
Een huiskamer in openlucht 
 

Ik keek op de klok en van de klok naar de mensen, van de mensen naar de 

kunstenaar en dan terug op de klok. Het was een tick die ik de hele dag opvoerde. 

Zenuwachtig doen, meelevend nerveus met de start van elke performance. Alles 

hield ik in het oog, elk detail, twijfelde mee, improviseerde mee. The Living Room XL 

organiseren is als springen in een zwart gat. Omdat alles nieuw is en enkel op dat 

moment bij elkaar komt, is het onmogelijk verwachtingen realistisch bij te stellen. De 

12 uur durende happening duurde voor mij zo kort als vuurwerk. Eerst de sissende 

start, dan de smalle slanke pijl die omhoogschiet en uiteindelijk uitéénspat in een 

spektakel van vonken en kleuren. Het ging zo snel dat ik mezelf betrapte meer naar 

de rook te kijken die de vuurster in de lucht achterliet, dan naar het eigenlijke 

spektakel. In de scherpe geur van de langzaam optrekkende rook schrijf ik mijn 

getuigenis. Ik besef de onmogelijkheid van deze opdracht. Als organisator kon ik niet 

elke performance absorberen zoals de toeschouwer, maar was de hele dag bezig 

met andere zaken. Deze getuigenis leest ook eerder als een herinnering, want 

ondertussen is The Living Room XL bijna een half jaar geleden. Dit verhaal lijkt op de 

zwartgeblakerde en natgeregende overblijfselen van de vuurpijl. Wanneer ik ze 

probeer op te rapen, valt ze uit elkaar.  

 

Ik was er telkens bij toen de kunstenaar de arena binnenstapte. In de keuken die als 

backstage diende zie ik hoe hij zweet, bezweringen prevelt, bijna een kruisje slaat. 

Een ander zie ik met tekst in de hand op mijn bureau repeteren. Een derde zit met 

zijn companen gezapig een biertje te drinken, relaxed. Hij is het gewend om op te 

treden en weet wat hij doet. Er is lef nodig om in een rumoerig en chaotisch 

openluchtcafé bloednuchter alle aandacht naar zich toe te trekken. Je eigent je een 

gedeeld moment toe en eist dat iedereen naar jouw kijkt. Op het moment waarop alle 

blikken zich op jou richten, wordt het stil. Ik zie hoe hij voor de laatste keer zijn 

klamme handen aan zijn schort afveegt, een sigaret opsteekt en naar buiten stapt, 

het volle zonlicht in. Ik zie hoe zij voor de spiegel staat en wacht tot de muziek 

begint. Veertien keer zie ik hoe iemand zijn moment grijpt. In de eenvoud van 

gebaren, het vastnemen van een muziekinstrument, het aanzetten van geluid, zie ik 

de gespannen energie, gefocust, doelgericht, een stuwende alertheid. Hij en hij 

alleen weet wat er gaat gebeuren. Het publiek weet niets.  



In die stilte voor het begin sluimert een verslaving. Hij staat daar, alleen en beseft nu 

dat elk gebaar en elk woord gezien wordt. Een honderdkoppige machine zuigt ze op, 

telt ze bij elkaar om er dan betekenis aan te geven. Honderd verschillende 

interpretaties, ingegeven door details waarvan we nooit zelfs het bestaan van zullen 

weten en men zelfs niet beseft dat zij een invloed hebben over hoe de performance 

binnenkomt.  

 

Ik zie hoe sommigen kijken, denken, categoriseren. Ik zie mensen die zich 

verstoppen achter hun camera, anderen die hun telefoon niet kunnen gerust laten of 

stil kunnen zitten. En dan zie ik iemand die onafgebroken kijkt, kijkt en opslaat. 

Straks, wanneer het gedaan is, komt de verwerking. 

Dit is de persoon die ik wil bereiken. In gedachten zie ik hem naar huis gaan, 

misschien mijmerend een biertje open trekken, en stilstaan bij wat hij heeft gezien. Ik 

hoop dan dat het beeld hem af en toe nog eens bezoekt, misschien wanneer hij zijn 

jas uit de wasmachine haalt en verrast merkt dat de kleurpigmentspatten van de 

performance niet meer uit zijn kleren zullen raken. Vraag me niet hoe, maar ik zie 

hoe hij over een jaar nog eens aan dit moment denkt. Misschien wanneer hij, bij de 

volgende zomer, zijn jas terug uit de kast haalt en de gele vlekjes terug opmerkt.  
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