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Alleen maar
witte mensen

Z
aterdag kreeg de progressieve witte man van mid-
delbare leeftijd in deze krant een lelijke trap tus-
sen de benen van vier zwarte vrouwen die hij
waarschijnlijk niet had zien aankomen. Ze wer-
den geïnterviewd omdat ze op sociale media age-
ren tegen het ‘vanzelfsprekende uitgangspunt’

dat in de Nederlandse samenleving ‘w it’ de standaard is.
„Het is fascinerend te merken te merken hoe kwaad mensen
worden van een zwarte vrouw met een mening”, zei T ro uw-
journaliste Seada Nourhussen.
Zo opmerkelijk was dat nou ook weer niet met meningen als
die van de Turks-Koerdisch-Nederlandse onderwijzeres Arzu
Aslan, die overigens eerder ‘w it’ dan ‘zwart’ oogde en die ach-
ter de aanwezigheid van een doosje huidkleurige schmink op
haar school al kwaadaardige bedoelingen zoekt.
„Ik ruik ze”, zei Arzu Aslan. „Witte mannen van rond de vijf-
tig jaar, vaak linksig, met als handelsmerk antiracisme en
anti-islamofobie. Ik heb tien keer liever een diehard rac ist.”
Even later zegt ze: „Witte mannen, je moet ze bréken. Je moet
laten zien dat je niet van ze onder de indruk bent.”
Progressieve witte mannen van middelbare leeftijd ruiken
inderdaad, wist ik uit ervaring. Met fotograaf Jan Dirk van der

Burg kwam ik ze regelmatig tegen
als we voor een rubriek in het tijd-
schrift O n e Wo rl d (‘Mondiaal den-
ken, groen doen’) op pad gingen. We
wisten heus wel dat het dan de
opdracht was om van de opgegeven
bijeenkomsten een zo kleurrijk
mogelijk verslag te brouwen, maar
hoe graag de organisatoren het ook
anders zouden zien: zwarter dan wit
konden we het vaak niet maken.
Zaterdagmiddag bijvoorbeeld ston-
den we bij een loods in een
Utrechtse buitenwijk, voor een ver-

slag over een bijeenkomst tegen voedselverspilling. Liefheb-
bers konden er tegen betaling een linnen tasje laten vullen
met vijf kilo gekneusd fruit en ander groenvoer.
De openingshandeling werd verricht door een witte man in
een wortelpak. Hij knipte een lint door waarna tientallen
witte mensen naar binnen renden om hun tasjes te vullen
met appels, peren en wortels.
Nul zwarte mensen.
„Als dat is wat u opvalt gooien we het in het volgende over-
leg”, zei een witte man van middelbare leeftijd die achter een
tafeltje gezonde smoothies maakte. Hoe meer gekneusde
m a ngo’s en peren hij in de blender propte hoe bozer hij werd
over de suggestieve vraag.
„Het heeft hier wel een multiculturele bedoeling.”
Even later ging hij voor ons op zoek naar iemand, een zwart
mens dachten we dan, die dat zou kunnen bewijzen. Toen hij
met lege handen terugkwam zei hij dat hij zich normaliter
graag liet citeren, maar dat hij de antwoorden op de niet
(gekneusd-)fruit-gerelateerde vragen geschrapt wilde zien.
Arzu Aslan zou hem ter plekke ‘ge b ro ke n’ hebben. Dat vond
ik overdreven, maar medelijden had ik wel.

Marcel van Roosmalen heeft op deze plek een
wisselcolumn met Ellen Deckwitz

Uit ervaring wist
ik dat progressieve
witte mannen
inderdaad ruiken

G edachten aan de dagelijkse din-
gen moet je even opzij zetten.
Maar dat gaat vanzelf. De instal-
laties van kunstenaar Mark
Bischof zijn wat dat betreft
wonderlijke meditatiemachi-

nes. Tandwielen draaien, assen raspen. Een
reuzenwiel van walnoothout draait langzaam,
glazen knikkers met een diameter van 25 mm
glijden over 500 meter messing rails, verbogen
tot een reuzenkluwen. Tijd is in deze kosmos
geen moderne tijd. Er bestaat geen haast. Pas
als het 80 kilo zware gewicht dat de aandrijfas
in gang zet na 37 minuten op de grond landt,
komt de installatie tot stilstand. De laatste ver-
rassing is je eigen reactie: na ontzag en verwon-
dering moet je er ook om lachen. Het is een
aanstekelijk idee dat een apparaat dat zo intens
complex en ingenieus is, geen enkele functie
vervult. Triomf van de nutteloosheid.

Ziehier: de ‘M a r k ro ko s m o s ’, ondanks zijn ka-
mervullende ómvang niet de grootste ‘ro l l i ng
ball sculpture’ ter wereld, maar wel de aller-
mooiste. Een gesimplificeerde replica ervan is
te zien in de Hollywood-film Fracture ( 2 0 07 ) ,
als symbolisch hobbyobject van Anthony
Hopkins in zijn zoveelste rol als psychopaat. „De
regisseur wilde de ‘M a r k ro ko s m o s ’ naar Los An-
geles halen”, zegt Bischof. „Maar dat moest alle-
maal binnen zes weken en ik durfde dat niet aan.
Ik was bang dat ik meer tijd nodig had voor af- en
opbouw, dat er iets zou beschadigen.”

Die vrees bleek later gegrond: toen de instal-
latie in 2012 wél werd verplaatst voor expositie
in museum Phaeno in Wolfsburg (het über-
Nemo van Duitsland), duurden afbouw, trans-
port en opbouw negen maanden – net zo lang
als de hele tentoonstelling.

Een inklapbare cellostoel
Mark Bischof (Duisburg, 1958) studeerde tus-
sen zijn twintigste en dertigste cello in Bremen
en Amsterdam. „Ik ben er te laat serieus in ge-
worden, maar het ideaal – mijzelf via de muziek
en mijn instrument een stem te kunnen geven –
ben ik vrij dicht genaderd”, zegt hij. „Muziek is
nog steeds mijn belangrijkste liefde binnen de
kunsten, ik geef nog met plezier celloles. Maar
als musicus voelde ik me ook beperkt. Ik wilde
niet alleen andermans vondsten reproduceren,
maar ook eigen ideeën ontwikkelen. En ik
werkte altijd al graag met mijn handen.”

Zo ontstonden zijn eerste objecten. Een ver-
nuftige, tot aktetas inklapbare cellostoel en
dito schildersezel. Een dubbelzijdig houten

bankje dat je graag cadeau zou doen aan echte-
lieden met een sleets huwelijk: je zit zij aan zij –
maar kijkt niet dezelfde kant op. Een klarinet-
koffer met houten combinatieslot. Gemene de-
ler: de liefde voor materiaal en constructie. In-
legwerk met meer soorten tropisch hardhout,
geheime vakjes die openklappen nadat houten
veertjes handmatig zijn omgezet.

Van daar is de weg naar de eerste installatie
‘The Invention’ (1996) niet zo groot meer.
Daarin heeft Bischofs fascinatie voor beweging
nog een concreet middelpunt: een theepotje
schenkt, heen en weer, thee uit een tuit. Die be-
weging wordt gestuurd door rollende kogels
van glas en messing. Eigen aan deze en ook
Bischofs latere installaties is de ver doorge-
voerde esthetiek. Handgepolijst messing, hoe-
pels van talloze lagen handmatig verlijmd, geo-
lied walnoothout. „De materiaalkeuze is ook
deels praktisch”, zegt Bischof. „Ik ben autodi-
dact; zachte metalen zijn gemakkelijk te be-
werken. En hardhout laat slanke constructies
toe en is heel glad af te werken, wat handig is
voor machines die waterpas moeten zijn.”

De schoonheid van zijn werk en het perfectio-
nisme zijn geen bijkomstigheid, benadrukt hij.
„Ik had lang celloles van Russische leraren, hun
compromisloze toewijding was heel vormend.
Afwerking was alles; toon, intonatie, vorm.
Werken aan een kinetische installatie eist een
andersoortige inspanning, maar de ernst en de
toewijding zijn in wezen dezelfde.” Maar daar
houdt de parallel met muziek voor Bischof op.
Dat zijn objecten door het getik en gezoef van de
rollende glazen kogels zich ook als John Cagei-
aanse toevalsmuziek laten beleven? Een bij-
komstigheid. Al zijn er natuurlijk verwanten
tussen de parameters van kinetische kunst ver-
sus muziek. Zonder thematiek, structuur, vorm,
beweging, ritme en proportie ben je nergens.

Naast kleinere werken en voorstudies zijn
Bischofs grote installaties – de ‘M a r k ro ko s m o s ’
en ‘Opus 212’ met zijn traag over een cirkel
klimmende glazen bol en onverwachte finale
(een ejaculaat van ontelbare miniknikkers) – te
bezichtigen in zijn atelier. Ze doen denken aan
achttiende-eeuwse machines; (toren-)klokken,
mechanische muziekinstrumenten of, zo vult
hij zelf aan, het planetarium van Eise Eisinga in
Franeker. In elk geval heeft zijn werk met de
veelal ruige chaos van Jean Tinguely (1925-
1991), de bekendste kinetische kunstenaar, vol-
gens Bischof niets van doen. „De uitgangspun-
ten van Eisinga en Tingueley waren anders dan
de mijne”, zegt hij. „Tinguely had een antenne
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voor de thema’s van zijn tijd; zijn machines zijn
vaak provocatieve commentaren. Eisinga wilde
de rotaties van de aarde en de planeten inzich-
telijk maken en mensen ervan overtuigen dat
de wereld niet zou vergaan. Mij drijft vooral
nieuwsgierigheid. Hoe zal het er aan het einde
uit komen te zien?”

Nachtmerries van alles wat mislukte
Bischof heeft er schik in als mensen gelukkig
worden van zijn werk. Zelf, zegt hij, gaat hij
óók elke dag met plezier naar zijn atelier, dat
pal om de hoek is van het piepkleine apparte-
mentje waarin hij woont, twee dagen per week
zijn cellolessen geeft en af en toe samenleeft
met zijn vriendin, altvioliste te Berlijn. Dat
meet 30 vierkante meter: zijn werk zou er met
geen mogelijkheid inpassen.

Maar er is ook wel om de ‘M a r k ro ko s m o s ’ ge -
huild en krijgt af en toe iemand de zenuwen
van het idee dat één man zoiets zes jaar lang in
een kelder zit te bedenken en te bouwen – w at
eens te meer navoelbaar is als je weet dat alle
maten en proporties binnen het werk voor de
lol van de beperking ook nog zoveel mogelijk
berusten op priemgetallen.

„Natuurlijk heb ik me ook vaak afgevraagd:

waarom moet dit? Ik had nachtmerries van al-
les wat mislukte – en dat was veel. Het werk be-
gint met de bekoring van een universum
waarin je zelf alle parameters bepaalt, maar die
vrijheid wordt door de praktijk ingeperkt. Het
resultaat is doordacht en onbevattelijk tegelij-
kertijd. Van sommige toevalligheden of botsin-
gen in de ‘M a r k ro ko s m o s ’ weet ik dat ze kun-
nen ontstaan, maar ik heb ze nog nooit gezien.
En zal dat misschien ook nooit.”

Soms vallen er knikkers uit de baan. Dan
raapt Bischof die kalm op en legt ze terug. „Ik
heb niet alle missers kunnen uitsluiten. De ma-
chine berust op toevalsprincipes, het aantal
mogelijkheden is me ver boven het hoofd ge-
groeid. Maar dat vind ik niet erg. Bij alle effici-
ency die ons omringt, zijn onvoorspelbaarheid
en feilbaarheid misschien wel onderdeel van
de charme. Hier is ontsporen toegestaan.”

Zijn ideale toeschouwer? „Die kijkt, heeft zo
zijn particuliere associaties en is bereid daar-
over in gesprek te gaan. Waarom worden men-
sen geraakt door kinetische installaties?
Waarom gaan we naar concerten en voorstel-
lingen? Ik vraag me dat regelmatig af. En dan is
het antwoord: omdat we mensen zijn, en eten,
slapen en vrijen niet volstaan voor een gevoel

O nvo o rs p e l b a a r h e i dis onderdeelvan de charme.Hier is o n t s p o re ntoegestaan

The Invention (1996) is de
eerste installatie van kine-
tisch kunstenaar Mark
Bischof. Knikkers zetten de
beweging van de theepot
in gang. Alles heeft een
functie. De eikelvorm van
de gewichtjes is geënt op
de dop van de theepot.
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van volledigheid. We wíllen ons verbazen. Ont-
roerd worden, een constructie bewonderen
waarvan het achterliggende idee zich niet op
het eerste gezicht ontsluit.”

Maar is het kunst?
De werken van Bischof roepen ook praktische
vragen op. Aan de oppervlakte roeren zich de
gebruikelijke kunstenaarsissues; geldnood, de
behoefte gezien te worden. Subsidie? „Vaak ge-
probeerd, nooit gelukt.” Objecten waarin gla-
zen kogels ofwel knikkers de hoofdrol spelen?
Is dat überhaupt kunst? De materialen, mes-
sing en hardhout, zijn ook al verdacht: ouder-
wets, luxe en milieutechnisch onverantwoord –
al komt het meeste hout gewoon van de sloop.
Laatste redmiddel: exposities om je cv mee te
stutten. In Bischofs eigen woorden is zijn score
ook op dat front ,,uiterst matig”. Musea zijn
niet happig op kinetische installaties; naast de
bewerkelijkheid van het verplaatsen van de ap-
paraten is er nog de slijtagegevoeligheid; de ba-
nen moeten af en toe met een staalwolletje
worden geaaid om soepel te blijven lopen. En
ze zijn alle totaal mechanisch, dus moeten
handmatig worden aangezwengeld en bediend
– wat instructie vereist. „Eén mecenas”, zegt
hij. „Daar heb ik lang op gehoopt.” Maar een
museum voor Kinetische Kunst is er niet in Ne-
derland en plannen voor een expositieruimte
in het negentiende-eeuwse monument boven
zijn atelier ketsten af, net als die voor een pavil-

joen in Dordrecht. Bischof: „Ik ben een huiche-
laar als ik zeg dat ik vrij ben van frustratie. Maar
na alle pogingen moest ik ook concluderen: ik
ben geen makelaar, museumdirecteur of fond-
senwerver. Ik hoor hier in mijn atelier te zitten,
ideeën te ontwikkelen en apparaten te bou-
we n .” Lachend: „Alleen blijft dan knagen dat ik
óók graag wil dat mijn werk wordt gezien.”

Bischof koos voorlopig voor een uitgebeend,
pragmatisch scenario. Zijn installaties zijn te
bezichtigen in het atelier. Er zijn een stichting
en een vriendenkring opgericht. Een website,
met video’s van de banen in werking, en een
ticketportal. De revenuen van de Hollywood-
film en van de bouw van een in het Guinness
Book of Records vermelde kogelklok voor een
luxe Zwitsers warenhuis: op. Hij maakt een
armgebaar naar een rekje met ansichtkaarten:
„Experts zeggen: zelfredzaamheid helpt om
sponsors aan te trekken.”

Maar wie zijn banen live aan het werk ziet
denkt: hier klopt iets niet. De ‘M a r k ro ko s m o s ’
en de ‘Opus 212’ moeten een museum in. Op-
dat ze door meer dan vijftig mensen per maand
worden gezien. En opdat Bischof weer ruimte
heeft om ongestoord te sleutelen aan de vol-
gende raadselachtige installatie die je doet la-
chen als een kind zonder dat je snapt waarom.

De werken van Bischof zijn in werking te zien tijdens
rondleidingen door zijn atelier op 14 en 22/11, 6 en
12/12. Info en res.: www.markbischof.com

FOTO VAN DE WEEK

Arjen van Veelen schrijft wekelijks over een nieuwsfoto. Vandaag: diversiteit in de praktijk, in Canada.

De witte man die diversiteit sexy maakte
Door onze medewerker
Arjen van Veelen

Z elden komt er een politicus zo sexy
als Justin Trudeau (43), de nieuwe
premier van Canada. Hier zien we
hem na afloop van een bokswed-

strijd, terwijl hij zijn vrouw kust, tv-presen-
tatrice Sophie Grégoire (40). Op zijn linker-
arm een tribal-tatoeage, het design van een
inheemse Canadese kunstenaar. Boksen is
slechts een van z’n hobby’s, naast yoga,
snowboarden en hasjroken. Zelfs zijn beleid
is cool. Zo wil hij 25.000 Syrische vluchtelin-
gen opnemen en marihuana legaliseren. Hij
twitterde trots dat hij een ‘fe m i n i s t ’ is.
Maar de echte klapper kwam toen hij woens-
dag zijn kabinet presenteerde. Daar was iets
geks mee: het was heel normaal samenge-
steld, precies representatief. Zo bestaat de
helft uit vrouwen, en niet op lullige posten,
maar ook Justitie enzo. Ook is zijn team een
en al regenboogpiet, met een Inuit-minister;
diverse aboriginals en Sikhs, een vo o r m a l i g
vluchteling uit Afghanistan. De groepsfoto is
bijna een parodie op diversiteitsbeleid: met
een rolstoeler; een uitgesproken homo; een
ex-astronaut; een ex-gevangene; een para-
lympische zwemmer, een blinde jurist, een
ooit van terrorisme verdachte buschauffeur.
Alleen de transgender ontbreekt, verder kan
iedere Canadees zichzelf opeens herkennen

in de politiek. Alsof het de brede cast van
Love Actually is – inclusief Hugh Grant, in de
persoon van premier Trudeau zelf natuurlijk.
Maar het was geen film of droom, het was
echt. Ik knipperde met de ogen van zoveel
geconcretiseerd idealisme. Het mooiste was
zijn antwoord op de vraag van een journalist
waarom hij dit allemaal deed, een represen-
tatief kabinet: ‘Omdat het 2015 is’. Punt.
Trudeau is even selfie-verslaafd als Kim Kar-
dashian, las ik in een Canadese krant. Zijn
blote bast is even vaak gefotografeerd als die
van Poetin, want hij stuurt alerts aan de pers
als hij gaat boksen of kanoën. Doet hij alles
voor het beeld? Vast. Maar het netto resultaat
is het meest diverse kabinet uit de historie
van Canada. Zo maakt ‘mooiboy ’ Trudeau di-
versiteitsbeleid sexy en uitvoerbaar tegelijk.
Bij ons is diversiteit iets van vermoeid zuch-
tende commissies. Ook in Nederland wordt
diversiteit sexy, maar vooralsnog meer als li-
festyle. Ons kabinet telt een handjevol vrou-
wen en nul niet-witten. Kleurtjes zijn leuk
voor voetbalteams en de ABN- of Shell-werk-
vloer. Marihuana is bij ons wel gelegaliseerd,
maar dat ontneemt soms het zicht op onze
overige achterlijkheid: we scouten onze Jus-
titieministers nog het liefst bij Minerva.
Hoe zou die achterstand komen? Deels na-
tuurlijk omdat we houden van polderen. Bij
polderen horen circuits. En bij circuits horen
smoesjes (‘we kiezen op kwaliteit, niet op

sekse of kleur’). Intussen werd het 2015.
Maar het komt ook door onze activisten. Ik
bedoel dan activisten die beweren dat je
eerst slachtoffer moet zijn, voordat je slacht-
offers kunt helpen. Zaterdag bracht N RC een
prominent profiel van een groep vrouwen
die strijden tegen de witte man als d e fa u l t
s e tt i n g voor machtsposities. Een uitstekende
missie. Maar een opmerkelijke tactiek. In de

interviews kreeg filmmaker Sunny Bergman
kritiek: omdat ze een documentaire had ge-
maakt tegen Zwarte Piet. „Hoort een witte
vrouw zo’n film te maken?”, zei een van de
geïnterviewden. „Ze had ook haar privilege
kunnen delen en de film door een zwarte fil-
mer laten maken. Ik wil haar alleen maar
zeggen: jij bent hier geen slachtoffer van.”
Een andere geïnterviewde: „Een witte per-
soon kan kosteloos tegen racisme zijn als die
niet ook tegen white privilege s t r i j d t .”

Witte mensen mogen alleen luisteren. Of
eventueel troonsafstand doen. Witte mensen
die de pijn van zwarten willen tonen, krijgen
een tik. Dat lijkt me sancties heffen op empa-
thie. En als je alleen met de autoriteit van
slachtofferschap – van de minderheid dus –
activist mag zijn, blijft de goede zaak dus per
definitie een minderheidsstandpunt.
Een prachtige definitie van het genieten van
‘wit privilege’ luidt: het leven spelen in de
‘easy mode’. Minder obstakels hoeven ne-
men. Premier Trudeau is het prototype van
zulk wit privilege. Hij werd geboren met een
gigantische gouden lepel in de mond. Zijn
vader was ook premier. Justin groeide op in
de ambtswoning; premier worden was een
kwestie van de boerderij overnemen.
Zijn grootste struggle was vermoedelijk het
besef dat hij altijd in de schaduw van zijn
enorme kruiwagen zou blijven staan. Het
Johnny de Mol-syndroom.
Canada heeft nu een kleurrijk kabinet, met
een stereotype witte man als premier — in
die zin is alles nog bij het oude. Maar het is
een witte man die zich feminist noemt. En
daar naar handelt. Het is een witte man met
een tattoo, gejat van een inheems volk –
maar die zijn privilege daadwerkelijk onge-
kend gul uitdeelt aan alle minderheden.
Privilege lijkt me niet het punt, maar wat je
er mee doet. Je hebt witte mannen nodig om
hun hegemonie te doorbreken.

De nieuwe Canadese premier
Justin Trudeau deelt zijn ‘w itte
priv ilege’ ongekend gul uit
aan alle minderheden

10.000 uur in de
M a r k ro ko s m o s

500
meter messing rails

79
glazen kogels (knikkers)

20m3
de omvang van het werk

2,23m
de diameter van de hoepel

1000
messing ringen (zelfgemaakt)

1 0 .0 0 0
arbeidsuren, minstens

We
willen onsve rb a ze n ,o n t ro e r dwo r d e n ,b ewo n d e re n

2,5m
hoog

3m
b re e d
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Ho gere
k n i k k e rku n d e

G
edachten aan de dage-
lijkse dingen moet je
even opzij zetten. Maar
dat gaat vanzelf. De in-
stallaties van kunste-
naar Mark Bischof zijn

wat dat betreft wonderlijke meditatie-
machines. Tandwielen draaien, assen
raspen. Een reuzenwiel van walnoot-
hout draait langzaam, glazen knik-
kers met een diameter van 25 mm glij-
den over 500 meter messing rails,
verbogen tot een reuzenkluwen. Tijd
is in deze kosmos geen moderne tijd.
Er bestaat geen haast. Pas als het 80
kilo zware gewicht dat de aandrijfas
in gang zet na 37 minuten op de grond
landt, komt de installatie tot stilstand.
De laatste verrassing is je eigen reac-
tie: na ontzag en verwondering moet
je er ook om lachen. Het is een aanste-
kelijk idee dat een apparaat dat zo in-
tens complex en ingenieus is, geen
enkele functie vervult. Triomf van de
nu t te l o o sh e i d .

Ziehier: de ‘Ma rk ro ko s m o s ’, on-
danks zijn kamervullende omvang
niet de grootste ‘rolling ball sculptu-
re ’ ter wereld, maar wel de allermooi-
ste. Een gesimplificeerde replica er-
van is te zien in de Hollywood-film
Fracture (2007), als symbolisch hob-
byobject van Anthony Hopkins in zijn
zoveelste rol als psychopaat. „De re-
gisseur wilde de ‘Ma rk ro ko s m o s ’ naar
Los Angeles halen”, zegt Bischof.
„Maar dat moest allemaal binnen zes
we ke n . Ik was bang dat ik meer tijd
nodig had voor af- en opbouw, dat er
iets zou beschadigen.”

Die vrees bleek later gegrond: toen
de installatie in 2012 wél werd ver-
plaatst voor een expositie in museum
Phaeno in Wolfsburg (het über-Nemo
van Duitsland), duurden afbouw,
transport en opbouw negen maanden

Interview Mark Bischof
Hij bouwde zes jaar lang in een kelder aan een reusachtige
knikkerinstallatie. Zo complex dat het hem zelf boven het hoofd
groeide. „Ik heb me vaak afgevraagd: waarom moet dit?”
DoorMischa Spel Foto Roger Cremers

– net zo lang als de hele tentoonstel-
ling .

Een inklapbare cellostoel

Mark Bischof (Duisburg, 1958) stu-
deerde tussen zijn twintigste en der-
tigste cello in Bremen en Amsterdam.
„Ik ben er te laat serieus in geworden,
maar het ideaal – mijzelf via de mu-
ziek en mijn instrument een stem te
kunnen geven – ben ik vrij dicht gena-
de rd”, zegt hij. „Muziek is nog steeds
mijn belangrijkste liefde binnen de
kunsten, ik geef nog met plezier cel-
loles. Maar als musicus voelde ik me
ook beperkt. Ik wilde niet alleen an-
dermans vondsten reproduceren,
maar ook eigen ideeën ontwikkelen.
En ik werkte altijd al graag met mijn
h a n de n . ”

Zo ontstonden zijn eerste objecten.
Een vernuftige, tot aktetas inklapbare
cellostoel en dito schildersezel. Een
dubbelzijdig houten bankje dat je
graag cadeau zou doen aan echtelie-
den met een sleets huwelijk: je zit zij
aan zij – maar kijkt niet dezelfde kant
op. Een klarinetkoffer met houten
combinatieslot. Gemene deler: de
liefde voor materiaal en constructie.
Inlegwerk met meer soorten tropisch
hardhout, geheime vakjes die open-
klappen nadat houten veertjes hand-
matig zijn omgezet.

Van daar is de weg naar de eerste
installatie ‘The Invention’ (1996) niet
zo groot meer. Daarin heeft Bischofs
fascinatie voor beweging nog een
concreet middelpunt: een theepotje
schenkt, heen en weer, thee uit een
tuit. Die beweging wordt gestuurd
door rollende kogels van glas en mes-
sing. Eigen aan deze en ook Bischofs
latere installaties is de ver doorge-
voerde esthetiek. Handgepolijst mes-
sing, hoepels van talloze lagen hand-

matig verlijmd, geolied walnoothout.
„De materiaalkeuze is ook deels prak-
ti sch”, zegt Bischof. „Ik ben autodi-
dact; zachte metalen zijn gemakkelijk
te bewerken. En hardhout laat slanke
constructies toe en is heel glad af te
werken, wat handig is voor machines
die waterpas moeten zijn.”

De schoonheid van zijn werk en het
perfectionisme zijn geen bijkomstig-
heid, benadrukt hij. „Ik had lang cel-
loles van Russische leraren, hun com-
promisloze toewijding was heel vor-
mend. Afwerking was alles; toon, in-
tonatie, vorm. Werken aan een kineti-
sche installatie eist een andersoortige
inspanning, maar de ernst en de toe-
wijding zijn in wezen dezelfde.” Ma a r
daar houdt de parallel met muziek

voor Bischof op. Dat zijn objecten
zich door het getik en gezoef van de
rollende glazen kogels ook als John
Cageiaanse toevalsmuziek laten bele-
ven? Een bijkomstigheid. Al is er na-
tuurlijk verwantschap tussen de para-
meters van kinetische kunst en mu-
ziek. Zonder thematiek, structuur,
vorm, beweging, ritme en proportie
ben je nergens.

Naast kleinere werken en voorstu-
dies zijn Bischofs grote installaties –
de ‘Ma rk ro ko s m o s ’ en ‘Opus 212’ met
zijn traag over een cirkel klimmende
glazen bol en onverwachte finale (een
ejaculaat van ontelbare miniknikkers)

– te bezichtigen in zijn atelier. Ze doen
denken aan achttiende-eeuwse ma-
chines; (toren-)klokken, mechanische
muziekinstrumenten of, zo vult hij
zelf aan, het planetarium van Eise Eis-
inga in Franeker. In elk geval heeft
zijn werk met de veelal ruige chaos
van Jean Tinguely (1925-1991), de be-
kendste kinetische kunstenaar, vol-
gens Bischof niets van doen. „De uit-
gangspunten van Eisinga en Tingue-
ley waren anders dan de mijne”, zegt
hij. „Tinguely had een antenne voor
de thema’s van zijn tijd; zijn machines
zijn vaak provocatieve commentaren.
Eisinga wilde de rotaties van de aarde
en de planeten inzichtelijk maken en
mensen ervan overtuigen dat de we-
reld niet zou vergaan. Mij drijft vooral
nieuwsgierigheid. Hoe zal het er aan
het einde uit komen te zien?”

Nachtmerries van wat mislukte

Bischof heeft er schik in als mensen
gelukkig worden van zijn werk. Zelf,
zegt hij, gaat hij óók elke dag met ple-
zier naar zijn atelier, dat pal om de
hoek is van het piepkleine apparte-
mentje waarin hij woont, twee dagen
per week zijn cellolessen geeft en af
en toe samenleeft met zijn vriendin,
altvioliste te Berlijn. Dat meet 30 vier-
kante meter: zijn werk zou er met
geen mogelijkheid in passen.

Maar er is ook wel om de ‘Ma rk ro -
ko s m o s ’ gehuild en af en toe krijgt ie-
mand de zenuwen van het idee dat
één man zoiets zes jaar lang in een
kelder zit te bedenken en te bouwen –
wat eens te meer navoelbaar is als je
weet dat alle maten en proporties bin-
nen het werk voor de lol van de be-
perking ook nog zoveel mogelijk be-
rusten op priemgetallen.

„Natuurlijk heb ik me ook vaak af-
gevraagd: waarom moet dit? Ik had

nachtmerries van alles wat mislukte –
en dat was veel. Het werk begint met
de bekoring van een universum waar-
in je zelf alle parameters bepaalt,
maar die vrijheid wordt door de prak-
tijk ingeperkt. Het resultaat is door-
dacht en onbevattelijk tegelijkertijd.
Van sommige toevalligheden of bot-
singen in de ‘Ma rk ro ko s m o s ’ weet ik
dat ze kunnen ontstaan, maar ik heb
ze nog nooit gezien. En zal dat mis-
schien ook nooit doen.”

Soms vallen er knikkers uit de
baan. Dan raapt Bischof die kalm op
en legt ze terug. „Ik heb niet alle mis-
sers kunnen uitsluiten. De machine
berust op toevalsprincipes, het aantal
mogelijkheden is me ver boven het
hoofd gegroeid. Maar dat vind ik niet
erg. Bij alle efficiency die ons om-
ringt, zijn onvoorspelbaarheid en feil-
baarheid misschien wel onderdeel
van de charme. Hier is ontsporen toe-
gest aan.”

Zijn ideale toeschouwer? „Die kijkt,
heeft zo zijn particuliere associaties
en is bereid daarover in gesprek te
gaan. Waarom worden mensen ge-
raakt door kinetische installaties?

Waarom gaan we naar concerten en
voorstellingen? Ik vraag me dat regel-
matig af. En dan is het antwoord: om-
dat we mensen zijn, en eten, slapen
en vrijen niet volstaan voor een ge-
voel van volledigheid. We wíllen ons
verbazen. Ontroerd worden, een con-
structie bewonderen waarvan het
achterliggende idee zich niet op het
eerste gezicht ontsluit.”

Maar is het kunst?

De werken van Bischof roepen ook
praktische vragen op. Aan de opper-
vlakte roeren zich de gebruikelijke
kunstenaarsissues; geldnood, de be-
hoefte gezien te worden. Subsidie?
„Vaak geprobeerd, nooit gelukt.” Ob-
jecten waarin glazen kogels ofwel
knikkers de hoofdrol spelen? Is dat
überhaupt kunst? De materialen,
messing en hardhout, zijn ook al ver-
dacht: ouderwets, luxe en milieutech-
nisch onverantwoord – al komt het
meeste hout gewoon van de sloop.
Laatste redmiddel: exposities om je
cv mee te stutten. In Bischofs eigen
woorden is zijn score ook op dat front
„uiterst matig”. Musea zijn niet hap-

pig op kinetische installaties; naast de
bewerkelijkheid van het verplaatsen
van de apparaten is er nog de slijtage-
gevoeligheid; de banen moeten af en
toe met een staalwolletje worden ge-
aaid om soepel te blijven lopen. En ze
zijn alle totaal mechanisch, dus moe-
ten handmatig worden aangezwen-
geld en bediend – wat instructie ver-
eist. „Eén mecenas”, zegt hij. „Daar
heb ik lang op gehoopt.” Maar een
museum voor Kinetische Kunst is er
niet in Nederland en plannen voor
een expositieruimte in het negentien-
de-eeuwse monument boven zijn ate-
lier ketsten af, net als die voor een pa-
viljoen in Dordrecht. Bischof: „Ik ben
een huichelaar als ik zeg dat ik vrij
ben van frustratie. Maar na alle pogin-
gen moest ik ook concluderen: ik ben
geen makelaar, museumdirecteur of
fondsenwerver. Ik hoor hier in mijn
atelier te zitten, ideeën te ontwikke-
len en apparaten te bouwen.” L a-
chend: „Alleen blijft dan knagen dat
ik óók graag wil dat mijn werk wordt
ge z i e n . ”

Bischof koos voorlopig voor een
uitgebeend, pragmatisch scenario.

Zijn installaties zijn te bezichtigen in
het atelier. Er zijn een stichting en een
vriendenkring opgericht. Een websi-
te, met video’s van de banen in wer-
king, en een ticketportal. De revenu-
en van de Hollywood-film en van de
bouw van een in het Guinness Book of
Records vermelde kogelklok voor een
luxe Zwitsers warenhuis: op. Hij
maakt een armgebaar naar een rekje
met ansichtkaarten: „Experts zeggen:
zelfredzaamheid helpt om sponsors
aan te trekken.”

Maar wie zijn banen live aan het
werk ziet denkt: hier klopt iets niet.
De ‘Ma rk ro ko s m o s ’ en de ‘Opus 212’
moeten een museum in. Opdat ze
door meer dan vijftig mensen per
maand worden gezien. En opdat
Bischof weer ruimte heeft om onge-
stoord te sleutelen aan de volgende
raadselachtige installatie die je doet
lachen als een kind zonder dat je
snapt waarom.

De werken van Bischof zijn in werking
te zien tijdens rondleidingen door zijn
atelier op 14 en 22/11, 6 en 12/12. Info
en res.: www.markbischof.com

500
meter messing
ra i l s

79
glazen kogels
( k n i k ke r s )

20m3
de omvang van
het werk

2,23m
de diameter van
de hoepel

1000
messing ringen
( ze l f g e m a a kt )

1 0 .0 0 0
arbeidsuren, minstens

2,5m
hoog

3m
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Het is een aanstekelijk idee
dat een apparaat dat zo
intens complex is, geen
enkele functie vervult

De knikkerinstallatie M a r k ro ko s m o s .
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De banen
moeten af en
toe met een
st aalwolletje
worden geaaid
om soepel te
blijven lopen

Mark Bischofm a a kt
gigantische installaties
voor knikkers
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