochters leeftijd is
niet belangrijk.
normale stem:
In elk geval gaat de 17e over in de 18e dan de 19e dan de
20e de 21e
de 22e de 23e de 24e de 25e de 26e de 27e de
28e de 29e de
30e de 31e
mei
Zo gaat de tijd voorbij.

FERRIÈRES,

Le Grand Bal Rothschild, juli 1965.
Het kasteel van Ferrières (gebouwd in 1865): gedrapeerd met witte tule, en bepoederd met
koolzuursneeuw. ‘Op het grote bal van Ferrières was zelfs het kasteel in avondtoilet.’ Paris-Match,
10 juli 1965.
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Emmett Williams
Het uiterste gedicht (eerste versie)
(zoals uitgevoerd door Robert Filliou en Emmett Williams tijdens de tentoonstelling
Het vandaag van morgen in het Museum-paleis Saint-vaast, Arras 20 maart, 1964)
no more hotdogs
geen ware geliefden meer
no more wives
geen maisoogsten meer
no more bellybuttons
geen olifanten meer
no more tomorrows
geen gezoute boter meer
no more stupidity
geen lampen van aladin meer
no more feelings of guilt
geen witte hulken meer
no more children
geen sirenen meer
no more ontological critics
geen zeldzame klassieken van deze eeuw meer
no more good intentions
geen ontstoffelijking meer
no more jealousy
geen witte kat-batterijen meer
no more knocking at the door
geen voorlopige lijsten meer
no more gin and tonic
geen lippen meer
no more money
geen kosmische deelname meer
no more personal appearances
geen kalkoenen meer
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no more hot baths
geen wandelingen meer
no more holes in my shoes
geen kameraden meer
no more todays
geen groene planten meer
no more lack of money
geen geliefden van gelijke druk meer
no more toothaches
geen evolutie meer
no more birds
geen zwarte vierde-dan banden meer
no more letters to write
geen vandaag meer
no more harpsichords
geen gesmeerde boterhammen meer
no more czechoslovakian beer
geen schommelende boten meer
no more earle brown
geen familie albums meer
no more big toes
geen infanterie-soldaten meer
no more carbon copies
geen kikkers meer
no more revolutions in art
geen verstikking van de wortels meer
no more yellow roses
geen morgen meer
no more prison bars
geen communicatie technieken meer
no more marijuana
geen wasvrouwen-hart meer
no more bedroom slippers
geen gekookte kastanjes meer
no more snoring
geen bloeiende muren meer
no more bodhidharma
geen medewerking meer
no more bad dreams
geen lagere erotiek meer
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no more sugarbeets
geen nescafé meer
no more thelonious monk
geen visvergunningen meer
no more prayers
geen oud linnen meer
no more answers
geen bloeiende mimosa meer
no more inspiration
geen schors-entingen meer
no more limited editions
geen algemene semantiek meer
no more turtleneck sweaters
geen vergoten bloed meer
no more cats
geen staaldraden meer
no more dishwashing
geen tederheid meer
no more foghorns
geen paranormale verschijnselen meer
no more laughter
geen vulvas als notenkrakers meer
no more apples
geen rode gordijnen meer
no more signal toothpaste
geen zonnebloemen meer
no more loving
geen blokken aan het been meer
no more can openers
geen onfeilbare zekerheid meer
no more armpits
geen exquise bewegelijke billen meer
no more greek islands
geen open ramen meer
no more questions
geen cadeautjes meer
no more cooperation
geen slaapwagons meer
no more afterthoughts
geen mayonnaise meer
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no more underwear to wash
geen overschrijden van de problematiek van de kunst meer
no more hard-ons
geen zuilen meer
i have just eaten the last french-fried potato
hij zegt: ik heb net de laatste patat frite opgegeten.
i wonder who, way back in the dawn of history, ate the first frenchfried potato?
hij zegt: ik vraag me af wie, in de nacht der tijden, de eerste patate
frite heeft gegeten.

Arthur Køpcke, Denemarken: Music While You Work, uitvoering tijdens het flux-festival in de Kurzaal
te Scheveningen, vrijdag 13 november 1964. ‘Een gevoelige en beheerste vertoning, rijk aan
contrasten.’ (NRC).
Foto Egbert Munks.
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Het festival der mislukkelingen, Uitnodiging
Als U te succesvol bent en heimwee hebt naar de dagen toen U het
niet was,
als U onsuccesvol bent en hoopt dat op een dag het succes aan uw
deur zal kloppen,
als U te mooi bent en mannen in de straat U lastig vallen,
als U lelijk bent, mevrouw, en wenst dat U mooi was,
als U 's nachts diep slaapt en voelt dat het tijdverlies is,
als U aan slapeloosheid lijdt en tijd genoeg hebt,
als U tanden hebt en geen vlees,
als U vlees hebt en geen tanden,
als U van het zwakke geslacht bent en wenst dat U van het sterke
was,
als U verliefd bent en het doet U lijden,
als U geliefd wordt en het verveelt U,
als U rijk bent en jaloers op het eenvoudige geluk van de arme,
als U arm bent en verlangt naar la Dolce Vita,
als U bang bent te sterven of geen zin in het leven ziet,
als U een dronkaard of een geheelonthouder bent,
als U gelooft in de hemel of gelooft in de hel,
als U tevreden bent met de kleur van uw huid of die liever wilt
veranderen,
als U gelooft in Uzelf en blij met wat U doet,
of niet in Uzelf gelooft en zich afvraagt wat U doet en waarom
kom dan om het

Festival der mislukkelingen te zien
gebouwd door mensen, die soms gezond slapen, soms niet; soms
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hongerig zijn, soms overvoed; soms zich jong voelen, rijk en knap,
soms oud, lelijk en arm; soms in zichzelf geloven, soms niet; soms
kunstenaars zijn, soms niet.
We maken muziek, die geen Muziek is, gedichten, die geen Poëzie
zijn,
schilderijen, die geen Schilderkunst zijn, maar
muziek, die bij poëzie kan passen
poëzie, die bij schilderijen kan passen
schilderijen, die kunnen passen bij... iets,
iets, dat ons de kans geeft ons in een gelukkige, niet-gespecialiseerde fantasie te verheugen.

Probeer het

Het festival der mislukkelingen
Robert Filliou, eenogige waardeloze Hugenoot
Addi Koepcke, Duitse beroepsrevolutionair
Gustav Metzger, ontsnapte Jood
Robin Page, Yukon houthakker
Benjamin Patterson, levend gevangen Neger
Daniel Spoerri, Roemeens avonturier
Per Olof Ultvedt, de rood-kakige krachtmens uit Zweden
Ben Vautier, God's bankier
Emmett Williams, de Pool met het olifanten-geheugen.

U bent uitgenodigd op de opening tussen 10 uur 's morgens en 6 uur 's avonds op 23
October. Het Festival zal voortduren tot donderdag 8 november. Toegang 2s.6d.
Gallery One, Londen.
In aansluiting aan het Festival zal er een speciale avond worden gehouden in het
Instituut van Hedendaagse Kunsten in Dover Street om 8.15 uur op woensdag 24
october, met een 53 kilo gedicht door Robert Filliou, een Alphabet Symfonie door
Emmett Williams, een Kranten Stuk en De Overwinning van Ei door Benjamin
Patterson en een Doe het zelf Koraal door Daniel Spoerri.
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Daniel Spoerri (1930): Fakir's bril. Uit L'Optique Moderne, collection de lunettes présentée par Daniel
Spoerri, avec, en regard, d'inutiles notules par François Dufrène, luxus fluxus-uitgave, 1963.
Zie Randstad 7.
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Henning Christiansen
3 sonates
Sonate voor piano (1)
1e beweging
Buk u voor de piano.
Neer op vier voeten. Kruip nu rond ieder van de piano's drie poten.
Spaar geen moeiten.
2e beweging
Buk u voor de piano.
Leg de rechter hand op de pianobedekking.
Spring nu, zo leuk mogelijk, rechts rond de piano heen.
3e beweging
Buk u voor de piano.
Ren nu zo snel mogelijk links om de piano.
Gooi de piano bij het passeren om.
Ontvang buigend de toejuichingen van het gehoor.

Sonate voor piano (2)
voor vier handen.
Man en vrouw komen binnen, naakt. Zij buigen naar het gehoor en gaan aan de piano
zitten. Zij aan de hoge tonen, hij aan de lage.
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1e beweging
Zij bukken zich,
laten zich op vier voeten zakken en kruipen nu
zo dicht mogelijk bij elkaar,
om ieder van de piano's drie poten heen.
Spaar geen moeiten.

2e beweging
Weer bukken zij zich voor de piano.
Beiden leggen hun rechterhand op de pianobedekking en springen met ten minste
twee meter afstand, twee keer om de piano heen.
3e beweging (open de piano)
Weer bukken zij zich voor de piano.
Beiden rennen nu zo snel mogelijk achter elkaar aan links om de piano. Ze proberen
een coïtus, zij liggend onder de piano, hij boven erin.
Als beiden hebben gezien dat deze vorm van coïtus onmogelijk is, is de sonate
beëindigd en zij ontvangen buigend de toejuichingen van het gehoor.

Sonate voor piano (3)
voor vier handen.
Man en vrouw komen binnen, naakt. Zij buigen naar het gehoor en gaan aan de piano
zitten. Zij aan de hoge tonen, hij aan de lage.

1e beweging
Zij bukken zich,
glijden neer op vier voeten en kruipen nu
zo dicht mogelijk bij elkaar
om elk van de piano's drie poten heen.
Spaar geen moeiten.

2e beweging
Weer bukken ze zich voor de piano.
Beiden leggen hun rechterhand op de pianobedekking en springen zo dicht mogelijk
bij elkaar tweemaal om de piano heen.
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3e beweging
Weer bukken ze zich voor de piano.
Nu rennen beiden zo snel mogelijk achter elkaar links om de piano heen. De
beweging komt tot een hoogtepunt met een prachtige coïtus boven op de piano.
Als beiden uitgeput in elkaar zinken bedekt het gehoor hen zacht met aanwezige
kledingstukken en het paar slaapt zo lang ze willen, terwijl het concert voortgaat.
Deze 3e versie moet niet uitgevoerd worden voordat het menselijk ras de woorden:
‘elkander liefhebben’ geheel begrijpt.
1962-1963
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Jean-Pierre Wilhelm
Tekst
Dames en Heren,
Zouden wij vandaag een manifest moeten uitgeven? Het zou te mooi zijn, en te
gemakkelijk. De heldhaftige tijd van de manifesten: dada, de surrealisten en anderen,
zelfs individuelen, is wel zeer voorbij. De sociale protesten zijn niet meer in de mode,
zij komen niet meer van pas. De schreeuw van dada in 1918: laten wij er mee
ophouden! Geen kunst meer, geen politiek meer, geen wetenschappen meer, geen
oorlog meer, niets meer... zou in de huidige tijd geheel en al misplaatst zijn. Het gaat
er niet langer om te schreeuwen, het gaat erom te handelen! Maar hoe te handelen?
Misschien onverschillig hoe? Helemaal niet! Op een bepaalde manier dan? Dat nog
minder. Wat dan? Wat gedaan moet worden, is het scheppen van handelingen en
gebaren die schijnbaar absurd zijn, maar in werkelijkheid vol betekenis. En bovendien
zonder enige morele agressiviteit, wat men er ook van moge denken - en zeker als
wij straks voor onze ogen bepaalde fysieke wilde handelingen zullen zien afspelen?
Het karakter van deze handelingen, van deze gebaren, is geheel verschillend van de
bedoelingen van dada. De term ‘neo-dada’ die vaak gebruikt wordt met betrekking
tot deze nieuwe artistieke beweging, komt me zeer slecht gekozen toe, zelfs foutief.
De beweging kent een zekere mode in de Verenigde Staten. Daar leeft de
componist, John Cage, de uitvinder van de geprepareerde piano, en die de
wisselvalligheid, het toeval in de muziek heeft geïntroduceerd. Hij kan worden
beschouwd als de klassieke voorvader van deze tendens, maar slechts in zekere zin.
De jonge Amerikanen George Brecht, Al Hansen, Dick Higgins, Alison Knowles,
George Maciunas (de stichter van de Fluxus-beweging), Jackson Mac Low,
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Simone Morris, Benjamin Patterson, Terry Riley, Robert Watts, Emmett Williams
en La Monte Young, van wie wij vanavond werken zullen zien) volgen doelen na,
die geheel verschillend zijn van die van Cage, voor wie zij desondanks een eerbiedige
genegenheid hebben... Manifestaties van het soort waaraan wij deze avond zullen
deelnemen hebben plaatsgevonden in New York. Daar heeft men de uitdrukking
‘happenings’ gevonden, dat wil zeggen gebeurtenissen die zich gewoonweg afspelen
en die min of meer vooropgezet zijn. Men hoort deze niet te verwarren met gags,
hoewel er een affiniteit bestaat. Alles wat hier gebeurt, wordt zeer serieus gedaan,
met veel ernst en bezadigdheid. Het is niet om te lachen...
Maar de lach is een voorziene reaktie, verdisconteerd zelfs en deel uitmakend van
de andere reakties van het publiek...
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Wolf Vostell
Televisie-Decollage
Decollage betekent dé-collage
TV is elektronische collage
déformatie décompositie is décollage TV
neem een nieuwe of oude TV
neem elektrische koffiemachine of drilboor
maak contact dichtbij TV
kijk
maak verschillende manipulaties
verander kanalen zo vlug als mogelijk
vlak goede of slechte indrukken uit
is psychologische décollage mogelijk?
TV-beeld deformatie met magnetische zones
DOE HET ZELF zie
relax
maak een film van gedecollageerde TV...
smijt een slagroomtaart tegen de TV
smeer het uit op het oppervlak van de TV
terwijl het programma gaande is
is Décollage Comestible mogelijk?
decoreer dan de TV met prikkeldraad
leuk om te zien
leuk om te ruilen
leuk om te verzamelen
Neem een schilderij van de muur
maak er een gat in en zet er een TV-toestel achter
en zie de combinatie van statische en mobiele gezichtspunten
is Dé-collage muziek mogelijk?
Décollage-muziek vindt plaats als (indien)
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een geluid wordt geproduceerd door een voorwerp
op het ogenblik dat het zijn concrete vorm verliest
(als het vernield wordt)
HOOR

Haal meer plezier uit uw TV
Gooi gloeilampen tegen het TV-scherm
geef een ‘televisie-diner’ aan uw TV te eten
EN BEGRAAF HET TELEVISIE-TOESTEL

Vostell: YOU. Rode rookbommen rond het publiek, dat schuilgaat achter de rook. Foto Peter Moore.
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1. Wolf Vostell (1932): Affiche voor YOU, een Dé-collage-Happening, New York, 1964.
Na een ‘action-lecture’ van Allan Kaprow en Wolf Vostell begaven 30 à 40 spelers en enkele honderden
toeschouwers zich naar Long Island, per bus, auto of vrachtwagen.

2. Aan Vostell's Erwischung ging de werkelijkheid vooraf: ‘Dit was een gebruikelijk tafereel aan het
strand - Caroline hoog optillend, een lach, een zijdelingse blik naar vallend zand.’

Randstad 11-12

207

3. Allan Kaprow en Wolf Vostell worden tijdens de happening YOU door een niet-geïdentificeerde
redder gescheiden, nadat hen door Ben Vautier de handboeien zijn omgedaan. De sleutel was in Nice,
5000 kilometer verder.
Foto: Peter Moore.
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Wolf Vostell
Verboden voor honden en Chinezen
Tien jaar geleden was ik even bewust als vandaag dat de tijd waarin ik leef zijn eigen,
nooit-te-herhalen karakteristieken en uitvloeisels heeft die nieuwe methoden van
handelen vereisen. Mensen hebben een nieuwe revolutie van visie en een tijd-ervaring
nodig. Uitgaande van zelf-oplossende, zelf-vernietigende en zelf-uitputtende factoren
in ervaring (bijvoorbeeld neergestorte vliegtuigen en verongelukte auto's) vond ik
het idee van dé-coll/age. Voor mij was dit het begin van een verandering in smaak
en de omvatting van de omgeving in de vorm van ervaringen in mijn werk.
Duchamp ontdekte readymades en de futuristen riepen geluid tot kunst uit. Een
eerste karakteristiek van mijn werk en dat van mijn kollega's is dat de Happening
welk geluid, beweging, voorwerp, kleur of psychologie dan ook inhoudt, dat in het
totale kunstwerk optreedt. Hierom verklaar ik dat leven en mensen kunst zijn.
In mijn Dé-coll/age-Happenings wordt het publiek nieuwe criteria aangeboden.
Het publiek leert opnieuw te leven, en bevat de psychologische waarheid van de
omgeving en van de ervaringen waarin het sociale en esthetische processen herkent.
Het publiek verbindt de verschijningen van tegenstrijdigheden, vragen en chaotische
situaties met proef-uitwissingen van het visuele bewustzijn en acoustische omgeving.
De inhoud en de bedoelingen moeten ordelijk gemaakt worden door elke deelnemer
en toeschouwer. Maar zelfs als de gebeurtenissen niet ordelijk gemaakt kunnen
worden, leiden zij tot de erkenning dat zulke dingen niet opgelost kunnen worden.
Happenings en events zijn referentie-kaders voor ervaringen van tegenwoordig een doe-het-zelf werkelijkheid. De kijker kan of
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moet een onderscheid maken tussen vorm en inhoud. Gezamenlijke handelingen die
in het leven schrikwekkend en walgelijk zijn hebben vaak fascinerende esthetische
uitstralingen hoewel de inhoud of de konsekwenties van het gebeuren verworpen
moeten worden. Happenings maken zulke nachtmerries bewust en verscherpen het
bewustzijn voor het onverklaarbare en het toeval.
Belangrijke karakteristieken van de Happenings zijn vaak veranderd door het
publiek. Als een Happening thematisch betrokken is bij de destruktieve fenomenen
van onze tijd, betekent dit niet, dat de vorm van de Happening zelf destruktief is.
Mijn schilderijen zijn partituren van mijn uitvoeringen. Alle ideeën en suggesties
worden opgeschreven en gekombineerd met archetypale beelden die de handelingen
in hun kontekst zetten en de omgeving aanduiden waarin ik de laatste drie maanden
heb verkeerd. Deze partituren kunnen echter niet herhaald worden of zelfs door
iemand anders geïnterpreteerd. Zij zijn uitwissingen en ideeën-velden die de
verbeelding van de kijker tot leven doen komen.
New York, mei 1966
Bij subway-kaart van New York:
1 Denk eraan hoeveel honden dagelijks door mensen gegeten worden in Saigon,
en neem op maandag 16 mei de subway naar Pelham Bay Park Station. Om
negen uur 's avonds zal daar iemand aanwezig zijn om een stempel op dit papier
te zetten.
2 Denk eraan hoeveel scholen gebouwd zouden kunnen worden voor de prijs van
één bommenwerper, en neem op dinsdag 17 mei de subway naar Ditmars station.
(als boven)
3 Denk eraan hoeveel mensen op dit ogenblik hun mond opendoen om iets
belangrijks te zeggen en neem op woensdag 18 mei de subway naar Jefferson
station.
(als boven)
4 Denk eraan hoeveel mensen op dit ogenblik hetzelfde denken als jij, en neem
op donderdag 19 mei de subway naar 207th Street (Broadway) station.
(als boven)
5 Denk niets en kijk in de ogen van mensen en neem op vrijdag 20 mei de subway
naar South Ferry Station.
(als boven)
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Om deel te nemen moet u minstens drie (3) van de vijf (5) pre-Happenings hebben
meegemaakt. Dit kan slechts plaatsvinden doordat u, per subway, naar de
bestemmingen, aangegeven op nevenstaande kaart, gaat, en daar een
verifikatie-stempel op dit affiche ontvangt van iemand die daarvoor speciaal op elke
aangegeven plaats op de aangegeven tijd aanwezig zal zijn.
Alle onvoorziene gebeurtenissen en levende handelingen in deze procedure
betrokken worden verklaard als onderdelen van de Happenings door Vostell.
Bijdragen 5 dollar behalve voor honden en Chinezen die welkom zijn en gratis
worden toegelaten.
De series pre-Happenings en de Happening zelf worden gesponsored door de
Avant Garde Theater Klasse van professor B. Barrow van het Great Neck
Vormingswerk voor Volwassenen Programma. Deelnemers nemen voor eigen risiko
deel, en zowel de kunstenaar als sponsor doen afstand van elke verantwoordelijkheid
voor ongelukken met kleding, enz. Geen fotografen of pers.
Dé-coll/age-Happening 21 mei 1966 21 uur. Voor Bijzonderheden, bel WAtkins
9-2699.
Opening van de tentoonstelling 27 mei - alleen volgens afspraak. Tentoonstelling
van Notities en Uitwisselingen van de Happening in de Something Else Gallery, van
28 mei tot 8 juni 1966.
The Something Else Gallery
238 West 22nd Street,
New York City
(behind the Chelsea Hotel)
Something Else Press, Inc.
160 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10010.
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George Maciunas
Brief aan Wolf Vostell
Beste Wolf: Bedankt voor je verzoek om wat Fluxus-materiaal te sturen voor het
boek waarover je schreef. Separaat heb ik per zeepost in een pakje het volgende
gestuurd wat in het boek opgenomen kan worden, vooropgesteld dat ergens wordt
vermeld dat zij ‘met toestemming van FLUXUS, die de rechten behoudt’ worden
gepubliceerd.
1 Alle vier nummers van het tijdschrift Fluxus. Je kunt elk stuk opnemen wat je
maar geschikt vindt. Het laatste nummer bevat foto's van het Fluxusfestival;
elke foto is beschreven. Stuur me alsjeblieft het januarinummer terug, daar ik
er nog maar 5 heb.
2 Fluxus I, Yearbox, stuur dit, als je wilt naar Galerie Parnas, als je ze gebruikt
of gelezen hebt.
3 George Brecht - Walter Yam (volledige werken)
4 George Brecht - Games and Puzzles (3)
5 Robert Watts - Volledige werken
6 Chicko Shiomi - Volledige werken
7 Kosugi - Volledige werken
7 5 Foto's van verschillende Fluxus-concerten (zonder raster)
8 Foto-halftinten. Dat zijn afdrukken met raster, die wij voor de tijdschriften
gebruikten. Je kunt ze gebruiken. Maar neem geen raster-negatief om de foto's
te fotograferen. Daarmee zou je je plaat tenslotte verknoeien. Neem
lijn-litho-negatieven om te fotograferen - dezelfde die je bij klein schrift gebruikt.
Deze foto's kunnen hoge drukkosten besparen, daar ze niet meer in halftoon
opgenomen hoeven te worden. (Stuur deze foto's aan de Ridder, als je wilt.)
9 Regelrechte halftoon-negatief-films.
10 Enkele composities. Zoals mijn 12 pianostukken. Al gedrukt

Randstad 11-12

212
(stuur de originelen terug, als je wilt).
Over het algemeen maak ik liever niet voor mij zelf, mijn biografie, of voor mijn
gezicht reklame. In plaats van een biografie kun je zeggen: ‘Georg Maciunas (alias
Gerontius)
Deken in Milaan onder Ambrosius, die een buitengewone en zeldzame maar in
het geheel niet opbouwende droom had, maar in plaats van de vereiste boete te doen
naar Constantinopel ging. Gunsteling bij het hof en de bisschop van Mikomedia,
maar door Chrysostomus ondanks het feit dat hij algemeen geliefd was afgezet. Of
zeg eenvoudig: geen biografie voorhanden’.
Wat het doel van Fluxus betreft: Elk medewerker heeft zijn eigen visie daarop.
George Brecht brengt in nummer 4 zijn mening naar voren. Die kun je afdrukken.
Ruim genomen kan men zeggen dat Fluxus tegen de serieuze kunst of cultuur is
of tegen de cultuur en haar instellingen stellingneemt. Tegen het europeanisme. Ook
tegen het kunstprofessionalisme, tegen kunst als commercieel artikel of middel tot
levensonderhoud. Ook tegen elke vorm van kunst die een kunstenaars-ego vereist.
Fluxus wil daarom ook opera en toneel (Kaprow, Stockhausen etc.) afwijzen die de
institutionalisering van de serieuze kunst vertegenwoordigen en is in plaats daarvan
meer geporteerd voor Vaudeville of Circus, die eerder de populaire kunst of het
niet-artistieke amusement vertegenwoordigen (en door ‘gecultiveerde’ intellectuelen
scheef aangekeken worden). Fluxus-concerten lijken daarom soms op
vaudeville-concerten of zijn soms satyren op serieuze concerten. Bepaald geen
‘grotere opera's’, die nu en dan om onverklaarbare redenen ‘happenings’ genoemd
worden - want als je in het woordenboek kijkt zul je zien dat happenings alles behalve
ingestudeerde en geënscèneerde toneelstukken of opera's zijn. Wij noemen onze
stukken liever geen ‘happenings’, maar ze zijn werkelijk niet ingestudeerd en
geënscèneerd, zodat ze eerder onvoorspelbaar worden.
Je mag het formuleren zoals je wilt. Maar laat mij de vertaling lezen, voor je ze
gebruikt (als je ze gebruikt).
Wat de organisatie betreft: Er is een organisatie of apparaat, in tegenstelling tot wat
George Brecht geschreven heeft, anders zouden er geen festivals of publikaties zijn.
Die komen er niet van zelf.
Fluxus is een collectivum (zoals een kolchose), niet zoiets als mijn tweede Ik. In
dat opzicht verschilt Fluxus van jouw Decollage. Ik
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ben nu toevallig voorzitter maar volgend jaar kan Akiyama dat evengoed zijn, of
Saito of Kubota. Het Fluxus-comité ziet er thans als volgt uit:
Ik - voorzitter
Shigehu Kubota - medevoorzitter voor New York
Barbara Moore - tijdelijk beheer New York
Kuniharu Akiyama - medevoorzitter voor Japan
Willem de Ridder - medevoorzitter en beheer Europa
Ben Vautier - medevoorzitter Europa
Lijst van Fluxus-leden (kern):
George Brecht, Ayo (Takaio Ijima), Willem de Ridder, Dick Higgins, Alison
Knowles, Joe Jones, Shigehu Kubota, Takehisa Kosugi, George Maciunas, Ben
Patterson, Chieko Shiomi, Ben Vautier, Robert Watts, Emmett Williams, La
Monte Young.

Als je nog vragen hebt, schrijf ik je terug.
Vriendelijke groeten,
George
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George Maciunas
Neo-Dada in de Verenigde Staten
Wat men ‘Neo-Dada in de Verenigde Staten’ zou kunnen noemen, of wat wij in elk
geval als een dergelijk vernieuwd dadaïsme zouden kunnen beschouwen komt op
veel gebieden naar voren. Het beslaat ruimte en tijdkunsten, of beter gezegd, het
strekt zich uit van literaire kunst van deze tijd - via de grafische literaire tijdkunst tot de grafische ruimtekunst en dan weer via de grafisch-opgetekende
muziek-ruimtekunst - tot de ongeschreven, niet op papier behouden gebleven
muziek-tijdkunst - en via de toneelkunst en de toneel-ruimtekunst - naar de
‘environments’ genoemde ruimtelijke arrangementen zonder bepaald doel - dus ook
ruimtekunst. Binnen dit perspectief van ruimte en tijd zijn geen duidelijke
scheidslijnen. Veel werken van deze Neo-Dada kan men bij een van deze categorieën
indelen, evenzoals er talrijke kunstenaars zijn die op deze gebieden actief zijn maar
dan steeds volgens de categorieën hun werk verrichten. Deze categorieën en de
kunstenaars die op de verschillende gebieden werkzaam zijn moeten zich bijna zonder
uitzondering aan opvattingen van het concretisme of kunstnihilisme houden. De
concretisten zijn, in tegenstelling tot de Illusionisten voorvechters voor de eenheid
van vorm en inhoud. Zij geven de voorkeur aan de wereld der concrete realiteiten
boven de kunstmatige abstractie of, wat hetzelfde is, het illusionisme. Zo vat bij
voorbeeld een beeldende kunstenaar die concretist is een tomaat op zoals hij is zonder
dat hij aan zijn reële verschijningsvorm iets verandert.
In laatste instantie kan men de formele uitdrukking niet onderscheiden van de
inhoud en van de waarneming van de kunstenaar. In de muziek vat de concretist het
klankmateriaal en alle daarmee verbonden variaties van klankkleur op zoals het is
en geeft het ook zo weer, zonder een indeling in toonladders en een abstract toon-
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beeld op te bouwen. Een klank kan men dan als stoffelijk of concreet beschouwen
als zijn nauw verbonden is met het materiaal of als zij gericht is op de realiteit waaruit
zij voortkomt. Met andere woorden, een toon die op een toets van een piano wordt
aangeslagen of een kunstmatig ontwikkelde stem zijn niet materieel en abstract daar
hun klank niet duidelijk genoeg hun herkomst en materiële werkelijkheid aanduidt.
Het gewone hanteren van darmsnaren, hout, metaal, het dagelijks gebruik van de
stem, de lippen, de tong en de mond en een toon die bij voorbeeld ontstaat door een
slag met een hamer op een piano, of als iemand er tegenaan schopt, dat alles is
stoffelijk en concreet. Om die reden zijn menselijke taal ol eetgeluiden concreter dan
kunstgezang. Wij zijn gewend deze concrete klanken of tonen als lawaai te
beschouwen, hoewel deze benaming niet juist is. U mag zich dan onttrekken aan een
bepaalde keuze van een toonstelsel, maar zelfs dit maakt haar zo intensief
polychromatisch. De graad van de akoustische klankkleur hangt immers zelfs van
de nuances en plaats van een bij- of boventoon af die haar verijdelt. Daarom zou
men de concrete klanken in de akoustische terminologie in plaats van lawaai beter
polymonochroom kunnen noemen. Bij het concrete toneel is de kunstmatig
opgebouwde handeling en het van tevoren vastgestelde spel van de vertolker
vervangen door zich natuurlijk ontwikkelende en niet van te voren gerepeteerde en
meestal volkomen onbestemde gebeurtenissen, zoals deze zich door de spontaan
geïmproviseerde handelingen van een bepaalde groep personen voordoen, waarbij
de auteur alleen maar specifieke of ook soms algemene grenzen heeft getrokken.
Ook door het idee van de onbepaaldheid of het niet vastgelegde gaat men zich
afwenden van de kunstmatige wereld der abstracties. Daar het kunstmatig vastleggen
een planmatig verloop van menselijke bedenksels vereist wijst de concretist het
vastleggen van een uiteindelijke vorm of verschijningswijze terwille van een weergave
van de natuurlijkheid van de hand. Door de niet vastgelegde compositie wordt een
nog belangrijker concretisme bereikt waarbij men het aan de natuur overlaat haar
vorm op haar eigen wijze uit te beelden. De compositie moet daarom een soort
omlijstingswerk bouwen, een automatisch apparaat, een machine, zo men wil,
waarbinnen of waardoor dan in werkelijkheid de natuur, zij het dan in de vorm van
een iemand die onafhankelijk optreedt, of in de vorm van een van het toeval
afhankelijke compositie-methode, de kunst voltooit en wel volkomen onafhankelijk
van de
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kunstenaar en vormgever. Dat betekent echter dat de werkelijke bijdrage, die de
concrete kunstenaar, als hij er werkelijk zo een is, aan een dergelijk werk levert, het
scheppen van een opvatting of nog beter van een methode is waardoor zich,
onafhankelijk van hem, een vorm kan ontwikkelen en die bijdrage is niet zo zeer de
uitbeelding van die vorm of de structuur zelf. Veel van dergelijke onbestemde
kunstwerken kan men daarom begrijpen en accepteren zonder dat men beslist het
eindresultaat horen of zien moet. Zoals bij een mathematisch probleen ligt de
schoonheid van zijn vorm alleen in de methode besloten. De tweede opvatting, die
tegenwoordig onder amerikaanse kunstenaars, vormgevers en componisten aanhang
vindt, is die van een kunstnihilisme dat de tegen de kunstmatigheid gerichte opvatting
en het concretisme zelf nog meer eer aan doet als de houding van de concretisten
zelf. Een kunstnihilist wijst de kunst af en bestrijdt ze alleen maar omdat haar
bedoeling of opzettelijk noodgedwongen het karakter van de kunstenaar in zich sluit,
zij het dan met betrekking tot de vormgeving en uitdrukking van de methode. Om
nog nauwer met de concrete werkelijkheid in verbinding te komen schept de
kunstnihilist een tegenkunst of hij doet niet anders dan banaal. De antikunstvormen
zijn in eerste instantie tegen de beroepsmatige kunstbeoefening gericht. Tegen de
kunstmatige scheiding van kunstbeoefenaars of uitvoerenden en toeschouwers of
tegen de scheiding van kunst en leven. Zij richten zich tegen alle kunstmatige vormen
van kunstuitingen, tegen de belangrijkheid van kunst, tegen de aanmatiging van de
muziek om gehoord te worden en tegen de aanmatiging van de beeldende kunsten
om gezien te worden, en ten slotte tegen de gedachte dat men beide zal moeten
begrijpen. Antikunst is leven, natuur: waarachtige werkelijkheid is één en alles. Het
lied van een vogel is antikunst. Een regenbui, het door elkaar praten van een
ongeduldige menigte toehoorders, niesgeluiden, een tentoonstelling van bij voorbeeld
George Brecht, ‘vier wanden, vloer en kleed’, of composities als het ‘laten vliegen
van een in een net gevangen mus’ of ‘een aan zich zelf overgelaten publiek dat zich
verveelt’ kan men in deze zin als antikunst opvatten. Het kunstnihilisme zou nog een
stap verder kunnen gaan door elke vorm van activiteit af te keuren die - zonder zelf
met kunst te doen te hebben - daar toch mee samenhangt. Men zou de bekende en
volstrekt kunstmatige of antikunstmatige Inactiviteit van Henry Flint daaronder
kunnen rekenen. Al mogen dan ook veel neo-dada's de originaliteit van de
oorspronkelijke
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dadaïsten missen, ze hebben toch iets bereikt dat van uitzonderlijk belang is en door
de oorspronkelijke dadaïsten niet werd klaargespeeld; ze veroorzaakten grotere
geestdrift en verruiming.

George Maciunas
2 solo's
Solo voor zieke man
sekonden
hoest
spuug
gorgel
haal adem (hoge toon)
snurk (niet hoge toon)
snuit natte neus
snuif diep en slik in
snuit neus in zakdoek
slik pil in
schud pillen in fles
slik hoestsiroop
gebruik een verstuiver
doe druppels in neus
laat pillen op grond vallen
doe druppels in glas water

Solo voor ballons
Voor J.P. White
sekonden
blaas ballon op
laat lucht uit ballon langzaam
snel
wrijf opgeblazen ballon met handen
sla ballon met hand
prik met speld in ballon
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George Maciunas
In memoriam Adriano Olivetti
Elke gebruikte tape van een Olivetti telmachine kan gebruikt worden als partituur
voor deze compositie.
Instructies voor opvoering:
Ieder cijfer (met inbegrip van nul) stelt een verschillend geluid of handelingspatroon
voor, dat terugkeert iedere keer, dat zulk een cijfer op de tape is aangegeven.
Ieder verschillend cijfer is toegewezen aan een aparte speler. Elke horizontale rij
cijfers wordt tegelijkertijd uitgevoerd. Horizontale rijen cijfers worden uitgevoerd
in een gelijkmatig tempo, bij voorkeur geleid door een metronoom. Het tempo dient
te zijn tussen 60 en 120 slagen per seconde. Een lege horizontale rij vertegenwoordigt
stilte van een slag. Indien uitgevoerd door minder dan 10 spelers, vertegenwoordigen
de niet toegewezen cijfers, die teveel zijn, stiltes. Hetzelfde cijfer kan ook worden
toegewezen aan meer dan een speler, als de tape meer dan een van hetzelfde cijfer
per rij bevat. In zulke gevallen voert de tweede of derde speler slechts uit als hetzelfde
cijfer tweemaal of driemaal op de rij verschijnt. Handelingen, die een langzamer
tempo vereisen kunnen in een twee of driemaal vertraagd tempo uitgevoerd worden.
De compositie eindigt als de laatste speler zijn tape ten einde gebracht heeft.
Iedere speler kan een verschillende tape van verschillende lengte ontvangen. Alle
geluiden of handelingen kunnen gecombineerd worden of er kunnen geluiden en
handelingen voor in de plaats gesteld worden, op welke wijze dan ook, om nieuwe
versies te vormen.

Versie I
Spelers spreken de hun toegewezen cijfers in onverschillig welke taal uit.
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Versie II
Spelers moeten formeel gekleed zijn, behalve no. 8, die bij voorkeur gekleed moet
zijn in een militair uniform.
0. neem hoge hoed van hoofd, zet hem terug op het hoofd bij de volgende
aanwijzing van 0.
1. wijs met vinger, arm uitgestrekt, op een verschillend lid van het publiek, iedere
keer, dat 1 wordt aangewezen.
2. wijs met vinger naar plafond, laat de hand zakken bij de volgende.
3. ga op een stoel zitten, sta op bij de volgende aanwijzing van 3.
4. open gulp, sluit hem bij volgende aanwijzing van 4.
5. buig neer naar het publiek, kom overeind bij volgende aanwijzing van 5.
6. buig neer weg van het publiek, kom bij de volgende aanwijzing overeind.
7. open parapluie boven hoofd, sluit hem bij volgende aanwijzing van 7.
8. geef militaire groet met hand en voet click, laat hand zakken bij volgende
aanwijzing van 8.
9. haal horloge uit zak en kijk er naar bij iedere aanwijzing.

Versie III
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

smak handig met de lippen (geluid van vallende waterdruppels).
smak met de tong (geluid als ontkurken van een fles).
lip-wind door stijve lippen).
lip-wind (met tong tussen lippen).
zuig lucht tussen boventanden en onderlip.
zuig lucht, open mond, diepe keel vibratie.
blaas lucht tussen lippen, waardoor ze vibreren (als paardenbries)
droog spugen.
longlijder.
snuit natte neus (bevochtig neus met water, indien nodig).

Versie IV
voor strijkkwartet
0. plaats instrument in speel-positie en in niet-speel-positie op de volgende
aanwijzing van 0 (eerste viool)
1. plaats instrument in speel-positie en in niet speel-positie op de volgende
aanwijzing van 1 (twreede viool)
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2. plaats strijkstok boven snaren in speelpositie, til strijkstok van de snaren af op
de volgende aanwijzing van 2 (altviool)
3. sla bladen van een partituur om bij elke aanwijzing van 3 (cello).

Versie V
voor strijkkwartet
0.
1.
2.
3.

pizzicato C
pizzicato C plus kwart toon
pizzicato C min kwart toon
pizzicato C scherp.

(maart 1962, herzien, november 1962.)

Len Lye
Bliksemtempel
De Temple of Lightning zal 50 miljoen dollar kosten, zo groot als drie huizenblokken.
Voornaamste afdeling: Zon, land en zee. Hier zullen de pelgrims zeven grote metalen
slangen zien, van 50 meter lengte, in een bed van grijs en zwart gepolijst graniet. De
middelste slang zal boven de anderen uitrijzen, en een bliksemslag (tussen één en
drie miljoen volt) uitspuwen door de mond van de Grotgodin naar een Zonnebal die
achter haar is opgehangen. Donder. Seksualiteit en wetenschap. Na het bijwonen van
deze ceremonie glijden de banken waarop de pelgrims zitten naar de hal waar gedanst
en gespeeld wordt temidden van een super multi-media omgeving.
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Dick Higgins
Constellaties
Een willekeurig aantal spelers kan deelnemen aan Constellatie Nummer Vier. Elke
speler kiest een geluid, dat voortgebracht wordt op enig voor hem beschikbaar
instrument, met inbegrip van de stem. Het geluid moet een duidelijk omschreven
kloppende inzet hebben en een afloop, die langer is dan een seconde. Woorden,
krakende en ritselende geluiden, bijvoorbeeld, worden uitgesloten, omdat ze
meervoudige inzetten en aflopen hebben. De spelers beginnen op het ogenblik dat
zij zijn overeengekomen, klaar te zijn. Iedere speler brengt zijn geluid zo doeltreffend
mogelijk voort, bijna gelijktijdig met de geluiden van de andere spelers. Zo gauw
als de laatste afloop weggestorven is, is het stuk voorbij.
(New York City, juli 1960.)
Nieuwe Constellatie (Constellatie No. 7)
Een willekeurig aantal spelers maakt een afspraak over een geluid, bij voorkeur
vocaal, dat zij zullen voortbrengen. Als ze klaar zijn om op te treden, brengen zij
allen de geluiden tegelijkertijd voort, snel en doeltreffend, zodat de uitvoering zo
kort mogelijk duurt.
(Boulder, Colorado, oktober 1960.)
Muziek voor strijkinstrumenten
1. Vele extra snaren kunnen aan conventionele strijkinstrumenten worden bevestigd
voor de uitvoering van dit stuk. Elke uitvoerder gebruikt een instrument. Elke
speler heeft een bot mes. Een lieftallige dame treedt als scheidsrechter op.
2. Op een teken van de lieftallige dame snijdt en verwijdert iedere speler zo lawaaiig
en zo snel mogelijk de snaren van zijn instrument, zonder andere toerusting te
gebruiken dan zijn handen en zijn mes.
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3. Wie het eerst klaar is krijgt een zoen van de lieftallige dame, wat voor de andere
uitvoerders het teken is om te stoppen met spelen.
(nov. 1963)

Dick Higgins (1938), Danger Music No. 17. Fluxus Festival, Wiesbaden, 1962.
The French Revolution (1955), Stacked Deck (1958), ontmoet Kaprow in '59. Huwt Alison Knowles
in 1960. The Flaming City (film, '60-'62), Inroods Rebuff'd ('62), bij Living Theatre in New York,
komt naar Europa: Fluxus Festival Wiesbaden, Moving Theatre Amsterdam, '63 Turkije en in de V.S.
het Yam-Festival, laat Fluxus vallen en sticht ('64-'65) The Something Else Press. 1964: Hrusalk,
1965: Celestials, The Tart.
‘Als je gevraagd wordt wat je doet, kan je alleen maar uitleggen “iets anders”. Nu doe je iets groots,
dan doe je iets kleins, dan weer iets groots, dan weer iets kleins. Het is altijd iets anders. We kunnen
over iets praten, maar we kunnen niet iets praten. Het is altijd iets anders. We mogen hier best de
nadruk op leggen. Het gebeurt toch, nietwaar? In feite zou iedereen kunnen deel uitmaken van dit
Iets Anders, of hij het weet of niet. Iedereen is het.’ Foto Hartmut Rekort.
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Dick Higgins
22 concerten
Concert No. 1
Dit concert duurt vijf en vijftig dagen.
Concert No. 2
Dit concert duurt tot er iets gebeurt.
Concert No. 3
Dit concert is in hoge mate wanordelijk.
Concert No. 4
Dit concert is grondig wanordelijk.
Concert No. 5
Dit concert vertoont grote geestelijke virtuositeit.
Concert No. 6
Dit concert wordt gewoonlijk uitgevoerd door zeer vette mannen.
Concert No. 7
Dit concert vraagt om zeven dansers, stelten en Florence Tarlow.
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Concert No. 8
Dit concert laat ons gebrek aan verbeeldingskracht zien.
Concert No. 9
Dit concert wordt uitsluitend bijgewoond door mensen, die Robert genoemd
worden.
Concert No. 10
Dit concert vraagt om boeken, koeienbellen, bekkens, drummen, wierook,
fluitjes, rookbommen, speelgoederen, honden, tractors, bloemen, bijen, zonlicht,
hooi, houtblokken, trommels, motoren, zagen en honderd-jaar-oude
handwerktuigen.
Concert No. 11
Dit concert vraagt om twaalf banjo-spelers, twee tennis-spelers, een oboe
d'amore-speler en een fagot-virtuoos.
Concert No. 12
Dit concert vindt plaats bij regenachtig weer.
Concert No. 13
Dit concert wordt weggeregend.
Concert No. 14
Dit concert is erg goed voor de spijsvertering.
Concert No. 15
Enkelen van ons zijn hongerig.
Concert No. 16
Dit concert verkoelt u op een hete dag.
Concert No. 17
Dit concert heeft teveel mensen.
Concert No. 18
Dit concert is voor de vogels.
Concert No. 19
Dit concert heeft niets in zich.
Concert No. 20
Dit concert nodigt onze overweging uit.
Concert No. 21
Dit concert is geheel alleen.
Concert No. 22
Dit concert vindt niet plaats.

(Voor inlichtingen over andere concerten, stuur een kaartje naar Dick Higgins, 423
Broadway, New York 13, N.Y.)
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Jackson Maclow
5 uitingen
(Elk aantal personen kan deelnemen aan een of meer van de gebeurtenissen.)

Piano suite
1. Neem zorgvuldig een piano uit elkaar. Breek geen enkel deel of delen, die door
lijmen of lassen zijn samengesteld (tenzij lasapparaat + een ervaren lasser
beschikbaar zijn voor de 2de beweging). Alle uit éen stuk gegoten of gesmede
delen moeten aaneen blijven.
2. Zet de piano weer zorgvuldig in elkaar.
3. Stem de piano.
4. Speel iets.
(april 1961)

Boom* film
Zoek een boom* uit. Stel een filmcamera op en stel scherp zodat de boom* het grootste
gedeelte van het beeld vult. Zet de camera aan en laat hem zonder hem te bewegen
een aantal uren aan staan. Als de camera bijna door de film heen is, ter vervanging
een camera met verse film meenemen. De twee camera's kunnen op deze wijze
worden afgewisseld zovaak men wil. Geluidregistratie-uitrusting kan tegelijk met
de film-camera's worden aangezet. Te beginnen op elk punt in de film, kan elke
lengte ervan in een voorstelling worden geprojecteerd.
(januari 1961)

Bedankt (thanks)
een gelijktijdigheid voor mensen
Een willekeurig iemand kan in een kamer de handelingen begin-

*
*
*

Voor het woord ‘boom’, kan men ‘berg’, ‘zee’, ‘bloem’, ‘meer’, enz. in de plaats stellen.
Voor het woord ‘boom’, kan men ‘berg’, ‘zee’, ‘bloem’, ‘meer’, enz. in de plaats stellen.
Voor het woord ‘boom’, kan men ‘berg’, ‘zee’, ‘bloem’, ‘meer’, enz. in de plaats stellen.
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nen door enige vocale uiting te doen. Andere mensen in de kamer kunnen uitingen
doen of stil zijn op elk ogenblik na het begin.
Uitingen kunnen in een taal zijn gevat of niet. Het kunnen zijn (1) zinnen, (2)
passages, (3) uitdrukkingen, (4) gedeelten van uitdrukkingen, (5) groepen van
onsamenhangende woorden, (6) enkele woorden (waaronder namen van letters kunnen
zijn), (7) gedeelten van meerlettergrepige woorden, (8) lettergrepen, (9) minimale
spraakgeluiden (d.w.z. spraakklanken, al dan niet begrepen in spraakgeluiden van
enige talen), of (10) alle andere geluiden voortgebracht in de mond keel, of borst.
Elke uiting kan elk aantal malen herhaald worden of in het geheel niet. Nadat
iemand een uiting doet en die al dan niet herhaalt, moet hij stil zijn en dit voor enige
tijd blijven. Na de stilte kan hij enigerlei uiting doen, deze al dan niet herhalen, weer
stil zijn, enz.
Men kan doorgaan uitingen te doen of niet totdat niemand meer iets wil doen of
totdat een vooraf vastgestelde tijdslimiet is bereikt.
Alle uitingen zijn vrij in alle opzichten. Niet-vocale geluiden kunnen voortgebracht
en al dan niet herhaald worden in plaats van uitingen.
Een ieder kan een of meer elementen van deze gelijktijdigheid aan toevals-regulatie
via enigerlei methode(n) onderwerpen.
(december 1960-februari 1961)
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La Monte Young
4 composities uit 1960
Nummer 3
Kondig het publiek aan wanneer het stuk begint en eindigt, wanneer de voorstelling
een vastgestelde duur heeft. Het kan zolang duren als men wil.
Kondig vervolgens aan dat iedereen mag doen wat hij wil voor de duur van de
compositie.

Nummer 6
De spelers (willekeurig aantal) zitten op het toneel en kijken en luisteren naar het
publiek op dezelfde wijze als waarop het publiek gewoonlijk kijkt en luistert naar
de spelers. Indien in een zaal, horen de spelers op rijen in stoelen of banken te zitten;
maar in een bar kunnen zij bijvoorbeeld plaatsnemen aan tafels op het toneel, waar
zij consumpties gebruiken zoals het publiek dat doet.
Facultatief: een affiche in de nabijheid van het toneel, waarop geschreven
COMPOSITIE

1960 NUMMER 6 door La Monte Young

Toegang (prijs)
en kaarten kunnen verkocht worden bij de trap die uit de zaal naar het toneel leidt;
hier kunnen mensen uit het publiek worden toegelaten tot de spelers op het toneel,
om het resterende deel van het publiek te bekijken.
Een voorstelling kan onverschillig welke duur hebben.
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Nummer 10
Voor Bob Morris
Trek een rechte lijn en volg die.

Nummer 13
Voor Richard Huelsenbeck
De speler kan elke compositie voorbereiden, en die dan zo goed als hij maar kan ten
uitvoering brengen.

Wim Schippers (1942) in zijn zoutkamer, museum Fodor, Amsterdam, 1962. Kogelflesje leeg in zee
bij Petten ('63), Stoel Vondelpark ('65), Viergeurententoonstelling Steendrukkerij De Jong, Hilversum
('65), vele andere projekten en plannen.
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Ted Joans
Happy hip happenings
Een van de redacteuren van Randstad heeft me gevraagd wat informatie te verschaffen
over die grootse nieuwe kunstvorm, namelijk HAPPENINGS. Ik had het geluk een van
de eerste happenings van Allan Kaprow bij te wonen. Ik had een studio in Astor
Place, juist op de grens van East Village en Greenwich Village. De meeste jonge
abstract-expressionistische schilders woonden daar ook in de buurt. Ik was lid van
een coöperatieve galerie waarvan ook Red Grooms, Jim Martin, Jay Milder en Claes
Oldenburg lid waren. Deze galerie was een van de vele coöperatieve galerieën die
in handen zijn van kunstenaars die allen rond of in East Tenth Street woonden. De
buurt was vervallen en rondweg smerig. Maar het was er nooit saai of lusteloos.
Want dit oostelijk gedeelte van Tenth Street behoorde tot de Bowery. De Bowery is
een van de vuile stofnesten onder het stinkend rijke tapijt van Amerika. Oldenburg
en Jim Dine werden in hun happenings door deze buurt beïnvloed. Ik woonde ze bij
en verkocht kaartjes voor de Ray Gun Happenings. Hij werd gehouden in de kelder
van de geweldigste kerk van Amerika (en de minst populaire vanwege haar vierkante
vormen!), namelijk de Judson. Oldenburg en Dine hadden twee kamertjes volgestouwd
met alle rommel die ze op straat maar konden vinden. De happening vond elke avond
op geregelde tijden plaats en er was weinig publiek. Oldenburg's aandeel was het
indrukwekkendst. Hij was bijna naakt, had alleen maar vuil ondergoed aan en om
z'n hoofd waren losjes stukken geschroeid verband en andere stof gebonden. Kiekjes
van de stad noemde hij z'n happening. Oldenburg en zijn vrouw verbrandden
constructies van populaire Amerikaanse advertenties die op muren leken en karton,
teer, eierdozen, verf, hout, kranten en kinderachtig gekrabbel op teken-
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papier.
Het succes van elke avond was niet afhankelijk van het publiek. Ook al was er
niemand bij dan was de happening een succes want Oldenburg had hem al geschapen
en hij en zijn vrouw vervulden er alleen maar een rol in evenals het publiek, of het
verscheen of niet.
Tijdens de laatste dagen van Ray Gun werden gedeelten van de happening verkocht
aan het publiek, zelfs de stukken die apart gemaakt en daarna verbrand waren. Er
waren ook andere happenings die spontaan plaatsvonden en wel elke vrijdagavond
als er een vernissage in Tenth Street was. Deze vonden of in de galerieën zelf of later
in de studio's plaats. Deze happenings werden gecreëerd door de kunstenaars en voor
de kunstenaars en hun vrienden. Er werd vrijelijk gebruikgemaakt van onderdelen
van alle takken van kunst. Het hing allemaal van de keuze van de kunstenaar af.
Gedurende een uur kwam zo'n gebeurtenis tot leven en hield dan weer op en dit soort
happenings stond dichter bij het leven dan een conventioneel toneelstuk of schilderij.
Een van de gemeenschappelijke elementen van alle happenings is de boodschap der
vergankelijkheid. De futiliteit van materiaal, fysiek geweld en wetten. Afval van het
stadsleven, vodden, schroot, stokken, stenen, kleren, meubels en oude kranten, dat
alles wordt op een aantal verschillende manieren bij elkaar gebracht en met verf
bespat. Voedsel is een stutblok, misschien vanwege de hardnekkige rol die het bij
de gebeurtenis speelt. De toeschouwer wordt niet onderhouden maar de meeste tijd
ondervraagd. Veel happenings zijn gericht op de emoties van de toeschouwers. Om
zijn primitieve angst en agressie op te roepen. Om zijn aandacht te vestigen op dat
wat hij onderdrukt. Om hem over zich zelf te laten nadenken. Wat doe ik met mezelf
en: zijn deze stoffen wel zo belangrijk als men mij ‘geleerd’ heeft? Toch zijn dit
soort happenings zo persoonlijk, zo diep en voorbijgaand van karakter dat maar
weinig mensen ze kunnen ervaren. Zij blijven een volledig kunstwerk zoals het
schilderij van een schilder. In elke happening is er altijd kans op een onverwacht,
ongepland element. Maar een HAPPENING IS NIET ONGEORGANISEERD, hij is spontaan
maar NIET iedereen van de

Randstad 11-12

231

Ted Joans (1928), happy Afro-American playboy on the road in Europa: foto's uit Amsterdam en
Kopenhagen, 1964-1965.
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toeschouwers kan naar voren komen om alles te doen wat hij wil. Met deze verkeerde
interpretatie van happenings probeerde men onlangs in Duitsland en Nederland te
werk te gaan wat vreselijke resultaten had. Wat sommige van deze mensen happenings
noemen is bijna hetzelfde als publieke demonstraties voor een of andere zaak.
Happenings zijn spontane creatieve kunstwerken die door de kunstenaar tezamen
met het publiek of de materialen die onder zijn supervisie staan worden georganiseerd.
De afgelopen twee jaar heb ik opgetreden in, of deelgenomen aan, verscheidene
happenings in Kopenhagen. Ik heb in mijn happenings geluid ingevoerd. De meeste
happenings verlopen zonder muziek, poëzie of toespraken. Omdat ik van jazz houd
en dit een deel van mijn leven vormt, voer ik jazz in, gespeeld door musici of door
grammofoonplaten. Jean-Jaques Lebel is een meester in happenings. Hij is erin
geslaagd tientallen kunstenaars bij elkaar te brengen en heeft elke keer zijn eigen
happening en deze past precies in het meesterlijke happening-plan van Lebel. Zijn
happenings hebben verscheidene dagen achtereen geduurd.
Zowel Jean-Jaques als ik zelf kwamen beiden tot happenings via het surrealisme.
Wij hebben nog steeds een surrealistisch standpunt al is dat dan niet academisch.
We waren dus allebei erg teleurgesteld toen de heer André Breton in
France-Observateur happenings kritiseerde als stonden zij op één lijn met Pop Art.
Breton heeft ongelijk en de geschiedenis zal dat aantonen. In mijn happenings
concentreer ik mij op drie hoofdzaken: voedsel, sex en kunst. Vrouwen vormen een
belangrijk onderdeel van al mijn happenings. Ook in mijn schilderijen en collages
komt altijd de sexy hipstress van deze tijd voor. Ze is in elke happening die ik schep
aanwezig. Deze meisjes vormen een uitstekend visueel element. De gewone manier
waarop ze lopen, hun lompe bewegingen en hun onzekere stem werken perfect. Ik
heb nooit beroepsacteurs of actrices gebruikt. Dezen zouden nooit goed in MIJN
happenings passen. Ik heb maar twee happenings op straat gevormd en een ervan
werd bijna een echte happening. Happenings op straat kunnen aardig zijn, maar
plezier is nog geen kunst en kunst is toch het grondidee waarvan de happening uitgaat.
In Parijs had ik buiten een happening die Vrijheidsbeeld van Parijs heette. Hij duurde
een uur en werd in de Jardin du Luxembourg gehouden. Tweehonderd schooljongens,
drie nonnen (echte!) en een negertrompettist uit New York. Die laatste
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was ik. Natuurlijk kwam de Franse politie onmiddellijk te weten wat er gebeurde.
Ze bleven kijken om te zien of datgene zou gebeuren wat we wilden laten gebeuren.
Driehonderd mensen zagen toe en applaudisseerden na elke trompetsolo en lachten
om de joodse dansen voor de nonnen. De happening was geslaagd en de politie was
niet lastig. Maar in Kopenhagen was de politie bepaald niet opgetogen over het
grootste naakt aller tijden dat ik getekend had vanaf het stadhuis tot aan de rustplaats
van de happening. Ze zonden een politiewagen uit om ons tegen te houden, maar het
was te laat want we hadden de vorige nacht ons werk al afgemaakt. Zij konden alleen
nog maar de twee kilometer lange krijtstrepen uitwissen.
Ik ben van plan in mei 1967 een internationaal jazz- en happening-festival te
organiseren in samenwerking met Galerie Waalkens in Finsterwolde. De beste
organisatoren van happenings van heel de wereld zullen worden uitgenodigd. Ik hoop
een maand lang daarvan de leiding te hebben. Een dertigdaagse happening en
gedurende dertig nachten nieuwe, vrije jazz uit de Verenigde Staten. Happenings en
de nieuwe jazz gespeeld door mannen van groot kaliber, zoals Ornette Coleman.
Albert Ayler, John Tchicai, Sonny Murray en anderen van de Black Art Society zullen
eraan deelnemen, maar ook Europese uitvoerders van deze nieuwe kunstvorm. Er
zijn plannen om dit de grootste HAPPENING te maken die ooit heeft plaatsgehad. Ik
hoop dat jullie daar ook aan zullen deelnemen, of er toeschouwers of toehoorders
van zullen zijn. Het zal één grote gelukkige (maar een hip) happening zijn.
Rotterdam Haarlem 21 oktober 1965
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Bob Gill: Het laatste woord over jazz, 1962.
Uit: The Situationist Times, nummer 3, International British Edition. Redaktie en uitgave Jacqueline
de Jong, Hengelo. Vijf nummers verschenen van dit unieke tijdschrift met teksten, tekeningen,
reprodukties en afbeeldingen rond topologische situaties als knopen, Moebius- en andere ringen,
Hoppe's curve met mathematische (analyse in situ) berekeningen van Max Bucaille, labyrinten,
kettingen en derlui vele analoge symbolieken in leven, kunst, volk, land, natuur en werkelijke situaties.
Aantekening van de redaktie: ‘Reproduktie, Modifikatie, Derivatie en Transformatie van The
Situationist Times is Toegestaan.’
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Te Dj Oa Ns
Een boodschap uit Timboektoe
15 minuten lang een luide Afrikaanse drumsolo.
De hipster, getooid in witte avondrok met zwarte das en zonder broek komt binnen.
Voor de toeschouwers wordt een grote kaart van Afrika geschilderd.
Er wordt hem een zwarte broek gegeven; als hij klaar is scheurt hij die in stukken.
Enkele meisjes, gekleed in felkleurige jurken - hun gezichten met verbrande stukken
kurk half zwart gekleurd - gaan door het publiek om geld te verzamelen. Ze geven
geschenken. Geschenken zijn pakjes zand.
Een persoon met een grote doos wandelt voorbij; hij keert zich langzaam om zodat
het publiek kan lezen wat er op de doos geschreven is TI/MB/UC/TU.
Hipstress met twee paar borsten loopt achteruit voorbij. Daarna lopen de hipster
en de hipstress met een bed (of kampeer bed) heen en weer. Het bed is gevuld met
allerlei soorten vruchten, groenten en potjes pindakaas.
Ze gaan op de grond zitten en gebruiken het bed als een tafel, ze eten en maken
boterhammen met pindakaas klaar voor het publiek, die door de meisjes met de
gekleurde rokken en de halfzwarte gezichten onder het publiek verdeeld worden.
Een eetzang wordt voorgelezen en hipster gaat met meisje in bed liggen.
Langzaam worden beiden door de meisjes in repen gekleurd papier gewikkeld.
Dan wordt het gehele bed overdekt met mousseline.
De meisjes verschijnen met blikken zwarte waterverf.
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Ze bespatten het met mousseline overdekte paar met zwarte verf.
Het stel beweegt zich opvallend sexy onder de mousseline.
Een man die een TV-toestel op z'n hoofd draagt en die een lange buis tussen de
benen is gebonden verjaagt de meisjes van het met mousseline overdekte paar. Daarna
pakt hij een blik met rode waterverf en besprankelt het paar. Het paar beweegt zich
niet. De man met het TV-toestel gaat af.
Muziek. Het paar komt langzaam overeind, beide hoofden overdekt met mousseline.
Zij lopen tot vlakbij de toeschouwers.
Het gedicht; sex op 125 manieren wordt voorgelezen.
Zij omhelzen en kussen elkaar langdurig onder de mousseline.
De man met de doos waarop Timboektoe geschreven staat verschijnt weer,
langzaam draaiend. Hij gooit zwarte snoepjes naar het publiek. Hij bindt het paar
met een grote rode lap vast en leidt hen weg.
Drums beginnen te spelen: de vruchtbaarheidsfiguur verschijnt. Hij danst met
wapperende kleurige kleren.
De meisjes voegen zich bij hem in de dans. Zij dragen badpakken, allen hebben
zwarte gezichten of zonnebrillen op.
Twee mannen met TV-hoofden wandelen heen en weer met openscheurde doos
waarop Ti Mb Uc Tu te lezen is. De laatste maal dat ze voorbijlopen laten zij de
andere kant van de doos zien. Nu staat er; Fu Ck Yo U.
De meisjes houden het bespatte stuk mousseline strak / fetisjfiguur steekt er terwijl
hij danst een zwarte fallus in / de hipstress verschijnt met een pot / hij stort zich erin
met de fallus.
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Melvin Clay
Een happening op Ibiza
Werkzaam in het toneel zie ik mezelf als een beoefenaar van een zowel publieke als
particuliere kunst. In gedachten ben ik in de dagelijkse levensroutine voortdurend in
mijn eentje toneelproblemen aan het organiseren, vraagstukken van vorm en stijl.
Hoe taal en ruimteen tijd te gebruiken. Als ik een toneelstuk maak zeg ik: ‘kijk,
dit is waar ik over pieker’. Het is een kunst, die afhangt van een grote roep om succes.
Gehoren van duizenden geesten moeten tegelijkertijd de betekenis vatten van een
gebaar, een geluid of een blik. Wanneer dit gebeurt vindt een soort ceremonieel plaats
tussen mij en de mensen. Als ik in het theater werk en mijn stuk wordt gespeeld weet
ik wat er komt, ik sta achteraan en denk ‘nu draait ze om’ of ‘nu moet hij schreeuwen’
en omdat ik met ‘goede toneelspelers’ werk doen ze altijd wat ik verwacht.
Ongeveer zeven jaar geleden in New York waren mijn dagelijks leven en de wereld,
die ik in staat was te maken op het toneel, gescheiden. Ik begon de mystieke
leerstellingen te lezen, de I Tjing, de oude boeken van Mozes en al het Zen-materiaal.
Ik begon te mediteren. Ik nam kennis van mescaline en LSD. Gelukkig nam mijn
leven een wending en ik begon de begrenzingen van de levenservaringen, waaraan
ik gewend was geweest, wat terug te duwen. Ik was in een bewegingsproces, geestelijk
gesproken: Ik was in de sfeer rondom de grenzen van mijn persoonlijkheid. Hier en
daar brak ik door in maagdelijke gebieden van ondekking. Het was een
wonderbaarlijke tijd. Een wakker worden. Het probleem was deze ervaringen en
ontdekkingen in mijn werk in het theater te stoppen.
Ik probeerde mezelf te onderhouden met werken in het commerciële theater in
New York city en ik werd (op eigen houtje) een
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mysticus. Problemen rezen. Ze duurden voort. Jaren later op Ibiza stelde Bob
Thompson, een jonge man, die deel uitmaakte van de klassieke ‘Burning Building’
happening (1959, zie pag. 277) voor dat we een happening zouden maken. Ik zou
het eiland de volgende dag verlaten en het zou ‘leuk’ zijn iets ten afscheid te doen.
We kregen wat mensen tezamen en maakten een happening. Ik wilde niet, maar ik
speelde er een deel in mee. Ik zou in een wit pak opkomen, rondkijken en wat meel
en graan naar Bob en zijn schilderijen gooien. We wisten niet hoe lang de zaak zou
duren en bleven elkaar, al repeterend, vertellen, dat het ongeveer dertig minuten lang
leek.
Op de avond, dat het gebeurde, dromden ongeveer vijfenzeventig mensen opeen
in een ruimte, die voldoende had kunnen zijn voor twintig. We hadden gedacht een
Ornette Coleman-plaat te spelen op een vluggere snelheid, maar het moest pas
gebeuren later in het programma. De machine stond dicht bij de deur en was
toegankelijk voor de binnen-stromende menigte ( mijn eerste les in happenings).
Iemand zette de pick-up te vroeg aan en voor mij was, terwijl ik in de schaduw stond
met mijn emmers meel en graan, een valdeur dichtgevallen en ik voelde mezelf door
de duisternis glippen, alle blijken van identiteit verliezend. Ik trachtte voort te gaan,
zowel als Mel als in de figuur, die ik ging voorstellen (ik was geoefend in de beste
‘Methode’-scholen). Ornette Coleman op verhoogde snelheid deed het. Ik dacht aan
alle mensen, die zich verborgen overal in de kamer, alle stemmingen waarop de
kettingreactie werkte, nu de muziek speelde. Bob die, gekleed in dierenhuiden, een
vogeldans deed, keek net zo verbaasd naar mij als ik mezelf voelde. We keken elkaar
een tijdje aan met alle miljoenen prachtige dingen die gebeuren op zulke ogenblikken.
Op dat moment (begrijp ik nu terugkijkend) hield mijn ik op te bestaan. Ik was
opgelost, weggewasssen in de totale energie rondom in de kamer.
Ik gedroeg me vanuit niets. Van dat ogenblik af en totdat de ‘voorstelling’ voorbij
was, werd wat ik deed en ook wat alle andere mensen deden, geleid door een
onzichtbare hand, geleid door een kracht buiten het begrip en het bewustzijn van ons
allen. Sommigen van ons deden de dingen, die we bij repetitie voornamen; anderen
deden iets anders. Lichten flitsten en muziek ging aan en uit.
We wisten dat sommige ervan wachtwoorden waren voor zekere handelingen maar
alles bewoog en wij er bij, zodat er geen tijd
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voor individualiteit was. Geen tijd voor tijd, alleen het leeglopen van alle spanningen,
de vrede, die reikt voorbij alle begrip. Het eind van de happening was het ten hemel
rijzen van een lichaam. Bob en ik droegen Jackie naar buiten, plaatsten hem in de
menigte en stapten terug in de gloed van een flitsend blauw licht, dat er
wonderbaarlijkerwijze was (het meisje dat de lichten bediende vertelde ons later, dat
ze niet wist welke stekker voor welke kleur was en er zomaar eentje in stak, die ‘goed
aanvoelde’). Toen hij zijn handen ophief en opkeek was er het gevoel van algehele
eenheid in de kamer. WE GINGEN ALLEN MET HEM OMHOOG. Er was een volledige
verdwijning van individueel gevoel en denken. Er was alleen de ceremonie van
overgang: de volle gelijktijdige ervaring, de totale eenheid, het opgaan van alle dingen
in iets beters.
Ik houd van werken met happenings. Zij hebben een geweldige reikwijdte. Bij het
schrijven hiervan zijn wij nog niet begonnen te repeteren.
Naar allen die zich met ons verbonden voelen, strekken we onze handen en harten
uit.
Amsterdam, 1962
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Allan Zion & Tom White
Who's crazy? (La clef des champs)
Het moet gezegd worden dat deze film meer ontworpen werd, dan geschreven. De
algemene vorm, het basis-ontwerp is afkomstig van de regisseurs, Allan Zion en
Thomas White. De uiteindelijke esthetisch en geestelijke structuur kwam tot stand
dankzij de gezamenlijke

Twee geïmproviseerde speel-scènes uit de film met akteurs van het Living Theatre ‘Who's crazy?’,
van Allan Zion & Tom White. Parijs, 1965.

1. Bill Shari, en Leroy House.
2. Diane Gregory, en Nona Howard.
Foto: Lester Waldman.
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creatieve inspanningen van de regisseurs, de acteurs en de technici.
Men ging uit van een hoofdthema:
Een bus vol verpleegden uit een krankzinnigengesticht rijdt door een landschap
bij de Noordzee. Het is winter. De bus krijgt panne, stopt en de passagiers vluchten
weg, het land in. Zij komen dan bij een groot, afgelegen boerenhuis en banen zich
een weg naar binnen.
De enige bewoner, blijkbaar de eigenaar, besteedt geen enkele aandacht aan hun
aanwezigheid. Zij nemen het huis over, vinden voedsel en kleren, en na enige moeite
ook water. Hun leven in het huis is vol gebeurtenissen, waarvan sommige tamelijk
irrationeel.
De ene gebeurtenis volgt de ander op. Bijna alles wordt ritueel, of ceremonieel.
Twee van de verpleegden willen trouwen. Tijdens de huwelijksplechtigheid en de
daaropvolgende feesten, sluipen de autoriteiten, voorgesteld door een groep van de
plaatselijke politie, langzaam in de richting van het huis. Op het hoogtepunt van de
bruiloft doet de politie een overval op het huis, maar zijn zo uit het veld geslagen
door wat ze daarbinnen zien, dat ze verstijven van schrik. De verpleegden, profiterend
van de tijdelijke verlamming van de agenten, rennen het huis uit en vluchten het land
in. Als de politie weer bij zinnen komt, vinden ze het huis leeg, op de min of meer
vergeten eigenaar na. Zij besluiten hem te arresteren en hij wordt teruggebracht naar
de politiebus. Hij is nauwelijks binnen of hij ontkomt weer en rent de verpleegden
achterna, die men dan blij en opgewonden ziet hollen, langs een kanaal in de verte.
Uit dit eenvoudige gegeven werd een aantal situaties afgeleid. Vantevoren werd
van elke situatie een vage voorstelling gemaakt - onder leiding van de regisseurs op
basis van gesprekken met de acteurs. De acteurs kregen de opdracht de absurditeiten
en obsessies bij zich zelf na te gaan, en hun rollen om deze absurditeit en obsessie
heen te creëren. De situaties werden opgezet en de acteurs en de technici vertelden
alleen maar waar het begon en met welke andere situaties het verband hield. Vanaf
dat moment was het volkomen improvisatie, zowel van de technici als van de acteurs.
Er werden twee geluidcamera's gebruikt. De een min of meer voortdurend in een
totaalshot, de ander in beweging om angles en close-ups te maken. Er werden gewone
microfilms gebruikt, die aangesloten waren aan een Nagra, voor het geluidsniveau.
Een Stella-Vox was gesynchroniseerd met de mobiele camera, door de
geluidstechnicus bediend die het geluidsniveau aanpaste bij de grootte van de lenzen.
De film werd in twaalf dagen opgenomen op Kodak dubbel X.
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Caresse Crosby
De uitvinding van de eeuw
Op de Home Club trad ik voor het eerst op in de winter van 1913.
Op de Home Club vond ik diezelfde winter ook de bustehouder uit.
Toen ik mijn debuut maakte werden meisjes ingeregen in een soort bewapening
van baleinen en rose snoerwerk. Dit ding liep vanaf kniehoogte tot onder de oksels.
Over de bovenkant werd een corset-bedekking bevestigd die van mouseline of zijde
was, hier en daar verstevigd met baleinen en kleine dopjes, welke hoog of laag zaten
al naar gelang er avondkleding gedragen werd. Dit soort kledingstukken moest
voorgoed worden weggewerkt, vastgemaakt of onzichtbaar worden gemaakt als men
naar een party moest en ze knelden verschrikkelijk. Als men in die tijd gevreeën had,
kon men nooit ver gekomen zijn, want men moest al heel wat wringen om een vinger
onder de corsetbedekking te krijgen.
Het motief voor mijn uitvinding was niet zozeer mijn besluit om deze maagdelijke
staat te verlichten, maar eerder een wens om op een aangename manier mij tijdens
de dans te wenden en te keren. Dat seizoen had ik mijzelf een bleke onbeduidende
Franse meid toegewezen. Marie's uren moesten samenvallen met de mijne want in
die tijd liet men zich de hele avond door een meid bewaken. Hoe laat we ook dansten,
ik zie nog de galerij in Sherry, Plaza of Delmonico en de eindeloze rij hologige
oppasters in hun zwarte costuums, als een rij slaperige kraaien die ver boven het
festijn op een draad zaten, wachtend tot hun vogeltjes het sein van vertrek gaven.
Dan schudde de dienster zich wakker en strompelde naar beneden, naarde kleedkamer,
om kleding op te houden en neer te knielen om de veters van de bonten sneeuwlaarzen
vast te knopen en als een dreigende schaduw je onder de porte-cochêre achterna te
lopen, waar de heer Sherry zelf erop toezag of elke jonge dame haar eigen
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rijtuig en eigen trouwe wacht had. Nooit mocht een jongen iemand naar huis brengen,
tenzij hij natuurlijk een familielid was.
Op een regenachtige namiddag was ik alleen op de Home Club en herstelde ik met
Marie een kransje zijden rozen die ik die avond in mijn haar zou dragen en die goed
pasten bij de met rozen afgezette jurk die op bed lag. Ik herinnerde mij dat de laatste
paar keer dat ik deze jurk gedragen had de oogjes van het borduursel van mijn
corset-bedekking door de rozen op mijn boezem te zien waren.
‘Ik trek vanavond dat ding niet aan,’ zei ik, ‘het bederft het hele effect.’
‘Maar mademoiselle kan niet uitgaan zonder soutien-gorge,’ jankte Marie.
‘Breng twee van mijn zakdoeken,’ beval ik, ‘en een rose snoer... En breng een
naald en draad en wat spelden naar mijn slaapkamer.’
Daar spelde ik voor de spiegel de twee zakdoeken schuin op elkaar en Marie naaide
de rose banden aan twee punten onder mijn borstbeen. De uiteinden van de zakdoeken
knoopte ik om mijn middel vast en toen Marie het begrepen had pakte zij de banden
trok ze strak en maakte ze vast aan de knoop op mijn rug, daar het gewoonte was de
borst zo plat mogelijk te maken zodat men niet zou vermoeden dat maagden borsten
hadden. Mijn bustehouder deed dat keurig en ik had geen knopen, baleinen en haakjes
meer nodig waarvan ik eerst zo'n last had gehad. Het resultaat was heerlijk. Ik kon
me veel vrijer bewegen, had bijna het gevoel dat ik naakt was en in de spiegel zag
ik dat ik plat en netjes was.
Die avond voelde ik me op het bal zo fris en soepel dat naderhand mijn vriendinnen
in de kleedkamer om mij heen kwamen staan. Ik liet hen even kijken en legde de
uitvinding uit en beloofde dat als zij de zakdoeken gaven Marie modellen zou maken
voor de handel.
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In haar autobiografie The Passionate Tears (Alvin Redman Ltd., Londen, 1955) beschrijft Caresse
Crosby een aantal van haar avonturen, waaronder de uitvinding van de brassière (soutien-gorge, bra,
bustehouder, of beha). ‘Ik geloof dat mijn ijver voor uitvindingen afkomstig is uit de lendenen van
Robert Fulton, uitvinder van het stoomschip, uit de familie van mijn moeder. Ik kan niet zeggen dat
de beha ooit zo'n grote plaats in de geschiedenis zal innemen als het stoomschip, maar ik heb hem
toch uitgevonden, en de eeuwigdurende beweging is altijd net om de hoek aanwezig geweest.’
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Van toen af aan droegen wij ze allemaal. Maar pas toen iemand die wij niet kenden
Marie een brief met een dollar stuurde en vroeg of ze er haar een wilde sturen besefte
ik dat hier winst in zat. Zo ging ik op zoek naar een patent-rechtskundige en stelde
zelfs een Harvard student in de rechten op de hoogte van mijn plannen. Ik kreeg
iemand's adres en Marie en ik gingen met onze modellen de heer Jones opzoeken.
Hij was enthousiast; in feite zo enthousiast dat ik erop aandrong dat de bh bij Marie
over haar uniform gepast zou worden en niet bij mij. Hij begreep dat, maar niettemin
moet zijn verbeelding hem de baas gespeeld hebben want de volgende dag bezocht
hij me al met een serie van de meest natuurlijk uitziende en tegelijkertijd meest
wetenschappelijke ontwerpen die ik ooit gehad heb en hij vroeg vijftig dollar. Dat
was onmogelijk; ik kon hem vijf dollar geven en meer wanneer ik het patent had
gekregen. Hij stemde genereus daarin toe en vroeg me hoe het kledingstuk zou heten.
‘Het heeft geen achterkant,’ zei ik, ‘Laten we het een “rugloze bustehouder” noemen.’
Hij toog aan het werk om patent voor een corset-stuk te krijgen dat geen achterkant
had, dat schuin over de borsten liep om vorm te geven en schouderbanden had om
het omhoog te houden. In dat voorjaar ging ik naar Europa en verliet ik mijn advocaat
die mijn wensen uit moest voeren.
Toen ik terugkeerde, hoorde ik tot mijn verbazing dat inderdaad patent was gegeven
en zo begon ik in het geheim een zaakje te drijven. (De lezer zal nu wel vermoeden
dat alles wat ik buiten mijn schoolactiviteiten deed geheim moest zijn, wat te wijten
was aan het vooroordeel ten aanzien van de dingen die jonge dames wel of niet
konden doen om wat bij te verdienen.) Ik leende 100 dollars van een bejaarde vriend,
ik huurde een kamer in het district waar zich van allerlei uitbuiters gevestigd hadden
en nam twee Italiaanse meisjes in dienst. Nu ik me dat herinner weet ik zeker dat zij
niet alleen werden onderbetaald maar dat ze ook te jong waren; maar we maakten
toch een paar honderd bh's, die in een unieke verpakking het publiek werden
aangeboden.
Ik ging de heer Stern, de heer Altman en de heer Ginsberg en veel anderen
opzoeken; allen kochten een dozijn op zicht, maar het was zo'n revolutionair idee
dat het publiek het misschien niet zou accepteren (ik voelde me eerder een anarchiste).
Of het publiek accepteerde het idee niet, óf de verkoopsters waren niet erg genegen
om ze aan te prijzen, want bijna alle produkten
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van mijn inspanning verkwijnden op hun planken. Daarna liet ik me helemaal
meeslepen door trouwplannen en vergat ik alle zaken. Pas toen ik mevrouw Peabody
was kwam in Johnny Field tegen, een van mijn bewonderaars van vroeger en toen
ik hem vroeg wat hij deed zei hij dat hij ‘sieraden maakte’. Toen ik nader informeerde
hoorde ik dat hij voor Warner Brothers Corset Company in Bridgeport werkte. Ik
vertelde hem over mijn uitvinding en hij was zo geïnteresseerd dat ik met hem afsprak
naar Bridgeport te reizen om zijn baas mijn modellen te tonen. Om kort te gaan: toen
ik de Bustehouder zonder Rug en met patent liet zien bood de maatschappij mij
onmiddellijk voor beide 1500 dollar. Dat aanbod leek mij niet alleen redelijk maar
schitterend. Ik tekende meteen en keerde rijk naar huis terug.
Ik geloof dat Warren Brothers niet veel jaren nodig heeft gehad om vijftien miljoen
of meer op te strijken met dit sieraad. Het drong pas tot me door dat Johnny een
winstgevend zaakje had gedaan toen ik hoorde dat hij vijf maanden later met de
dochter van de baas was getrouwd.
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De rose-poesjes-cursus in striptease
De Rose-Poesjes-Cursus,
7969 Santa Monica Bvd.,
Hollywood 46, Calif, USA.
Toelatingseisen:
1. Boven de 21,
2. Streng moreel karakter,
3. Zeer geïnteresseerd in de strip-tease-kunst,
4. Weelderig lichaam.

Cursusgeld 100 dollar.
Alle studenten krijgen beroepsadvies en steun.
Instructiecursus:
1. Geschiedenis en theorie van de strip-tease,
2. Psychologie van de remmingen,
3. Beheersing van de structurele samenstelling der anatomie,
4. Toegepaste sensuele communicatie,
5. Elementair schokken en wrijven,
6. Methodenleer van het plagen, kwellen en prikkelen,
7. Fundamentele regels voor het wegnemen der kleding,
8. Dynamisch draaien en schommelen van borsten, navel en pelvis.
9. Werkruimte voor oefeningen.
10. Voortgezette studie en cursus in nieuwe richtingen en technieken van de
strip-tease.
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Weegee: Stunt Girl.
Uit Naked Hollywood, door Weegee & Mel Harris. Pellegrini & Cudahy, New York, 1953.
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Allan Kaprow
Happenings in New York
Als u nooit een happening gezien hebt, kan ik u een kaleidoscopisch staaltje geven
van enkele grote ogenblikken.
Iedereen staat opeengedrongen op een zolder in de binnenstad, steeds rondlopend,
zoals bij een opening. Het is warm. Een aantal grote kartonnen staan overal in het
rond. Een voor een beginnen ze te bewegen, dronken in alle richtingen glijdend en
zwenkend, tegen mensen en tegen elkaar vallend, terwijl tegelijkertijd luide
ademgeluiden uit vier luidsprekers komen. Het is winter en koud en donker en rondom
gaan kleine blauwe lichtjes aan en uit met eigen snelheid, terwijl drie grote bruine
jutezak constructies een enorme hoop ijs en stenen over een oneffen oppervlakte
trekken, het meest verliezende, en dekens blijven van het plafond over alles heen
vallen. Meer dan honderd ijzeren vaten en wijnkruiken zwaaien, hangend aan touwen,
heen en weer, galmend als kerkklokken, glas in het rond spuwend.
Plotseling duiken papperige vormen van de grond op en schilders houwen in op
gordijnen, druipend van actie. Een muur van bomen, verbonden met gekleurde lappen
komt op de menigte af, iedereen verstrooiend, hen dwingend weg te gaan.
Er zijn telefooncellen van doek voor iedereen met een grammofoon of microfoon,
die u verbindt met ieder ander. Hoestend ademt u onaangename dampen in, of de
geur van ziekenhuizen en citroensap. Een naakt meisje rent achter het ronddraaiende
schijnsel van een zoeklicht aan en gooit er spinaziebladeren in. Dia's en films beelden,
over muren en mensen geprojecteerd, hamburgers uit: grote, geweldige, rode,
broodmagere, platte, enz. U komt binnen als een toeschouwer en misschien ontdekt
u, dat u er tenslotte in betrokken geraakt bent, bij het rondduwen van meubelen
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en andere dingen.
Woorden dreunen voorbij, fluisterend, dee-daaa, baroom, hou van me, hou van
me; schaduwen schudden op schermen, krachtige zagen en grasmaaimachines krijsen
als de ondergrondse op Union Square. Blikken ratelen en u staat op om te zien of u
gaat ergens anders zitten of u beantwoordt vragen, die u toegeschreeuwd worden
door schoenpoetsers en oude dames. Lange stiltes, waarin niets gebeurt en u bent
geërgerd, omdat u $ 1.50 entree betaalde, als, bam! daar ziet u uzelf in een spiegel,
die op u gericht is. Luister. Iemand kucht in de steeg. U giechelt omdat u bang bent,
lijdt aan ruimtevrees, nonchalant tegen iemand spreekt, maar de hele tijd bent u daar,
in de handeling betrokken rakend... Elektrische ventilatoren beginnen zacht vleugjes
‘New-Car’ geur langs uw neus te wuiven, terwijl bladeren hopen van een dreinende,
borrelende, smerige, roze rommel bedekken.
Dit over de sfeer. Nu wil ik gaag de aard van happenings op een andere manier
beschrijven, meer analytisch - hun doel en plaats in de kunst.
Hoewel wijdverspreide meningen over deze gebeurtenissen neergeschreven zijn,
gewoonlijk door hen, die ze nooit gezien hebben, zijn ze eigenlijk weinig bekend
buiten een kleine groep van belangstellenden. Deze kleine aanhang is op de hoogte
van meerdere verschillende soorten van happening. Er zijn de geraffineerde, geestige
werken, door toneelmensen opgezet; de heel schaarse, abstracte, bijna Zen-achtige
rituelen, die door een andere groep gegeven worden (merendeels schrijvers en musici);
en er zijn die waarin ik het meest betrokken ben, onuitgewerkt, lyrisch en zeer
spontaan. De laatste kwam tevoorschijn uit de vooraanstaande amerikaanse
schilderkunst van de laatste tien jaar en ik en de anderen waren allen schilders (of
zijn het nog). Toch bestaat er een zekere waardevolle uitwisseling tussen deze drie
terreinen.
Bovendien is er, buiten New York, de Gutai-groep in Osaka, er is activiteit bekend
in San Francisco, Chicago, Keulen, Parijs en Milaan, en een geschiedenis, die via
surrealisme, dada, mime, het circus, carnavals, de reizende acrobaten helemaal
teruggaat tot middeleeuwse mysteriespelen en processies.
Van het meeste hiervan weten we heel weinig; alleen de geest heeft men
aangevoeld. Van wat ik weet, vind ik, dat ik vastbesloten wijsgerige bedenkingen
heb tegen veel ervan. Daarom zijn de punten, die ik zal opstellen, niet bedoeld om
de gezichtspunten te verte-
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genwoordigen van al degenen, die werken scheppen, die nauw verwant zijn in hun
ontstaanswijze, noch zelfs van allen wier werk ik bewonder, maar het zijn de
uitkomsten, die ik als het meest uitdagend voel, vruchtbaar open voor toepassing en
het meest avontuurlijk van alles wat op dit ogenblik in de lucht hangt.
Happenings zijn gebeurtenissen, die, eenvoudig gesteld, plaatsvinden. Hoewel de
beste ervan een betekenisvolle invloed hebben - dat is te zeggen, men voelt; ‘hier
gebeurt iets belangrijks’ - schijnen zij nergens heen te gaan en geen enkele bijzondere
letterkundige zin te hebben. In contrast met alle kunst uit het verleden hebben zij
geen vaststaand begin, midden of einde. Hun vorm is open en vloeiend; niets
duidelijks wordt gezocht en daarom wordt er niet gewonnen, behalve de zekerheid
van een aantal gebeurtenissen waarvoor men meer dan normaal opmerkzaam is. Zij
bestaan voor slechts één enkele uitvoering, of slechts enkele meer en zijn voorgoed
voorbij, terwijl nieuwe hun plaats innemen.
Deze gebeurtenissen zijn in wezen toneelstukken, hoe onconventioneel ook. Dat
zij nog steeds algemeen verworpen worden door de meeste toneelliefhebbers kan
wel te wijten zijn aan hun ongewone kracht en primitieve energie, en aan het feit,
dat de beste van hen direct uit de riten van de Amerikaanse action painting voort
zijn gekomen. Maar door het begrip ‘toneel’ te verruimen om ze er in op te nemen
(zoals het begrip ‘schilderij’ te verruimen om ‘collage’ er in op te nemen) is het
mogelijk ze tegen deze fundamentele achtergrond te zien en ze beter te begrijpen.
Volgens mijn denkwijze bezitten happenings enige beslissende eigenschappen,
die hen onderscheiden van de gebruikelijke toneelwerken, zelfs de experimentele
van vandaag. Ten eerste is er de samenhang, de plaats van ontstaan en rolverdeling.
De meest intense en wezenlijke happenings zijn uitgebroed op oude zolders, kelders,
leegstaande pakhuizen, in natuurlijke omgevingen en in de straat, waar een heel klein
gehoor of groepen bezoekers op de een of andere manier vloeiend gemengd worden
in de gebeurtenis, in en tussen zijn onderdelen. Zodoende is er geen scheiding van
gehoor en spel (zoals er zelfs is in ronde of parterre-theaters), het verhoogde
beeldvenster-aanzien van de meeste toneelgebouwen is weg, evenals het wachten
op gordijnen, die opengaan, tableauxvivants en gordijnen die sluiten... De pure
rauwheid van buitenshuis of de beslotenheid van smerige stadswijken, waarin radicale
happenings opbloeien, zijn meer geëigend, geloof ik, in temperament
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en ongekunsteldheid, voor de materialen en de directheid van deze werken. De plaats
waar iets opbloeit (een bepaalde soort kunst in dit geval), dat is zijn ‘woonplaats’,
geeft het niet alleen een ruimte, een reeks verhoudingen tot verscheidene dingen
eromheen, een serie waarden, maar evenzeer een overkoepelende atmosfeer, die het
met wie het ook ervaart doordringt. Dit is altijd waar geweest, maar het is speciaal
belangrijk thans, nu onze voortgeschreden kunst een breekbaar maar wonderbaarlijk
leven tegemoet gaat, dat zichzelf alleen maar handhaaft door een draad, smeltend in
een ongrijpbare veranderlijke gedaante, de omgeving, de kunstenaar, zijn werk en
iedereen, die er op af komt.
Als ik een ogenblik mag uitwijden om dit punt scherp te stellen, kan het onthullen
waarom de ‘betere’ galeries en woonhuizen (waarvan het decor nog steeds een zo
langzamerhand steriel neoclassicisme van de jaren twintig is) moderne schilderijen
en beeldhouwwerken, die erin hun atelier-geboorteplaats zo natuurlijk hadden
uitgezien, uitdrogen en ‘mooi’ maken. Het kan ook verklaren waarom
kunstenaarsateliers er niet als kunstzalen uitzien en waarom iedereen achterdochtig
is als dat wel zo is. Ik denk dat heden ten dage deze organische verbinding tussen
kunst en de omgeving ervan zo vol betekenis en noodzakelijk is, dat het verwijderen
van het een van het ander uitloopt op abortus. Toch wordt deze levenslijn voortdurend
ontkend door zijn meest originele zieners, de kunstenaars, die ons ervan bewust
gemaakt hebben; want het vleiende van het ‘exposeren’ verblindt hen voor elke
ongevoeligheid, gehoopt bij hun plotseling verzwakte aanbiedingen. Er schijnt geen
eind te komen aan de witte muren, de smaakvolle aluminiumlijsten, de liefelijke
verlichting, bruingrijze tapijtjes, cocktails, beleefde conversatie. De houding, ik
bedoel de wereldbeschouwing, uitgedrukt door zulk een lichtgevende ontvangst is
op zichzelf niet ‘kwaad’. Ze is niet bewust. En niet-bewust kan ze nauwelijks
antwoord geven aan de kunst, die ze bevordert en voorgeeft te bewonderen.
Happenings nodigen iemand uit om deze nette manieren voor een ogenblik terzijde
te laten en ten volle deel te nemen aan de ware aard van de kunst en (hoopt men) het
leven. Daarom is een happening ‘onbeschaafd’ en plotseling, en men geeft vaak de
indruk te spelen op een vuilnisbelt. Maar een vuilnisbelt, en dat mogen we toch wel
inzien, is vruchtbaar en alles, de bezoekers incluis, kan wat groeien in dergelijke
omstandigheden.
Om terug te keren naar het verschil tussen happening en toneel
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zien we als tweede belangrijke verschil, dat een happening geen plot heeft, geen
duidelijk aanwijsbare filosofie en dat hij gebaseerd is op improvisatie zoals jazz en
de huidige schilderkunst waar men van tevoren niet precies weet wat er gebeuren
gaat. De handeling kiest haar eigen weg en de kunstenaar hoeft alleen te zorgen dat
het blijft ‘swingen’. Een modern stuk heeft zelden deze mate van improvisatie, want
toneelstukken worden eerst opgeschreven. Een handvol ideeën of een paar vluchtige
potloodkrabbels, die de hoofdlijnen aangeven zijn handelingbepalend voor een
happening.
Een toneelstuk laat zich door woorden in een keurslijf dwingen. Bij een happening
kan men ook gebruik maken van woorden, maar deze hoeven niet speciaal letterlijke
betekenis te hebben. Als ze het al hebben dan heeft hun waarde geen deel aan dat
complex van gevoelens, dat andere niet-verbale mogelijkheden (zoals geluid, visuele
gewaarwording en handeling, enz.) wel kunnen uitdrukken. Daardoor krijgen ze een
korte onverwachte en soms volledig losstaande hoedanigheid. Als ze dan ook niet
‘begrepen worden’ dan moet men ze beleven als de klank van het woord in plaats
van met de betekenis, die ze eigenlijk hebben. Woorden hoeven trouwens niet eens
gebruikt te worden; een happening zou kunnen bestaan uit een zwerm sprinkhanen
neergestreken op of om de plaats van uitvoering. Dit element van toeval in een
happening kan men nooit verwachten bij het gewone theater. Het is zelfs zo, dat deze
toevalligheden, die de derde en meest problematische factor van de happening vormen
bijna nooit kunnen voorkomen in het conventionele theater. Wanneer het voorkomt
is het gewoonlijk een zijdelings voordeel van interpretatie. In het tegenwoordige
werk is kans (verbonden met improvisatie) een doelbewust aangewende werkwijze,
die de hele compositie en diens aard doordringt. Het is het vervoermiddel van het
spontane. En het is de sleutel tot begrip hoe controle (het opstellen van
kans-technieken) als gevolg de tegengestelde kwaliteit van het ongeplande en blijkbaar
ongecontroleerde kan voortbrengen. Ik denk dat kan worden aangetoond, dat veel
hedendaagse kunst, die rekent op inspiratie om die toegegeven wenselijke verve of
zin van het on-zelfbewuste te verlenen, nu resultaten krijgt, die er gepland en
academisch uitzien. Een volle kwast en een machtige zwaai schijnen altijd de bal op
de zelfde plaats te raken.
Het woord ‘kans’ is dan, eerder dan ‘spontaneïteit’, een sleutelterm, want het sluit
risico en vrees in (en laat zodoende die fijne
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nervositeit, die zo plezierig is als iets op het punt staat te gebeuren, weer tot zijn recht
komen). Het verkiest een methode, die duidelijk onmethodisch wordt als men de
pudding meer als een bewijs ziet dan het recept.
Traditionele kunst heeft altijd getracht het iedere keer goed te doen, gelovende
dat dit een waarachtiger waarheid was dan het leven. Als een kunstenaar kans gebruikt
riskeert hij in gebreke te blijven, het ‘gebrek’ minder Kunstzinnig en meer Levensecht
te zijn. ‘Kunst’ door hem voortgebracht zou verrassenderwijs een zaak kunnen zijn,
met alle onvermijdelijkheid van een goed geordend middenstanders verjaarsdiner
(Ik heb een paar opmerkelijke happenings gezien, die ‘vervelend’ waren in deze zin.)
Maar het zou ook het uitglijden over een bananeschil, of het naar de Hemel gaan
kunnen zijn. Eenvoudig door een flexibel kader van de eenvoudigste grenzen tot
stand te brengen, zoals het uitzoeken van slechts vijf elementen uit een oneindigheid
van mogelijkheden, kan bijna alles gebeuren. En iets gebeurt er altijd, zelfs dingen,
die onplezierig zijn. Bezoekers van een happening zijn er nu en dan niet zeker van
wat plaatsgehad heeft, wanneer het begonnen of geëindigd is, of zelfs wanneer de
dingen verkeerd gegaan zijn. Want door ‘verkeerd’ te gaan is vaak iets veel meer
‘goeds’, meer onthullends, ontstaan. Dit soort plotselinge bijna-wonderen schijnt
tegenwoordig waarschijnlijker gemaakt te worden door kans-procédés.
Als men het invoeren van dat woord ‘kans’ aangrijpt en het accepteert (geen
gemakkelijke prestatie in onze cultuur), dan hoeven de methoden er niet onveranderlijk
aanleiding toe te geven dat iemands werk of tot chaos vervalt of tot een statistische
onverschilligheid, die concreetheid en intensiteit mist, zoals in een tafel van toevallige
getallen. Integendeel, de persoonlijkheden van die kunstenaars, die zulke technieken
aanwenden zijn zeer duidelijk. Het is vreemd, dat door het opgeven van zekere tot
nu toe geheiligde kanten van het Zelf, zodat men niet altijd iets kan ‘verbeteren’ naar
zijn smaak, het werk en de kunstenaar vaak op het hoogste niveau naar voren komen.
En als ze op de bodem naar voren komen, is het een zeer tastbare bodem! Het
slotargument, dat ik zou willen stellen inzake happenings tegenover toneelstukken
is al eerder gezegd en het speelt altijd mee in de hele discussie - dat is hun
voorbijgaandheid. Door het maken op zo'n wijze, dat aan het onvoorziene de voorkeur
wordt gegeven, kan geen happening gereproduceerd worden. De weinige uitvoeringen
van ieder werk gegeven
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zijn aanzienlijk verschillend van elkaar; en het werk is voorbij voordat de gewoonte
begint te ontstaan. Als konsekwentie hiervan zijn de fysische stoffen, gebruikt om
de omgevingen van happenings te scheppen, van de meest vernietigbare soort;
kranten, rommel, lappen, oude samengetimmerde houten kratten, uitgeknipte
kartonnen, echte bomen, voedsel, geleende machines, enz. Zij kunnen niet lang
blijven in de staat waarin ze opgezet zijn. Een happening is zodoende op zijn frist,
zolang het duurt, op goed geluk.
We hoeven hier niet op de aanzienlijke geschiedenis achter zulke waarden, als in
de happenings belichaamd, in te gaan. Het is voldoende te zeggen, dat het voorbij
gaan, het veranderen, het natuurlijke, zelfs de bereidheid te falen, niet onvertrouwd
zijn. Zij onthullen een geest, die tegelijk positief is in zijn aanvaarding van wat komen
kan en heroïsch in zijn negeren van zekerheid. Men wordt ook blootgesteld gelaten
aan de heel wonderbaarlijke ervaring van verrast te zijn. Dit is, in wezen, een
voortzetting van het Realisme.
De betekenis van het voorafgaande is niet eenvoudig te vinden in het feit, dat er een
frisse creatieve wind blaast. Happenings zijn niet alleen een andere ‘Nieuwe Stijl’.
In plaats daarvan zijn ze, zoals Amerikaanse kunst van de late jaren veertig, een
morele daad, een menselijk standpunt uit dringende noodzaak, waarvan de
beroepsstatus als kunst minder een maatstaf is dan hun zekerheid als een uiteindelijk
wezenlijk engagement.
Het is mij altijd voorgekomen, dat Amerikaanse scheppingsenergie alleen geladen
wordt door zulk een gevoel van crisis. De werkelijke zwakte van veel
avantgarde-kunst sedert 1951 is zijn zelfvoldane aanmatiging, dat Kunst bestaat en
herkend en beoefend kan worden. Ik ben er niet zo zeker van of hetgeen we nu doen
kunst is, of iets dat niet helemaal kunst is. Als ik het kunst noem is het omdat ik de
eindeloze argumenten wens te vermijden, die welke andere naam dan ook zou
voortbrengen. Als het er tenslotte op uitdraait, dat het kunst is, paradoxaal genoeg,
zal het dit zijn ondanks (of wegens) dit grotere probleem.
Maar deze explosieve atmosfeer is tien jaar lang uit onze kunsten afwezig geweest
en een voor een hebben onze hoofdfiguren zich langs de weg neergelaten, beladen
met roem. Indien heftige opwinding teruggekeerd is met de happenings, kan men
slechts wantrouwig zijn, dat het patroon herhaald zal worden. Dit zijn onze
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groenste dagen. Sommige van ons zullen beroemd worden en we zullen opnieuw
bewezen hebben, dat het enige succes plaatsvond toen er een gebrek aan was.
Zulke zorgen zijn vroeger uitgesproken in meer ontmoedigende tijden, maar
vandaag is nauwelijks zo'n tijd te noemen, nu velen rijk zijn en een overeenkomstige
cultuur verlangen. Het kan, daarom, schijnen dat ik water gooi op een vriendelijke
vonk in een kil land als ik aan deze toets raak, want gewoonlijk geven we er de
voorkeur aan overwinningen te vieren zonder ons ooit af te vragen of het inderdaad
wel overwinningen zijn. Maar ik geloof, dat het nodig is de hele staat van het
Amerikaans succes in het geding te brengen, omdat men door dat te doen niet alleen
raakt aan wat karakteristiek Amerikaans is en wat doorslaggevend is omtrent
happenings; het is gedeeltelijk om Amerika's speciale kracht te verklaren. En deze
kracht heeft niets te maken met Succes.
In het bijzonder in New York waar het het duidelijkst is, hebben we nog niet
precies beseft wat de erkenning is en wat die kan inhouden - een omstandigheid, die,
tot voor kort, geheel voor zich zelf sprak voor een Europeaan, die deze erkenning
verdient. Wij zijn niet in staat onze verdiensten van kunstenaar-zijn beloond te zien
omdat zéér diep gevoeld werd, dat kunstenaar-zijn betekent, dat we moeten leven
en werken in afzondering en trots. En nu een nieuwe hautmonde kunst en meer kunst
van ons eist, zien we hoe we er vandaan hollen of er naar toe, geschokt, en schuldig
in beide gevallen, ik moet nadrukkelijk stellen: de verblindende waarheid is, (voor
een ieder, die zich de moeite getroost van het rustig onderzoeken) dat bijna elke
kunstenaar, werkend in welk medium ook van woorden tot verf, die zijn stempel
gezet heeft als waarlijk vernieuwer, als waarlijk grondlegger, zodra hij erkend
geworden is en aardig betaald wordt, zich heeft overgegeven aan de belangen van
de goede smaak, of daardoor gewond is geraakt. Er is nergens openlijke druk. De
kopers van kunst zijn de aardigste mensen ter wereld. Zij willen niet omkopen, en
doen het feitelijk ook niet. De hele toestand is in verval, want noch koper, noch
kunstenaar begrijpt zijn rol; ieder is altijd een beetje zenuwachtig, hoe overvloedig
de glimlachjes ook uitgewisseld worden. Uit dit verborgen ongemak komt er een
doodgeboren kunst, vaststaand of louter zich herhalend op z'n best en op z'n slechtst
chic. De oude durf en de geladen atmosfeer van wisselvallige ontdekking, die elk
uur van die moderne kunstenaar zijn leven tekende, zelfs wanneer hij niet
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aan zijn kunst werkte, verdwijnt. Vreemd genoeg schijnt niemand dit te weten,
behalve, misschien, de ‘onsuccesvolle’ kunstenaars die hun dag afwachten...
Voor ons, die al de toenemende telefoongesprekken van ondernemers
beantwoorden, is dit meer dan verwarrend. Wij zijn, op het ogenblik dat wij dit
schrijven, nog vrij te doen wat we willen en houden onszelf in de gaten terwijl we
gevangen raken in een onomkeerbaar proces. Onze happenings zijn, zoals al de
andere kunst voortgebracht in de laatste vijftien jaar door hen die, voor een paar korte
ogenblikken, ook vrij waren, voor een groot deel de uitdrukking van deze vrijheid.
Bij ons begin zien enkelen van ons, die de tekenen al te duidelijk lezen, ons einde
naderen.
Als dit dicht bij de waarheid ligt, is het ook evenzeer melodrama en het is ook
mijn bedoeling de toon van mijn woorden die hoedanigheid te laten suggereren.
Iedereen, die bewogen wordt door de geest van het harde-jongsschap zou antwoorden,
dat dit alles een schijnprobleem is en door de kunstenaar zelf gemaakt. Zij hebben
het alternatief de roem af te wijzen als zij de verantwoordelijkheden ervan niet
wensen. Zij hebben hun saus gemaakt, nu moeten ze erin gaar stoven. Het is niet de
morele verplichting van de kopers en de nieuwsgaarders om des kunstenaars vrijheid
te beschermen.
Maar zulk een tegenwerping is, hoewel gezond en realistisch klinkend, in feite
Europees en ouderwets; deze ziet de schepper als een ontembare held, op een niveau
boven enige levende samenhang. Die stelt de speciale aard van onze gewoonten in
Amerika onvoldoende op prijs en deze matrix, houd ik vol, is de enige werkelijkheid
waarbinnen enige vraag over de kunsten gesteld kan worden.
Het harde antwoord stelt onze zin voor grillen en ‘bewegingen’ niet op prijs, elk
in toenemende mate gelijkwaardig aan de laatste in waarde en uitvoering, aansturend
op die uitgebreide verveling, die zo dicht bij de oppervlakte van ons gemakkelijk
bestaan ligt. Het houdt geen rekening met onze behoefte iedereen ‘lief te hebben’
(onze democratie), die iedere hond zijn bot moet geven; hetgeen iedereen, die aan
niemand gekend is, verplicht aangesproken te worden bij zijn bijnaam. Dit
meedogenloze verlangen bemint alles vernietigend, want in feite haat het Liefde.
Wat kan iemands belangstelling voor deze soort kunst of die wonderbaarlijke schilder
dan mogelijkerwijs betekenen? Is het een betekenis verloren voor de kunstenaar?
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Waar anders kunnen we het ongelofelijke en frequente verschijnsel zien van
succesvolle radicalen, die ‘snelle vrienden’ worden met succesvolle academici, slechts
door een gemeenschappelijk succes verenigd en opzettelijk ongevoelig voor de
fundamentele doeleinden, die hun verschillende hoedanigheden inhouden? Ik vraag
me af waar anders dan hier dat sluiten van de ogen voor de vraag naar het doel kan
worden gevonden? Misschien kon een dergelijke vraag in de Verenigde Staten ooit
tevoren niet bestaan, zo doordringend is de amorele sentimentaliteit geweest.
Deze dagelijkse wereld beïnvloedt de wijze waarop kunst geschapen wordt even
veel als hij de voorwaarden schept voor de reacties erop - reacties, die die criticus
onder woorden brengt voor de koper, die er op zijn beurt op reageert. Melodrama is
centraal in dit alles, denk ik. Apart van de mannen in onze recente geschiedenis, die
iets bereikt hebben vooral in de geest van de Europese kunst, kan veel van het
positieve karakter van Amerika door dat woord begrepen worden. De sage van de
pionier is waar melodrama, de Cowboy en de Indiaan, de Huurophaler, Stella Dallas,
Charlie Chaplin, de Organisatie Man, Mike Todd, zijn melodrama. En de Amerikaanse
Kunstenaar is zodoende een melodramatische figuur. Waarschijnlijk zijn we er zonder
moeite voor te doen in staat geweest een diep inzicht te krijgen, door deze
archetypische personages, in wat we voorstellen. Dit is de hoedanigheid van ons
temperament, die een klassiek opgevoede geest onveranderlijk zou misvatten als
sentimentaliteit.
Maar ik wil niet suggereren, dat de avantgarde-kunstenaar zelf in de verste verte
Sentimentele werken voortbrengt; ik wijs meer op het harde en vervelende melodrama
van zijn leven en zijn bijna bespottelijke maatschappelijke positie, even bekend als
het verhaal van George Washington en de Kersenboom, en die wat hij doet doordringt
met een krachtige en toch broze koorts. Ten dele is het de gedachte dat hij beroemd
zal worden na zijn dood, een mythe, die we ons veel meer hebben aangetrokkken
dan de Europeanen en veel meer dan wij wel willen toegeven. Half-bewust echter is
er de meer inheemse droom, dat alles in het avontuur ligt; het tastbare doel is niet
belangrijk. De kust van de Stille Zuidzee is verder dan we dachten, Ponce de Leon's
Jeugdfontein ligt achter de volgende moerassteppe en de volgende en de volgende...
laten we ondertussen de krokodillen bestrijden.
Wat niet melodramatisch is, in de zin waarin ik het bedoel,
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maar teleurstellend en tragisch, is dat tegenwoordig de avantgardekunstenaar zijn
prijzen heel vlug behaalt, in plaats van overgelaten te worden aan zijn avontuur. En
bovendien wordt hem, door niemand in het bijzonder, gesuggereerd, dat dit hetgeen
is, wat hij altijd wilde. Maar in een of andere duistere uithoek van zijn geest neemt
hij aan dat hij nu moet sterven, tenminste geestelijk, om de mythe ongeschonden te
houden. Vandaar dat het scheppende aspect van zijn kunst ophoudt te bestaan. Voor
alle voornemens en doeleinden is hij dood en is hij beroemd.
In dit verband van voltooiing-en-dood leeft een kunstenaar, die een happening
maakt het zuiverste melodrama uit. Zijn activiteiten belichamen de mythe van
Niet-Succes, want happenings kunnen niet verkocht en mee naar huis genomen
worden; zij kunnen alleen gesteund worden. En door hun intieme en vluchtige aard
kunnen slechts weinig mensen ze ervaren. Ze blijven geïsoleerd en trots. De schepper
van zulke gebeurtenissen is ook een avonturier, omdat veel van wat hij doet
onvoorzien is. Hij heeft a.h.w. de kaarten op die manier geschud.
Door een of ander redelijk maar ongepland succes zijn happenings, naar we mogen
vermoeden, opgedoken als een kunst, die juist kan functioneren, zolang als de
mechanieken van onze huidige drang naar culturele rijpheid voortbestaan. Dit zal
ongetwijfeld eens veranderen en zodoende zullen de uitkomsten van dit artikel
veranderen.
Maar voor nu staat dit te beschouwen, het punt, dat ik eerder opwierp: sommigen
van ons zullen waarschijnlijk beroemd worden. Het zal een ironische roem worden,
grotendeels in de mode gebracht door hen, die ons werk nooit gezien hebben. De
aandacht en aandrang van zulk een positie zullen waarschijnlijk de meerderheid van
ons vernietigen, zoals zij bijna alle anderen hebben vernietigd. Ons soort kunstenaars
weet metafysica en praktijk van wereldlijke macht niet beter te hanteren dan iemand
anders. Hij weet zelfs minder, aangezien hij niet in het minst erin betrokken geweest
is. Dat ik het als noodzakelijk voel, in het belang van de waarheid, om dit artikel te
schrijven, dat de conclusie zou kunnen verhaasten, is zelfs meer noodlottig ironisch.
Maar dit is de kans, die men neemt; het is deel van het beeld...
(1961)
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1, 2. Allan Kaprow, 1927: Apple Shrine, Environment. New York, Judson Gallery, 1960.
Het publiek zoekt zijn weg door smalle passages van board en draad volgestopt met teerpapier, kranten,
lappen; het licht gaat van heel donker tot heel helder. Aan het einde van de gangen een grote ‘rustige’
ruimte waar appels zijn opgehangen en opgestapeld, en borden laten lezen ‘Appels, appels, appels,
etc.’ Heldere banden van kleur hangen van de zoldering. Na contemplatie, verlaat de toeschouwer de
zaal weer.
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3/5. Allan Kaprow: A Spring Happening, New York, Reuben Gallery, maart 1961. Draaiboek en
produktie in Michael Kirby's Happenings (Dutton, New York, 1965).
Het publiek zit in een smalle ruimte, als in een veewagen. Door gleuven licht ziet het verschillende
evenementen, waaronder water op ooghoogte over plastic heengeworpen. Uiteindelijk rent een
grasmaaimachine op het publiek af en de zijmuren vallen met een slag omlaag. Foto's van Robert R.
McElroy.
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Het publiek zit in een smalle ruimte, als in een veewagen. Door gleuven licht ziet het verschillende
evenementen, waaronder water op ooghoogte over plastic heengeworpen. Uiteindelijk rent een
grasmaaimachine op het publiek af en de zijmuren vallen met een slag omlaag. Foto's van Robert R.
McElroy.
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6. Allan Kaprow: A Service for the Dead, tweede versie, augustus 1962, Easthampton, N.Y.
‘Kaprow: Pioneer of happenings. Coined the word. (Hansen). Het woord “happening” werd voor het
eerst gebruikt in Anthologist, een literair blad uitgegeven aan Rutgers University, met teksten en foto's
van Kaprow, Whitman, Segal, Ciardi, etc. Het eerste artikel The Demiurge was van Kaprow, op dat
moment lektor kunstgeschiedenis aan die universiteit.
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Allan Kaprow: Words. Environment, Smolin Gallery, New York, sept 1962. Twee kamers, een van
3 × 3 m, en een van 2 × 2 m.
Rose Moose: ‘Wie is de man achter de man? Je leert hem beter kennen. Binnen in Allan Kaprow.
Maar welke man? Welke Kaprow? De familieman? De kunsthistoricus? De logikus? De
oorspronkelijke? De revolutionnair? De verhalenverteller met juiste gebaren? De gevoelige kunstenaar?
De overtuigende lezingenhouder? De schrijver? De aardige man met integriteit, wetenschap, sympathie?
De man die zich bezighoudt met de mensheid? De timmerman? De electricien? De geluidsman? De
leraar? De pionier? Hijzelf, overtuigend bescheiden: “Hoemeer mensen happenings maken hoe beter.
Waarom niet? Ik leer ervan.”
Foto's: Robert R. McElroy.
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Allan Kaprow
Woorden
‘Woorden’ is een ‘omgeving’, de naam die gegeven wordt aan een kunst waartoe
men doordringt, waaraan men zich onderwerpt en waardoor men beïnvloed wordt.
Zij is anders dan de meeste kunstuitingen, vanwege haar voorlopig karakter en
veranderlijkheid; zij is, zoals het meeste alledaagse werk, ontstaan uit de werkelijke
en alledaagse wereld, een wereld die zij celebreert, waarin zij doordringt, waarop zij
misschien commentaar levert en waarover zij zeker droomt.
Ik ben geïnteresseerd in de sfeer van de stad met zijn aanplakborden, kranten,
bekladderde stoepen en muren van steegjes, in het monotoon gedreun van een preek,
gefluisterde geheimen, mijnwerkers in de huizen van vermaak op Times Square,
flarden van verhalen en gesprekken die ik bij de automaat afluisterde. Dit alles is
samengeperst en omgevormd tot een situatie waarbij een bezoeker zich betrokken
voelt, teneinde in de ruimste zin des woords te ‘leven’.
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Misschien is dat moeilijk voor hen die nog vastzitten aan de gewoonte van het
eerbiedwaardige afstandnemen welke essentieel is voor de kunst van vroeger. Maar
als wij van het gewijde (ten aanzien van esthetische zaken) tijdelijk afstand doen en
in Woorden activiteiten zien die analoog zijn met bepaalde activiteiten waaraan wij
misschien normaal zouden deelnemen - krabbels maken, spelen met woorden of
scrabbelen, het zoeken naar het juiste woord om een gedachte uit te drukken, een
ladder opklimmen om een schilderij aan de muur te hangen, naar platen luisteren,
briefjes voor mensen achter laten - dan wordt het werk misschien toegankelijk en
wordt evenzeer de kunst als het mysterie duidelijk. Ik betwijfel of alleen maar passieve
waarneming erg de moeite waard is.
Natuurlijk kunnen wij, als wij actief worden, van een omgeving misbruik maken,
of dat nu een natuurlijke of een artistieke omgeving is. We kunnen een landschap
vernielen door er onverschillig mee om te springen en hier kunnen wij weigeren ons
af te vragen welke reacties het meest overeenstemmen met de aard van het idee. Het
zo bijvoorbeeld niet goed zijn als men woordstrips schuin boven elkaar op de vloer
of ergens anders in de kleine kamer plakte; en het zou evenmin bij deze expositie
passen als men in de grote kamer met de kleurkrijtjes schreef.
Er zijn bepaalde vrijheden voor de bezoeker (zoals er vrijheden voor de kunstenaar
zijn) maar zij komen alleen maar tot uitdrukking binnen de grenzen van zowel de
directe als de meer verborgen thema's die door het kunstwerk voorgeschreven zijn.
Enerzijds is ‘Woorden’ vrolijk, levendig, spottend. Er zijn contrasten binnen deze
gemoedsstemming. De grote kamer is officieel, blinkend en meer formeel zowel wat
betreft haar karakter als de plaats van de letterstrips, kledingrollen en de helder witte
en rode lichten. De kleine kamer is meer ingetogen, privé, organisch en minder
‘gearrangeerd’. Anderzijds en minder opvallend is de compositie van de omgeving
bedoeld om dit ‘pop’ materiaal de betekenis van een speciale plaats te geven. De
ruimtes binnen een normale ruimte, hun centrale ligging en vierkante vorm, de
woorden en zinnen die herhaald worden, de geleidelijke overgang van een
buitenwereld naar een innerlijke wereld kunnen de gevoelige deelnemer de indruk
geven van een soort heiligdom of tabernakel, een heilige bewaarplaats van Het Woord.
Hierdoor krijgen onze handelingen een ritueel karakter en wordt ons alledaagse leven
herschapen.
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Allan Kaprow: The Courtyard. Happening in New York, 23 november 1962.
Beschreven in Hans Richter's DADA - Kunst und Antikunst (Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen,
1964.) ‘Later in het café sprak ik met Kaprow. Wij begrepen elkaar goed. In een brief uit New York
schreef hij me een half jaar later: “Pop-art is nog steeds in volle bloei, en veel is goed, het meeste
natuurlijk goedkoop, zoals in elke zogenaamde beweging, maar ik denk, dat er spoedig iets anders
van zal komen, iets Echts. We zullen wel zien.”
Foto L. Shustak.
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Allan Kaprow
Definities
De term ‘omgeving’ heeft betrekking op een kunstvorm die de gehele kamer (of de
ruimte buiten) vult, die de bezoeker omgeeft en bestaat uit alle soorten materialen,
met inbegrip van licht, geluiden en kleuren.
De term ‘Happening’ heeft betrekking op een kunstvorm die in verband staat met
het toneel in zoverre de happening wordt uitgevoerd op een bepaalde tijd en plaats.
Haar structuur en inhoud vormen een logisch uitbreiding van ‘omgevingen’.
‘Happenings zijn zowel fabels als feiten en hun zinspelingen kunnen alle facetten
van het leven van vandaag weerspiegelen... In Kaprow's “Een Voorjaarshappening”
is de allegorische werking even sterk als in Melville of Kafka. De toeschouwers
traden op in een donkere, smalle tunnel en waren ongevraagd de voyeurs die naar
de strip-tease van een eenzaam meisje keken dat een vluchtige lichtvlek naliep. Het
geheel was als symboliek even eenvoudig en fataal als de onveranderlijke menselijke
conditie.’
Harriet Janis & Rudi Blesh
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1. 2. Robert Whitman: The American Moon; ca. 10 voorstellingen Reuben Gallery, New York,
november-december '60. Geen draaiboek, produktie in Kirby: Happenings.
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1. 2. Robert Whitman: The American Moon; ca. 10 voorstellingen Reuben Gallery, New York,
november-december '60. Geen draaiboek, produktie in Kirby: Happenings.

3. Robert Whitman: Flower, New York, maart '63.
Foto's Robert R. McElroy.
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Michael Benedikt
‘Bloem’ van Robert Whitman
Op een zolder in Great Jones Street 9, waar de bewoners beslist weigerden om deze
tijdens de toneelkunstige bezigheden (en gedurende voorafgaande tentoonstellingen
van schilderijen en beeldhouwwerken) een eigennaam te geven werd Robert
Whitman's happening Bloem tijdens de maand maart twintig maal opgevoerd. Bloem
is een stuk in twee bedrijven van een man wiens werk in de plastische kunst tamelijk
regelmatig de laatste jaren in de stad verschenen is en het stuk heeft, gelukkig genoeg
voor de toeschouwers, veel meer verwantschap met het toneel dan met schilder- of
beeldhouwkunst. Naar mijn mening is Flower een opvallend succesvol werk.
De materie waaruit Flower is opgebouwd is even ongelijksoortig als haar
oppervlakkig bezien grillige structuur. Ieder van de toeschouwers die naar de
gebruikelijke betrekkingen van karakter en plot zoekt in deze structuur zal Whitman's
spel in een welverdiende staat van nerveuze uitputting de rug toe keren. De
schouwburgganger die dit stuk benadert vanuit het relatief verlichte standpunt van
iemand die het Toneel van het Absurde kent zal evenzeer teleurgesteld zijn. Want
de plot van het spel van Whitman wordt volkomen uitgedrukt en uitgewerkt door
middel van relaties tussen kleuren en vormen. Zoals in een evenwichtig schilderij
wordt elke kleur en lijn gerechtvaardigd door de aanwezigheid van andere,
corresponderende kleuren en lijnen (een systeem waarin het karakter van de kleuren
en lijnen die in evenwicht zijn gebracht enigszins aan betekenis verliest). Zo doen
in Whitman's happening alle delen welke het ook zijn, dienst in een systeem dat
perfect maar eveneens gesloten is.
Het thema van Bloem is, wat voor de hand ligt voor iemand die
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zowel schrijver als schilder is, de moeilijke en over het algemeen kwaadaardige strijd
van de bloem om rijp en sierlijk te worden. Het stuk zelf dat begint met donkere
dreigende gebeurtenissen en eindigt met een intens vertoon van kleuren, weerspiegelt
dit patroon; in zekere zin is het stuk van Whitman een allegorie van de totstandkoming
van elk kunstwerk, waarbij schoonheid wordt gewonnen uit de materie der chaos.
Als Whitman dit harde onderwerp behandelt terwijl het zeker niet minder betekent
dan de ‘problemen’ van het conventionele ‘serieuze drama’ - komt het tot intens en
boeiend leven.
Aan het begin van het stuk komt een serie groen aan elkaar gebonden lappen uit
een juten zak naar boven en wel loodrecht onder een stralende lamp die aan de
zoldering hangt. Onmiddellijk daarna zien wij een reeks flashbacks die uiterst brutaal
en dubbelzinnig de groei van een bloei uitbeelden. Al deze flashbacks worden begeleid
door instrumenten die duiden op een veranderde tijdstroom: films, waarin niet veel
gebeurt welke aan voor- en achterkant van het toneel worden vertoond. Evenals een
radio die voortdurend achtergrondmuziek speelt in een huis dat vol is met
onberekenbare kinderen kan men van deze films slechts nu en dan genieten; een
bandopname, kennelijk opgenomen tijdens een uitverkoop in een warenhuis zorgt
tijdens onderbrekingen van de activiteiten op het toneel nu en dan voor wat afleiding.
In de eerste flashback zien wij hoe de primitieve strijd van het tot leven komend zaad
wordt aangeduid met een hooglopende ruzie tussen een vrouw en een man, waarbij,
in plaats van een toename van schoonheid, verscheidene versierende kledingstukken
woest worden afgerukt. Kort daarop rollen twee jonge dames, die, behalve hoofd en
benen, in grote verstelde zakken zijn verpakt, het toneel op, maar zij richten zich
slechts met sprongen op, als twee bloembollen die bijna uitkomen. Ze worden dan
door een acteur met oude lappen getooid maar deze ziet blijkbaar de nutteloosheid
van zijn vroegtijdige actie in en scheurt hun costuums van hen af, waaruit massa's
oude kranten vallen.
Die vier spelers die daarna opkomen stortten zich op de akelig kleurloze kranten
die uit de bloembollen gevallen zijn en bevestigen deze met krammen aan de muren.
Blijkbaar wordt hiermee Whitman's mening uitgedrukt dat er niets onredelijkers is
dan de al-te-menselijke begeerte naar attractieve dingen, vooral het al-te-
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menselijk verlangen (wat Whitman als schilder vooral moet begrijpen) om attractieve
dingen aan de muur te hangen.
Zelfs de aankondiging van de pauze wordt in de onnavolgbare stijl van Whitman
gegeven, waarbij een oorspronkelijk inerte materie op interessante toneelkunstige
wijze wordt omgezet: een stoel die aan een soort takel is bevestigd wordt plotseling
ongeveer 3 meter omhoog getrokken omdat het tegengewicht plotseling naar beneden
is gevallen; een vriendelijke stem kondigt aan: ‘En nu is er een kleine pauze waarin
we ons voorbereiden op het tweede deel.’
Het tweede deel van Whitman's stuk of liever paneel, zet op geniale en vernuftige
wijze de uitwerking van zijn thema voort. Deel II is even vol vervullingen als deel I
vol frustraties was. Vanachter een soort verabstraheerde dijk schieten drie op bloemen
lijkende schijven omhoog, waarmee deze acte begint. Vier meisjes in wit gaan over
het toneel lopen en verwisselen dan zeer langzaam van kleding en wel zo dat zij eerst
volkomen in het wit zijn, daarna rood, blauw en geel. Na verscheidene minuten als
in trance te hebben rondgelopen, kleuren wisselend, beginnen zij met gietervormige
verfblikken de wanden te besproeien en wel in de kleuren wit, rood en blauw (was
er van dit soort verf geen geel verkrijgbaar?) Nadat de muren met deze kleuren
getooid zijn kleurt een reeks lampen die aan het plafond hangen het hele theater rood,
daarna blauw, dan wit en ten slotte geel. Knarsend komen nieuwe wanden naar
beneden; een paar opgehangen bruine tassen worden opengerukt en blijken vol
gekleurde lappen te zitten. De meisjes pakken die lappen eruit alsof het overblijfselen
zijn van een uitverkoop; de opname van de uitverkoop wordt weer afgedraaid, ditmaal
volkomen terecht. Een meisje in felle kleuren die uit de lappenhoop opduikt wordt
langzaam met de lappen bedekt die de vier gecostumeerde dames hebben opgeraapt
en lijkt ten slotte op een fel gekleurde bonenstengel... Dit is ongetwijfeld de climax
van het stuk. Aan het eind van het toneel komt houterig een enorme mechanische
bloem tot bloei: haar lange bloembladeren gaan wijd open en uit haar kroon vallen,
nonchalant, gekleurde lappen... Op deze wijze wordt het toneel versierd, krijgen de
meisjes hun costuums en komt de bloem in het licht te staan. Het licht gaat uit en als
het weer aangaat komen de vier speelsters vrolijk glimlachend als bloemenmeisjes
vanuit een staat van zuivere abstractie in de werkelijkheid terug. Zij wandelen door
het theater en werpen het publiek echte nar-
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cissen in de schoot.
Andere happenings van Whitman zijn evenals zijn schilderijen en beeldhouwwerk
al eerder in verscheidene galeries naar voren gebracht. Hiervan noemen we Mond,
Klein Kanon, en Een interieur. De costuums en decors zijn natuurlijk allemaal van
Whitman. Bovendien moet worden opgemerkt dat de gehele opzet van Bloem zo
zeer strookt met de bedoelingen van Whitman als elke toneelschrijver van welke
richting dan ook maar zou kunnen wensen.
Maar zelden komt in de kunst een volkomen nieuw genre naar voren, maar hier
krijgt de happening, in de handen van Whitman, een dimensie die voor kenners ten
slotte zowel belangwekkend als, verrukkelijk, lyrisch en zeer boeiend moet zijn.
(The Village Volee)
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Red Grooms: Burning Building, Delancey Street Museum, New York, december 1959. 8 avonden
met éen of meer voorstellingen. Ieder durende ongeveer 10 minuten; nooit getimed, de duur veranderde
al naar de spelers en de reaktie van het publiek.
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Elaine Kendall
Pop Art: Kunst zonder kunstenaars
Tegen het eind van de lente 1963 zal de Pop Art beweging ervoor zorgen dat de
nieuwe schilderstijlen verkrijgbaar zijn voor een fractie van wat kunst gewoonlijk
kost. Spoedig zullen mensen in staat zijn om kunst te kopen tegen prijzen die zij
altijd voor dat wat geen kunst is of gewone verbruiksgoederen betaald hebben. Voor
een paar dubbeltjes per dag zal men in staat zijn een belangrijk verzamelaar of zelfs
een kunstenaar te worden. En deze kunstwerken zal men niet kunnen onderscheiden
van de meesterwerken die thans in het Guggenheim Museum, de Whitney, en de
musea voor moderne kunst in Washington en New York hangen. Het is beslist
mogelijk om voor twee kwartjes of zelfs minder de bezitter te zijn van een blik met
Campbell's vlees-blokjessoep.
Het bijzondere karakter van Pop Art maakt dit buitengewone aanbod uitvoerbaar.
Vóór de laatste vorderingen in de techniek zou zoiets ondenkbaar geweest zijn. Zij
die dat willen kunnen natuurlijk nog naar de galerieën in Fiftyseventh Street gaan
om galerieprijzen te betalen voor dezelfde handel, maar waarom zou men dat doen
als men al het benodigde materiaal al in zijn provisiekast of garage heeft? In veel
gevallen hoeft men helemaal niets te betalen. Een cocacola-flesje, een paar overalls
of een exemplaar van Life-magazine kunnen uw kunstleraren worden. En als de les
voorbij is kunt u cola drinken, de overall aantrekken en het tijdschrift lezen.
Wanneer u eenmaal bedreven bent in soepblikken, colaflesjes en ijscups kunt u
overgaan tot Amerikaanse vlaggen (allemaal rechte lijnen) en schietschijven (allemaal
kromme lijnen), letters en getallen. We hebben de laatste tijd onze nationale waarden
uit het oog verloren. Mensen zijn naar New York, Parijs en Rome gegaan om
schilderen te leren terwijl de beste academie uw eigen huis, uw

Randstad 11-12

279
eigen supermarkt of de ijzerwinkel op de hoek is. Pop Art staat alwijzend tegenover
de ondermijnende gedachte dat aanplakbiljetten, komische strips en televisiereklame
aspecten van onze beschaving zijn die men beter kan vergeten of nog erger, kan
afschaffen. Zij geeft hen een ereplaats in ons culturele leven en verrijkt hen als nooit
tevoren.
De tentoonstelling van assemblages van de afgelopen zomer, welke in het Museum
voor Moderne Kunst gehouden werd, is ouder dan de wagen zonder paard. Er waren
voorbeelden die terugliepen tot 1888, toen John Haberle een schilderij van oude
bankbiljetten, postzegels en munten maakte, terwijl hij daar op goed geluk een
fotoplaat in had gebracht. Omstreeks 1912 hadden Braque, Picasso en Gris hun
zakken leeg gemaakt voor collages die theaterkaartjes, visitekaartjes, paperclips,
draadjes, sigarettevloeitjes en soms stukken tabak bevatten. Picasso's ‘Gitaar’ (1926)
werd gemaakt van jute en echte spijkers. IJzerwaren vormden gedurende veertig jaar
een klein maar belangrijk onderdeel van de schilderkunst. Jim Dine, een van de zes
die in Guggenheim tentoonstelden, is alleen maar een man die opnieuw met spijkers
werkt. Duchamp en Man Ray kochten van allerlei snuisterijen in Parijs voor hun
‘ready-mades’. Dat was voor de eerste wereldoorlog. De Dada-schilderijen en
assemblages maakten van alles gebruik, met inbegrip van keukengerei dat op zich
zelf een pas-klaar model was. Volgens William Seitz die de
assemblage-tentoonstelling van het afgelopen jaar organiseerde, ‘stelde Dada een
niet-rationeel metafysisch verzet in de plaats van een rationele hiërarchie van waarden.
Dientengevolge vestigde het ten dele de aandacht op onzekerheid, toeval, verwarring,
disharmonie en onregelmatigheid, terwijl tevoren die aandacht voorbehouden werd
aan wat algemeen beschouwd werd als hun tegendelen en zij maakte op deze wijze
een bundel fysieke en intellectuele energieën vrij door middel waarvan een kunstenaar
kon (en nog kan) werken op een wijze die eertijds in het westen onmogelijk was.’
Ja, en niet alleen dat, maar de dadaïsten hadden plezier. Plezier was in feite hun
geheime wapen. Dat is de reden waarom zij eens en vooral in staat waren tot épater
le bourgeois en tot op heden de critici in verwarring kunnen brengen.
Veertig jaar schaafwerk hebben de eens zo tere huid van het publiek onvermijdelijk
eeltig gemaakt en het is nogal moeilijk om
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thans de oude bourgeoisie te epateren. Sinds die tijd zijn wij bij voorbeeld al lang
met het idee vertrouwd geraakt dat alles in een galerie waar een lamp boven hangt
en een naam onder staat kunst is. De geborneerdheid maakt kennelijk de kunstenaar
razend.
Als je de mensen, wanneer zij de zaal binnenkomen, niet door het hart schiet schijnt
niets anders ervoor te kunnen zorgen dat ze dood vallen. ‘Leve Ammo!’ schreeuwt
een werk van Roy Lichtenstein in het Guggenheim-museum, maar niemand roept
hoera. ‘Haar!’ roept Dine terwijl hij ons anderhalve meter haar toont. ‘Ik en mijn
Ford, wij houden van u!’ zegt James Rosenquist een club-sandwich van twee meter
aanbiedend bestaande uit in repen gesneden auto-grille, aanplakbiljetten en gekookte
spaghetti. ‘Ook dat is wel aardig,’ zegt het publiek en wandelt verder om te zien wat
er nog meer is.
Pop Art schijnt de laatste triomf te zijn van het sentimentele en de schijn. Voor het
eerst in de geschiedenis schijnt het publiek de kunstenaar een stap voor te zijn. De
avant-garde verheft het uitschot van de beschaving - strips, aanplakbiljetten, schroeven
en moeren, tweederangs films - alles wat wij mensen steeds minder kunnen verdragen.
De kunstenaars hebben deze onderwerpen niet alleen geaccepteerd maar verheerlijkt
en verheffen het banale tot museumkunst. Het bezoek aan een Pop Art-tentoonstelling
is als het luisteren naar een bekeerde dronkaard die de gevaren van de duivelse rum
uiteenzet. Hij wil dat je mee doet. Geen brood en wijn meer. Neem cocacola en een
warme lunch. Doe het zelf. Let op stoplichten. Geniet van ijs met chocolade en lees
elke week de moppen. Zwaai met de vlag. Ga naar ‘De laatste show’. Uw huis is uw
kunst.
Hoewel men het nauwelijks kan geloven wijzen de pop-kunstenaars elke poging
tot satyre van de hand. Zij leggen er de nadruk op dat ze ons niet beetnemen en
zeggen dat zeer terecht. Jim Dine gebruikt ‘nuttige, vertrouwde voorwerpen die met
mensen te maken hebben’. ‘Er is geen enkel onderwerp,’ zegt Robert Rauschenberg.
Warhol's soepblik heeft tenminste één criticus ervan overtuigd dat ‘de structuur van
het vergane oppervlak van blik achter het afgescheurde papier is sierlijk en voornaam’.
In veel opzichten is het succes van Pop Art erg bemoedigend. Het is erg om te weten
dat wij ons hele leven kunst hebben gegeten en gedronken en ermee de vloer hebben
aangeveegd. Alle tijd die we
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op de rijwegen of in de supermarkten hebben doorgebracht blijkt een cursus in
esthetica te zijn geweest. Ieder van ons heeft een echte Guggenheim in zijn ijskast
en een Whytney in zijn werkkast. Voor iedereen ziet het er erg rooskleurig uit behalve
voor de critici die in de beste jaren een gevaarlijk beroep hebben. In de kunstwereld
is er niets gevaarlijker dan te zeggen dat een nieuwe richting belachelijk is en dit
heeft ertoe geleid dat men voortdurend zoekt naar een taalgebruik dat deze goed kan
praten, althans wat het nageslacht betreft. Hiervan zijn talrijke voorbeelden te geven.
‘Dine toont aan dat wanneer echte knopen op een geschilderd vest aangebracht
worden, deze knopen vals worden. Hij zegent ze met verf zoals een priester brood
en wijn met zijn gebed zegent’. Deze en soortgelijke passages kan men aantreffen
in een critisch essay over Pop Art. Het artikel heet ‘Jim Dine. Gereedschappen en
Mythe’ en het is verschenen in Metro 7, een mooi blad dat in Italië wordt uitgegeven
en overal verkrijgbaar is waar geïmporteerde literaire lekkernijen verkrijgbaar zijn.
De auteur is Nicolas Calas. Het stuk zelf is niet veel vager dan de meeste andere
artikelen die de afgelopen paar maanden over Pop Art verschenen zijn - het is alleen
een prachtig voorbeeld van wat gebeurt wanneer een ervaren kunstcriticus wordt
geconfronteerd met een verzameling knopen, wandelstokken, schroeven, moeren,
waarvan er sommige echt en sommige vals zijn. Hij zegent alles wat hij ziet met zijn
metaforen, op dezelfde wijze waarop de Pop-kunstenaar smeekt om een
groepstentoonstelling in het Guggenheim Museum.
Het is duidelijk dat Pop Art in dit kritieke stadium van haar ontwikkeling vooral
Pop-critici nodig heeft. Wie weet meer over Campbell's soepblikken: een schrijver
die is opgeleid op een academie ode fabrieksjongen die dagelijks kipblokjes of
pepersoep opschept (‘Je moet ze versteld doen staan, anders maken ze jou duizelig’)
Wie is de aangewezen persoon om commentaar te geven op de wijze waarop de
voorwerpen in Dine's schilderijen zijn opgehangen? De heer Calas (‘Het effect is
over het algemeen klassiek, want hij wil de onregelmatigheid van de ruimtes tussen
de voorwierpen tot een minimum terugbrengen. Om monotonie te vermijden is de
rand onderverdeeld in vier ongelijke delen door middel van zagen en een klamp die
enigszins onder de andere voorwerpen uitsteken’)? Voor een echt gezonde waardering
van Roy Lichtenstein's komische strips hebben wij niet de curator van de
kunstinstelling nodig,
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Robert Rauschenberg (1925): Pelgrim, 1960. 80″ × 54″ (combineschilderij)
Foto: Rudolph Burckhardt
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Robert Indiana (1928): Het jaar van de meteoren, 1961. 90″ × 84″
Foto John D. Schiff.

Jim Dine (1935 New York): Two Palettes, 1963.
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die sinds de Katzenjammer Kids waarschijnlijk weinig aandacht heeft gehad voor
dat bijzondere gebied, maar een derderangs vereerder van Dick Tracy.’ Hij schildert
goed maar heeft niets te vertellen. Als hij ze niet zo groot maakte, zou hij er meer in
kunnen leggen op de manier waarop ze dat in de boeken doen’. Zowel wat
schoorsteenvegen als kritiekschrijven betreft moet je nooit een man iets opdragen
wat een jongen kan doen. Om een echte analyse van Claes Oldenburg's pasteitje te
krijgen moet men dat iemand vragen die regelmatig in restaurants eet - een
vrachtwagenchauffeur bij voorbeeld: ‘Sommige rommel ziet er goed uit, maar de
Boston Cream, ik weet het niet, is die wel vers?’
En wie kan Jasper Johns' hangende bezem beter taxeren: Irwin dusker die in het
januari-nummer van Horizon laconiek opmerkt: ‘Hier hangt Johns eenvoudig een
oude bezem aan zijn doek. Nu hij pas twee en dertig is heeft hij nog alle tijd om zijn
merkwaardige onderzoek voort te zetten’, of een werkster die met één blik tot de
juiste conclusie komt: ‘Die bezem is niks meer waard, zoals ik je vorige week al zei:
Ik ben hier om een bezem te gebruiken en niet om een of ander vreemd onderzoek
te doen’.
Als Pop Art ten slotte de critici krijgt die het verdient zullen wij werkelijk de kunst
teruggegeven hebben aan mensen die haar kunnen opwarmen, eten en er geen doekjes
om winden.
(The Reporter)
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1. 2. 3. 4. Jim Dine: The Car Crash. New York, Reuben Gallery, november 1960.
Foto's Robert McElroy.
The Car Crash, een van Dine's psycho-drama's, volgens Hansen: ‘droevig omdat hij die had volgestopt
met de rustige verbijstering van gefrustreerde communicatie.’

1. 2. 3. 4. Jim Dine: The Car Crash. New York, Reuben Gallery, november 1960.
Foto's Robert McElroy.
The Car Crash, een van Dine's psycho-drama's, volgens Hansen: ‘droevig omdat hij die had volgestopt
met de rustige verbijstering van gefrustreerde communicatie.’

Randstad 11-12

286

1. 2. 3. 4. Jim Dine: The Car Crash. New York, Reuben Gallery, november 1960.
Foto's Robert McElroy.
The Car Crash, een van Dine's psycho-drama's, volgens Hansen: ‘droevig omdat hij die had volgestopt
met de rustige verbijstering van gefrustreerde communicatie.’

1. 2. 3. 4. Jim Dine: The Car Crash. New York, Reuben Gallery, november 1960.
Foto's Robert McElroy.
The Car Crash, een van Dine's psycho-drama's, volgens Hansen: ‘droevig omdat hij die had volgestopt
met de rustige verbijstering van gefrustreerde communicatie.’
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5. Jim Dine: Shining Bed. ‘Dat was mijn beste - die waarvan ik het meest hield. Het was de mooiste.
(...) Ik hield er mee op Happenings te maken, omdat ik voelde dat iedereen alles kon doen en mooi
gevonden worden. Het werd zo chic. Het publiek lachte om alles. En ik voelde ook dat het teveel van
mijn schilderen afnam, wat ik werkelijk doen wilde.’
Foto Robert McElroy.
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1 en 2. Claes Oldenburg. Foto Ken Heyman (pag. 288 en 289).
‘Ik ben voor een kunst die haar vorm uit de lijnen van het leven neemt, die onmogelijk kronkelt en
uittrekt en opeenstapelt en spuugt en druipt en zo lief en dom is als het leven zelf.’ Uit POP ART van
John Rublonsky. (Basic Books, Inc., New York, 1965).
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1 en 2. Claes Oldenburg. Foto Ken Heyman (pag. 288 en 289).
‘Ik ben voor een kunst die haar vorm uit de lijnen van het leven neemt, die onmogelijk kronkelt en
uittrekt en opeenstapelt en spuugt en druipt en zo lief en dom is als het leven zelf.’ Uit POP ART van
John Rublonsky. (Basic Books, Inc., New York, 1965).

Claes Oldenburg. Een reus in een kunstwereld vol dwergen. (Al Hansen). Geboren
1929 in Zweden, groeide in Chicago op waar zijn vader dertien jaar lang zweeds
consul-generaal was. Sinds '56 in New York, waar hij en Jim Dine werkten in de
Judson Church, een kerk die volgens het bestuur naar de gemeenschap moet komen,
en correct en efficiënt betrokken is bij de problemen van de mensen in de omgeving
- in dit geval (volgens Hansen) schilders die hun werk wilden exposeren, schrijvers
die gepubliceerd wilden worden, zangers die wilden zingen, dansers die wilden
dansen en akteurs die wilden spelen. Resultaat: een letterkundig tijdschrift, Judson
Review, The Judson Poets' Theater, en het Judson Dance Theater. Voor de Judson
Gallery maakten Claes Oldenburg en Bud Scott (predikant in opleiding) een twee
maanden durend ‘super-happening experimental art program’ genoemd Ray Gun
Specs, waarbij alle experimenterende en happenende kunstenaars in New York
betrokken waren. Bij Hansen een beschrijving van Oldenburg's Snapshots from the
City, en andere happenings in Oldenburg's eigen atelier, de Reuben Gallery en de
Martha Jackson Gallery: de eerste der New Media New Forms Shows. Over het
publiek: ‘Het, publiek wordt beschouwd als een voorwerp en haar gedrag als
evenementen, evenals de rest. Het publiek verschilt in zoverre van de
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3. Een van de Ray Gun Specs: Snapshots from the City, happening door Claes Oldenburg, 29 februari
1960, Judson Memorial Church, New York (pag. 290 en 291).
Foto Martha Holmes.
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4. Oldenburg: Foto-Death. Februari 1961, New York, Reuben Gallery.
Foto Robert R. McElroy.

5. Oldenburg: Autobodys. December '63, Los Angeles. Script van deze en drie andere happenings
van Oldenburg en productie in Kirby's Happenings.
Foto: Julian Wasser
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6. Oldenburg een happening verbeeldend.
‘In Snapshots, mijn eerste happening waren de evenementen fragmenten van handeling, onbeweeglijk
gemaakt door onmiddellijke belichting. In Fotodeath herhaalden de evenementen zich in
overeengeschoven lijnen beweging. In Autobodys omringde het publiek (in auto's) een rechthoek
waarop ruim verspreid evenementen zich afspeelden.’

spelers dat zijn mogelijkheden niet zo ver ontgonnen worden als die van de spelers
(wier mogelijkheden niet zo ver ontgonnen zijn als mijn eigen). De plaats van het
publiek in de struktuur is bepaald door de stoelen en zekere eenvoudige provokaties.’
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Andy Warhol (1930). Pop-schilder, aktivist. Filmer: Sleep (8 uur). Leidt op dit ogenblik een
rondreizende groep The Exploding Plastic Inevitable: musici, dansers, film- en lichtprojekties, ‘total
recreation’.
Foto Ken Heyman.
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Carolee Schneemann: Meat Joy. New York, Judson Memorial Church, 17 november 1964. ‘Dat wat
veel mensen ergerde in Carolee Schneemanns mooie Meat Joy was het gebruik van dode dieren,
kippen en vis. Sommige spelers liepen rond met dode kippekoppen in hun mond en de rest van de
kip omlaaghangend. Het effekt werd verhoogd door de sexuele implikaties van wellustige, nauwelijks
geklede meisjes die provocerend speelden met de rottende krengen. Veel mensen verlieten de hal,
maar in zijn bizarre en spookachtige verbeeldingskracht was dit een buitengewoon mooie happening.’
Al Hansen.
Foto's Peter Moore.

Randstad 11-12

296-297

Randstad 11-12

298

Lawrence Ferlinghetti
Onze kleine trip
Het publiek, de toeschouwers, of alien die ‘getuigen zijn’ van dit moment van het
leven krijgen dekens als zij binnenkomen en worden verzocht daaronder te gaan
liggen. Dat doen zij. Natuurlijk bewegen zij zich rusteloos.
Na enige tijd rollen twee grommende figuren over de grond en staan op. Het zijn
twee mannen, gekleed in conservatieve pakken met zwarte dassen en zwarte schoenen.
Het merkwaardige van de betrekking tussen deze twee typische wezens is dat er
tussen hen een strak staand verband gespannen is, dat bij beiden om hun hoofd
gewikkeld is. Grommend wenden zij zich van elkaar af, terwijl het verband van hun
hoofden gewikkeld wordt. Na enige omwentelingen blijven ze besluiteloos staan,
zich nu eens naar de ene, dan weer naar de andere kant draaiend.
Eerste Figuur (alsof hij iets opzegt): Nemend en gevend verslijten we onze broeken
en onze kleine trip wordt afgerond met slaap Tweede Figuur: O, ze had een blik alsof ze haar lippen op de mijne wilde drukken
De Tweede Figuur wendt zich van de eerste af. De eerste Figuur wendt zich tot de
Tweede Figuur, De Tweede Figuur wendt zich niet meer van de Eerste Figuur af.
Als zij dichtbij elkaar staan en het verband helemaal om hun hoofd gewikkeld is
vallen ze op de grond en blijven dan roerloos onder de dekens liggen.
Nu staan weer twee figuren op, beiden van hoofd tot voeten in een lang verband
gewikkeld. Het windsel begint bij de hoofden en loopt verder naar beneden, zodat
eerst hun voeten los moeten komen, daarna de benen, de romp en het hoofd. Het
merkwaardige van de
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betrekking tussen deze twee zeer gewone wezens is dat zij beiden met hetzelfde
verband zijn omwikkeld; terwijl het verband van de voet van de ene naar die van de
ander loopt.
De figuren weten zich afzonderlijk staande te houden, maar als zij proberen verder
van elkaar los te raken vallen zij om. Zij slagen erin weer op te staan, maar blijven
op een afstand van elkaar strompelend een soort dans maken, terwijl zij zich van
elkaar wegdraaien, daarbij hun gemeenschappelijk verband loswindend.
De Vragensteller met een mikrofoon komt binnen. Hij draagt een kenteken waarop
staat: VRAGENSTELLER. Hij houdt de mikrofoon beurtelings bij de hoofden van beide
figuren. ‘Hoe koos je je vriend?’ De mompelende antwoorden van de twee figuren
zijn niet te verstaan en de Vragensteller blijft alsmaar deze enkele vraag stellen,
terwijl de figuren zich van elkaar wegdraaien. Nu kan men zien dat een van hen een
man en de ander een vrouw is. Beiden zijn conventioneel gekleed.
Een luidspreker schalt de volgende toespraak, terwijl er op de achtergrond gejuich
is, alsof de toespraak voor een of andere vergadering wordt gehouden en de
Vragensteller blijft zijn vraag stellen, terwijl hij de twee figuren naloopt met zijn
mikrofoon. Dezen draaien verder van elkaar weg, elkaar meer en meer loswikkelend.
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TOESPRAAK:

Wat is een vriend. Ik zeg: wat is een mens? ‘Een mens is een zich zelf
in evenwicht houdend achtentwintig maal gelast tweevoetig dier op aanpassingsbasis;
een elektro-chemische fabriek waarin afzonderlijke bergruimten met speciale
energie-extracten in accumulatoren zijn verbonden om voortdurend duizenden
hydraulische en pneumatische pompen op gang te brengen waaraan motors zijn
bevestigd; 62000 mijl capillaire buizen; miljoenen waarschuwingssignalen, spoorwegen bevrachtingssystemen; plethamers en kranen (waarvan de armen 23 maal gelast
zijn en zelfpolijstings- en zelfsmeringssystemen bezitten; een universeel verdeeld
telefoonnet dat in zeventig jaar niet gerepareerd hoeft te worden als het goed wordt
bediend); het gehele buitengewoon gecompliceerde mechanisme wordt bestuurd
vanuit een toren waarin zich telescopische en microscopische kanaalzoekers bevinden
die automatisch registreren en weergeven, een spectroscoop etcetera; terwijl de
controletoren nauw verbonden is met een systeem van in- en uitademing waarin
airconditioning is aangebracht en met een hoofdbevoorradingsinlaat.
Binnen de cubusvormige eilandjes welke zich in de toren bevinden is er ook plaats
voor twee geluidsgolven- en geluidsrichtingszoekers die diaphragma's weergeven,
een documentatie en naslagsysteem en een deskundig ingericht laboratorium dat
groot genoeg is om niet alleen uiterst korte berichten over de afgelopen en
doorlopende gebeurtenissen van ervaringen van ongeveer 70 jaar of meer op te
nemen, maar ook door middel van berekeningen en abstracte constructies deze
ervaringen betrekkelijk nauwkeurig tot in alle hoeken van het waargenomen universum
kan uitbreiden. Er is ook een afdeling voor voorspellingen en tactische zetten; deze
dient voor het terugbrengen van toekomstmogelijkheden en waarschijnlijkheden tot
een over het algemeen succesvolle en specifieke keuze...’
Als de toespraak bijna geëindigd is hebben de twee figuren de twee uiterste randen
van het zichtbare terrein bereikt en alleen hun hoofden zijn nog in de doek gewikkeld.
Het verband hangt nog tussen hen in. De Vragensteller loopt nog heen en weer met
zijn mikrofoon. Als de toespraak ophoudt verdwijnen de twee figuren naar links en
naar rechts en het verband gaat slap hangen en valt op de grond.
Stem van Vrouw (niet op toneel): Kus me. Kus me! Eindelijk los!
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O lief!
Stem van Man (niet op toneel): Zoek dan! Zoek dan! Saboteurs van onszelf!
Vragensteller (uitgeput naar een van de figuren schreeuwend): Er is een kans van
één op twee dat jullie niet weten wie jullie vriend is!
Stem van Vrouw (niet op toneel): Ik heb hem niet gekozen, hij heeft mij gekozen!
(hoog gelach)
Vragensteller (naar de andere kant rennend en tegen de andere figuur
schreeuwend): Luister nu eens! In een revolutionaire maatschappij zoals jij je
voorstelt, in een echt revolutionaire situatie, moet men daar bijvoorbeeld dat oude
probleem van T.S. Eliot's ‘ontbinding van de gevoeligheid’ ernstig opvatten? Moet
men het probleem van de non-communicatie tussen twee individuen zoals bij
voorbeeld in Samuel Beckett als belangrijk beschouwen, in een revolutionaire situatie
waarin voedsel en...
Stem van Man (niet op toneel, zingend):
O, wij zijn gewond, gewonden, ontwonden!
O, wat matten wij elkaar af
O wat winden wij elkaar op
en wonden wij elkaar, winden wij elkaar af...

Vragensteller (rennend naar de andere kant en tegen de andere figuur schreeuwend):
In een revolutionaire maatschappij zoals jij voorstelt, maakt het daar iets uit als twee
afzonderlijke mensen nooit echt, echt schijnen te communiceren? Wat voor verschil
maakt het uit als... Je denkt nog steeds dat het belangrijk is niet? Ondanks alles denk
jij dat wat jullie tweeën of welke twee mensen ook aan persoonlijke communicatie
hebben werkelijk waarde heeft voor... Jullie... Je denkt nog steeds dat de kwestie van
de identiteit - van jullie identiteit, van zijn identiteit of haar identiteit, of iemands
eigen identiteit nog belangrijk is? Alsof... alsof ‘identiteit’ echt iets zou zijn wat
bestond... alsof werkelijk van allerlei soorten identiteiten bestaan blijken te hebben,
zoals in een zeker boek van P.F. Strawson, waarin Individuen ‘her-identificeerbare
identiteiten’ zijn en geluiden ruimteloze voorwerpen zijn en...
Het lange stuk verband komt weer los van de vloer en gaat weer strak staan. Aan
beide kanten verschijnen de twee figuren weer. Hun hoofden zijn nog in de doek
gewikkeld. Het verschil is dat zij nu anders naakt zijn. Het zijn duidelijk twee
veranderde personen
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die op elkaar gericht zijn. Het verband blijft strak terwijl zij zich zelf afzonderlijk
inwikkelen en dichter naar elkaar toe komen.
Vragensteller (met de microfoon van de een naar de ander lopend): Denk je
werkelijk... werkelijk dat het tenslotte ook maar een greintje verschil uitmaakt wat
je met je oude identiteit doet, of hoe dikwijls je erin slaagt of er niet in slaagt met
elkaar te communiceren, of hoe dikwijls of hoe radikaal je je eigen kleine persoonlijke
identiteit verandert etcetera, etcetera? Wat doet het ertoe, wat maakt het in een
revolutie voor verschil uit als er tussen twee personen geen werkelijke communicatie
is, of jullie nu vrouw en man, moeder en vader, broer en zuster, minnaar en minnares
of weet ik wat onder je... onder je... eh... huid...
Figuur van Man: Wij reizen allen onder doeken, maar toch... nog... Figuur van
Vrouw (alsof ze iets opzegt): Een zoute pop die in de zee duikt zal niet door een
waterproof-regenjas worden beschermd...
De twee figuren hebben zich nu weer geheel ingewonden in hun lange verband en
staan vlak naast elkaar, maar raken elkaar niet aan.
Figuur Man: Het spijt me te moeten zeggen dat aan onze geraamtes geen definitieve
lotsbestemming verbonden schijnt te zijn...
Figuur van Vrouw: Toch... toch zijn we al heel lang op zoek naar extase...
Vragensteller (houdt mikrofoon tussen hen in): Misschien zult u nu eindelijk in
staat zijn onze luisteraars uw uiteindelijk antwoord te geven... dit publiek wat nog
niet heeft beslist... dit publiek dat nog steeds wacht... wat nog niet heeft uitgemaakt
op welke wijze... Misschien wilt u hen nu uw weloverwogen mening geven die ons
allen raakt... na een leven vol ervaringen, zoals dat heet... na al uw revolutionaire
ervaringen, zoals dat heet. Zal het individu het wel of niet uithouden? Zal het vrije
ik, de individuele identiteit er op een of andere manier in slagen zich zelf te handhaven
ondanks alles, wat het ook heeft doorgemaakt, waar het ook aan bloot heeft gestaan,
ondanks alles...
De twee figuren drukken zich tegen elkaar aan, vallen op de grond en blijven naast
elkaar liggen. Zacht kreunend, het lijkt of ze elkaar strelen.
(Duister)

Randstad 11-12

303

Phil Corner
Manifest
De Westerse Beschaving heeft afgedaan.
En Amerika is bedrogen te denken dat het er ooit deel van uitmaakte.
Elke kultuur-arbeider die hieraan twijfelt moet de weg nog vinden. Hij die dit zou
tegenspreken brandmerkt zich als het meest kwaadaardig soort reaktionnair en
ontneemt aan zijn werk alle waarde.
Wij staan voor de vernieuwing van een wereld.
Wij hebben als gelijkberechtigden dat werk die Ene Wereld te maken.
Ieder van ons welke ook zijn bizondere vorm stilgehouden beschaving - zal dit
doen of zich buiten de komende wereldkultuur stellen, Alle graden van mogelijkheid
en verandering, zijn nu geopend. Niemand kan vanaf nu enige Traditie
vertegenwoordigen.
De ervende natuurlijke rijkdommen uit de gehele geschiedenis - vrij om te
gebruiken.
Ieder mens zal zichzelf maken, zoals hij deel van de vereniging is geworden.
Grenzen zijn hiernavolgend van visie nooit van permissie.
(1966)
Sociaal Project 1
Vind een manier om de werkloosheid te beëindigen of
Vind een manier om mensen te doen leven zonder werk
Wat je ook vindt, doe het werken.
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Sociaal Project 2
Vind een manier om de oorlog te beëindigen.
Doe het werken.
Sociaal Project 3.
Vind een manier om alles te produceren dat iedereen nodig heeft en om het bij ze
te brengen.
Doe het werken.
(29 april 1963.)
Deze foto's groter, in wit, blauw, oranje, groen en vlees staan in Playboy van maart
1966.
Revelations, Openbaringen: Ben Jacopetti's Berkeley Experimental Arts
Foundation's ‘Open Theater & Gallery’ geeft sinds september 1965 regelmatige
voorstellingen van ‘totaal theater’, door Playboy omschreven: ‘een kleurrijke theatrale
kathartische synthese van oog en oor door het gebruik van rekwisieten, lichten,
veelkleurige projektiedia's, dubbele geluidsbanden, levende muziek, en het
belangrijkste: naakten die of in bepaalde standen poseren of over het toneel dansen
terwijl verschillende abstrakte vormen op hun lichamen geprojekteerd worden.’
Een en ander met voorlezingen uit het Boek der Openbaringen, of het Tibetaanse
Dodenboek, met een meervoudige muzikale achtergrond van jazz-piano, elektronische
muziek, en Balinese gamelan.’
Jacopetti legt uit: ‘Er zijn ogenblikken als alles daar werkt: de lichamen, de
voorwerpen, het ademhalen, de bewegingen, de lichten, de kleuren; dat zijn de
momenten waarop de complexiteit en intensiteit van de zinnelijke ervaring waarlijk
adembenemend zijn. Deelname is door veel fasen heengegaan. We hebben vaak
naakte mannelijke en vrouwelijke spelers gehad, die op elkaar reageerden op het
toneel, maar totnogtoe is er op het toneel nog nooit genaaid. Daar bestaat geen verbod
op, begrijpt u wel, maar het is alleen nog niet gebeurd, dat is alles.’
Foto's: Kelly Hart.
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John Cage
45 vragen
Wat als ik 45 vragen stel? Wat als ik ophoud met vragen zo nu en dan? Maakt dat
dingen duidelijk? Is communicatie iets dat duidelijk gemaakt is? Muziek, wat
communiceert het? Is wat duidelijk is voor mij duidelijk voor jou? Is muziek alleen
maar klank? Is muziek leven?
Hoeveel klanken zijn er eigenlijk bij elkaar?
Wat is muzikaler, een vrachtwagen die langs een fabriek komt of een vrachtwagen
die langs een muziekschool komt?
Is er zo iets als stilte?
Zijn klanken alleen maar klanken of zijn ze Beethoven? Mensen zijn geen klanken,
wel?
Als woorden klanken zijn, zijn ze muzikaal of alleen maar geluiden?
Als klanken geluiden zijn maar geen woorden, hebben ze dan betekenis? Zijn ze
muzikaal?
Stel dat er 2 geluiden zijn en 2 mensen en een van beide is mooi, bestaat er dan
tussen alle 4 communicatie?
En als er regels zijn, wie maakte ze, vraag ik je?
Begint het ergens, bedoel ik, en zo ja, waar houdt het op?
Wat zal er met mij of met jou gebeuren als we ergens moeten zijn waar schoonheid
niet is?
Ik vraag je, soms ook, klanken die in de tijd gebeuren, wat zal er gebeuren met
onze ervaring van horen, de jouwe, de mijne, onze oren, horen, wat zal er gebeuren
als geluiden die mooi zijn op een ogenblik ophouden en de enige geluiden te horen
niet mooi zijn om te horen maar lelijk zijn, wat zal er met ons gebeuren?
Zouden we ooit in staat zijn zo te worden dat we dachten dat lelijke geluiden
prachtig waren?
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Als we schoonheid laten vallen wat hebben we dan? Hebben we v a a r h e i d ?
H e b b e n we religie? Hebben we een mythologie? Zouden we weten wat er mee te
doen als we er een hadden?
Hebben we een manier om geld te maken?
Als we geld laten vallen, wat hebben we dan?
Zou het niet beter zijn muziek ook zo maar te laten vallen?
Als, wat we gedaan hebben, we muziek hebben laten vallen, betekent dat dat we
niets om naar te luisteren hebben?
Ben je het niet eens met Kafka toen hij schreef: ‘Psychologie - nooit meer’?
Ik heb niets te zeggen en ik ben het aan het zeggen.
Heeft iemand de laatste tijd Meister Eckhart gezien?
Denk je dat serieuze muziek serieus genoeg is?
Is een zevende akkoord ongeschikt voor moderne muziek?
Schijnt het niet onnozel om door te gaan met vragen stellen terwijl er zo veel te
doen is dat waarlijk spoedeisend is? Zullen we voortmaken?
Zijn we het er over eens dat het terrein van de muziek wat verlevendigd dient te
worden?
Klanken zijn alleen maar vibraties, is het niet waar? Deel van een uitgebreide reeks
vibraties, inbegrepen radiogolven, licht, kosmische stralingen, is het niet waar?
Waarom heb ik dat niet eerder vermeld? Doet het de verbeelding niet trillen?
Zullen we God loven van Wie alle zegen vliedt?
Is een geluid een zegen? Is het dat? Ik herhaal, is geluid een zegen? Het wordt al
laat, nietwaar?
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Manifest tegen niets
Ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling van NIETS in de eerste galerie
ter wereld voor de laatste kunst:
GALERIE 207 (WILLEMSPARKWEG 207), AMSTERDAM
representatief voor avantgardisme, konventionalisme, modernisme, kommunisme,
kapitalisme, patriottisme, internationalisme, monochromie, monotonie, beweging,
zen, surrealisme, dadaisme, lettrisme, situationnisme, informele kunst,
konstruktivisme, tachisme.
Een schilderij is net zoveel waard als geen schilderij.
Een plastiek is net zo goed als geen plastiek.
Een machine is net zo mooi als geen machine.
Muziek is net zo aangenaam als geen muziek.
Geen kunsthandel is nog wel zo doelmatig als kunsthandel.
Iets is haast niets (niet iets).

De opening van de tentoonstelling van werken van onderstaande kunstenaars zal
plaats vinden op zaterdagmiddag 1 april om 5 uur, door de Heer Carl Laszlo te Bazel.
De Heer Bazon Brock zal voorlezen uit eigen werk. Muzikale omlijsting door
Karlheinz von Stockhausen (Keulen).
De tentoonstelling blijft geopend tot 30 april, werkdagen van 10-18 uur.
Armando, Amsterdam
Onorio, Bazel
Carl Laszlo, Bazel
Bazon Brock, Itzehoe
Piero Manzoni, Milaan
Henk Peeters, Arnhem
Henderikse, Düsseldorf
Schoonhoven, Delft
Megert, Bern
Arthur Køpcke, Kopenhagen
Silvano Lora, Parijs
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Nederland: NUL, NIETS, EINDE.
Na het alles van Ben bracht de zerogroep, gestimuleerd door Laszlo's uitgave
‘Panderma - tijdschrift van het einde der wereld’ in Bazel, een tentoonstelling van
niets in de Amsterdamse Galerie 207, en enige tijd later predikte deze groepering
het einde, om op te gaan in museum-manifestaties van diverse aard: Nulen
Zero-tentoonstellingen. Bovendien is zij op dit ogenblik (1966) uitgeefster van het
blad ‘De Nieuwe Stijl’ - 6 nummers aangekondigd, in een jaar tijd twee nummers
verschenen - en stelt zij (in Nederland) ten toon in de Haagse Galerie Orez. In het
blad ‘De Nieuwe Stijl’ de manifesten van deze groepering, die de realiteit tot kunst
verklaarde, aansluiting vond met Pierre Restany's Parijse Nouveaux Réalistes, en
zich ook solidair betoonde met Yves Klein's opvattingen betreffende het leven als
kunst.

Foto hieronder: Yves Klein (1928-1962): Portret relief PR 1 (Arman), 1962. Brons op paneel 176 ×
94 cm.

Randstad 11-12

311

Einde
Sinds de bevrijding heeft Ons Volk zich weten op te werken tot een Welvaartsstaat,
waar alleen de vrijheid tot armoede en ellende zijn bestaansrecht heeft verloren. Deze
resultaten zijn tot stand gekomen, zonder dat er van enige bloei op het terrein der
kultuur sprake is geweest. Waar de Nederlandse kunst is afgezakt tot een provinciaal
peil, stijgt de waarde van de Gulden. Was het tot nog toe heiligschennis te twijfelen
aan de slogan: ‘zonder kultuur kan een volk niet leven’, nu verklaren wij:
Het Nederlandse Volk heeft voor zijn welzijn helemaal geen kunst nodig, ja:
kunst kan gemist worden als kiespijn!
Uw werkster verdrijft haar verveling met moderne muziek, uw tandarts verzamelt
moderne kunst, uw boekhouder amuseert zich met de machines van Tinguely:
U kunt met kunst uw status niet meer verbeteren!
Een aantal vooraanstaande kunstenaars neemt tans het initiatief:
1. Besluit het vervaardigen van kunstvoortbrengselen te staken;
2. De likwidatie te bevorderen van alle instellingen, die zich nog aan de kunst
verrijken.
In Kopenhagen sloten wij zodoende de avantgardegalerie Køpcke en verbraken alle
winstgevende betrekkingen. In eigen land wordt begonnen met de sluiting van de
zgn. Galerie 207 (Willemsparkweg 207) te Amsterdam. Voortaan zullen
ondergetekenden zich doorlopend belasten met het opheffen van kunstkringen en
het sluiten van tentoonstellingsruimten, waaraan dan eindelijk een waardiger
bestemming kan worden gegeven.
Voor de Galerie 207 te A'dam: Cornelius Rogge
Het voorlopig aktiecomité:
Armando (Amsterdam), Bazon Broch (Itzehoe), Henderikse (Düsseldorf),
Arthur Køpcke (Kopenhagen), Silvano Lora (Parijs), Piero Manzoni (Milaan),
Megert (Bern), Henk Peeters (Arnhem), Schoonhoven (Delft).
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1962: OPEN HET GRAF, Amsterdam (pag. 312-315).
In 1962 manifesteerde zich voor het eerst in het openbaar de anti-rookmagiër
Robert Jasper Grootveld, die dat jaar enkele enthousiasten rond zich wist te
verzamelen in de hem door Nicolaas Kroese ter beschikking gestelde ‘K-tempel’ in
de Korte Leidsedwarsstraat. Op de happening ‘Open het Graf’ van 9 december 1962,
georganiseerd door Melvin Clay, Franklin Stern en Simon Vinkenoog, vertoonde hij
voor het eerst aan een groter publiek zijn kunstgebeuren. Johnny the Selfkicker geeft
hiervan zijn visie in het hierbij gepubliceerde fragment uit zijn autobiografische
verhaal ‘Een afvallige engel’ - elk der medespelers heeft in de loop der tijd een
andersluidende versie van dit gebeuren geschreven; in zijn boekje ‘dit
hap-hap-happens in amsterdam’ (arbeiderspers, 1966) citeert Henk J. Meier uitvoerig
uit de bij die gelegenheid uitgegeven lektuur. Bij de foto's van Ronald Sweering en
(2) Hans Bruggeman:
1. Johnny the Selfkicker in aktie, met éen van zijn action-poems, of acts.
2. Robert Jasper Grootveld kondigt de komst van Klaas aan.
3. Gerrit Lakmaaker ‘surrealist op heterdaad’ brengt dansend beroering teweeg.
Duizenden happenings per dag, als ik snuif, aan de lopende band. Ik zie precies
wat er gebeurt. Niets ontgaat me, Ik doe gek. Weet je nog? Als ze me oppikken,
moet je zien hoe ik doe. Weet je hoe ze me noemen? Hé, maffe. Niets doen ze,
niets kunnen ze doen.’ (Liefde, Simon Vinkenoog, 1965, pagina 169).
4. Robert Tricky (Freeman) - een der vele medespelende bezoekers.
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Robert Jasper Grootveld, bij het Lieverdje (zich afschminkend) en thuis, voor enkele van zijn
schilderijen, opgemaakt in vol ornaat.
Foto's: Cor Jaring en Hans Bruggeman (pag. 318).
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Robert Jasper Grootveld, bij het Lieverdje (zich afschminkend) en thuis, voor enkele van zijn
schilderijen, opgemaakt in vol ornaat.
Foto's: Cor Jaring en Hans Bruggeman (pag. 318).
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Johnny the Selfkicker
Twee voorvallen
Invasie in Weesp (oktober '62)
Robert Jasper (Nederlands grootste geestenbezweerder) heeft al een tijdje de kriebel
in z'n kont. Er moet eenvoudig iets gebeuren. Ik zeg hem mijn medewerking toe,
omdat ik vind dat ik mijn spieren wat moet ontspannen. De laatste tijd doe ik niets
anders dan slapen en slapen (het masturberen daarbij inbegrepen). Ik voel me
lamlendiger dan ooit.
Zorgvuldig laat ik me door hem schminken als een pokkendalige St. Nicolaas.
Hijzelf dost zich uit als een geillonkende Black Pete. Het mag wel gezegd worden
dat we zo een excentriek duo vormen. In deze vermomming lopen we 7 dagen
achtereen, dwars door een ijskoude Bijlmermeerpolder, van Amsterdam naar Weesp.
Een afstand van wel 15 kilometer.
De genoemde polder is een veelvuldig terugkerend discussiepunt in de
Amsterdamse gemeenteraad. Er gaat geen dag voorbij of men kan er iets over lezen.
Volgens Jasper brengt alleen Klaas de oplossing. Vandaar dit overmatig pousseren
van de Klaas verschijning. De hele stad heeft hij dan ook volgekalkt met de
Messiaanse smeekbede Kom Klaas. Maar het blijkt duidelijk dat hij polytheïstisch
is ingesteld. Wanneer hij in een optimistische bui verkeert kalkt hij een andere
boodschap op de muren, n.l. De Klazen Komen...
Het handjevol plattelanders dat ons voorbij ziet trekken is met stomheid geslagen.
De meesten blijven ons geobsedeerd nakijken. Het valt niet te ontkennen dat er een
grote hypnotische kracht van ons uitgaat. Men moet wel erg afgestompt zijn om daar
aan voorbij te gaan. Iedere dag opnieuw is het einddoel van onze reis een
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piepklein dorpscafé in Weesp. Alwaar we onze dorst met een paar pintjes bier
wegspoelen...
Men kijkt zich de ogen uit het hoofd.
Op een van onze lifttochten terug naar Amsterdam besluiten we er een feest van
te maken. Ons exhibitionerend optreden mag niet op een laag pitje blijven staan.
Daarom nodigen wij honderden hoofdstedelingen uit om ons op onze laatste reis te
vergezellen. Het idee slaat in. Invasie in Weesp!
Op het bewuste tijdstip, een donkere zaterdagavond, gaan vogels van verschillend
pluimage op scooters, motors, bromfietsen, met autoos en in bussen naar dezelfde
bestemming. Het piepklein café.
In de voering van mijn winterjas ontdek ik tussen allerlei rotzooi een aan een
cellofaanpapiertje bevestigd plakje opium, dat ik onmiddellijk (opgelost in een vers
kopje koffie) tot me neem. Verschrikkelijk stoned hiervan spring ik al krijsend op
de tapkast. Mijn medespeler volgt me op de voet.
Het lokaal is tot de nok toe gevuld met luidruchtige mensen. Er kan geen kip meer
bij. Alles gaat aan scherven. Vanaf mijn hoge standplaats zie ik hoe velen onder de
voet worden gelopen. Maar de climax is wel de waard en zijn bebrild loensende
vrouw die onder invloed van de geweldige deining door het vensterglas naar buiten
worden geperst.
Aan de hekseketel die hierop ontstaat ontsnappen we gezwind. Met dank aan een
bevriende chauffeur die pijlsnel en akkuraat zich een weg baant door de ook buiten
in paniek geraakte menigte. Met de sirenes van GGD en politie nog in onze oren
verdwijnen we in de richting Amsterdam.
- Dat gaat niet in je kouwe kleren zitten, merk ik op.
- Zeg dat wel.
Het eerst wat we in Amsterdam doen is het nemen van een hete rumgrog. Na
gymnastische bewegingen te hebben gemaakt (en wat te hebben gegeten) voelen we
ons zo opgepept dat we weer aan de slag gaan.
Nog minstens 2 uur lang manifesteer ik me (buiten mezelf van enthousiasme) als
The Electric Jesus -: in Jaspers AntiRook Tempel, aan het Leidseplein. Stervend aan
een plastic kruis maak ik, verlicht door het flauwe schijnsel van een knijpkat, een
imponerende mime. Tot slot houdt Robert Jasper in vol ornaat (gehuld in korsetten,
beschilderd, 77 sjarretels om zijn linkerbeen) een redevoe-
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ring over Marinus van der Lubbe. Zijn stokpaardje.
Het is de gewoonte om bij dergelijke redevoeringen grote vuren te ontsteken. Ook
nu weer laaien de vlammen angstaanjagend hoog op. Een dichte rookwolk ontneemt
het geboeid en ontzet toekijkende publiek de adem.

Open het graf (december '62)
Het is siberisch koud. Temperaturen van -25 graden zijn gewoon. Mijn eens zo
doorvoed lichaam vertoont de eerste sporen van hongeroedeem. Een syfilisepidemie
waait door Europa. In Parijs (waar ik net een tijdje heb gelogeerd) zijn al duizenden
gevallen geregistreerd.
Op mijn coltrui draag ik een langgerekt (tot op mijn knieën hangend) wit wollen
vest. Ik ben nagenoeg barrevoets. De resten van badslippers die om mijn tenen rafelen
kan men onmogelijk met het woord ‘schoeisel’ betitelen.
Dakloos zwerf ik rond. Ik bevind me in een stinkend klein gehucht, ergens op de
Veluwe, dat slechts over 1 kroeg, 1 abattoir en 15 huizen de beschikking heeft.
- Ik moet me nodig eens verwarmen, denk ik, en betreed het oude cafélokaal, waar
ik met bibberende stem een brandewijn bestel.
Het geluk is met me. De meest ijverige slachtbaas van het naburige abattoir, de
220 pond wegende Bullie, viert juist vandaag zijn verjaardag. Hij is flink aan het
trakteren.
- Neem 's aan, buldert hij me toe.
Bullie schijnt me erg aardig te vinden. De kameraadschappelijke klap die hij me
op m'n schouder geeft komt zo hard aan dat het er schijn van heeft dat m'n
schoudergewricht volkomen geruïneerd is. Ik zal er nog weken last van hebben.
- Zeg Bullie, vraag ik hem, heb je een slaapplaats voor me?
- Als je niet vies bent van een beetje bloed en smurrie kan je vanavond met me
mee naar het abattoir. Daar kan je wel pitten. Ik heb nachtdienst dan...
In een hoekje van het gebouw, tussen gestolde plakkaten bloed, darmen en andere
ingewanden volg ik vanuit mijn slaapzak de werkzaamheden op de voet. Het is een
ouderwets bedrijf. Moderne slachtmachines zijn hier schaars. Het handwerk staat in
hoog aanzien.
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Bullie is, zoals ik al gedacht had, de meest gevierde figuur van dit gezelschap. Vooral
op de lange afstand is hij erg goed. Zonder een enkele inspanning halst ie 150 varkens
achterelkaar.
- Ik heb 't weer eens geflikt, zegt hij dan trots. Hij is zo oliedom dat hij niet eens
weet waarmee hij bezig is. Angstpsychoses zal hij nooit in zijn leven kennen. Maar
in zijn vet nijlpaardenlichaam klopt een gouden hart.
Opeens zie ik een walgelijk schouwspel. Rechtstreeks uit het inferno. Bullie slaat
met een reuzenhamer op de kop van een groot uitgevallen koe. Het beest zakt inelkaar,
maar alvorens groggy de vloer te bereiken wordt 't vliegensvlug door een gnoomachtig
kereltje van onder tot boven opengesneden.
- Goeiehemel, hijg ik.
Viezige stokoude kereltjes klauwen met hun armen door de wondspleet in het
afstervende lijf. Meterslange darmen worden naar buiten getrokken, en gedeponeerd
in een grote ijzeren bak.
Een zware lucht van verrotting dringt mijn neusgaten binnen. Het heeft geen zin
om langer te blijven. Ik word zo misselijk als een tor. De buitenlucht zal mij
aangenaam zijn.
- Bedankt heren, ik heb besloten verder te gaan, deel ik de slachters mede, maar
ze horen me niet eens. Zo gaan ze op in hun sadistische arbeid.
De cleane vrieslucht doet me goed. Ik besluit om naar de hoofdweg te lopen, een
afstand van wel zeker 10 kilometer. Van daaraf wil ik proberen naar de hoofdstad te
liften. Ik ben ervan overtuigd dat ik er makkelijk een warm bed kan versieren.
Na enkele duizenden meters door de sneeuw te hebben geploeterd rust ik uit op
een paddestoelsteen. Met mijn stijfbevroren vingers tast ik de voering van mijn
zakken af. Op zoek naar een sigarettepeukje.
- Haha, lach ik opeens.
Ik ben vergeten dat ik een stevige dosis mescaline in de linkerzijzak van m'n
confectiecolbert heb gestopt. En inderdaad. Een klein plastic zakje met witte inhoud
ligt als een juweeltje in mijn open handpalm. Terstond neem ik het tot me.
Het eerst kwartier ben ik erg ziek. Mijn maag draait zich om en om. Maar ik weet
dat met dit spul de kater voor de kick komt. Ik neem het maar op de koop toe. Dan
geraak ik superhigh. De slappe lach, die over me komt, houdt zo'n 20 minuten aan.
Gelukkig krijg ik nog een lift. In één ruk door naar Amsterdam.
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Ik heb het getroffen.
Natuurlijk is het weer een homofiel. Uiterst gefrustreerd en nerveus. Mijn oude
hoogmoedswaanzin krijg ik in sterke mate terug, Dat sommige vogels onder invloed
van deze excellent drug fascistisch gaan denken kan ik begrijpen.
Eens liep ik in het Vondelpark onder LSD 25. Ik waande me Adolf Hitler zelf,
wandelend in de omgeving van Berchtesgaden, in zichzelf neuriënd The New
Universal Worldsong: I'm Sitting In The Cosmos.
- I'm Sitting In The Cosmos is zo overdone, zo waanzinnig literair, dat het met
alles breekt. Het is een nieuw wapen, aldus stelde ik vast.
De dikke bezadigde flikker naast me aait af en toe stiekem over mijn broek. Ik
laat hem begaan. Als hij het in zijn hoofd haalt om in de buurt van m'n kruis te komen
kan hij erop rekenen dat ik zijn lui afbijt. Hij moet weten van ie van plan is. Ik zal
hem waarschuwen.
- Doe niet zo geremd, man, zeg toch ronduit dat je graag met me naaien wilt. Nu,
ik kan je wel vertellen dat ik er op dit moment geen zin ik heb. Ik ben in andere
sferen. Ik vind je een aardige kerel, maar toch zou ik je aanraden je poten thuis te
houden.
Na dit te hebben gezegd merk ik dat hij nu de hand aan zichzelf slaat. Hij is zich
stilletjes aan het klaarmaken.
- Gaat het?, vraag ik hem kwasi-bedeesd.
Zijn gezicht wordt vuurrood. Het speeksel loopt uit zijn mond. Zwaar ademend
valt hij voorover op het stuur, waarbij hij steunt:
- Ik kom klaar...
Net kan ik mijn voet nog op de rem zetten. Het had er anders slecht voor ons
uitgezien.
Alles gaat nu van een leien dakje. Voor ik het weet zit ik hoog en droog achter
een snorrende kachel bij een Amsterdamse vriendin. Een lekkere warme prak hutspot
+ een ferme teug cognac brengen me nader tot de werkelijkheid. Mescaline maakt
een tikkeltje afwezig. Het tijdsbegrip wordt vernietigd. Je geest raakt er erg door
afgemat.
- Ik ga eens onder de wol, zeg ik 'r.
- Kruip er maar vast in, zegt ze me vriendelijk, ik kom zo bij je...
Als een klein roze engeltje lig ik even later onder de gladde lakens, en geraak ik
een diepe slaap.
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Pas 12 uur later, als ik wakker word, merk ik haar op. Niets is er meer van mijn
gelukzaligheid over. Een barstende koppijn maakt dat ik me jegens haar als een bruut
ga gedragen. Ik snauw haar af. Erger nog; ik sla haar bont en blauw. Snel kleed ik
me aan, was me onder de ijskoude kraan en verlaat rauw tandenknersend het
slaapvertrek.
Diezelfde dag ontmoet ik een ten onrechte verguisd schrijver die me erop attendeert
dat er over enkele dagen op de Prinsengracht, in het atelier van de kunstschilder Rik
van Bentum, een happening zal plaatsvinden. Getiteld Open Het Graf, ter ere van
doden en doodverklaarden, zoals Loemoemba, Chessman, Monroe, Hitler e.a.
Nekrofielen aller landen verenigt U!
Deze nieuwe kunstvorm, uit Amerika overgewaaid, is vooral bij de ‘rokende’
twintigers erg ‘in’. Vele prominenten hebben hun medewerking al toegezegd. Ook
ik zal graag van de partij zijn.
- Met plezier wil ik aan de uitroeiing van Het Conventionele Theater een steentje
bijdragen, zeg ik met welgemeende ernst. Ik kan het weten. Al jaren beschouw ik
mezelf als de personificatie van The Anti Theatre, dwz. dat ik een vreselijke hekel
aan toneelspelers heb. Het is een verfoeilijk ras. Ik kan ze niet meer tot het mensdom
rekenen. Hoe eerder ze er aan gaan hoe beter!
Ik breng in herinnering een ekshibitie, die ik enkele maanden geleden hield in de
kunstenaarssociëteit De Kring. De ene helft van het publiek vond 't prachtig wat ik
deed. De andere helft, die voor 80% uit akteurs en aktrices bestond, voelde zich
zwaar beledigd. En dat was ook zo.
Asbakken en stoelen werden naar m'n hoofd gegooid. Een van de ergste
oproerstokers was de Amsterdamse graficus Frank Lodeizen, die door alcohol
beneveld zijn ware gedaante terugvond. De topster van het Volkstoneel Beppie ‘rooie
sien’ Nooy verweet mij met hysterisch overslaande stem dat ik eens nodig spraakles
moest gaan nemen.
Vol walging denk ik terug aan al die in de war gebrachte aanstellerige kwakzalvers.
De meesten na een betreurenswaardige akademieopleiding onherstelbaar vergiftigd
in de maatschappij geworpen!
Natuurlijk bracht mijn optreden weer een rel voort. Zij die mij begenadigd waren
trokken fel van leer tegen het mij zo buggend square gepeupel. Actrices werden door
beeldhouwers van de trap
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gegooid. Bierflessen sloeg men op elkaars hoofden stuk.
- Met die janboel wil ik niets te maken hebben, overdacht ik, ik moet maken dat
ik wegkom.
Vlak voor de happening Open Het Graf drink ik zoals gebruikelijk een liter jenever
op, neem naast enige happen koeskoes enkele broodjes van Kootje en werk zorgvuldig
in één teug een stickje Congolese Bhang naar binnen, waarna ik uitroep:
- Ik voel me uitstekend! Een grote show wacht U!
Een gedeelte van het gammele zaaltje is behangen met stukken vlees. Grote zakken
met zwartmaakstof zijn tegen de wanden opgestapeld. Het is een drukte van belang.
Vrijmans filmploeg is in hoog tempo aan het knutselen met lampen en draden. Hier
en daar wordt er nog getimmerd. Grote fotoplaten van een bevalling geven de
omgeving kleur. Een pisbak is ingericht als Marilyn Monroe-altaar. Via soultelephones
kan men met de dierbare overledenen bellen.
Gerrit de ethersnuiver, bedwelmd en wel, geeft als nietgenood bezoeker de eerste
stoot tot het gebeuren. Al snuivend begint-ie wild, maar uiterst behendig aan een
solodans.
Ik word aan een stoel vastgebonden. Luid schreeuwend probeer ik me van m'n
boeien te bevrijden. Gerrit die dit vreselijke schouwspel aanziet schiet me ijlings te
hulp. Maar de bewegingen die hij daarbij maakt zijn zo boers en hoekig dat we bijna
beiden door het raam de straat opduikelen.
- Wat hebben ze U aangedaan!, bralt hij...
Geluiden knetteren door elkaar. Lichtflitsen springen van de ene naar de andere
hoek. Daarbij diverse realiteiten annexerend, zoals een Marihu-act van Robert Jasper
en Bart Huges, een Vince Taylorvertolking van Vaandrager, een als televisietoestel
vermomde Lebel etcetc.
Het is een zwarte tijd. Kwade geesten worden aangeroepen en bezworen. Met
Simon Vinkenoog (die zich de gedaante van de Dood heeft aangemeten) voer ik een
hevige strijd.
- Ik móet die vleesmassaas bereiken, denk ik opeens, dat ligt helemaal op mijn
terrein.
Ik spring op een klein podiumpje, van waaraf ik een goed overzicht op de zaal
heb. Een voor een pik ik de toneelspelers uit de opeengehoopte menigte. Ik raak over
m'n zenuwen. Botten, darmen en zwartmaakstof smijt ik in het publiek. Ik vecht met
de materie. Het is weer op z'n ouderwets.
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Ondanks mijn razernij ben ik niet verblind. Ik zie verduiveld goed dat sommige
akteurs goed geraakt zijn. Met pijnlijk vertrokken gezichten constateren ze dat hun
kleding onder de derrie zit.
- Ha dit is mijn wraak!
Pang pang! Dit is pas akteren. Alles wat ik te pakken kan krijgen gaat er aan. Mijn
drang tot destruktie neemt grote vormen aan. Pas als ik bewusteloos onderuit glij
ademt de onder de indruk zijnde menigte weer op.
In een naburig Jordaans kroegje word ik met een paar pilsjes weer wat bijgelapt.
Tegen een verslaggever, die mij de benaming Psychopoëet geeft, vertel ik tot zijn
grote verbazing dat ik het gebeuren maar weinig opwindend vond.
- Het was een beetje een Legerdes Heilssfeer, zeg ik.
Hij denkt dat ik hem in het ootje neem. Maar ik meen wat ik zeg. Op de vraag hoe
ik tot zo'n geweldige krachtexplosie kon komen geef ik als antwoord:
- Jarenlang tuchtscholen en gekkenhuizen doen je geen goed. Men heeft altijd
getracht mij te onderdrukken. Ik ben geen underdog. Men moet rekening met me
houden. Eens zal ik de macht grijpen. Let op m'n woorden! Ik heb de tijd. Mij krijgen
ze niet klein!
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LEVENDE SCHILDERKUNST:

Amsterdam, 16 juli 1964.
Simon Posthuma (schilder) en Anton Kothuys (beschilderd).
Foto's: Hans Bruggeman
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PEINTURE VIVANTE
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Living painting / peinture vivante
(16 juli 1964, galerie ‘uit de kunst’ - amsterdam/schilder: (simon posthuma - schilderij:
anton kothuys)
Begane grond grachtenhuis/tegen de achterwand verschrikkelijk groot frame, waarop
ruwe jute/strakgespannen/hele doek spierwit gesaust/daarvoor behangerstafel, met
emmers verf/zwarte verf en witte verf/messen, scheppen, penselen, kwasten, bezems,
ragebol en grote verfspuit met knalrode verf/bloody paintgun/dit gedeelte van ruimte
sterk verlicht/rest aardedonker/vanaf het plafond sterke luidsprekers/lawaaidouches/
mensen de ruimte in en deuren dicht/op de voorgrond twee stoelen tegenover
elkaar/
op ene stoel zit s./nauwsluitend zwart zijden pak/doodstil en rechtop/hij is
smetteloos zwart/op andere stoel a./nauwsluitend pak van witte windsels/bedekt
hoofd, handen en voeten/hij is smetteloos wit/geprepareerde geluidsbanden storten
uit speakers oorverdovende geluidscollage de ruimte in/door s. wordt a. tegen het
grote witte doek gehangen/a. is wit in het verticale witte veld/
action painting van s. met de witte en zwarte verfklodders/ over het wit waarin de
witte a./kontoeren van a. vallen weg/a. totaal opgenomen in de zwartwitte
massa/mensencollage opgenomen in het ene lichaam/
in geluid o.a.: dit is wit/dit staat stil/dit beweegt zo snel dat het stil staat/dit staat
zo stil dat de omgeving beweegt/en deze beweging is zo razendsnel, dat er geen touw
meer aan vast te knopen is/dit zwart is zo pikzwart, dat het wit wordt/dit is zo diep
in de nacht, dat het volop dag wordt/de regenboog is zo hoog, dat ze zonnestraal
wordt/sunset and sunrise at the very same time/
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tegen het eind van de zwartwitte actionpainting pakt s. rode verfmitrailleur en knalt
bloedrode hagel in zwartwitte sijpelnatte lichaam/
(il ne s'agit pas d'entrer, mais de sortir des choses* /quittez (votre cage**.)
zwartwitte, bloedrode a, stapt uit beschilderde doek en laat daarop wit-uitgespaarde
menselijke figuur achter/s. pakt beschilderde a. op en hangt hem naast het doek aan
een haak/twee schilderijen hangen aan de achterwand/links met het uitgespaarde
wit/rechts a. met gespreide armen/s. hangt boven a. de prijskaart/dan pakt s. de ragebol
en onder geluid van massale gebedsgenezing tekent hij hiermee een groot zwart kruis
om het rechtse schilderij/
links het grote doek met in het uitgespaarde wit nu de schilder/rechts het grote
kruis met daaraan het schilderij/overal licht/deuren wagenwijd open/naar buiten
toe/buitenlucht geluid: ravi shankar/duitse uitleg van de voltmeter/eric
dolphy/boulez/vinkenoog/pauselijke urbi et orbi/beatles/hitler's hit: Wollt Ihr den
totalen Krieg?/little stevie/coleman/fats domino/eigen teksten
michaux/slagveldgeluiden/de la montagne/nelson/menigtes/stiltes/enz.
opname: lou van gasteren
genodigden: paus paulus v, prins bernhard etc... etc.

*
**

Lettres de Rodez, Antonin Artaud (Gallimard Oeuvres Completes)
La clef des champs, Jean-Jacques Lebel (Cinemasters 1965)
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Amsterdam, januari 1965: STONED IN THE STREETS. Twee opnamen van Marijke Koger, tijdens een
happening gehouden in William's Place, Zeedijk.
Foto's: Hans Bruggeman
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Amsterdam, januari 1965: STONED IN THE STREETS. Twee opnamen van Marijke Koger, tijdens een
happening gehouden in William's Place, Zeedijk.
Foto's: Hans Bruggeman
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Een proces Dagvaarding & getuigeverklaring
Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam
DAGVAARDING VAN VERDACHTE

De Officier van Justitie in het Arrondissement te Rotterdam dagvaardt
Wilhelmus Antonius Arts,
Thomas Theodorus Marie Jaspers,
Yoshio Nakajima,
Cornelis van den Berg,
Johannes Keller,
om te verschijnen op woensdag, 12 januari 1966 te 9.45 uur, ter terechtzitting van
het Kantongerecht te Gouda, Markt 27,
teneinde terecht ter staan te zake dat
hij te Gouda op of omstreeks 3 april 1965 tezamen en in vereniging met (namen
der anderen),
althans één of meer van deze personen, dan wel voor zich, op de openbare weg,
de Kleiweg de orde heeft verstoord, welke ordeverstoring bestond in het veroorzaken
van een volksoploop van een paar honderd mensen althans het aantrekken en om
zich heen of in zijn nabijheid verzamelen van een paar honderd mensen als gevolg
of mede als gevolg van
het dragen van zeer opvallende kleding, waarop zich opschriften als ‘Rij jij, ik
niet’, ‘alcohol’ (met een kruis er door), ‘frisse lucht’ ‘vijf doden geofferd aan het
verkeer’ bevonden,
het met luide stemmen roepen dat 5 mensen per dag worden geofferd, op het altaar
van asfalt voor ons goede leventje,
het lopen op blote voeten met een toga aan,
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Unbeat Nederland: de Japanner Yoshio Nakajima, die happenend door Europa en Amerika trekt - als
een van de vijf, de wereld doortrekkende, leden van Unbeat, Japan. Bijdragend tot begrip, van elke
situatie een happening makend, van elk ogenblik een manifestatie, van elke uitlating een manifest.
Opduikend in de lage landen, verdwijnend in ver westen of oosten; hier bij het Amsterdamse Lieverdje.
Links Thom Jaspers, verkeersmagiër, bivakkerend in Nederland en Vlaanderen.
Foto: Cor Jaring
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het ter hoogte van zijn buik dragen van een stuk papier waarop zich een afbeelding
in kleuren van een gedeeltelijk naakte vrouw bevond, waaromheen de woorden ‘Er
staat altijd wel ergens een mooie meid bij’, waren vermeld, het dragen van een zwart
kleed, waarop met witte letters het woord ‘Unbeat’ was vermeld,
het uitvoeren van uitheemse dansen, althans het maken van dansbewegingen, het
gedeeltelijk beplakken van een aldaar staande schutting met plakkaten en/of het
uitdelen van folders;
deelt voorts mede, dat verdachten het recht hebben getuigen en deskundigen te
doen dagvaarden of op de terechtzitting mede te brengen, die zij in het laatste geval
bij de aanvang van de behandeling van hun zaak aan de Kantonrechter moeten
opgeven; en dat de Kantonrechter kan bevelen, dat verdachten die niet op de
terechtzitting tegenwoordig zijn, op een door hem te bepalen tijdstip ter terechtzitting
aanwezig zullen zijn, en daarbij tevens de medebrenging van verdachten kan gelasten.
Rotterdam, 14 december 1965, De Officier van Justitie voornoemd, onleesbaar.
Noordermarkt 13, Amsterdam, 11.1.1966.
GETUIGE-VERKLARING

betreffende de orde-verstoring, ten laste gelegd aan T.Th.M. Jaspers en
anderen, voor het Kantongerecht te Gouda, 12 januari 1965.
Als redacteur van het tijdschrift Randstad ben ik op dit ogenblik een speciaal nummer
aan het samenstellen over zogenaamde happenings, met foto's, geschriften,
documenten en andere feitelijke teksten.
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Het gebeuren van 3 april 1965 te Gouda is mij door ooggetuigeen kranteverslagen,
alsmede van foto's bekend. Deze happening vindt plaats in het door mij bedoelde
extra-nummer, met materiaal uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België,
Amerika, Japan, Zwitserland, en elders.
De happening is een min of meer spontaan, geïmproviseerd spel, afhankelijk van
omstandigheden waaronder het gespeeld wordt. Zoveel mogelijk mensen worden in
het gebeuren betrokken, hetzij als toeschouwer, hetzij als deelnemer. In het kader
van de nieuwe kunst-uitingen is de publieke of besloten happening een vorm van
‘levend theater’, waarbij de werkelijkheid een deel uitmaakt van de door de
organisatoren geplande gebeurtenissen. In het geval van de happening in Gouda was
het de verkeersproblematiek, en de welvaartsreligie, die de organisatoren als thema
hadden gekozen. Identiek aan hun met luide stem roepen dat vijf mensen per dag
aan het verkeer in Nederland worden geofferd, ging vorige week tijdens een
televisie-uitzending de mededeling dat elke minuut ter wereld acht mensen van
honger sterven.
De schrijnende tegenstellingen tussen de welvaart in zogenaamd ‘ontwikkelde
gebieden’ en de ellende in de ‘onder-ontwikkelde gebieden’ geven aanleiding tot
protest. De jeugd, die in steeds toenemende mate luistert naar muziek van
Engels-Amerikaanse oorsprong, beluistert liederen als Dancing in the streets,
gepropageerd door The Kinks, die ook in Nederland duizenden jonge toehoorders
trokken. Het dansen in de straten, met dansen van inheemse en uitheemse aard, is
het intuïtieve antwoord van een jeugd, die niet wenst te aanvaarden dat de mens het
dansen en het spelen heeft verleerd. Als zodoende moet in de happening een positief
antwoord gezien worden op de verstarde en stereotype vormen van vermaak en
vrijetijdsbesteding, die totnogtoe als regel gelden. De happening verleent het leven
die creatieve impuls, bij het ontbreken waarvan een cultuur ten dode gedoemd is.
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DE OUTSIDERS:

In 1965 nog in Amsterdam's Las Vegas, onbekend op de Nieuwendijk, ondertussen
met eigen komposities (tekst: Wally Tax, muziek: Ronnie Splinter) op de Nederlandse hit-parade,
met bezoeken en opnamen in Engeland en Frankrijk. Nederland's beste beat-groep, met een eigen
O-sound. Het eigen geluid van elke buitenstaander, dat doordringt tot de oren die kunnen horen. Bij
de foto van Wim van der Linden: van links naar rechts Ronnie, Ton, Wally, Appie en Leen, genaamd
Buz.
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Outsiders
Brief
Beste Evert, Natuurlijk komen we kijken als je voor de rechter verschijnt. Meende
je dat nu werkelijk, dat je rekent op 1½ jaar; dat is toch idioot zo'n verschrikkelijk
lange tijd, de meeste nazi's en andere viezeriken komen er veel goedkoper af.
Maar ik denk wel, dat ze je niet mogen of zo, omdat je beter bent als dat
boerenzootje, dat hier en overal zo'n beetje de baas speelt.
We zullen er maar het beste van hopen (klinkt wel lullig, maar meer kunnen we
gewoon niet doen).
Die vogel van Duitsland heeft nog steeds niets naders laten horen. De
financieringsbanken vertrouwen ons niet, want we hebben nog steeds geen nieuwe
spullen gekregen. Binnenkort komt Tommy Krabbendam (hij draagt geen spijkerpak
meer) bij ons spelen en ga ik alleen nog zingen, mondorgel en fluit spelen, en gek
doen.
Leendert gaat toch weer niet trouwen, het berustte op een misverstand, ze was nl.
niet in verwachting. (Hij slaat al wat zachter.)
Er hangt een platenopname in de lucht. Las Vegas hangt me nu al diverse mijlen
de strot uit, elke avond ben ik om ongeveer 12 uur schor en moe.
Ik vind de Stones LP, die in Engeland uit is enorm goed en een paar nummers van
de Help (Beatles) LP ook steengoed. Yesterday v/d Beatles vind ik groots, maar Cry
to me v/d Stones het einde.
De uitvoering v/d Pretty Things vind ik niet zo goed, hoewel ik de P.T. beter vind
dan de Stones (ken uwes me follege mefroj).
In de Phono hebben ze een eindeloos toffe plaat van Johnny Lee Moocher. De
sfeer in de Phono valt me wel weer mee, maar is toch niet wat hij geweest is (veel
burgers, boeren en buitenlui); er staan nu houten ‘tram’ banken langs de muren en
er is een nieuwe bar, en het is er veel te licht geworden.
Amsterdam. Wally. '65
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Oproep aan het internationale provotariaat
Wat is het provotariaat?
Alle provoos, beatniks, pleiners, nozems, teddy-boys, blouson noirs, gammler,
raggare, stiljagi, mangupi, studenten, kunstenaars, kriminelen, a-socialen, anarchisten
en ban-de-bommers. Die geen carriere willen maken, die geen geregeld bestaan
leiden, die zich voelen als een witte fiets op een autoweg. Hier, in de door
koolmonoxyde vergeven asfaltjungles van Amsterdam, Londen, Stockholm Tokio,
Moskou, Parijs, New-York, Berlijn, Milaan, Warschau, Chicago.
Het proVOtariaat is de laatste opstandige groep in de welvaartslanden.
Het proLEtariaat heeft er zich onderworpen aan zijn politieke leiders en zijn
televisie. Het is samengesmolten met zijn oude tegenstander, de bourgeoisie, tot één
groot grijs KLOOTJESVOLK.
De nieuwe klassetegenstelling is: Provotariaat - Klootjesvolk.
Maar het provotariaat is geen ‘klasse’, daarvoor is het te heterogeen samengesteld.
Het provotariaat is een DE-KLASSE.
HET PROVOTARIAAT IS EEN ANONIEME MENIGTE VAN SUBVERSIEVE ELEMENTEN

Waarom is het provotariaat opstandig?
Het voorbeeld van de miljoenen elleboogwerkertjes, suksesjagertjes en
maatschappelijke-ladder-beklimmertjes ons geven is al te vervelend. ‘SUKSES’: een
eigen home, een eigen auto, een eigen tv, een eigen vrouw-van-het-jaar, een eigen
ijskast, een eigen positie.
We leven in een smakeloze eenheidsmaatschappij. Het kreatieve individu is een
uitzondering. Gedrag en konsumpties worden ons voorgeschreven of opgedrongen
door de kapitalistiese of kommunistiese Big Bosses.
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Maar de provoos willen zichzelf zijn!
Zij willen de Kreatieve Vrijetijdsbesteders van Morgen zijn!
Weg met Philips, weg met Seven-up, Lexington, DAF, Persil, Prodent.
HET PROVOTARIAAT VERAFSCHUWT DE VERSLAAFDE CONSUMENT

We leven in een autoritaire maatschappij. De Autoriteiten (hoofd en handen van het
Klootjesvolk) bepalen wat er gebeurt, wij hebben er nauwelijks invloed op. We
organiseren happenings; de happening is ons aandeel in het Gebeuren dat de
Autoriteiten ons trachten te onthouden.
Tegen onze wil bereiden de Autoriteiten zich voor op een atoomoorlog. Overal
slaan zij atoombommen op: in Amerika, Rusland, Engeland, Frankrijk en China,
binnenkort ook in West-Duitsland, Zweden, Indonesië, Israël, India enz. Als de
oorlog in Viëtnam zich uitbreidt tot een atoom-oorlog zal waarschijnlijk het hele
noordelijk halfrond van de aarde voor mensen onbewoonbaar worden!
De Autoriteiten beslissen over óns leven en ónze dood.
HET PROVOTARIAAT IS BANG VOOR DE ATOOM-OORLOG VAN DE AUTORITEITEN
Dus ligt het provotariaat overal overhoop met de Autoriteiten.
De politie hakt er op in als we demonstreren tegen de atoombom, als we happenen,
als nozems, (in een onbewust protest tegen deze maatschappij) op hun manier
optreden. Op ons, provoos, reageert de politie zijn rancune-gevoelens af.
POLITIE TEGENOVER PROVOTARIAAT - HIËRARCHIE TEGENOVER ANARCHIE
Het anarchies instinkt van het internationale provotariaat heeft het anarchisme
opnieuw geïnspireerd. Vooral de anarchistiese beweging PROVO in Nederland komt
uit het provotariaat voort en tracht de provoos in de hele wereld dé-klassebewust te
maken.
Wat wil het anarchisme?
KOLLEKTIVISATIE (geen privé-bezit, maar zoveel mogelijk gemeenschappelijk
bezit),
DECENTRALISATIE (afschaffing van de staat, waarvan de regering bijna alle macht
bezit),
DEMILITAIRISATIE (ontwapening, geen hiërarchiën).
Een nieuwe maatschappij bestaande uit een Federatie van zo

Randstad 11-12

341
autonoom mogelijke Kommunes, waarin het privé-bezit afgeschaft is.
Computers zullen in het komende sybernetiese tijdperk het werk van de politici
moeten overnemen.
In deze technokratiese maatschappij, gedecentraliseerd in kleinere gemeenschappen,
zal werkelijke DEMOKRATIE verwezenlijkt worden.
HET ANARCHISME WIL REVOLUTIE
PROVO wanhoopt echter aan de komst van Revolutie en Anarchie. Toch put PROVO
moed uit het anarchisme; het is voor ons de enig aanvaardbare
maatschappijbeschouwing. Het is ons ideologies wapen tegen de totalitaire machten
die het provotariaat bedreigen.
Als het provotariaat de kracht (nog?) mist voor een revolutie, dan rest ons:
DE PROVOKATIE

De slimme speldeprik. Onze laatste kans om de Autoriteiten op de vitale plaatsen
te treffen. Door provokaties moeten we de Autoriteiten dwingen zich bloot te geven.
Alle uniformen, laarzen, petten, sabels, knuppels, waterkanonnen, politiehonden,
traangasbommen en wat men voor ons nog meer in petto heeft moeten in het geweer
komen. De Autoriteiten moeten zich laten zien als ware autoriteiten: de kin vooruit
gestoken, wenkbrauwen gefronst, ogen toornig, links en rechts dreigend, bevelend,
verbiedend, vonnissend. Zó zullen ze zichzelf meer en meer impopulair maken en
de mensen rijp voor het anarchisme. Zó kan weer een revolutionair klimaat ontstaan;
een krisis!
De Krisis van de Geprovoceerde Autoriteiten.
De GROTE PROVOKATIE, waartoe wij het internationale provotariaat oproepen.
PROVOCEER, VORM ANARCHISTISCHE GROEPEN!
PAS OP PROVOOS, WIJ VERLIEZEN EEN WERELD!

Amsterdam, 1965.
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Joop Dielemans, een van de velen strijdend voor begrip (pag. 342).
Foto: Hans Bruggeman
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Pete Stevens, een van de velen, strijdend voor poëzie. Redakteur van ‘Wonderland’ - sprookjes voor
volwassenen (pag. 343).
Foto: Hans Bruggeman
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Constantin Brancusi (1876-1957): Kolom zonder einde, 1937. Zuil van 30 m hoogte, staal op betonnen
basis, geplaatst in Tirgu-Jiu, Roemenië.
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Sheldon Cholst, M.D.
Manifest
Dit is de Konstitutie van de Wereld, met de Verklaring van de Rechten van de Mens.
De mens werd niet in de wieg gelegd om te lijden. Zijn behoeften moeten zoveel
mogelijk bevredigd worden, zodat hij een gelukkig schepsel kan worden in plaats
van één voor wie het leven een lijdensweg is.
Het is daarom zaak tot de erkenning te komen dat de belangrijkste faktor in zijn
leven zijn waardigheid is. Hij moet in staat zijn zijn eigen leven te leiden en niet
onderworpen zijn aan de machtswillekeur van iemand anders. Dit kan alleen bereikt
worden door hem eerst van ekonomische zekerheid te verzekeren. Hij dient de
verzekering te krijgen dat hij als Menselijk Wezen een onvervreemd baar
Geboorterecht heeft op voedsel en een onderkomen, een recht dat hem onder geen
voorwaarde ontnomen kan worden. Dit zal hem in staat stellen en geheel vrij laten
te leven met wie hij wil, het werk te verrichten waar hij behagen in schept, en te
leven in willekeurig welk deel van de wereld, waar hij dat op elk gegeven moment
ook wil. Dit wil niet zeggen dat hij deze vrijheid niet kan of zal opgeven, maar als
hij dat doet, dan is het uit eigen vrije wil, en niet afhankelijk van een beslissing
genomen door iemand anders die de macht heeft hem zijn primaire levensbehoeften
te ontnemen.
Dit is een absolute noodzaak en het is de minimale rechtszekerheid die men hem
moet kunnen verschaffen wil hij kunnen blijven voortbestaan als een enigszins
tevreden menselijk wezen. Zijn leven zal natuurlijk blijven schommelen tussen
tevredenheid en ontevredenheid, maar er zal een eind gemaakt zijn aan de Macht die
anderen hebben over zijn leven en voortbestaan. Het kan natuurlijk zijn dat de Nieuwe
Wereld niet goed zou funktioneren, maar we moeten
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blijven vertrouwen op het verlangen van de mens om vrij te zijn en gelukkig. Zonder
dit absolute Vertrouwen komen we nergens, terwijl dit Vertrouwen ook het vertrouwen
geeft dat de Nieuwe Wereld wél goed zal funktioneren.
Men kan voorts gevoeglijk aannemen dat zij die er geen behoefte aan hebben enige
produktieve arbeid te verrichten dit toch niet doen, en dat dezen in hun frustratie de
maatschappij al veel last en narigheid hebben veroorzaakt, en dat ook in de toekomst
zullen doen, ook al verrichten ze soms ogenschijnlijk produktieve werkzaamheden.*
Men moet erop vertrouwen dat deze eerste stap het voortbestaan mogelijk zal
maken, niet alleen van een bepaalde groep die het moeilijk vindt zich ekonomisch
het hoofd boven water te houden in een korrupte wereld vol narigheid, maar van alle
mensen, ongeacht hun aard. Er zal dan aanzienlijk minder kwaad en korruptie
bedreven worden omdat de noodzaak ervoor is weggenomen, en er zal aanzienlijk
meer gelegenheid geschapen zijn voor het verrichten van voor de samenleving zinvolle
en heilzame daden.
Om te beginnen zou men tien procent van al het werkkapitaal van de industrie en
de openbare lichamen in een Algemeen Fonds moeten storten. De opbrengst aan
rente van dit geld moet dan verdeeld worden over alle mensen in de wereld. De
levensstandaard verschilt per plaats en per tijd, maar overal geldt, althans op het
ogenblik, een bepaalde als redelijk beschouwde minimum levensstandaard, waarop
elk individu een onvervreemdbaar recht heeft. De hoeveelheid geld die aan iedereen
kan worden verstrekt moet in elk geval voldoende zijn om hem een redelijke
levensstandaard te verschaffen, en als ekonomen vinden dat het percentage dat in
het Algemene Fonds gestort moet worden hoger dient te zijn, dan moet het ook hoger
wórden. Als het om aan een zeker minimum te komen noodzakelijk is dat er geleend
wordt uit een gebied met een grotere welstand, dan moeten deze leningen ook
afgesloten kunnen worden. Er is geen enkele reden waarom dit de man die beweert
een motorjacht nodig te hebben zou uitsluiten. Dit kan bijvoorbeeld voor hem
betekenen dat hij meer uren per dag zal moeten

*

Improduktieve personen weten soms verrassend goed de indruk te wekken dat ze aan het
werk zijn, ondertussen echter anderen van hun werk houdend, ze veroorzaken storende
opwinding en ongelukken en maken op velerlei wijze goed werk ongedaan of houden anderen
ervan af zinvolle aktiviteiten te verrichten.
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werken of werk verrichten dat hij eigenlijk niet prettig vindt. Maar in ieder geval zal
zijn beslissing om dit te doen niet gebaseerd zijn op een angst voor het niet verkrijgen
van zijn noodzakelijke levensbehoeften. Het is daarom geen kwalijk kompromis
maar een uit eigen vrije wil genomen besluit dat voor hem niet langer bindend is dan
hij zelf wil, en dat hem volledig in zijn waardigheid laat.
We moeten erop vertrouwen dat de mens, wanneer hij zal zijn bevrijd van de
noodzaak zorg te dragen voor zijn primaire levensbehoeften, een betere en meer
weloverwogen partnerkeuze zal doen en dat hij, mocht hij toch ooit overwegen van
levenspartner te veranderen, tenminste de zekerheid zal hebben dat noch hijzelf, noch
zijn partner, noch hun kinderen materieel te lijden zal hebben onder deze verandering,
zodat zijn waardigheid onaangetast blijft. Hij kan zo onbevreesd hopen op een
verandering ten goede.
Het spreekt vanzelf dat bevrijding van materiële zorgen op zich iemand nog niet
gelukkig maakt, maar het laat ieder individu wel het Recht zijn waardigheid te
behouden, om eerlijke waardering te ontvangen, en om te zoeken naar de Waarheid
en naar zijn éigen Waarheid.
We kunnen er ook op vertrouwen dat ekonomische vrijheid ook de behoefte zal
doen afnemen, zo niet opheffen, aan geld en energie opslorpende instellingen als
gevangenissen en ziekenhuizen voor lichamelijke, psychische en psychosomatische
kwalen, dat het verschijnsel oorlog zal zijn verdwenen - want als er ekonomische
zekerheid is kunnen de politici de mensen niet meer ophitsen om elkaar te doden.
Het verschijnsel politiek zal uitsterven evenals de politici die trachten deze
ekonomische vrijheid te verwerven voor hun eigen mensen, of dezen gebruiken hetzij
om hun eigen voortbestaan veilig te stellen, hetzij om hun behoefte aan
bezitsuitbreiding en machtsvergroting te bevredigen, hetzij allebei.
Men kan veilig aannemen dat, gelet op de besparingen op de overbodig geworden
instituten, die niet meer doen dan het verplegen en beter maken van zieken, gekwetsten
en gestoorden, en gelet op de vrijheid voor de mens om het werk te doen dat hem
bevalt zonder dat hij bevreesd hoeft te zijn dat een of andere politicus of directeur
hem zijn leven onmogelijk zal maken, dat dit systeem wel beter moet zijn dan dat
welk op het ogenblik het meest in zwang is.
Er zijn in het verleden talloze politieke systemen geweest. Het is duidelijk dat ze
allemaal te kort zijn geschoten, want geen ervan heeft de mens de vrijheid weten te
geven waar hij recht op heeft.
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Verlichte monarchie en geïnspireerd kommunisme hebben gefaald omdat ze geen
rekening hielden met het feit dat ook een goed mens sterfelijk is, en dat de volgende
leider weleens een slechte zou kunnen zijn. Dit systeem lost elke behoefte aan leiders
op, het laat het individu de vrijheid zichzelf te zijn en het geeft hem de waardigheid
en al wat verder nodig is voor het streven naar en zelfs op eerlijke manier verkrijgen
van een individueel geluk.
Men moet er vertrouwen in hebben dat dit Systeem zodanig gericht is op het
verschaffen van echte menselijke waardigheid en de mogelijkheid om gelukkig te
worden (binnen de beperkingen van het Lot en de Omstandigheden, zowel van het
individu als van de mensen in zijn omgeving) dat het goed zal funktioneren.

Amendement 1:
Het komt ons voor dat op dit ogenblik het kapitalistische systeem het gemakkelijkst
te gebruiken is, tenminste als een voorlopig kader waarbinnen een ekonomie kan
worden ontwikkeld die erop gericht is het individu ekonomische vrijheid te
verschaffen.
Wat de kommunistische landen of volken of volksgroepen doen of niet doen met
deze vrijheid die wordt gegarandeerd indien, en in de mate waarin, noodzakelijk en
mogelijk, door de rijkere kapitalistische staten, is een kwestie van tijdelijke noodzaak.
Men kan gevoeglijk aannemen dat personen of groepen zich vrij soepel en zonder
veel moeilijkheden zullen gaan inpassen in het Systeem zodra ze niet meer bang
hoeven te zijn dat ze beroofd zullen worden van hun levensonderhoud.

Amendement 2:
Met het nemen van ekonomische beslissingen moet gewacht worden tot het ogenblik
wraarop de mensheid het erover eens is dat dit de enig mogelijke volgbare koers is
die leidt tot de uiteindelijke verwerkelijking van menselijk geluk.
Dit is maar een eerste, maar zeer belangrijke stap. Op dat ogenblik zullen
beslissingen over voeding en huisvesting genomen worden, niet door hen die
geïnteresseerd zijn in een uitbreiding van hun macht, maar door hen die vrijwillig
afzien van hun behoefte aan macht (het beheer over andermans brood) ten gunste
van een groter goed - het geluk en welzijn van de mensheid. Zij die aan de macht
zijn zullen het grootste obstakel blijven want zij, en allen, moeten, terwille van hun
kinderen en terwille van alle toekomstige
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kinderen, deze macht opgeven uit liefde voor hun kinderen en voor alle toekomstige
kinderen. Wanneer zij zich gaan realiseren dat hun macht een tijdelijke is, en dat zij
deze niet kunnen overdragen op hun kinderen, die misschien in een nog korrupter
systeem zullen moeten leven, en die mogelijk zelf geen honger naar macht hebben,
dan zal het te bezien zijn of hun liefde voor hun kinderen niet groter is dan hun
behoefte aan direkte en tijdelijke macht.
Hun zal gevraagd worden: ‘Wat heb je liever? Macht over jezelf waarmee je werd
geboren, die je aan je kinderen zal proberen te geven of te leren, of liefde voor je
kinderen en je kindskinderen die al dan niet met het vermogen om macht uit te oefenen
geboren werden? Houd je genoeg van je kinderen en nog ongeboren generaties om
ze te bevrijden van de Macht, zodat ze met hun eigen vrije wil het geluk kunnen
nastreven? Of ben je zo zelfzuchtig en egocentrisch dat je het alleen maar voor jezelf
wilt en het je niet kan schelen of de helft van je kinderen, of misschien allemaal, in
het verderf gestort worden? En als het je kinderen dan misschien niet overkomt hoe
staat het dan met de generaties die uit hun voortspruiten? Want het moet toch duidelijk
zijn dat je kinderen naar hun vader kunnen aarden, maar dat het ook heel anders kan
zijn. Maar houd je werkelijk van ze zoals ze zijn?’ Dit is de vraag, en aan u het
antwoord, mannen aan de macht.

Amendement 3:
Macht is het vermogen en de bekwaamheid een ander leed te berokkenen. Liefde is
het vermogen en de bekwaamheid een ander geen leed te berokkenen. Leed en pijn
is hetzelfde. De afwezigheid van pijn heet geluk. Bent u bereid, machtige mannen,
uw vermogen leed te berokkenen (of u dat vermogen nu al dan niet gebruikt, op te
geven) teneinde er zorg voor te dragen dat uw eigen kroost zullen leven in een wereld
die niet in pijn gelooft. Uw echte kinderen en broeders zijn anderen net als u aan wie
macht gegeven is of die het genomen hebben om zichzelf te beschermen en die het
gebruiken ten goede of ten kwade. Maar genetisch bezien is het even goed mogelijk
dat uw eigen kroost helemaal niet op u lijkt. Zult u verwoed blijven pogen genoeg
geld of genoeg macht bijeen te brengen, of een onwerkzaam systeem ver genoeg uit
te breiden om uzelf de illusie te verschaffen dat u en de uwen voor eeuwig veilig
gesteld zijn, of zult u dit persoonlijke genoegen en deze valse illusie opofferen voor
het Geloof dat alle mensen het verdienen gelukkig te zijn

Randstad 11-12

350
en op het pad daarheen gezet kunnen worden door ingrijpende en onzelfzuchtige
maatregelen? U zou dit moeten doen al was het maar terwille van uw eigen
onsterfelijkheid door middel van uw nageslacht. Bent u redelijk genoeg om u hiervan
bewust te zijn, of bent u zo van het leven om u heen vervreemd dat u uzelf en alle
anderen vernietigt door een oneerlijkheid die het leven van uzelf en anderen
waarschijnlijk al aan de vernietiging heeft prijsgegeven? Kunt u nog zien hoe de
zaken ervoor staan?

Amendement 4:
O, Machtige Mannen, hoort mijn stem waar ge ook zijt. Al gij mannen en vrouwen
die de toekomst van de mensheid in uw hand hebt. Al gij stervelingen die het beheer
voert over bedrijven, fabrieken, ziekenhuizen, universiteiten, legers, landen. Ik roep
u op om uw wapenen neer te leggen en van nu af te werken, niet voor uw eigen macht
en de illusie van macht voor uw kinderen, maar voor uw eigen onsterfelijkheid zoals
degenen die, met veel persoonlijke moed, de toestand op de Aarde anno 1966
realiseerden, en hun eigen persoonlijke en uiterst tijdelijke macht voor het welzijn
van allen opgaven, zodat van dit ogenblik af de bestemming van de mens bepaald
worde door zijn eigen persoonlijke verlangens en behoeften zonder de konstante en
voortdurende vrees voor het verliezen van zijn ekonomische zekerheid, een vrees
die hem zichzelf doet kompromitteren, hem doet liegen, en maakt dat hij, alleen al
om in leven te blijven, zo oneerzaam moet leven, dat hij nauwelijks nog in staat is
een eerlijk leven te leiden, die weinigen te vinden die een mens waarlijk lief kan
hebben, het werk te doen waar hij werkelijk plezier in heeft en te leven waar hij
eigenlijk leven wil.
Onze kinderen groeien op temidden van oneerlijke mensen die voor het merendeel
wel liever eerlijk zouden willen zijn maar hun toevlucht hebben genomen tot
oneerlijkheid om ekonomisch overeind te blijven en dit heeft ook zijn liefdeleven
en zijn gezinsleven aangetast zodat er mensen zijn die op een oneerlijke manier hun
partner kiezen (op andere gronden dan liefde), en op een oneerlijke manier werken
(niet puur voor het genoegen, maar om redenen van strikt ekonomische aard). En
zelfs al hebben ze de illusie dat hun keuze een eerlijke keuze is, dan zijn ze zodanig
gebrainwashed door de behoefte aan ekonomische zekerheid dat ze zich uit gewoonte
oneerlijk gedragen.
Zult u er persoonlijk op toezien dat er een nieuwe en betere we-
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reld komt door de mens te helpen oprecht te leven en lief te hebben of zult u blijven
steken in uw belachelijke en onhoudbare illusie die klaarblijkelijk gefaald heeft
(anders zouden er niet zoveel mensen ongelukkig zijn, zouden er niet zoveel
ongelukkige huwelijken zijn, zoveel mensen werk verrichten waar ze een hekel aan
hebben of dat ze niet prettig vinden, zouden er niet zoveel mensen in de grote steden
leven terwijl ze liever op een boerderij leefden en vice-versa)?
Onthoudt dit: de mens werd niet in de wieg gelegd om te lijden. De rest is uw
zaak.

Amendement 5:
Als deze Konstitutie van de Mens spoedig wordt aanvaard dan is de eerste hindernis
genomen. Talloze faktoren maken dat het nog wel een jaar of vijf à tien kan duren
voordat hij op volle kracht kan werken. Maar het is dringend noodzakelijk dat deze
Konstitutie binnen een paar jaar in principe aanvaard en in praktijk gebracht wordt,
aangezien het al wel eens te laat zou kunnen zijn, aangezien de weg terug misschien
al wel is afgesloten. Maar, eerlijk, als hij aanvaard wordt, zal dat op zichzelf de
wereld bevrijden.

Amendement 6:
O, Machtige Mannen die de bestemming der mensen in uw macht hebt, ik roep u op
die macht op te geven en deze aan hen terug te geven zodat ze op eerzame wijze over
hun eigen toekomst kunnen beschikken, op welke manier ze dat ook willen doen, en
om erop te vertrouwen dat dat de wereld echt gelukkiger zal maken. Menselijk geluk
is het doel van de mens op aarde en bent u bereid uw behoefte aan macht op te geven,
zodat hij niets tekort komt? Zult u het vertrouwen hebben dat menselijk geluk
belangrijker is dan produktiviteit en het risiko nemen dat de produktiviteit zal
afnemen, dat er chaos zal heersen, dat de mens alles weer zal vernielen, dat de mens
gedoemd is te lijden en alleen maar een andere manier om dat te doen zal vinden?
Zult u erop vertrouwen dat de mens met de appel van de boom der kennis toch in
het Paradijs zal blijven, zult u erop vertrouwen dat het huidige systeem niet deugt,
en dat dit nieuwe systeem beter is? Geeft u de mensheid nog deze laatste kans? Zult
u hem op het pad van de vrijheid en de oprechtheid zetten en erop vertrouwen dat
hij niet nog erger zal verdwralen dan voorheen? Zult u geloven dat de mens op een
tweesprong staat, en dat het pad waarop hij zich nu bevindt hem alleen maar dieper
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en dieper in het drijfzand van onoprechtheid en leed kan brengen en dat het aan u,
en aan u alleen, is te beslissen of hij weer het rechte pad in zal slaan? Want zij die
lijden zijn zwak en hulpeloos en niet bij machte en u die sterk staat moet uw kracht
belangeloos aanwenden om hen gelukkig te maken. Dit is een verzoek aan u om te
doen wat niet meer dan uw plicht is, om uw eigen leven veil te geven voor het leven
van de mensheid - voordat het te laat is. Zult u, Machtige Mannen, mannen die macht
hebt en in staat bent in dienst te nemen en te ontslaan, boeken te drukken of niet te
drukken, anderen wel of niet te voeden en te kleden, zult u die macht van u, welke
nu bijna absoluut is, opgeven? Hebt u genoeg van die macht en kunt u er afstand van
doen nu zij zo goed als absoluut is, en de mens zijn vrijheid hergeven?
Dit is een uitdaging. Een waardige uitdaging. Gedurende eeuwen hebt u dit weten
te vergaren. O.K. Geef het nu allemaal weer terug. Een uitdaging waardiger nog dan
u voorheen vermoedde. Het is een uitdaging om macht te verkrijgen. U hebt nu bijna
alles. Gebruik nu de rest van uw leven om het weer uit handen te geven. Geef niet
maar een beetje prijs, alleen om het later weer terug te grissen, geef het nu allemaal
op, en doe meer voor de mensheid dan iemand ooit deed of kon doen voor de
mensheid.
Weet u dat u gelukkiger zult zijn wanneer u mensen niet gebruikt naar het u uitkomt
maar ze vrij laat zich oprecht en met genoegen onder uw wil te stellen. Evenals liefde
alleen kan ontstaan als je geen mensen op oneerlijke manier gebruikt, zo ook wanneer
je geen mensen op oneerlijke wijze gebruikt door iemand in dienst te nemen die u
kunt gebruiken maar die eigenlijk helemaal geen zin heeft om voor u te werken of
die het gevoel heeft dat u daar niet echt op gesteld bent, maar dan zult u mensen
vinden die werkelijk voor u willen werken en uw verhouding tot hen zal oprecht en
gelukkig zijn. U realiseert zich dat waarschijnlijk niet - maar de ketenen waarin u de
mensen houdt zijn de zelfde waarin ook u gekluisterd bent, dus hebt u niets te
verliezen dan uw ketenen. Het is onvermijdelijk. De bewaker lijdt even erg als de
gevangene, en wanneer er geen bewakers zijn en geen gevangenen, is het geluk een
feit.

Amendement 7:
Laten we geen doekjes winden om deze Humanitaire Konstitutie. Het gaat er niet
om om meer of betere banen of een betere levensstandaard te kreëren. Het gaat erom
de mens te geven het Recht
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Niet Te Hoeven Werken Voor Levensonderhoud. Wanneer een kind opgroeit in het
besef dat hij vrij is om niets te doen als hij daar zin in heeft, dan zal het gaan zoeken
naar iets dat het prettig vindt om te doen en zal niet bang zijn in het begin een
verkeerde keus te doen, en kan het eerlijk en open zijn werk doen. Hij kan erop staan
eerlijk behandeld te worden door zijn baas omdat hij er anders mee ophoudt. Zijn
baas moet hem goed behandelen anders raakt hij zijn employee kwijt. Overal in de
wereld zal men mensen werk zien doen dat ze bevalt of, als ze meer luxe willen,
misschien niet zo goed bevalt, maar dat ze doen omdat ze met zichzelf dit kompromis
hebben gesloten. Salarissen zullen worden uitgekeerd volgens de wet van vraag en
aanbod. Dus, als een baan onaangenaam is en er zijn weinig gegadigden, stijgt het
aangeboden loon tot het met de eisen van eventuele gegadigden overeenkomt. Dan
werkt hij die een prettige baan heeft voor weinig geld en voor veel plezier. Dit is zijn
eigen vrije keus. Er zijn geen wetten nodig omdat er geen bonden nodig zijn om de
werknemers te beschermen omdat werkgevers hun employees niet anders dan fair
kunnen behandelen. Werknemers met een dienstverlenende taak kunnen zich beklagen
omdat ze hun baan gekozen hebben voor hun genoegen of voor de luxe die ze zich
dientengevolge kunnen permitteren, maar nooit daartoe gedreven werden uit angst.
In de straten zal het vredig zijn en de mensheid van goeden wille bezield. De keus
die de mens doet in zijn liefdeleven zal onvermijdelijk ook oprechter zijn omdat er
geen vrees voor ekonomische onzekerheid een rol bij kan spelen. Hij zal niet meer
kankeren op het weer aangezien hij vrij is om te leven waar hij maar wil.
De hieruit resulterende afname van spanningen, ziekten, misdaden en pijn van
allerhande aard zal door de mens als een kostbaar goed geapprecieerd en gekoesterd
worden. O, Machtige Mannen, is dit geen betere wereld dan die waarin u voortdurend
bevreeds bent voor het verliezen van uw macht, waarin u de wrevel en verbittering
voelt van hen die u onderworpen zijn en die u uw wrevel en verbittering doet voelen.
Stellig, u bent bekwaam, maar u hebt uw bekwaamheid al bewezen. In feite beheerst
u de wereld. Gebruik nu uw macht om hem voorgoed op te geven en de hele mensheid,
uzelf inbegrepen, een ongelooflijk gelukkig leven te schenken.
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Amendement 8:
In de Verenigde Staten en andere landen waar bijna de hele industrie en het grootste
deel van de handel publiek bezit is, dw.z. te koop op de beurs en niet in privé bezit,
kan door de regering een reusachtig koöperatief beleggingskonsortium worden
georganiseerd dat obligaties uitschrijft die weer zullen dienen om geld te verschaffen
voor de aanschaf van kleine percentages van het totale aandelenkapitaal van elk
fonds. De dividenden van deze aandelen zullen aan iedereen worden uitgedeeld en
dienen gelijk te zijn aan de minimum levensstandaard. Het inkomen zal hoger zijn
in inflatoire perioden en lager tijdens de deflatie, maar crisis zullen worden vermeden
want er zal altijd geput kunnen worden uit het gestort kapitaal.
Het programma zou kalmpjes aan kunnen beginnen door voor elk pasgeboren kind
elk jaar aandelen te kopen ter waarde van bijvoorbeeld $ 100.000.- tot het kind twintig
jaar is, en de waarde van de op zijn naam staande aandelen gemiddeld zozeer zal
zijn toegenomen dat aan het fonds de jaarlijkse $ 100.000.- kan worden terugbetaald
en er toch een zeker basisinkomen behouden blijft. De geleidelijke uitbreiding van
dit programma zal tenslotte bewerkstelligen dat iedereen mede-eigenaar is van alle
aspekten van de ekonomie, van de telefoonmaatschappij, als van het gas- en
waterbedrijf, van de levensmiddelenbedrijven en van de automobielindustrie. De
ekonomie zal nog steeds relatief het gunstigst zijn voor hen die veel winst maken in
de industrie, maar er zullen aanzienlijke sommen bespaard worden op allerhande
sociale voorzieningen, maar dit systeem zal ook een ekonomie die vroeger te kampen
had met grote ups en downs stabiliseren en verstevigen.
Door vergaande mechanisering van de landbouw en door het benutten van al de
beschikbare grond door mensen die hetzij plezier hebben in het boerenbedrijf, hetzij
wat extra geld willen verdienen voor het aanschaffen van luxe goederen, kunnen er
voor de bevolking makkelijk genoeg voedsel, andere noodzakelijke levensbehoeften
en zelfs luxe-goederen worden geproduceerd.
In landen waar de bevolking enorm is toegenomen zal de redelijke
minimumlevensstandaard als effekt hebben dat de bevolkingsaanwas niet te groot
wordt want het zijn de verpauperden die zich het hardst vermenigvuldigen als
veiligheidsmaatregel en als psychologisch vluchtmechanisme (genoegen geput uit
sex en uit het hebben van kinderen wanneer andere individuele driften en be-
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hoeften worden gefrustreerd onder druk van ekonomische onzekerheid). Het is een
bekend verschijnsel dat degene met een ekonomisch betrekkelijk zekere positie zijn
gezin beperkt houdt teneinde zijn ekonomische zekerheid te behouden, een maatregel
die door de mens automatisch wordt getroffen zodra hij bemerkt hoe
voldoeninggevend het leven kan zijn onder een zelf opgelegde geboortebeperking.
Ook dit is een kwestie van vertrouwen, en er is alle historische en
natuurwetenschappelijke reden om te geloven dat deze veronderstellingen juist zijn
en dat ze zullen uitkomen. Bevolkingen zullen blijven toenemen, niet volgens een
meetkundige reeks echter, maar volgens een rekenkundige, en zullen gelijke tred
gaan houden met nieuwe wetenschappelijk ontdekkingen en de eksploratie van de
wereldruimte die geen moeilijkheden zullen opleveren voor een wereld die niet langer
leeft onder het juk van armoede, oorlog, ziekten, misdaad en de destruktieve elementen
van een op macht gebaseerde maatschappij.
Zodra het programma in werking is getreden*, zal de hoop op een betere toekomst
die erin besloten ligt ontspannend genoeg werken om de wereld met een gevoel van
optimisme in plaats van pessimisme te bezielen, zodat een steeds sterker wordend
geluksgevoel elke menselijke aktiviteit tot uitgangspunt en begeleiding zal dienen.

*

De kosten van dit programma zouden in het eerste jaar ongeveer overeenkomen met die van
één atoomonderzeeër. Wat er met een investering op deze wijze uiteindelijk gewonnen wordt
valt met geen mogelijkheid te schatten. Geluk is niet te koop, en de gelegenheid om het te
verkrijgen zou elke willekeurige prijs meer dan waard zijn. Kan men zeggen dat zijn geluk
één miljoen of twee miljoen dollar waard is, of is het niet in geldswaarden uit te drukken?
Er kan geen twijfel bestaan aan de praktische waarde van dit systeem. Niet alleen is het
praktisch en eenvoudig maar bovendien is het volkomen onpraktisch om te lijden, tenzij men
aanneemt dat de mens in de wieg gelegd is om te lijden. Het feit dat de mens heel goed in
staat is tot lijden, en dit ook dan op grote schaal doet, wil nog niet zeggen dat het een erg
praktische levenswijze is. Veeleer is het een toestand waaraan men gewend is geraakt, maar
die geen enkel profijt oplevert, net zoals een slecht geleid bedrijf dat er nog steeds in slaagt
het hoofd boven water te houden. Dit vermogen het diep ongelukkige hoofd boven water te
houden, is geworden tot een slechte gewoonte die de mens het spoor bijster doet raken naar
datgene wat hij zou kunnen presteren als hij erin slaagde het lijden te elimineren.
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