
Schone Week
Projectweek kunstwetenschappen UGent

1-5 april 2019

In april 2019 vond de jaarlijkse projectweek plaats van de Vakgroep Kunst-, 
Muziek- en Theaterwetenschappen aan de UGent. Parallel aan de ‘Jokerweek’ van 
de opleiding Architectuur en de ‘Verleden Week’ van de opleiding geschiedenis, 
organiseerde de vakgroep ‘De Schone Week’, verwijzend naar De Schone Kunsten. 
Tijdens deze projectweek worden de reguliere lessen opgeschort en werken alle 
studenten over de verschillende studiejaren van de opleiding heen aan een 
jaarlijks wisselend project.  

De coördinatie lag in handen van Prof. Wouter Davidts en assistenten-doctorandi 
Leonie Persyn en Anton Periera Rodrigez. Samen met masterstudenten Camille 
Bladt, Laura Bovsovers-Carette, Nele Coene, Zoë De Bock, Marlies De Neef, 
Vincent Focquet, Luka Franck, Emma Meerschaert, Sam Meirlaen, Esther Van 
den Abeele, Saar Vandeweghe, Vincent Van Laeken, Lotte Vrancken, Bram 
Vercauteren en Zarah Zacharik realiseerden zij een straffe projectweek. 

De editie van 2019 vond plaats in het Dienstencentrum Ledeberg op het 
Ledebergplein en kreeg de naam ‘Plein d’art’. De projectweek stond in het teken 
van ‘makers’ uit diverse disciplines. Alle studenten Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen konden meewerken aan een project dat door een maker 
of een medewerker van de vakgroep (of een combinatie van beiden) werd 
uitgetekend en begeleid. De keuze was divers en zeer ruim, de presentatie van de 
verscheidene projecten in de Faculteitsbibliotheek van de UGent en het 
Vandenhove – Centrum voor Kunst & Architectuur was overweldigend. 

Griet Bonne       B E E L D 
werkte samen met Sophie Suykens en de studenten rond Rubens’ 
wereldberoemde  Kruisoprichting  (1610) en  Kruisafname  (1611). Twee weken 
voor goede vrijdag bleek dit een gepaste keuze. De bedoeling was een ode te 
brengen in de vorm van een boek, een tentoonstelling, een ‘musée imaginaire’ of 
een ‘bibliothèque fantastique’ en tegelijkertijd te onderzoeken wat ‘reproductie’ 
betekent voor een beeld. 
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Aurelie Daems       BOEK
werkte met de studenten rond het kunstenaarsboek, een fenomeen dat de laatste 
decennia aan een onmiskenbare come-back begonnen is. Niet alleen deden 
studenten materiaalkennis op door waardevolle kunstenaarsboeken uit de 
collectie van de Gentse Kunstenbibliotheek ter hand te nemen, ze werden zelf ook 
geconfronteerd met de specifieke keuzes die een kunstenaarsboek oplegt: de 
praktische vragen rond papier-, cover-, tekst- en beeldkeuze, maar ook meer 
curatoriële keuzes om van het kunstenaarsboek een autonoom kunstwerk te 
maken. 

Pauline Driesen en Eva Van Daele    COMPOSITIE
verkenden met de studenten het unieke IPEM-archief van de Universiteitsbibliotheek. 
Zij onderzochten de dynamische beweging in experimentele, grafische partituren 
en stelden die op een eigenzinnige manier tentoon. Zo koppelden zij 
compositorische skills aan curatoriële vaardigheden. 

Malika M’rani Alaoui      KABINET
werkte met een viertal studenten rond het spanningsveld tussen zien en geloven, 
tussen beeld en begrip. 

Geoffrey Brusatto en Marjan Sterckx    PAGE
bogen zich over de opbouw en de opmaak van het gedrukte boek en kwamen tot 
verrassende inzichten inzake de samenhang van de gekozen grafische beeldtaal 
en het –isme waarbinnen die beeldtaal ingezet werd. 

Studenten konden ook meer ‘creatieve’ opdrachten kiezen, waarin een kunstenaar 
de studenten deelgenoot maakte van zijn artistieke strategieën. 

Beeldend kunstenaar Steve Van den Bosch   CERTIFICAAT
werkte met de studenten rond authenticiteit en de notie van het ‘certificaat’. 

Filosoof en theatermaker Peter Aers,    DING
die deel uitmaakt van het collectief ‘Building Conversation’, werkte samen met 
Christel Stalpaert een projectweek uit rond de performativiteit van ‘dingen’ en 
gaven een aanzet tot een gespreksperformance. 
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Tim Duerinck stak samen met Pieter-Jan Maes   GELUID
en een vijftal studenten een soundtasting in elkaar onder het thema ‘geluid’. 

Max Pinckers en Steven Jacobs     HERNEMING
werkten met studenten rond de archiefbeelden van de Mau Mau uprising in 
Kenya die verzameld werden door Pinckers. 

Theatermaker Niko Hafkenscheid    NARRATIEF
deelde zijn documentaire strategie met de studenten en verzamelde, mede onder 
begeleiding van Jasper Delbecke, nieuwe verhalen voor hun eigen narratief. Hun 
creatie Strangers Talk werd gepresenteerd in de Faculteitsbibliotheek van de 
UGent. 

Emma Van Roey      SCULPTUUR
werkte met de studenten aan een nieuwe installatie, Brick House, die bestond uit 
bouwgaas, textiel en wit zand. Hun ‘absurde’ poging om de openingen in het gaas 
te dichten door middel van naald en draad resulteerde in een fascinerende ode 
aan de nutteloosheid. 

Yves Coussement      SYNTAXIS
trok met de studenten de straat op om materiaal te verzamelen voor een 
installatie waarin grijs fungeert als begin- en eindpunt. 

Seppe Gebruers creëerde met Thomas Kint  TOON
en de studenten een muzikale ruimte, waarbij het spanningsveld tussen 
entertainment en affectief leermoment onderzocht werd. 

En ZINK       VERTELLING
creëerde met de studenten een nieuwe Vertelling, namelijk Louche Ledebergse 
Literatuur, vanuit een creatieve TO DO-lijst die de omgeving van Ledeberg 
verkende. 
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In samenwerking met AM/SAND Collective for Conceptual Poetry made Visual 
verzamelt deze bijdrage de sporen van het traject dat Peter Aers, Christel 
Stalpaert, Charlotte Gruber en de studenten Cato de Cort, Florine De Raedt, 
Emma Devos, Sid Hanze, Kato Leten, Siebren Nachtergaele, Laureline Pattyn en 
Victor Vermaerke aflegden tijdens de projectweek DING. 

Sporen van gemaakte afspraken in e-mailverkeer, sporen van verwondering in 
dagboekfragmenten, sporen van resonerende gedachten in citaten en poëzie, 
sporen van bewegingen en ‘bewegenden Dingen’ in foto’s …
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VIJF DAGEN TINGELN* EN DAN -
blijven tingeln een leven lang

JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER INNE

Van: peter aers <>
Datum: vrijdag 15 maart 2019 om 08:46
Aan: Christel Stalpaert <>
Onderwerp: Re: MUSH ROOM

Dag Christel,

Ik vind dit een heel leuke opdracht en zou het heel graag doen. 
Alleen ben ik op 1 april overdag aan het werk met een groep (drug/
alcohol)-verslaafden met Crime and Punishment en op 2 april voor 
Greentrack :-(

3-4-5 april ben ik wel vrij. Moest er daar iets kunnen schuiven zou ik 
heel graag meedoen. 
Ik zou ook op vrijdag 29 maart bij de introductie even kunnen 
aansluiten en hen zo al op maandag/dinsdag een taak meegeven?
Ik begrijp ook dat het moerlijk zou kunnen zijn…

Vele groeten! Peter
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Op 18 mrt. 2019, om 13:43 heeft Christel Stalpaert <> het volgende 
geschreven:

Dag Peter,

Ik ben vrij op 1 en 2 april, dus ik kan zeker de studenten dan te woord 
staan en voorbereiden. 

Als we voor een Parliament of Things zouden gaan, zou ik met hen 
het volgende kunnen doen (of als je al iets anders in gedachten hebt, 
zeg het gerust, ik ben flexibel)

1 april : een introductie + leesopdracht / leesseminarie rond Latour + 
werk van Peter Aers kaderen + de ‘opdracht uiteenzetten’ (Stalpaert)
2 april : een wandeling door Gent, waarbij de studenten ’things’ 
verzamelen waar de stad doorheen spreekt 
3+4+5+ jij neemt de fakkel over voor een Parliament of Things – een 
toonmoment op 5 april behoort tot de mogelijkheden

Wat denk je?
Zitten we hier anders woensdag eens voor samen? Of een andere 
dag? 

Beste groet,
Christel
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‘Peter Aers’, nog nooit van gehoord, maar het zal wel plezant zijn zeker? 
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DAG 1: Ledeberg, maandag 1 april 
2019

ANDERS KIJKEN NAAR DE DINGEN: MET POST-ITS OP 
EEN RAAM
Verbonden aan: 
Building Conversation ‘The Parliament of 
Things’ (Brussels, 2016) & Christel Stalpaert, 
‘Tentacular Thinking in Storied Places. Parliament of 
Things by Peter Aers and Building Conversation.’
Mee[r]denken: 
Bruno Latour Actor-Network Theorie bv. ‘Reassembling 
the Social’ (2005).

I
Alle Dinge, an die ich mich gebe, 
werden reich und geben mich aus. (Rilke 1905)

II 
Misschien zijn alle Dingen wel van tel

Het ding in onszelf te erkennen, 
en alle dingen om ons heen in ogenschouw te nemen 
als zijnde van invloed op elkaar - 
een gevoel van interdependentie met alles om mij heen. 
Ook ikzelf ben 
een ding. Niet louter een subject, 
ingepeperd door een cartesiaans denken, 
! ! zo dominant
in de westerse filosofie. 
! Een subject staat 
hierin boven het object, 
dat dan het ding voorstelt, 
! Maar klopt dit wel? 
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! ! Een hiërarchische verhouding, 
waarbij het subject hoger in de rangorde staat, 
en dan ook het object of het ding 
mag beheersen of temmen. 
! Maar is dit wel te verantwoorden? 

III

Vaak moet ik nadenken over hoe 
de dingen tezamen komen. Het lot. 
Waar we het in die week ook over 
gehad hebben. Een groep kwam 
tezamen. Verschillende meningen 
en verschillende manieren van 
uitleggen, leven en ervaren. Deze 
week gaf plaats voor alles wat er 
op dat moment speelde in ieders 
hoofd en leven. Werd het niet 
uitgesproken dan kon je het linken 
aan iets wat de ander zei of laten 
bruisen in je hoofd en weken later 
nog eens laten oprakelen. 

De relatie tussen mensen is een 
ding. Een groep mensen is een ding. 

Hoe begeven deze dingen zich in de ruimte? Hoe begeeft een persoon 
zich in de ruimte in relatie tot de andere persoon in de ruimte? Hoe 
begeef ik me t.o.v. andere personen in de ruimte van de wereld, de 
mentale ruimte van ons allemaal of gewoon dagdagelijks.

Op het einde werd er gepraat over wat als de week twee weken of langer 
zou duren. Zouden we nog steeds op dezelfde manier luisteren? Of zou 
het luisteren veranderen in gewoon horen, wat we te vaak doen de 
laatste tijd? 
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In an article on Peter Aers and Building 
Conversation, Christel Stalpaert writes: ‘Whereas 
the scientific model of the laboratory installs 
‘a Parliament of Mutes’, treating things as 
instrumental tools or artificial intermediaries 
in a ‘theatre of proof’(Latour 1993, 19), the art 
science worlding of The Parliament of Things 
allows things to emerge as mediators, revealing 
‘their crazy ability to reconstitute the social 
bond’ (Latour 1993, 142). Stalpaert compares the 
thinking-with-things at work in The Parliament of 
Things with Haraway’s concept of tentacular 
thinking. Tentacular thinking does not – as in 
traditional science – pretend to emerge from one 
source of thinking. It is a co-creative thinking-
with-things, a thinking “outside the premises of 
modernist humanist doctrines” (Haraway 177, vn 
26). A myriad of tentacles are needed, with many 
appendages, for the art of tentacular thinking. 
They make ‘attachments and detachments; they make 
cuts and knots; they make a difference’ (Haraway 
31). 
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IV
Langzaam groeit het inzicht dat een ding en een object een ander 
gewicht in de gedachtenschaal werpen. Een object wordt geacht volume 
te hebben, ruimte in te nemen, tastbaar en concreet te zijn, betekenis te 
hebben, waarneembaar te zijn. Een object krijgt doorgaans meer waarde 
toebedeeld, status ook, zoals een kunstwerk.

Iemand merkt op dat een object het gevolg is van een ding. Iemand 
anders vult aan dat een ding nog niet geobjectiveerd is; misschien zelfs 
nog niet ingekapseld in kapitalistische functionaliteit. Levenloos concept, 
gedachte, relatie, … de associaties groeien aan tot een zwerm. Er zit 
beweging in.
Iemand verandert het vraagteken in de vraagzin in een komma en geeft 
daarmee aan dat de vraag een beginpunt is, dat de denkbeweging niet 
stopt. 
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Het is mooi om te zien hoe in het delen van gedachten ons blik steeds 
scherper wordt. Op het moment dat iemand een rode frisbee opmerkt 
buiten, op het dak van een aanpalende woning, de frisbee als DING 
aanwijst, benoemt, opschrijft en als woord naast DING in de zin kleeft, 
wordt voor iedereen de interface van het glas zichtbaar.
Iemand lijnt de horizon af met touw op het raam. 
Het buiten plooit naar binnen.

 

HET BINNEN VAN BUITEN BEWEGEN: WE GAAN 
‘WAYFAREN’
Verbonden aan: Christel Stalpaert, ‘Megalopolitische 
variaties van flânerie. Identiteit als ruimtelijk en 
relationeel gegeven in Megalopolis van Constanza 
Macras’.
Mee[r]denken: 
Tim Ingold wayfaring bv. ‘The Life of Lines’ (2015)

I
De stad is een choreografie van een dagelijks leven en hier kan je in 
meegaan of tegenin gaan. Je kan anders bewegen dan de opgedragen 
choreografie.
De flaneur gaat zich als danser verwijderen uit deze choreografie en gaat 
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het spektakel wat het dagdagelijkse met zich meebrengt observeren. We 
lossen het doel van de dag en laten de dingen op ons afkomen. Abwarten 
und Tee trinken. 

II
As Klee memorably put it, 
the line that develops freely, 
and in its own time, 
‘goes out for a walk’ (Ingold 1961: 105). 

Vandaag heb ik geleerd om mee te dansen met de choreografie van het 
leven. Ik heb mij laten leiden door geuren, kleuren, geluiden... en vond 
rust vanbinnen. 

III
Unlike wayfaring or seafaring, transport is 
destination-oriented. It is not so much a 
development along a way of life as a carrying 
across, from location to location, of people and 
goods, in such a way as to leave their basic 
natures unaffected.(Ingold 1961: 79) 
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Je als een ding in de ruimte van punt a naar een onbestemd ander punt 
te bewegen: puur psycho-geografisch gedreven - 

Het doet denken aan de artistieke strategie van ‘dérivé’ van de 
Situationisten. Ik word geconfronteerd met een innerlijke drang om toch 
doelgericht te wandelen, en mij bijvoorbeeld te laten leiden door 
fixatiepunten, zoals een monument in de wijk, waar mijn blik zich op  richt. 
Of de kerk die ik in de verte te zien krijg. De momenten waarop  het mij 
wel lukt, werken bevrijdend. Een tijdelijke tussenruimte in de wijk, die niet 
ingevuld is door wat “nuttig” zou kunnen zijn voor de sociaal-
economische realiteit, biedt een bepaalde esthetiek die ik omarm. Ik ga 
even zitten en neem de plaats in mij op. Het verrast mij dat een 
onbestemde plaats zoveel schoonheid herbergt. Dat er zoveel mensen 
gewoonweg passeren, zonder een oog te werpen op  dit braakliggend 
terrein, geprangd tussen de ALDI supermarkt en de omringende 
gebouwen (huizen en garageboxen). De ‘urban crack’ biedt een 
verrassende schoonheid, als onverwachte esthetische ontmoeting tijdens 
mijn wandeling.

IV
There is a crack in everything
That’s how the light gets in 
(Leonard Cohen)

V

Door te flirten met de verveling in het rondstruinen wordt de creatieve blik 
aangewakkerd. De diepte van de scherpe blik krijgt ook de breedte van 
de kunstenaarsblik.
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VI

Die ene rode trui, zo eenzaam tussen de vuilniszakken.
Lijkt me die van een kind te zijn, een jongetje, om een of andere reden.
Met opzet bij het afval gedropt of daar onbewust beland?
Hoe je zomaar een trui verliest vraag je je ook af bij het zien van een 
enkele schoen.
Een zwarte trui verlies je makkelijk uit het oog,
In enkele seconden uit het ventje z’n rugzak, of uit mama’s tas.
Maar deze knalrode, oh zo coole trui (met waarschijnlijk een stoere kap) 
kwijtraken?
Misschien is hij er ‘s nachts neergekomen.
Een trui die op zo’n tijdstip van de eigenaar gescheiden wordt, 
Het krijgt onmiddellijk een andere look: haastig en zelfs bijna eng.
Heel wat anders dan een kind dat z’n trui laat slingeren bij het spelen.
Zou de ex-drager weten waar hij ligt? Zou hij gemist worden?
Werd hij wel degelijk expres bij het afval achtergelaten?
De vertrouwde geur die werd meegedragen zal er wel al afgeregend zijn,
Niets wijst nog op een identificatie.
Zal ik hem maar meenemen en een tweede leven geven…
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VI
Eens thuisgekomen zet het mij aan tot verdere reflectie, over mijn eigen 
handelen als ding onder de dingen. Het motiveert mij om de dag nadien 
alle dingen vast te leggen die op  een of andere manier mij blijken tegen 
te werken. Dit levert mij een resem dingen op  die ik gretig vastleg met 
mijn mobiele telefoon. Van (het ontbreken van) mijn zadel van mijn fiets 
die gestolen is, een lekke fietsband, een printer die weigert te printen, 
een “exit”-bordje dat niet goed zichtbaar lijkt omdat het ene touwtje 
losgekomen is en op  die manier wijst op  een deur die een kruis draagt 
dat niet open te maken is. Verwarrend en tegenwerkend…maar ook 
verrijkend om te ervaren dat ik als mens-ding de niet-mens-dingen 
onmogelijk kan controleren en temmen, hoe groot die drang ook zou 
mogen zijn.
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DAG 2: Ledeberg, Dinsdag 2 april 
2019

DE REIS NAAR EEN ANDER BEGINT MET EEN CHECK-
IN

I
Het is nog maar dag twee van deze week 
en ik voel mij als persoon al groeien in deze schakel. 
De positiviteit van de groep geeft een innige energie, 
die ik al een tijd niet meer gevoeld had. 

Ik heb nieuwe mensen leren kennen, 
maar door mij te geven in deze groep, 
ben ik een iemand, die ik al kende 
begonnen nog beter te begrijpen:

mezelf. 

Ik heb antwoorden gekregen op vragen, 
waar ik al een lange tijd naar op zoek was. 
Woorden schieten te kort om te beschrijven 
wat deze ervaring met mij doet. 

En het is nog maar dag twee. 

II

We getuigen van de sporen die wij verzamelden de vorige middag. En de 
sporen zelf getuigen van de intieme band die we opgebouwd hebben met 
de omgeving. De Dingen die onze aandacht trekken, zeggen ook iets 
over onszelf. Er zit merkwaardig genoeg een patroon in de diversiteit. 
Iemand is gefascineerd door scheuren in het oppervlak; kasseien die 
zichtbaar worden onder het asfalt, hout onder afbladderende verf. 
Iemand anders is dan weer gefascineerd door sporen die toegevoegd 
worden aan een oppervlak; een klodder verf, een vuile vlek, een 
schaduw, … Iemand anders wordt geprikkeld door de schemerzone 
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tussen binnen en buiten; affiches op  het glas van een raam, een 
raamgrote foto van de Beatles die het zebrapad lijken over te steken in 
die straat, … Iemand anders voelde de kilte van de ijzeren bank pas 
nadat een vrouw weigerde een gesprek aan te knopen en zich samen 
met haar GSM in een stilzwijgen hulde. Anderen registreerden geluiden 
en oefenden zich in het verschillend luisteren langs beide oren. Nog 
iemand anders liep  uren hetzelfde traject rond de kerk om pas na een 
tijdje te struikelen over een drempel. 

III
Thoeng dzjen, broederschap.

De kerk rond met drie eenzame blaadjes.
Naast het zebrapad durven lopen; het moet niet altijd tussen de lijntjes.
Chaos en frustratie, maar dat is normaal.
Tegenwerken en aantrekken,
Opslokken en uitspuwen.
Kunstenaarsblik ontwaakt,
Toont andere lagen,
Een andere wereld verschijnt tussen twee simpele zuilen.
Een rode paraplu
Een rode frisbee
Een rode trui als aanwijzing op de baan.
Een patroon? Een netwerk? Een verband?
Loslaten om tegemoet te komen, het toeval weet de weg.
Mijmerend naar post-its 
En veelzeggende ogen.
I joined.

IV

Als ik eraan terugdenk, wordt het bijna iets nostalgisch, iets uit een ver 
verleden dat ik niet goed kan plaatsen. Ik weet nog dat we het hadden 
over de kasseien die soms weer boven het asfalt komen te liggen, 
misschien een mooie metafoor voor die schone herinneringen die 
ongetwijfeld jaren later weer naar boven zullen komen, wanneer ik nog 
eens doelloos over de wereld wandel.
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DAG 3: Ledeberg, Woensdag 3 april 
2019

KWETSBAARHEID IN MEZELF EN DE ANDER
Verbonden aan: 
Building Conversation ‘Conversation without 
Words’ (Brussel 2017)

I
In groep  besloten we anderhalf uur in de ruimte een Conversation 
Without Words te voeren. Iedereen kreeg één joker om naar buiten te 
gaan voor een pauze en mocht zelf bepalen deze in te zetten of niet en 
voor hoelang. Ik gebruikte als enige in de groep  mijn joker na ca. 30 
minuten. 
Na ettelijke tevergeefse pogingen om me bij het oogcontact met iemand 
op  mijn gemak te voelen, werd het me allemaal teveel en verliet ik de 
ruimte. 

De dag ervoor had ik in de groep  al eens verteld dat ik mentaal bezwijk 
onder het intens aangestaard worden door één persoon maar ook door 
een volledige groep. De gedachte dat personen alleen met hun 
gedachten naar mij kijken en nadenken en zich vragen stellen, maakt me 
heel onzeker en zwaar ongemakkelijk. 

Ik ging buiten op  de trap zitten en moest me heel hard concentreren op 
mijn ademhaling en het ‘hier en nu zijn’. Het intense alleen zijn met de 
groep  en hun blikken had me helemaal van mijn melk gebracht. Maar nu 
was ik alleen, buiten en kreeg ik er een ongemakkelijkheid bij. How much 
responsibility should we take for a conversation? Desondanks ik het recht 
had op  de joker en ik zelf mocht bepalen hoe lang ik de kamer verliet, zat 
ik met een tweestrijd. Ik wist van mezelf dat, wanneer ik terug naar 
binnen zou gaan, ik opnieuw mijn uiterste best zou moeten doen om me 
op  mijn gemak te doen voelen. Het zou opnieuw onaangenaam worden 
voor mij. Maar waarom, als ik dan toch deze joker had, zou ik mezelf in 
die ongemakkelijke situatie zetten? Ik kon beslissen om tot het einde van 
de Conversation gewoonweg buiten te blijven zitten. 
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Maar het knaagde enorm dat de groep daar binnen een Conversation 
aan het voeren was en dat ik er niet bij was. Verantwoordelijkheid is hier 
misschien niet correct om te gebruiken maar ik voelde me een deel van 
de groep en ik moest wel terug gaan. 

Deze keer probeerde ik me gradueel open te stellen. Ik kwam de kamer 
binnen met een enorme dikke bubbel om me heen: ik focuste me alleen 
op  mezelf. Wanneer ik daarin een kalmte ervoer, ging ik beetje bij beetje 
buiten mij dingen gaan waarnemen. Waar ik zat en hoe ik me voelde. 
Was het koud in de kamer of warm. Wie zat er naast me. Dan ging ik de 
schoenen gaan bekijken. Zo opende ik beetje bij beetje mijn bubbel en 
kon ik aan het einde van de Conversation lang in de ogen van een meisje 
uit de groep kijken. 
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II
Het gaat voor mij om een schoonheid en fragiliteit van verbindingen aan 
te gaan. De ervaring heeft iets heel fysiek en affectief: De fysieke afstand 
aftoetsen ten opzichte van anderen. Blikken uitwisselen, en elkaars blik 
lezen om in verbinding te treden met elkaar. Niet woorden, maar 
expressieve uitdrukkingen en uitwisselingen blijken essentieel. De 
aanblik van de Ander biedt de mogelijkheid tot empathie en erkenning 
van elkaars kwetsbaarheid. 

De vreselijke ongemakkelijkheid die dit in eerste instantie teweeg brengt 
is opmerkelijk. De eerste minuten ben ik vooral bezig met ieders blik af te 
gaan, bijna fanatiek om een soort veiligheid af te bakenen. Vervolgens 
raak ik geobsedeerd door mijn eigen houding en mijn eigen ademhaling: 
adem ik niet te luid? Adem ik niet te snel? Zit ik niet vreemd op mijn 
stoel?

III
Super ongemakkelijk en stresserend op sommige momenten, maar 
eigenlijk ook heel veilig en rustgevend op de een of andere manier. Je 
kijkt elkaar aan, je ontwijkt elkaar, je draait je om, je gaat liggen, het zegt 
allemaal iets en toch hoor je niets. Sprekende stilte. 
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Het deed me nadenken.
Of al die loze woorden soms nodig zijn om iemand te vertellen hoe je je 
voelt?
Gewoon twee starende ogen en alles daarrond een waas. 
Dat is misschien een van de intiemste dingen die ik ooit heb gedaan. Als 
er iets is dat ik nog eens opnieuw zou willen doen dan is het dat, maar 
dan niet voor twee uur, echt voor vijf uur, of misschien gewoon een hele 
dag.

IV
Het gevoel dat er iets in me vrijkomt
                                                                    een gedachte
                                                                    een aanwezigheid
                                                                    een rust 
rust die ik nog nooit eerder voelde, kalmte rondom elke vezel en elk 
spiertje, zoals wind rondom een tak cirkelt zo heb jij mijn spieren hun 
eigen weg laten gaan                    kronkelend vonden ze een weg

de rust overweldigede mijn lichaam     mmmmmh

iemand lachte, iedereen lachte  
                                                      ongemakkelijkheid overheerst, aan wat 
dacht iedereen? 

ik dacht aan niks, kan dat, kan je aan niks denken? of is dit onmogelijk ik 
hoop van niet ik wil dat dit kan besef je dat je nu ook aan het denken 
bent, als je aan niks denkt word je daar ongemakkelijk van, zo zijn we, ik 
denk ook aan één stuk door ik kan niet meer stoppen OKE WORD 
TERUG KALM ga op zoek, zit je goed? Ja? top 
                     kijk terug in de ogen van de anderen en probeer niets te 
doen enkel jijzelf met acht anderen laat het gebeuren.

laat het toe.

we keken elkaar in de ogen, ik voelde me onrustig, ogen staren me aan 
niet enkel de twee voor me, ook zeven paar andere, voelde me bekeken, 
moet ik dit verbreken en wegkijken? 
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er gebeurt iets         

                                mijn kaken ontspannen dan mijn vingertoppen 
vervolgens mijn voeten 
                                wauw dit had ik niet verwacht, er zit een liedje in mijn 
hoofd waardoor ik 
                                glimlach.

we zitten in een staat dat we hier uren mee kunnen doorgaan, hoe 
verbreek je dit moment? niet? wel? nu? 
iemand liep om water, in plaats van te kijken naar die persoon blijven we 
staren, dit is nog niet gedaan beslisten we beiden

                                

                                                 we glimlachten en keken rustig weg.

V
Het was alsof ik alles zei
Wat ik eigenlijk niet zei
Want dat was het ook, ik zei niets
Althans niet met woorden

Ontwijken leek de eerste stap
Wat oninteressant leek, bleek fascinerend te zijn
Hoe kon ik die betonnen vloer nu interessanter vinden dan diegene 
tegenover mij?

Ik keek rond 
Blikken staarden me aan
Ze keken weg en weer terug 
Het leek wel één grote pingpong van blikken
Wanneer ik contact zocht, duurde dat niet lang
Het was alsof je elkaar in de supermarkt tegenkwam, 
maar niet verder dan ‘hey, alles goed?’ geraakte
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Toch wou ik absoluut de conversatie aangaan
Naarmate het gesprek vorderde, werd de conversatie langer
De conversaties werden zo nu en dan wel eens een confrontatie
Het gesprek zonder woorden vertelde me meer dan het Woord
De stilte vulde alle spaties op die woorden van elkaar ontbinden 
Ik voelde me verbonden 
Met diegene naast, tegenover en achter me, 
met de blik van de ander, 
het gelach en het gestaar, 
de onwennigheid en de spaties,
met hem en met haar, met elkaar

Het was alsof ik alles zei
Wat ik eigenlijk niet zei
Want dat was het ook, ik zei niets
Althans niet met woorden
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DAG 4: Ledeberg, Donderdag 4 
april 2019

STEM GEVEN AAN 
DINGEN
Verbonden aan: 
Building Conversation 
‘Parliament of Things’ 
& ‘Crime and 
Punishment’ (Gent 2018)

Mee[r]denken: 
Bruno Latour Actor-
Network Theorie bv. 
‘Reassembling the 
Social’ (2005)

I
Iedereen bracht een Ding mee 
dat je ‘iets’ zegt. Iemand bracht 
Dingen mee waar je niets mee 
durft te doen, omdat ze een 
grote emotionele waarde 
hebben. Iemand anders bracht 
dingen mee die irriteren; een 
elastiekje dat te kort is om vier 
keer om je paardenstaart te 

doen, maar te lang om drie keer om je paardenstaart te doen, enz. 
Iemand anders bracht dingen mee die niet meer functioneren, maar waar 
je toch geen afstand kan van doen, om verschillende redenen, zoals; een 
spreuk die in deze tijden een beetje belachelijk geworden is, een horloge 
dat nooit meer opgewonden is sinds de dood van de eigenaar, en dat 
steevast blijft staan op vier na zes.
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Kunnen we dingen loskoppelen van de betekenis, die we daarop hebben 
geplakt? Kunnen deze dingen instaan voor andere dingen? En kunnen 
wij de dingen laten praten? 
Kunnen we luisteren naar hun interesses buiten hun betekenis voor en 
door onszelf?

II
There are no more naked truths, but there are no 
more naked citizens, either. The mediators have the 
whole space to themselves. The Enlightenment has a 
dwelling place at last. Natures are present, but 
with their representatives, scientists who speak in 
their name. Societies are present, but with the 
objects that have been serving as their ballast 
from time immortal. Let one of the representatives 
talk, for instance, about the ozone hole, another 
represent the Monsanto chemical industry, another 
the voters from New Hampshire, a fifth the 
meteorology of the polar regions; let still another 
speak in the name of the State, what does it 
matter, so long as they are all taking about the 
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same thing, about a quasi-object they have all 
created, the object-discourse-nature-society whose 
new properties astound us and whose network extends 
from my refrigerator to the Antarctic by way of 
chemistry, law, the State, the economy, and 
satellites. The imbroglios and networks that had no 
place now have the whole place to themselves. They 
are the ones that have to be represented; it is 
around them that a Parliament of Things gathers 
henceforth. (Latour 1993, 144)

Volgens de Maori in Nieuw-Zeeland is een land geen 
bezit, en kan men er enkel een relatie mee hebben. 
De rivier is een rechtspersoon met zes voogden. Als 
er iets staat te gebeuren omtrent de rivier worden 
deze personen geconsulteerd. (Peter Aers)

263



Parliament of Things
Moet de Leie een rechtspersoon worden? 

Hieraan namen deel:
Woonboten
Oeverstenen langs het jaagpad
Regendruppel in wolken
Regendruppel in water
Fauna & flora
(Menselijk) afval in de Leie
Tijd
Schilderijtje van Valerius De Saedeleer dat een stukje van de Leie 
afbeeldt
Stroming
Klimaat
Geografie / cartografie
Zwemplezier

Nota: Het klimaat was te laat. 

III

I watch the sun go down 
like everyone of us
I'm hoping that the dawn 
will bring a sign

A better place 
for those who will come 
after us
this time

I'm just a dreamer, 
I dream my life away
I'm just a dreamer, 
who dreams of better days 
(Ozzy Osbourne)
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IV
Op een manier omgaan met de dingen die in de eerste plaats misschien 
niet evident lijkt. Wie houdt zich nu in hemelsnaam bezig met het 
beslissen of de Leie al dan niet een rechtspersoon moet worden?

Aan de hand van het lot, een aansteker en een pak zakdoekjes nagaan 
hoe het nu precies zit met Michael Jackson? 

Met schuld, met het spektakel, de rijkdom, het concept van de leugen, de 
dubbele idolatrie, het feit dat hij nu dood is en - met de slachtoffers, die 
blijven; 
praten en zwijgen. 
Hoe het voelde voor hen, blijkbaar totaal uitwisselbaar te zijn.  

Het lijkt misschien dwaas, maar ik moet toegeven dat het soms 
makkelijker was om mijn stem te verlenen aan een voorwerp dan ze zelf 
te moeten gebruiken.
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DAG 5: Ledeberg, Vrijdag 5 april 
2019

RUIMTE VOOR MEERSTEMMIGHEID IN HET GEDEELDE
Verbonden aan: 
Building Conversation ‘The Agonistic Conversation’ & 
‘Samen denken - een experiment’
Mee[r]denken: 
David Bohm, ‘On Dialogue’ (2004) 

I
We organiseren ‘samen denken – een experiment’ of een ‘free flowing 
dialogue’, geïnspireerd door fysicus David Bohm voor een groep die nu 
meer dan verdubbeld is met bezoekers: rond de twintig onbekende 
gezichten. We nodigen hen uit om vrij te spreken, wars van politieke 
correctheid en sociale wenselijke uitspraken en dito gedachten. Dus: 
onmiddellijk in de groep gooien wat we op een bepaald moment denken 

en voelen, en ons hier niet laat 
beheersen door wat al dan niet zou 
mogen worden gezegd in een 
“reguliere” communicatieve 
situatie.

Dit lokt (h)erkenning uit bij mezelf. 
Ik word geconfronteerd met de vele 
momenten waarop  ik niet helemaal 
durf te zeggen tegen de Ander wat 
i k o p  d a t m o m e n t d e n k . 
Tege l i j ke r t i j d voe l t he t ne t 
bevrijdend aan als die mogelijkheid 
wordt gecreëerd om dit wel te 
kunnen doen. Mogelijks ontstaat er 
o p  d i e m a n i e r e e n v e e l 
a u t h e n t i e k e r e v o r m v a n 
communicatie? 
Misschien zorgt dit ook voor een 
andere vorm van connectie? 
O p v a l l e n d i s d a t d e 
tegensprekelijkheid hier centraal 
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komt te staan, en er op  die manier er echt sprake kan zijn van een 
publieke sfeer die wordt gecreëerd. Waar dit eigenlijk de functie is van 
politiek, voelt het niet meer zo vertrouwd aan dat dit werkelijk mogelijk is 
in conversaties, aangezien de actuele politiek ook niet meer een ruimte 
voor dissensus is, maar veeleer een consensuspolitiek is geworden. 
De performatief gevormde ruimte lijkt daarentegen wel de mogelijkheid te 
bieden voor meerstemmigheid of pluraliteit, als de condition humaine bij 
uitstek. Het voelt zowel bevrijdend als emanciperend aan, dat er een safe 
space kan worden gemaakt (hoewel, of net omdat de deur op  slot is), ‘to 
agree to disagree’, en op  die manier ruimte wordt gemaakt om vrij te 
spreken en te interageren met elkaar. 

II
The way we speak changes the future we create.
(Building Conversation)

III
Zich als ding begeven in de ruimte

Zintuiglijke gewaarwording opbouwen

Zien in plaats van kijken

Zijn in dit universum van tijd, ruimte en dingen
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IV
Ik twijfel aan mijn veralgemeningen. (Peter Aers)
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*

Herkunft:

Rückbildung aus dem Substantiv Tingeltangel[1]

Oberbegriffe:

[1] auftreten

[2] umherziehen

spazieren · (einmal) an die frische Luft gehen · 

ziellos (einen) Bummel machen · ... tingeln · 

tuckern · gondeln (ugs.) · ... durch die Gegend 

(streifen)

Beispiele:

[1] Die Laienschauspielgruppe tingelte durchs ganze 

Land.

[1] Sie tingelte in den ihren Anfangsjahren durch 

ganz Europa.
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