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5Voorwoord Van de redacteur

De publicatie die voor u ligt heet ‹ Het destructieve karakter › en 
is van de hand van de Nederlandse electronicapionier, multi-
mediakunstenaar en theoreticus Dick Raaijmakers. In dit voor-
woord wil ik is een korte geschiedenis van deze tekst schetsen, 
alsmede de context waarin die is ontstaan.
In 1989 is Raaijmakers gastcurator van de tentoonstelling ‹ Anti 

Qua Musica › in het Haags Gemeentemuseum. De tentoonstel-
ling heeft als ondertitel ‹ Het ‘open’ muziekinstrument in kunst 
en antikunst ›, en beslaat volgens Raaijmakers’ introductie in de 
catalogus twee ‹ gebieden ›: ‹ het gebied van het om artistieke re-
denen gedestrueerde muziekinstrument en het gebied van het 
gemodificeerde muziekinstrument. […] Alle getoonde vertegen-
woordigers hebben een eigenschap gemeen: ze zijn ‘open’. ›1 De 
bijdragen die Raaijmakers voor de catalogus schrijft, zoals ‹ De 
provocatieve schroef › en ‹ Festum Fluxorum ›, dienen later als 
basis voor de tekst die de laatste twee hoofdstukken van het typo-
script van de ‹ Kleine mechanica van de open vorm › uit 1992 vormt. 
Een selectie hieruit wordt in datzelfde jaar afgedrukt in literair 
tijdschrift Raster.2

Naar aanleiding van de heruitvoering van wat Raaijmakers zelf zijn 
‹ allereerste échte kunstwerk › noemt, Pianoforte uit 1959, tijdens 
een driedaags Fluxus-festival in het Centraal Museum in Utrecht 
op 22 oktober 2003, besluit Raaijmakers de laatste twee hoofd-
stukken van het nog onuitgegeven typoscript te herschrijven, en 
rond te sturen naar enkele collegae. In een van de begeleiden-
de brieven schrijft hij: ‹ Het zo’n ruim 40 jaar na dato letterlijk 
tot leven brengen van dit oer-kind, bracht mij op het idee om de 
scherven van het gedemonteerde en gefragmenteerde verhaal 
uit 1992 over de relatie destructie en kunst onder de titel ‘Het des-
tructieve karakter’ aan elkaar te lijmen en opnieuw uit te geven. ›3

Raaijmakers voegt daaraan toe, ‹ De titel is ontleend aan een tekst 
van Walter Benjamin uit 1931. › De motivering hierachter is, naast 
de overlap in onderwerp, dat net zoals Benjamin, Raaijmakers 
met zijn tekst over vernietiging een maatschappelijk, en niet zo-
zeer een kunsthistorisch, doel voor ogen stond: ‹ De belangrijkste

1.   dick raaijmakers, red. anti Qua Musica. Het ‹ open › muziekinstrument in kunst en 
antikunst (tent. cat.). den Haag: Haags Gemeentemuseum/Sdu uitgeverij, 1989.

2.   dick raaijmakers. ‹ de provocatieve schroef ›, in raster 60, cyriel  
offermans et al., red. amsterdam: de Bezige Bij, 1992, 58–61; en  
dick raaijmakers. ‹ Het destructieve karakter ›, ibid., 141–164.

3.  Brief aan Michael van Hoogenhuyze, 1 april 2004.



6
motivatie om dit te doen is het feit dat naar mijn overtuiging, en 
niet alleen de mijne, het thema ‘destructie en kunst’ weliswaar 
kunsthistorisch gesproken volledig uit de tijd is, maar in maat-
schappelijke en politieke zin actueler dan ooit, zeker gezien 
het toenemend destructieve geweld met al die verschrikkelijke 
aanslagen en maatschappelijke ontbindingsverschijnselen om  
ons heen. ›4

Wat mij betreft heeft deze motivatie in onze huidige tijd niet aan 
kracht ingeboet. Net als voor Raaijmakers, ontstaat voor Walter 
Benjamin het korte essay ‹ Der destruktive Charakter ›5 (Het des-
tructieve karakter) onder druk van maatschappelijk en politieke 
condities zoals de economische crisis, de opkomst van het na-
zisme en zijn innerlijke worsteling met het communistische ge-
dachtegoed. In oktober 1931 maakt Benjamin in een brief aan zijn 
vriend Gershom Scholem gewag van het essay en beschrijft het 
als een schets van een bevriende bankier, ene Gustav Glück. Op 
20 november 1931 wordt het essay in de Frankfurter Zeitung (Jg. 
76, Nr. 863/4) afgedrukt. Een Nederlandse vertaling hiervan door 
Ineke van der Burg en Mark Wildschut is integraal in deze uitgave 
opgenomen, waarvoor dank. Raaijmakers heeft hierin zelf de na-
druk op enkele passages gelegd die voor hem van belang waren.
Bij dezen wilde ik tevens mijn dank uitspreken aan diegenen die 

deze publicatie mogelijk hebben gemaakt. Vooraleerst Dick 
Raaijmakers zelf, die tegen de klippen op en met alle geduld 
en precisie zowel het manuscript als de afbeeldingen met mij 
heeft doorgenomen. Hulde voor zoveel doorzettingsvermogen. 
Daarnaast wijlen Frans Evers, met wie ik de eerste ideeën voor 
deze publicatie deelde maar helaas voor de voltooiing daarvan 
overleed. Tevens wilde Remco van Bladel en Freek Lomme van 
uitgeverij Onomatopee bedanken voor hun redactionele, vorm-
gevingstechnische en inhoudelijke betrokkenheid. Alle voetnoten 
in de tekst zijn van mijn hand. ¶

4.  Brief aan Hans Locher, 14 december 2003.
5.   walter Benjamin. ‹ der destruktive charakter ›, in Gesammelte  

Schriften IV, 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972, 396–398.



HET dEsTrucTiEvE KaraKTEr  
Walter Benjamin
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9Het kan iemand gebeuren dat hij, terugblikkend op zijn leven, tot 
het besef komt dat bijna alle diepere banden in zijn leven zijn ges-
meed door mensen over wier ‹ destructieve karakter › iedereen 
het eens was. Op een dag zal hij, misschien bij toeval, op dit feit 
stuiten, en hoe harder het aankomt, des te groter z’n kansen het 
destructieve karakter te beschrijven.

Het destructieve karakter kent maar één parOOl: plaats 
maken; maar één bezigHeid: ruimen. zijn beHOefte aan ruim-
te en frisse lucHt is sterker dan iedere Haat.

Het destructieve karakter is jOng en Opgeruimd. Want ver-
nietigen maakt jOng, Omdat Het de spOren van Onze eigen 
leeftijd uitWist; Het vrOlijkt Op, Omdat elk uit de Weg rui-
men vOOr de vernietiger een algeHele vereenvOudiging 
van zijn situatie betekent, ja die tOt de WOrtels blOOtlegt. 
tot een dergelijk apollinisch beeld van de vernietiger leidt pas 
echt het inzicht, hoeveel eenvoudiger de wereld wordt als ze op 
haar vernietigingswaarde wordt getoetst. dat is de grote band die 
zich eendrachtig om al het bestaande heen slaat. dat is de aan-
blik die het destructieve karakter een schouwspel van volmaakte 
harmonie biedt.

Het destructieve karakter gaat altijd monter te werk. Het is de na-
tuur die het, althans indirect, het tempo voorschrijft: het moet 
haar immers vóór zijn. anders zal zij zelf de vernietiging op  
zich nemen.

Het destructieve karakter heeft geen beeld voor ogen. Het heeft 
weinig behoeften, en wel allerminst hieraan: te weten wat voor 
het vernietigde in de plaats treedt. allereerst, voor een ogen-
blik althans, de lege ruimte, de plaats waar het  ding heeft ge-
staan, waar het slachtoffer heeft geleefd. er zal altijd wel iemand 
te vinden zijn die die ruimte nodig heeft, zonder haar in beslag  
te nemen.

Het destructieve karakter dOet zijn Werk, Het enige Wat Het 
vermijdt is Het creatieve. zOals de scHeppende geest een-
zaamHeid zOekt, mOet de vernietiger zicH vOOrtdurend 
Omringen met mensen, met getuigen van Het effect van  
zijn Werk.

Het destructieve karakter is een signaal. zoals een trigonome-
trisch teken van alle kanten aan de wind, zo is het destructieve  
karakter van alle kanten aan geklets blootgesteld. Het daartegen 
beschermen is zinloos. 

Het destructieve karakter stelt er helemaal geen belang in te worden 



10
begrepen. pogingen in die richting beschouwt het als oppervlak-
kig. verkeerd begrepen worden deert het niet. integendeel, het 
lokt het uit, zoals de orakels, die destructieve staatsinstellingen, 
het hebben uitgelokt. Het kleinburgerlijkste van alle verschijnse-
len, de kletspraat, ontstaat alleen omdat de mensen niet verkeerd 
begrepen willen worden. Het destructieve karakter deert het niet 
als het verkeerd wordt begrepen; het bevordert de kletspraat niet.

Het destructieve karakter is de vijand van de etui-mens. de etui-
mens is uit op comfort, en het foedraal is daarvan het summum. 
de binnenkant van het foedraal is het met fluweel gevoerde spoor 
dat hij in de wereld heeft afgedrukt. Het destructieve karakter 
wist zelfs de sporen van vernietiging uit.

Het destructieve karakter staat in de frontlinie van de traditional-
isten. sommigen leveren de dingen over door ze onaantastbaar 
te maken en te conserveren, anderen de situaties door ze han-
teerbaar te maken en te liquideren. deze laatsten noemt men  
de destructieven.

Het destructieve karakter heeft het bewustzijn van de historische 
mens, wiens diepste instinct een onbedwingbaar wantrouwen in 
de loop der dingen is en de bereidwilligheid, er elk ogenblik nota 
van te nemen dat alles mis kan gaan. daarom is het destructieve 
karakter de betrouwbaarheid zelve.

Het destructieve karakter ziet niets duurzaams. juist daar-
Om ziet Het Overal Wegen. OOk Waar anderen Op muren Of 
bergen stuiten, ziet Het een Weg. maar Omdat Het Overal 
een Weg ziet, mOet Het OOk Overal uit de Weg ruimen. niet 
altijd met grOf, sOms met subtiel geWeld. Omdat het overal 
wegen ziet, staat het zelf steeds op een kruispunt. geen moment 
kan weten wat het volgende brengt. Het bestaande legt het in 
puin, niet omwille van het puin, maar omwille van de weg die zich 
erdoorheen baant.

Het destructieve karakter leeft niet vanuit Het gevOel 
dat Het leven levensWaard is, maar dat de zelfmOOrd  
niet lOOnt. 

vertaald door ineke van der Burg en Mark Wildschut. 
uit: Maar een storm waait uit het paradijs:  
Filosofische essays over taal en geschiedenis.
Nijmegen: suN, 1999, 7–9.



Het destructieve karakter  
dick raaijmakers
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13§1 de destructieve slagorde

Bij een ordening die destructief wordt verstoord, zijn er twee par-
tijen in het geding: de destructeur en uiteraard de ordening in 
kwestie. In aanvang verkeren beide in rust. De ordening, omdat 
zij ‹ af › is en zich daarom in alle rust in de wereld bevindt; de des-
tructeur, omdat hij in afzondering aan de voorbereiding van zijn 
verstoringsoperatie werkt. Wanneer het moment daar is, is de 
rust voor beide voorbij: voor de destructeur, omdat hij nu in actie 
moet komen en op het punt staat zijn plan te voltrekken; voor de 
ordening, omdat haar orde, en daarmee haar rust, door de des-
tructeur definitief verstoord zal gaan worden. 
De actie die de destructeur ontketent wordt door de ordening als 

een slag ervaren, ook al is die slag nog zo in de tijd uitgesmeerd. 
Tengevolge van de slag wordt de rustende ordening tot stukken 
en brokstukken gereduceerd. Daarmee raakt de orde onom-
keerbaar in verval. Afhankelijk van de aard van deze destructieve 
coup kan de verstoring van de orde naar twee kanten uitwerken: 
naar buiten toe of naar binnen. In het eerste geval explodeert de 
ordening en vliegen de stukken centrifugaal — letterlijk de orde 
ontvliedend — de ruime wereld in. In het tweede geval implo-
deert zij en storten haar delen, op zoek naar een centraal rust-
punt, centripetaal in elkaar. Een tussenweg is er niet: het is het 
een of het ander. 
Het feitelijk uitvoeren van de slag is als ‹ actie ›, althans in verhou-

ding tot de rust die de ordening even voor deze actie nog uit-
straalde, uiterst kortstondig en momentaan. Dit kortstondige en 
momentane is een belangwekkend symptoom van de destructie-
ve aanslag. Maar er is meer: de slag als een initiërende activiteit 
onderscheidt zich niet alleen van het verval als passief gebeuren 
qua tijd — eerst de slag, dan de val — maar ook en vooral qua ka-
rakter. Zo wenst de destructeur onmiddellijk na zijn aanslag op 
geen enkele wijze bij het explosieve dan wel implosieve verloop 
van het verval betrokken te zijn. Een dergelijke constructief ge-
tinte houding past hem niet. Zijn aanslag is het laatst als warm en 
onderhoudend bedoeld; onderhoudend in de zin van ‹ dichtbij het 
geordende › wel te verstaan. Integendeel: de destructeur doet zijn 
slag hier met als doel de val daar (bomaanslag), en hij doet dat 
‹ koel ›. Dit hier en daar zijn kenmerkend voor de slagorde van het 
destructieve karakter, waarbij het koel-zijn dat karakter alleen 
maar extra profiel verleent. 
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Minstens zo karakteristiek voor het destructieve karakter is, dat 
er voor de destructeur onmiddellijk na het plegen van zijn coup 
geen weg meer terug is; hij kan zijn daad niet meer ongedaan 
maken door zijn karakter als het ware om te keren. Dit ‹ er niet 
bij zijn › en ‹ geen weg terug › bepalen in hoge mate de aard van de 
destructieve aanslag. Daarom zijn de destructeur en de ordon-
neur zozeer elkaars tegenpolen. Terwijl de eerste de onafwend-
bare afwikkeling van zijn actie niet wenst af te wachten, is de 
laatste er voortdurend ‹ bij ›. Bovendien is er voor de ordonneur 
altijd een weg terug. Het constructieve handelen impliceert nu 
eenmaal een voortdurend herhalen, repeteren, verbeteren en 
leren. En wat is dit voortdurend herhalen anders, dan dat de weg 
die de ordonneur zojuist heeft afgelegd weer wordt teruggegaan, 
tot iedere twijfel over de juistheid van de weg is overwonnen en 
een andere weg is uitgesloten?
Al dit soort kwesties zijn zaken waar de destructeur zich niet mee 

bezig wenst te houden. Hij doet, en ziet niet om; zo is nu eenmaal 
zijn ‹ karakter ›. (Frappant genoeg meende Lodewijk Napoleon1 
rond 1806 met een vrijwel soortgelijk klinkende leuze — ‹ Doe wel, 
en zie niet om! › — het Nederlandse volk te moeten aanmoedigen 
om het verleden te vergeten en de blik op de toekomst te richten. 
Frappant, want met zijn ongetwijfeld als opvoedkundig bedoelde 
slogan verleende hij, goed bekeken, het vroeg-19e-eeuwse des-
tructieve ‹ karakter › ruim baan om ontregelend en anarchistisch 
aan de gang te gaan. En dat kan onmogelijk zijn bedoeling zijn 
geweest. Een ‹ Zie om, en doe wel! › was wellicht beter op zijn 
plaats geweest.) ¶

1.  lodewijk Napoleon (1778–1846), koning van Holland onder keizer Napoleon (1808–1810).



15§2 de destructieve werkiNg

Destructie richt zich op het met zorg geordende. De werking die 
van een destructieve actie uitgaat is gericht op het vernietigen 
van die zorg; op het uitwissen daarvan. Die zorg gaat teloor. Het 
met zorg ordenen heeft de ordonneur tijd gekost, én vakman-
schap. (Ook een vorm van tijd, want wat is vakmanschap anders 
dan een over jaren verspreid herhaald oefenen en experimente-
ren om uiteindelijk ‹ zover › met het ordenen te kunnen komen?) 
Daarentegen kost zoals gezegd de destructieve aanslag geen 
tijd. Dat doet degene die destrueert — de destructeur — letterlijk 
in no time. 
 Op het moment dat de destructieve kracht aangrijpt worden deze 

twee tijden als het ware tegen elkaar ingeruild. De zeer korte 
destructieve impuls neutraliseert met één klap alle tijd die in de 
met zorg geconstrueerde ordening is geïnvesteerd. Op basis 
van deze eenzijdig overeengekomen ‹ transactie › slaagt de des-
tructeur erin de ontstaansgeschiedenis van de orde die hij onder 
handen heeft retrograde terug te draaien naar het moment van 
aanvang: de ordonneur kan letterlijk weer van voren af aan begin-
nen. Het zal duidelijk zijn dat het destructieve karakter per defi-
nitie haast heeft en de zaken zo snel mogelijk op zijn manier wil 
zien af te wikkelen. Om zijn zin door te drijven forceert het des-
noods die zaken, waardoor van het cultuurrijk geordende noch 
van de daarin door de ordonneur geïnvesteerde creatieve ener-
gie geen spaan heel blijft. Wat rest zijn stukken versplinterde, ge-
broken en verpulverde fragmenten van de ooit zo fier ingerichte 
orde. De transactie tussen het destructieve en het constructieve 
betreft niet alleen het onderling uitwisselen van tijden maar ook 
van energieën. Zo er al van een zekere winst in het voordeel van 
de destructeur sprake is, schuilt die in het ontketenen van de 
energie zoals die in het geordende zit opgesloten. Deze energie 
komt op het eerste oog breidelloos — als bij een dijkbreuk — vrij 
en komt de destructeur ‹ zomaar › ten goede. Het ziet er zelfs naar 
uit dat hij oneindig meer energie ontvangt dan de in verhouding 
geringe energie die hij in het ontketenen van zijn destructieve ar-
beid gestoken heeft. Maar dat is slechts schijn; de werkelijkheid is 
anders. Op het moment van de destructieve aanslag elimineert de 
destructieve energie in een oogwenk alle constructieve energie 
die ooit door de ordonneur in het ordenen werd geïnvesteerd. De 
eerste energie vernietigt de tweede, die voor altijd voor beide par-
tijen is verloren. Wat zou overigens de destructeur in hemelsnaam
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met deze constructieve energie moeten aanvangen, stel dat die 
vrijgekomen zou zijn? Niets toch immers! Hij is destructeur, geen 
constructeur! Wat hem interesseert is in eerste instantie niet deze 
constructieve energie, maar de manier waarop en de snelheid 
waarmee die tengevolge van zijn aanslag vrijkomt. Het beleven 
van dit vrijkomen, het ondergaan daarvan als een kortstondige, 
zeg maar extatische catharsis, dáár is hij op uit! Dat is nu eenmaal 
zijn karakter! 
Destructie is uitsluitend op het kortstondige betrokken, niet op het 

langdurige: Walter Benjamin noemt dit een uitgesproken trek van 
het destructieve karakter. De destructeur moet het hebben van 
de spontane voltrekking, ook al laat hij nog zoveel constructieve 
overwegingen en planmakerijen aan de feitelijke destructiedaad 
vooraf gaan. Een over een te lange tijd uitgesmeerde destructie-
operatie loopt het gevaar op den duur zoveel constructieve trek-
ken te tonen, dat van destructie bijna geen sprake meer is. (Zo 
dreigt bij een vliegtuigkaping, die meer tijd in beslag blijkt te 
nemen dan waarin was voorzien, de gijzeling al gauw in een in-
nige verbroedering tussen kapers en gegijzelden uit te kunnen 
monden, tenminste wanneer de eersten niet uitkijken …) 
In onze geordende samenleving wordt destructie zonder enige 

discussie veroordeeld. Wij hebben onze directe omgeving in-
gericht met velerlei zaken van waarde, en die zaken lopen in de 
buurt waar het destructieve karakter rondwaard gevaar. Al deze 
zaken zijn accumulaties van tradities, ervaringen, technieken en 
vakmanschap. Wij rekenen dat geaccumuleerde tot onze cultuur. 
Het destructieve karakter richt zich bij uitstek op het laten ont-
snappen van deze ‹ cultuur › uit onze zaken. Hij doet dat zonder 
dat hij hiervoor gekwalificeerd is, laat staan hiervoor van ons toe-
stemming of enigerlei vorm van opdracht heeft ontvangen. Hij 
is hiertoe niet ‹ de aangewezen figuur ›, zeggen we dan. Dat zijn 
uitsluitend wij; eigenaren, bezitters en behoeders van onze zaken, 
en daarmee van onze cultuur. 
In dit opzicht is het volgende de moeite van het overwegen waard. 

De ordonneur is de aangewezen figuur om de zaken die hij tot 
een zinvol geheel geordend heeft op ieder moment dat het hem 
zint te dé-ordenen. Hij dé-ordent, om daarmee de eertijds door 
hem in het geordende geïnvesteerde energie vrij te kunnen laten. 
Hij kan en mag dit doen, zolang dit vrijlaten niet het karakter 
aanneemt van een versluierde wijze van zelfdestructie. Indien hij 
deze grens zou overschrijden, lijkt hij op iemand die eerst iets met 
grote zorg geordend heeft om vervolgens, om in eerste instantie



17onbegrijpelijke redenen, dit geordende met minstens een even 
zo grote kracht aan te vallen en te vernietigen. Wij vinden dan 
achteraf van zo iemand dat hij ‹ buiten zichzelf › was van woede, 
van verontwaardiging, van ongeduld of van wat dan ook. Hij was 
op dat moment letterlijk ‹ een ander › teneinde zichzelf aan te 
kunnen vallen. Herhaalt zich dit zelf-aanvallen een aantal malen, 
dan beschermen we zo iemand tegen zichzelf door hem van de 
normale wereld af te zonderen. Ook hier blijkt dat een georden-
de en een destructieve houding niet straffeloos in één persoon 
verenigd kunnen optreden. Gebeurt dit ondanks alles toch, dan 
ontstaat er binnen die ene figuur een ontoelaatbare frictie tussen 
beide kwaliteiten. Dan heet hij voor de buitenwacht ‹ ziek ›. ¶ 
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§3 destructie als spel: vier voorbeeldeN 

Zoals gezegd wordt in onze samenleving destructie te allen tij-
den veroordeeld. Te allen tijden, maar niet in alle verschijnings-
vormen! De aardigste, en ook onschuldigste gedaanten daarvan 
zijn gelieerd aan ‹ feest › en ‹ spel ›. Aan de hand van een viertal 
eenvoudige, maar daarom niet minder sprekende voorbeelden 
zullen we hieronder wat dieper op de werking van het basisme-
chanisme ingegaan, met name wanneer het destructieve karak-
ter wil feesten en spelen. 
§3.1 Het eerste voorbeeld betreft de destructieve mechanica bij 

het bedrijven van pyrotechnica. Geen afsteken van vuurwerk zon-
der feest. Wanneer onze samenleving iets te vieren heeft, wordt 
hiertoe bij voorkeur iets speciaals, iets kostbaars opgeofferd in 
de zin van ‹ opgebrand ›, ‹ verniet › en ‹ opgemaakt ›. Na het feest 
is er geen spoor meer van die kostbaarheid te bespeuren. Er rest 
uitsluitend de herinnering aan het opmaken als feestelijk gebeu-
ren. Een pyrotechnicus die een groots opgezet kunst-vuurwerk 
prepareert ter gelegenheid van een of andere geplande festiviteit, 
besteedt aan het opstellen van het ensemble van vuurwerkonder-
delen een meesterlijke zorg en idem dito tijd. Wanneer het feest 
op z’n hoogtepunt is aanbeland, ontsteekt hij beheerst en ge-
controleerd het vuur erin; dus niet impulsief maar tot in de punt-
jes voorbereid. De gevolgen daarvan zijn in verhouding met het 
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19aansteken zelf letterlijk buiten alle proporties. De verbazing 
en het enthousiasme van het toekijkend publiek geldt met 
name voor de ontbindende kracht waarmee alle in het pyro-
technische kunstwerk geïnvesteerde energie — niet alleen die 
van het spectaculair ontbrandende kruit maar zeker ook die 
van de vindingrijkheid en vakbekwaamheid van de pyrotechni-
cus! — prachtig getimed vrijkomt. Het vuur wérkt letterlijk en 
komt even letterlijk vrij! Hoewel de hele vertoning uiterst ge-
controleerd verloopt, bezit zij toch enkele wezenlijke kenmer-
ken van een destructieve actie. Immers alle energie vervliegt en 
gaat in rook op; er blijft niets constructiefs over. De juxtapositie 
van vuur en werk maakt dat duidelijk.  
Gesteld kan worden dat iedere destructieve daad in onze samenle-

ving een bepaald aspect van ‹ vuurwerk › in zich heeft. Geen des-
tructie zonder enig baatzuchtig oogmerk in deze richting. Iedere 
destructie heeft iets feestelijks vanwege het eenmalige en onom-
keerbare ervan. Zelfs iemand die volledig ‹ buiten zichzelf is › en 
de hand aan zichzelf slaat (zelfverbranding), is voor een belang-
rijk deel uit op vuurwerk in de zin van publiekelijke verdwijning, 
uitwissing, verzenging en opheffing. Het gaat hem om het ex-
tatische besef dat zijn aanslag eenmalig en onomkeerbaar is en 
juist daarom, om de radicaliteit ervan, de achterblijvende mens-
heid — ons dus — nog lang zal heugen. Niemand ontkomt in zo’n 
geval aan het vuur van het destructieve karakter (afb. 1).
§3.2 Van een totaal andere vorm van maatschappelijk getolereer-

de destructie is sprake bij wat wij met een weids begrip het ‹ ge-
etaleerde wankele evenwicht › zouden kunnen noemen. Iedere 
winkel toont zijn voorraad van een bepaald artikel — bij voor-
keur conservenblikjes — door deze voor het oog van de klant 
torenhoog op te stapelen. Weliswaar een uitstalling in wankel 
evenwicht, maar een toren! Stoot men er niet tegen, dan kunnen 
dergelijke torens de eeuwigheid trotseren. Groter contrast tussen 
deze torens en vuurwerk is amper denkbaar. Terwijl het ontsteken 
van vuurwerk in alle gevallen op een van tevoren vastgesteld tijd-
stip plaats, is in het georganiseerd en ordelijk laten instorten van 
een stapel soepblikken ten overstaan van een toekijkend publiek 
absoluut niet voorzien. Een tweede opmerkelijk verschil is dit. Is 
bij vuurwerk, voordat het afgestoken wordt, voor het oog weinig 
van zijn spectaculaire potentie te bespeuren, bij manshoge op-
eenstapelingen van conservenblikken is sprake van een zorgvul-
dig geregisseerde mix tussen opslag en kunstwerk, en daarmee 
tussen gebruik met de hand en gebruik door het oog. a
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De bedoeling van het wankel uitstallen van een bepaald artikel 
waarvan de winkelier vindt dat er niet genoeg van verkocht kan 
worden, is duidelijk: een enkele stoot door derden is voldoende 
om al de in dit uitstallen geïnvesteerde zorg in een klap teniet 
te doen. Zolang deze stoot uitblijft straalt het geëtaleerde deze 
zorg met onverminderde kracht uit. De winkelier had de stapel 
blikjes ook in een hoek kunnen smijten, maar daarmee devalu-
eert hij niet alleen de status van zijn koopwaar maar ook die van 
de geachte clientèle. Zijn zorg beperkt zich dus niet tot het blik 
maar strekt zich ook uit naar de klant; dat blijkt uit alles wat hij 
doet en toont. (Op de keper beschouwt is de man een altruïst 
pur sang.) 
Hoewel het in wankel evenwicht geordende bedóelt om omgesto-

ten te worden, vráágt het daar niet om. Hooguit is bij dit alles 
een stille, bijna perverse verleiding in het spel. Want een spél is 
het! — een spel waaraan een uiterst geraffineerd concordaat tus-
sen stapelaar en potentiële omstoter ten grondslag ligt en waar-
bij het de bedoeling is dat er eerst getoond wordt zonder dat 
er ogenblikkelijk gestoot (lees ‹ gepakt ›) gaat worden. Het spel 
bedoelt de consument te emanciperen tot iemand die zich ver 
boven het directe pakken verheven voelt. Het beeld van de kunst-
zinnige torenhoge opeenstapeling nodigt hem uit boven het ene 
obscure ding dat hij wil bezitten uit te torenen. Vergelijk daarmee 
maar eens de manier waarop dezelfde winkelier zijn jaarlijkse op-
ruiming ensceneert: alles door elkaar en letterlijk op pakhoogte 
voor het grijpen; hoe daar de geëmancipeerde cultuur van de 
burger als een zeepbel uit elkaar spat en als het ware te grabbel 
wordt gegooid … (Of bij straatterreur, wanneer er etalageruiten 
sneuvelen en het fraai geëtaleerde ‹ zomaar › voor het pakken ligt, 
hoe er dan door de meute gepakt wordt, hoe dan het georden-
de — onze ‹ orde › — grondig wordt verwoest …) 
 Zien en pakken zijn twee. Het geëtaleerde wankele evenwicht wenst 

in eerste instantie de consument op het niveau van het ‹ oog › aan 
te spreken. Daarna is het de beurt aan de ‹ hand › om geprikkeld te 
worden. De klant mag het artikel bekijken en begeren, maar nog 
niet direct aanraken, laat staan meenemen. Dat komt later, bij het 
afrekenen. Het begeerde massaproduct wordt hem dienovereen-
komstig niet onder obscure omstandigheden onder de toonbank 
toegeschoven, maar in het volle daglicht uit een speciaal voor 
dit artikel ingericht schap aangereikt. De wikkel om het artikel 
lacht vanaf het schap de eigenaar in spe toe, belooft hem kwali-
teit, verzekert hem onuitputtelijkheid in het gebruik en stelt hem,



21wanneer hij eenmaal besluit tot aankoop over te gaan, punten en 
prijzen in het vooruitzicht. Is de deal gesloten, dan tast de klant 
toe en pakt het artikel waarom het allemaal begonnen is. Op 
weg naar de kassa laat hij de toren met de honderd kopieën van 
zijn ‹ origineel › onverlet, rekent zonder enig vertoon van theater 
of andere poespas af en weet, op het moment dat de winkeldeur 
achter hem dichtslaat, dat het spel nu definitief uit is. (Uiteraard 
niet voor de winkelier — die blijft doorspelen — maar voor hem.) 
§3.3 Een interessante variant van het opstapelen van blikjes tref-

fen we op kermissen aan. Terwijl normaal gesproken dergelijke 
opeenstapelingen niet mogen worden omgegooid, worden we 
hier nadrukkelijk uitgenodigd dat wél te doen. Dat het op kennis-
sen wél mag en elders in de samenleving niet, schuilt ten eerste 
in het vooraf moeten betalen om het te mogen en ten tweede in 
het achteraf uitkeren van een prijs wanneer een bepaald aantal 
blikjes met succes omlaag is gekegeld. Ook hier is sprake van een 
concordantie tussen twee partijen. Steeds wanneer wij met veel 
succes de blikjes omver hebben geworpen zien we, zonder dat we 
hiertegen protesteren, dat de kraamhouder de ingestorte toren 
weer geduldig en ordelijk restaureert en doet alsof er niets aan 
de hand is; ook wanneer dit op één dag voor de zoveelste maal 
gebeurt. Hij toont in alles dat hij zich niet verantwoordelijk voelt 
voor al ons gegooi en gesmijt. Hij toont dat bovendien uiterst ge-
routineerd, om van ‹ verveeld › nog maar te zwijgen. (Tegenover 
onze opwinding plaatst hij zijn onverschilligheid; tegenover onze 
lach een nog net niet onderdrukte geeuw, maar ook dat is ‹ spel ›.)
Dat potentiële gooiers er zin in hebben om op kermissen blikjes 

omver te gooien en daar ook wat voor over hebben, wordt niet in 
de laatste plaats bepaald door het kinkelende geluid dat het in-
eentuimelen van de blikjes vergezelt. Dat geluid doet luidruch-
tig, want getrouw, verslag van het feit dat de gooier in kwestie er 
zonet in is geslaagd de met zorg opgestapelde orde grondig te 
verstoren. De gooier krijgt het geluid ‹ zomaar › cadeau, getuige 
althans zijn spontaan reciproceren van een zeg maar archaïsch 
tegengeluid: een triomfantelijke kreet richting kraamhouder c.q. 
richting omstanders. Op dat moment vergeet de gooier dat bij 
voor het produceren van die ene kreet even tevoren ruimschoots 
heeft moeten betalen. Immers voor alles is een prijs, ook al lijkt 
hier iedere verhouding zoek.  
Gehoorsmatig worden onverwachte valgeluiden niet altijd als on-

ordelijk ervaren. Dat hangt af van wie die geluiden veroorzaken: 
wij of derden. Wanneer wij met een of andere technische klus
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bezig zijn, vormen de geluiden die we daarbij maken een intrin-
siek onderdeel van het op orde brengen van deze klus. Deze ge-
luiden, hoe onregelmatig en onverwachts soms ook, begeleiden 
onze bezigheden en bieden die een geruststellende context. Zij 
staan bovendien niet alleen, maar zijn meestal gebed in een to-
taal van sociale ruis als resultante van al onze verrichtingen en 
bewegingen. Het is deze constant aanwezige ruis die onze immer 
waakzame waarnemingsdrempel verlaagt en ons daardoor wat 
rust gunt. (Zo had de filosoof Ludwig Wittgenstein de gewoon-
te om in de hoek van zijn werkkamer een draaiende ventilator 
op te stellen, — niet vanwege de koelte, maar om daarmee een 
fond van ruis te produceren. Dit geruis — deze georganiseerde 
stilte — schermde hem van tal van kleine, onbeduidende, maar 
daardoor soms des te irritante buitengeluiden af; geluiden die als 
mokerslagen de rust in zijn kamer grondig trachtten te verstoren.) 
Bij kermissen ligt de relatie tussen stilte en geluid wezenlijk anders, 

daar draait alles om luidruchtigheid. Daar willen we voor het met 
veel vertoon ontketenen van neerkletterende zaken, met alle 
daarbij behorende associaties van dien, ruim betalen. De waar-
nemingsdrempel ligt daar dermate hoog, dat ons niets meer kan 
overkomen. En hetgeen ons wél overkomt, daar zijn wij — wij 
gooiers en herriemakers — zelf de mede-initiators van. Dat la-
waai doen wij onszelf aan teneinde daarmee het lawaai van om-
staande derden in luidheid te overtroeven. 
§3.4 Een hogere variant van het in het wilde weg omgooien van 

opgestapelde lege blikjes heet ‹ kegelen ›. Daarbij zijn niet alleen 
de houten kegels, maar ook de geluiden waarmee ze tegen elkaar 
vallen van hogere orde dan bij blikgoed het geval is. Via een inge-
nieus stelsel van touwen en katrollen kunnen de kegels na iedere 
omverwerping rechtop getrokken worden. Daarmee worden ze 
in hetzelfde tempo in het gelid geplaatst als ze even tevoren door 
ons eruit gekegeld werden. Dit kán niet, maar dat het toch kan 
blijkt uit de toegangsprijs of het lidmaatschap van de kegelclub. 
Men betaalt om vele malen achtereen een in wezen eenmalige en 
onomkeerbare orde te mogen verstoren. (Ongeveer zoals boze 
baby’s, geleid door een vergelijkbaar soort lustgevoel, niet moe 
worden de torens van blokken die de goedbedoelende buitenwe-
reld onverdroten voor baby’s ogen opbouwen, met niet minder 
onverdroten ijver menen te moeten omverwerpen.) Door aan 
het blikjeswerpen een eenvoudig en aan het kegelen een com-
plex puntensysteem te verbinden, kan men het aantal malen dat 
men succesvol gedestrueerd heeft makkelijk op een scorebord
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3terugvinden. Die score wordt onmiddellijk na het spel in de vorm 

van prijzen of harde valuta omgewisseld en afgerekend. 
Het mechanisme van dit soort transacties laat goed zien op welke 

wijze men bij deze geperfectioneerde spelen een verborgen, 
maar wel degelijk aanwezig destructief element kan inzetten om 
het spel aan te jagen en vaart te verlenen. Zonder het ‹ vuur › van 
het destructieve karakter geen spel, geen winst en geen verlies! 
(Zo bezien is sport misschien wel de meest gesublimeerde vorm 
om constructieve tegen destructieve energieën uit te wisselen. 
‹ Sport › is daar dan kortweg een ander woord voor.) ¶
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§4 spel versus ZekerHeid

De moraal van het verhaal is deze: het sanctioneren van in wezen 
ontoelaatbare destructieve elementen binnen onze constructief 
ingestelde samenleving berust op het feit, dat wij bereid zijn voor 
het toelaten ervan te betalen. Alle op elkaar inwerkende econo-
mische, ethische en prestigieuze krachten die bij een dergelijke 
betaling om de hoek komen kijken, kunnen enigermate eufemis-
tisch gesproken onder de noemer ‹ spel › worden verenigd. Spel 
houdt al deze krachten als geen ander in de hand en bundelt 
hun wederzijdse betrekkingen. Spel doet dat door de waarden 
van de krachten in onderling vergelijkbare grootheden uit te 
drukken. De krachten worden onder druk van het spelregle-
ment als het ware ‹ geparametriseerd ›. Het boeken van winst 
en het lijden van verlies onderscheiden zich dan uitsluitend qua 
teken van elkaar. 
Waar ‹ verlies › in het dagelijkse leven een onherroepelijke vorm van 

dood betekent vanwaaruit geen enkele terugkeer mogelijk is, 
heeft het incasseren van ‹ verlies › bij spel geen ander gevolg, dan 
dat er van een zekere verworven ‹ winst › enige punten worden af-
getrokken. In dit opzicht heeft het spelen van een spel iets van 
een abstracte bezigheid die uitsluitend op het scoren van punten 
uit is, ook al ontaardt het coûte que coûte willen winnen van pun-
ten soms tot een ware strijd om leven en dood.
Om een spel te winnen zetten wij eerst iets van waarde — geld in de 

meeste gevallen — op het spel. Geen spel immers zonder inzet. 
Die inzet is per definitie een vorm van verworven orde. Die orde 
is een stukje persoonlijk bezit. Via het spel bestaat de kans dat 
deze orde wordt gedestrueerd, of anders wel volledig wordt op-
gelost tot een totaal niets. Het winnen van zo’n ‹ niets › in ruil voor 
het verliezen van een stukje persoonlijk bezit wordt ruimschoots 
gecompenseerd door het genot dat het spel ons oplevert. Het 
genot weegt tegen het verlies op; ook dat is een vorm van uitge-
kiende transactie binnen het spel. Overigens wensen wij onder 
alle omstandigheden voor het beleven van genot de juiste prijs 
te betalen, mits die omstandigheden onderworpen zijn aan de 
regels van het maatschappelijke spel. (Uitzonderlijk is wanneer 
het gaat om het winnen van genot zonder enige sociale context; 
om genot an sich, om genot op een onbewoond eiland. Deze 
voorstelling van zaken is echter niet zozeer uitzonderlijk maar 
ondenkbaar. Er valt dan en daar niets te winnen, ook geen genot. 
Het ondergaan van genot vergt nu eenmaal een zekere context,
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5en die context impliceert een zeker ‹ spel ›. Zonder spel geen 

genot, en zonder genot geen spel; daar komt het in grote lijnen 
op neer.)
Na afloop van het spel, en na ons mogelijke verlies, keren wij — spe-

lers — naar onze veilige huizen terug. Daar bevinden zich onze 
échte bezittingen, stevig verankerd in de orde die wij ‹ huishou-
den › noemen. Bij gratie van die zekerheid scheppen wij er genoe-
gen in om bepaalde representatieve delen van onze bezittingen 
luchtigjes op wankele consoles, kastjes, schappen en quasi toe-
vallige uitsteeksels op te stellen. Luchtigjes, om daarmee onze 
gasten en bezoekers de gelegenheid te bieden hun aandacht 
bijna achteloos af te laten dwalen in de richting van onze aanzien-
lijk minder luchtige, want in alle opzichten ‹ volwassen › geest. 
Ondanks, of liever dankzij het aardse en vergankelijke van onze be-

zittingen, spreekt het welhaast vanzelf dat van al dat geëtaleerde 
niets zal en mag worden omgekegeld; niet door ons, laat staan 
door derden. Dat zetten wij beslist niet op het spel. Integendeel. 
Wij verzekeren ons tegen een dergelijke onvoorstelbare ramp! 
Mocht onverhoeds toch iets dergelijks gebeuren, dan weten we 
ons letterlijk verzekerd van het feit dat al onze spulletjes door 
onze verzekeraars in no time — als kegels — weer op hun vaste 
plaatsen worden teruggezet. Het mechanisme van spel versus ze-
kerheid is daar volledig op ingesteld.
Als het er op aankomt kiezen we niet voor spel maar voor zekerheid. 

Wanneer het destructieve mechanisme ons stabiele bestaan in 
alle uithoeken en gaten tracht te penetreren, verklaren wij on-
middellijk de oorlog daaraan. (Of dat geweld nu van natuurlijke 
of personele herkomst is, doet daarbij niet ter zake.) Is de rust 
na een dergelijke penetratieve attaque weergekeerd, dan stel-
len wij alles in het werk om het verstoorde evenwicht tussen spel 
en orde — tussen risico en zekerheid — te herstellen. Te pas en te 
onpas trachten wij onze vrienden en kennissen te verzekeren hoe-
zeer wij vast van plan zijn vanaf nú ons herwonnen evenwicht te 
bewaren, — om ons terstond na deze ontboezemingen opnieuw 
aan de verleidingen van het spel en de daaraan verbonden risico’s 
over te geven. En zo maar verder, en zo maar door. ¶
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§5 geweld

Eerder is gesteld dat het openen van een gesloten orde uitslui-
tend ‹ de aangewezen figuur › is voorbehouden. De best denkbare 
figuur is uiteraard degene die het geordende eertijds gesloten 
en voltooid heeft, en dat is de ordonneur. Of anders is het wel 
iemand die op zijn beurt door de ordonneur wordt aangewezen: 
een soort beroepsopener; een letterlijke de-monteur.
De absolute antipode van het zorgvuldig openen van het met zorg 

geslotene is het met geweld openbreken ervan. Er zijn twee ei-
genschappen die het gebruik van geweld kenmerken. De eerste 
is, dat het openen met letterlijk één klap wordt bewerkstelligd. 
De tweede is, dat die ene klap door derden — door omstaan-
ders, om van ‹ inbrekers › nog maar te zwijgen — wordt uitgedeeld. 
Het uitdelen van een enkele klap impliceert in alle gevallen dat 
er derden in het spel zijn. De klap van een ordonneur is anders; 
die wordt niet in het wilde weg uitgevoerd, maar eerst door hem 
uiterst minutieus voor bereid. Niet de klap an sich telt, maar de 
tijdspanne die daaraan voorafgaat. Juist dán kan de ordonneur de 
gelegenheid te baat nemen de klap eerst uitvoerig in gedachten 
te analyseren, repeteren, herhalen, verbeteren, vertragen, kort-
om te overwegen alvorens tot daadwerkelijke actie over te gaan. 
De gewelddadige klap van derden is per definitie ‹ hard ›, want on-
verwachts. Die van de constructieve ordonneur is ‹ zacht ›, want 
overwogen, hoe hard die zachte klap in sommige gevallen ook 
aankomt. Toch impliceert het voordoen van geweld niet altijd 
onverbiddelijke hardheid, maar zijn daarin de nodige nuances te 
onderkennen. Zo onderscheidt Walter Benjamin bij het optreden 
van het destructieve karakter grof (roh) van verfijnd (veredelt) ge-
weld. Of om deze opvatting te parafraseren: destructief van con-
structief geweld.
De ongetwijfeld edelste en zachtste gedaante die het destructieve 

karakter kan aannemen is die van bovengenoemde de-monteur 
wanneer hij iets gaat demonteren. Steeds wanneer er demontage 
in het spel is, gaat het destructieve karakter voor zijn doen op-
vallend geordend te werk. Dan neemt hij voor zijn behoedzaam 
uitgevoerd ‹ geweld › de volle tijd. Reden genoeg om deze merk-
waardige, zachte vorm van destrueren eens nader te bekijken. ¶



27§6 demoNtage (1)

Een constructeur die het besluit neemt zijn zonet voltooide con-
structie een optimaal bijpassende instrumentale gedaante mee 
te geven, doet dat niet voor zichzelf maar voor derden. Die in-
strumentatie ziet hij als een stuk human interface waarmee hij 
die derden in de gelegenheid stelt met het feitelijke ‹ binnen › van 
de constructie in contact te treden. Het totaal van de instrumen-
tatie resulteert in een technisch apparaat, een werktuig, een 
machine, een gerei, een gereedschap en uiteraard in een instru-
ment; alle typische vertegenwoordigers van gesloten vormen, 
want met recht van nu af aan ‹ in orde ›.
De kwalificatie ‹ gesloten › staat garant dat de efficiënt geïnstrumen-

teerde constructie in de praktijk betrouwbaar zal functioneren. 
Wanneer zij2 echter hapert of defect raakt of regelmatig moet 
worden onderhouden, moet zij zowel in figuurlijke als letterlijke 
zin worden geopend. In dat geval moet de constructeur ervoor 
zorgdragen dat zijn constructie niet alleen makkelijk en efficiënt 
kan worden ontsloten maar ook — even erna — gesloten. (Zo is 
bij vuurwapens het moeiteloos en liefst in no time kunnen ope-
nen ervan een fundamenteel kenmerk van de toch in wezen ge-
sloten aard van dit type constructie.) Reparatie en onderhoud 
zijn dan ook de twee hoofdredenen om van huis uit gesloten con-
structies te openen. De mate van efficiëntie waarmee in de dage-
lijkse praktijk dit openen door de gebruikers ervan kan worden 
uitgevoerd, bepaalt de kwaliteit van de constructie in kwestie.
Reparatie en onderhoud liggen in elkaars verlengde, maar het on-

derscheid daartussen is wezenlijk. Het periodiek plegen van 
onderhoud is alleszins aanbevelingswaardig om het goed func-
tioneren van een constructie op de lange duur te waarborgen. 
Daarentegen is het repareren van een defecte constructie een 
eenmalig gebeuren. Daar kan men niet omheen. Reparatie is het 
antwoord op het ziek-zijn van de constructie. Zij functioneert niet 
goed. Een of ander onderdeel is defect, gebroken, vastgelopen 
of anderszins onbetrouwbaar en dient te worden vervangen door 
een gezond exemplaar. Het plegen van onderhoud is anders; 
dat heeft met warmte, liefde en gevoel van doen. Het is precies 
dat soort gevoelsmatige zaken, dat het afdoende verrichten van 
herstelwerkzaamheden alleen maar in de weg staat. (Zo zet een 

2.   voor raaijmakers zijn constructies vrouwelijk. Zie dick raaijmakers.  
de methode. amsterdam: bert bakker (1984), §5 et passim.
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chirurg bij een chirurgische ingreep al zijn affectieve gevoelens 
voor ‹ de mens achter de patiënt › opzij, ten gunste van een meer 
gereedschappelijk getinte warmte, liefde en gevoel voor het bin-
nenwerk van diezelfde patiënt.) 
Een bijzondere tussenvorm van onderhoud en reparatie is de diag-

nose. Iemand die zijn constructie goed onderhoudt, let tevens 
met een half oog en oor op de staat waarin zij verkeert en komt 
bij het geringste teken van haperen met een eerste, mogelijke di-
agnose. Een diagnose is zo bezien in feite een reparatie, die niet 
in de werkelijkheid, maar in het hoofd van de diagnosticus wordt 
uitgevoerd. Of liever gezegd: rétrograde wordt uitgevoerd, waar-
bij het denkwerk begint bij hoe de constructie uiteindelijk weer 
gezond en wel aan het werk zal zijn en eindigt bij de staat van het 
haperend functioneren nú.
De meeste technische constructies met een uitgesproken instru-

mentaal karakter behoeven regelmatig onderhoud. Het in-
strumentaal-zijn ervan vraagt erom. Constructies waarvan de 
onderdelen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de omrin-
gende wereld met grote regelmaat in beweging zijn, of anders-
zins in een actieve werkende relatie tot elkaar staan, zijn op het 
punt van onderhoudsgevoeligheid in drie categorieën te verde-
len. De eerste categorie behoeft nimmer onderhoud; wel inci-
denteel reparatie, maar dat is van een andere orde. De tweede 
categorie behoeft voortdurend onderhoud, en de derde catego-
rie houdt veelal om praktische redenen het midden tussen beide. 
Onderhoud betekent in alle drie gevallen: het scheppen van de 
nodige voorwaarden om technische constructies langdurig goed 
te kunnen laten functioneren. Onderhoud met andere woorden 
dient om een gezond werkend apparaat gezond te houden en is 
in dit opzicht preventief van aard.
Iedere constructie die regelmatig onderhoud behoeft, wenst dat die 

zorg door haar eigenaar wordt verricht. Hij, en niemand anders, 
is hiervoor ‹ de aangewezen figuur ›. Zo laat een uitvoerend mu-
sicus, die gewend is zijn muziekinstrument zelf te onderhouden, 
dat onderhoud nooit en te nimmer aan derden over en hij piekert 
er niet over zijn instrument ook maar een ogenblik uit handen 
te geven. Uitsluitend periodieke onderhoudsbeurten, zoals het 
stemmen van piano’s, worden aan specialisten uitbesteed. Maar 
alle meer intieme strijk-, blaas- en ook slaginstrumenten weten 
zich verzekerd van een nimmer aflatende zorg van hun bespelers. 
Wapens, muziekinstrumenten, klokken, chirurgische gereedschap-

pen, auto’s, motorfietsen, keukengerei zijn goede voorbeelden
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9van onderhoudsgevoelige constructies. Wel dient daarbij het be-

grip ‹ eigenaar › op het punt van specialisatie, arbeidsverdeling, 
teamwork, hiërarchie en dergelijke evenredig ruim te worden 
geïnterpreteerd. Vooral bij auto’s is het verrichten van het regu-
liere onderhoud vrijwel volledig gedelegeerd aan gespecialiseer-
de garages. Met één uitzondering: collectioneurs van antieke 
automobielen besteden een nimmer aflatende intieme, warme, 
geconcentreerde en vooral ook vreugdevolle en hoogstpersoon-
lijke zorg aan het letterlijk laten overleven — het over een ultieme 
levensgrens heen zien te tillen — van hun allang verjaarde auto-
mobielen. Een waarachtige symbiose van eigenaar en construc-
tie ligt aan het besteden van deze ‹ warme › zorg ten grondslag.
Zo’n symbiotisch opgaan van ‹ eigenaar › in ‹ constructie › is warm, 

innig en gevoelig, en het lijkt alsof de constructie in kwestie deze 
verbintenis met een even warme, innige en gevoelige houding wil 
beantwoorden en honoreren. Het even regelmatig gebruiken als 
onderhouden van de constructie door de eigenaar draagt uiter-
aard aanzienlijk tot het continueren van hun intieme verbintenis 
bij; ja vormt daar zelfs de voorwaarde toe! Alles daarbij staat in 
het teken van een vanzelfsprekende regelmatig terugkerende in-
en-uit-elkaarneming van de constructie; een zorgverlening die 
zich qua ‹ patroon › nog het best laat vergelijken met de organi-
sche arsis–thesis beweging bij het zeggen en zingen van teksten 
en melodieën. In feite is het repetitief in en uit elkaar nemen van 
onderhoudsgevoelige constructies verwant aan de manier waar-
op wij even zo repetitief ademhalen om in leven te blijven. Door 
deze technische wezens overeenkomstig te laten ‹ ademhalen ›, 
verzekeren wij ze van een langdurig en succesvol voortbestaan in 
onze wereld. ¶
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§7 demoNtage (2)

In de wereld van het onderhoud verhouden montage en demon-
tage zich tot elkaar als yin tot yang. Dat montage doorgaans aan 
fabrieken is voorbehouden die technische constructies en masse 
in elkaar zetten en demontage overwegend aan individuele repa-
rateurs in kleine werkplaatsen overlaten, is daarmee geenszins 
in tegenspraak. Montage richt zich op een reeds voorziene eind-
vorm waar de monteur als het ware blindelings naar toe werkt. 
Demontage komt vergeleken met montage neer op het in alle 
rust retrograde uit elkaar nemen van het geordende, tot er niets 
anders rest dan een aantal individuele sub-eindvormpjes. Deze 
liggen na verloop van tijd schijnbaar willekeurig rond de demon-
teur op tafels of op de grond verspreid. Als we niet beter zouden 
weten, en we zouden onverwachts zijn werkplaats betreden, dan 
zouden we menen met een ontwerper van doen te hebben en 
niet met een demonteur. De aanwezigheid van schema’s, tabel-
len en werktekeningen versterkt alleen maar deze eerste globale 
indruk. Maar kijken we goed, dan zien we aan de richting die de 
demonteur aan zijn handelen geeft waar het hem om begonnen 
is: niet om het scheppen van eenmalige unica, maar om het gun-
nen van tweede levens aan inmiddels allang gearriveerde massa-
producten die stuk voor stuk bewezen hebben een lang (nieuw) 
leven aan te kunnen.
Er zijn constructies waar in demontage ervan niet is voorzien. 

Eenmaal gemonteerd, nimmer gedemonteerd. Wanneer een aan-
tal onderdelen door een fabrikant tot een complex geheel wordt 
samengevoegd, betekent dit nog niet dat dit stelsel enige tijd later 
even makkelijk in precies dezelfde losse onderdelen gedemonteerd 
kan worden. Er zijn zelfs montages waarbij het de nadrukkelijke 
bedoeling is dat de componenten, nadat ze zijn samengevoegd, 
nooit en te nimmer van elkaar ontkoppeld kunnen worden. Deze 
onderdelen zijn levenslang tot elkaar veroordeeld. Zij vormen een 
verbintenis die erop berekend is jaren stand te houden.
De radiolamp is een goed voorbeeld van zo’n onwrikbaar hechte 

montage van een aantal onderdelen, waarvan in demontage 
ervan vrijwel niet is voorzien. Raakt zij defect, dan moet het wel 
een absoluut onvervangbaar en eenmalig type wezen, wil men 
ertoe besluiten haar desondanks te opereren. Normaliter wordt 
een defecte radiolamp vervangen door een nieuw exemplaar en 
wordt de eerste zonder pardon weggegooid. Zo gaat dat in onze 
consumptiemaatschappij, waar dit soort hermetisch gesloten



31constructies — deze volmaakte ‹ metawerelden › — zomaar wor-
den weggegooid … (Om van hun hedendaagse equivalenten, 
treffend integrated circuits genoemd, nog maar te zwijgen.) ¶
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§8 demoNtage (3)

De Amerikaanse schrijver, Robert M. Pirsig, heeft het wezen 
van het onderhouden van technische constructies in zijn boek 
Zen en de kunst van het motoronderhoud: een onderzoek naar 
waarden3 afdoende aan de orde gesteld. De schrijver laat de me-
chanica zien van de symbiotische relatie tussen de gebruiker en 
zijn motorfiets op het moment dat er aan de motor gesleuteld 
dient te worden, omdat ‹ iets › niet meer naar behoren functio-
neert. Een soort onderhoud, maar dan meer in de richting van 
reparatie. Pas wanneer er niet alleen iets binnen de motorfiets 
‹ vast zit ›, maar ook, zeg maar, bij de demonteur, treedt de wer-
king van bedoelde mechanica ten volle aan het daglicht. De de-
monteur blijft steken en weet het niet meer. Hij kan geen kant 
meer op, hij is geblokkeerd. De symbiose is verbroken en beide 
partners zijn vreemden voor elkaar.
Pirsig onderscheidt drie niveaus waarop dit blokkeren kan aangrij-

pen. De eerste is het niveau van het affectieve gedrag: de waar-
den zijn dan in het geding. De tweede is dat van het cognitieve 
gedrag: het betreft de kennis van de demonteur. De derde is dat 
van het psychomotorische gedrag waarbij zijn reparatief han-
delen in het geding is. Verder onderscheidt Pirsig blokkades als 
gevolg van, zoals hij dat noemt, ‹ egoïsme › van de kant van de de-
monteur: die staat dan teveel boven de zaak, is niet open, weet 
het beter, waardoor van de weeromstuit de motor de intenties van 
de monteur lijkt tegen te streven en weerstand te bieden. Of van 
‹ angst ›: het tegenovergestelde van egoïsme, de angst om aan de 
klus te beginnen, angst dat je er niet uit zult komen, enzovoort. 
Of van ‹ verveling ›: geen arbeidsvreugde, geen interesse, auto-
matisch handelen, zomaar wat doen. Of van ‹ ongeduldigheid ›: 
een zeer gevaarlijke blokkade omdat deze kan overslaan in een 
in aanleg onbedoelde destructie; moeren die vastzitten worden 
in dat geval met geweld te lijf gegaan en gaan daardoor nog vas-
ter zitten, hamers en tangen komen er aan te pas en worden onei-
genlijk gebruikt, et cetera.
Sowieso besteedt Pirsig ruime aandacht aan het vervelend vastzit-

ten van bouten, schroeven en moeren. Ze behoren niet vast te 
zitten, want ze dienen demontage, onderhoud en reparatie mo-
gelijk te maken. Bouten vast en los draaien moet je in je vingers

3.   robert m. pirsig. Zen en de kunst van het motoronderhoud: een onderzoek naar 
waarden, vertaald door ronald Jonkers. amsterdam: ooievaar (1999).



33hebben. Als je dat gevoel niet bezit, leid je aan gebrek aan kines-
thesie: aan spierongevoeligheid. Je hebt dan geen gevoel voor de 
elasticiteit van het betreffende materiaal, waardoor je geen on-
derscheid meer kunt maken tussen een bout die muurvast, vin-
gerstrak of ‹ tot ie zit › moet worden aangedraaid. Je hebt dan ook 
geen gevoel meer voor de verhouding tussen wat er zich aan het 
oppervlak van de constructie bevindt en wat er zich direct daar-
achter afspeelt.
De reden dat wij het boek van Pirsig op deze plaats memoreren is 

gelegen in het feit, dat hij daarin zaken van montage, demonta-
ge, onderhoud en geweld ten aanzien van technische construc-
ties onnavolgbaar heeft weten te verwoorden. Er zijn genoeg 
technische publicaties die expliceren hoe bepaalde construc-
ties gedemonteerd, respectievelijk gerepareerd moeten worden, 
maar de zowel psychologische als ethische kant daarvan — daar 
waar het gaat om de waarden van het onderhoudswerk in rela-
tie tot meer algemene morele levensprincipes en niet te vergeten, 
daar waar het omgaan met techniek aansluit bij het omgaan met 
meer kunstzinnige zaken — , daar reppen deze boeken niet over. 
De tweede reden is, dat aan de hand van de tekst van Pirsig met 
vrij grote precisie de grens kan worden vastgesteld tussen een 
perfect uitgevoerde demontage van een in wezen geslóten con-
structie (wat een motorfiets is, ondanks het feit dat al zijn onder-
delen er zo prachtig ‹ open › bij liggen en daardoor zo uitmuntend 
voor het plegen van onderhoudswerkzaamheden bereikbaar 
zijn) en daar waar dezelfde demontage overgaat in pure destruc-
tie, — daar waar er oorlog heerst tussen het object van demon-
tage en zijn demonteur. Bij het naar behoren vaststellen van het 
hoe en waarom van deze grensoverschrijding, geldt Pirsigs be-
schrijving als een onmisbare referentie. ¶
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§9 demoNtage (4)

De meeste handboeken op het gebied van onderhoud en repa-
ratie houden zich voornamelijk met de ‹ oppervlakte › van tech-
nische constructies bezig — het vlak namelijk waar zij bediend 
worden. Toch biedt iedere constructie zoals zij daar voltooid en 
wel voor ons staat niet alleen oppervlakte maar vooral ook ‹ diep-
te ›, namelijk de diepte van haar ontstaansgeschiedenis. Vooral 
technische musea is er alles aan gelegen juist deze evolutionai-
re diepte aan de orde te stellen. Ze deinzen er dan ook niet voor 
terug ons haar binnenwerk geopend en wel te tonen. Stellen wij 
ons frontaal voor zo’n geopende constructie op, dan ontstaat er 
een wisselwerking tussen haar en ons; een werking die ons in 
staat stelt stukje bij beetje een beeld van haar te vormen. 
Met ‹ beeld › hebben we niet zozeer het uiterlijk beeld van de con-

structie in kwestie op het oog — een soort visueel oppervlakte-
beeld, hoezeer geopend dat beeld ook is — , maar het totaal van 
alle aspecten die tot het ontstaan van juist déze constructie heb-
ben geleid. Dit ‹ metabeeld › is uiterst gelaagd en moet gezien 
worden als een aggregaat van alle verzamelde beelden waarin de 
constructie van fase tot fase door haar constructeur indertijd ‹ ge-
dacht › is: van geïnspireerd eerste idee tot cijfermatige calculatie, 
van proefontwerp tot praktisch werkend model, van besteklijst 
tot technische handleiding. Nogmaals: dit metabeeld betreft niet 
alleen het beeld van de finale constructie, maar biedt tevens en 
vooral een blik op al haar daaraan vooraf gegane voorstadia.
Vooral bij uitgesproken huishoudelijke apparaten en toestellen kan 

hun uitwendige beeld soms tot zeer verwarrende beoordelings-
situaties leiden. Te meer daar de vormgever alles in het werk stelt 
om de uiteindelijke mantel waarin hij zijn ontwerp wenst te hul-
len zo fraai mogelijk te showen. (Reclame.) Met haar glimmen-
de contouren en glanzende kleuren tracht de constructie ons te 
overreden haar finale vorm als definitief te aanvaarden. Immers 
hoe meer zij ‹ af › is, des te meer het beeld ervan met de uiterlijke 
contour van de constructie overeen zal stemmen. Het meest na-
tuurgetrouwe beeld van een voltooide constructie is dan ook de 
constructie zelf wanneer zij, op het moment dat zij ‹ klaar › is, tri-
omfantelijk omhoog gestoken wordt. Zonder dat vertoon zouden 
winkeletalages, maar ook technische musea, amper bestaans-
recht bezitten.
Zoals gezegd dient het beeld van een technische constructie opge-

vat te worden als een optelling van alle existentievormen die de



35constructie vanaf de eerste schets op papier tot de laatste defi-
nitieve vormgeving heeft doorgemaakt. Voordat een constructie 
‹ af › is en ons haar definitieve vorm kan tonen, heeft zij achter-
eenvolgens een bestaan geleid als idee, als concept, als cijfer-
werk, als diagram, als ontwerptekening, als exploded view, als 
schaalmodel, als besteklijst, als verzameling onderdelen en 
uiteindelijk als verhandelbaar en van handleidingen voorzien 
apparaat, toestel, instrument of werktuig. Aldus draagt iedere 
voltooide constructie haar eigen ontstaansgeschiedenis, als een 
soort overlevingspakket, met zich mee. Op het moment dat de 
constructie defect raakt, ontvouwt dit pakket zich als een para-
chute en hangt haar bestaan letterlijk aan een zijden draad. Op 
dat moment wordt met één ruk haar hele ontwikkelingsgang ge-
inverteerd en blijkt zij een gelaagd bestaan te hebben geleid. Dit 
gelaagde bestaan verleent iedere technische constructie een on-
vermoede, door ons allang ‹ vergeten › diepte.
Zo ondergaat, om een voorbeeld te geven, een auto die het niet 

meer doet in een garage een soort geïnverteerde behandelings-
sequens die, net als een film die achteruit loopt, begint met het uit 
elkaar nemen van bepaalde ‹ ziek › verklaarde delen en eindigt met 
het gedemonteerde aan de hand van werkplaatsinstructieboeken, 
lijsten, diagrammen en voorschriften te verifiëren. De time ma-
chine werkt op volle toeren wanneer de eigenaar te horen krijgt 
dat het defecte onderdeel niet meer te krijgen is — niet meer ‹ be-
staat › — ‹ op › is. Door deze simpele mededeling wordt de auto van 
het ene op het andere moment gereduceerd tot de staat waarin 
hij verkeerde vóór zijn conceptie, namelijk die van een idee.
Op overeenkomstige wijze wordt een ‹ defect iemand › in een zie-

kenhuis opgesplitst in temperatuurgrafieken, meterschalen, rönt-
genfoto’s, grammen medicijnen, diagnoses in vakjargon, om over 
operatieve demontages, transplantaties en andersoortige ingre-
pen maar te zwijgen. De existentie van de patiënt blijkt een soort 
‹ bouwdoos › waaruit, wanneer alle omstandigheden meezitten, 
voor de toekomst mogelijk iets goed functionerends valt samen te 
stellen. Ook bij deze patiënt ontvouwt zich, nu het er op aan komt, 
zijn hele tot nu toe in zijn diepte verborgen existentie als een pa-
rachute, en blijkt nu pas hoezeer zijn leven gelaagd is. Vanaf dit 
ogenblik leeft hij letterlijk in omgekeerde richting en blikt hij in 
zijn diepste verleden. Als hij zwaar ziek is, wordt zijn onzekere 
toekomst in toenemende mate ingenomen door dit zekere ver-
leden, en wanneer hij sterft — iedereen kent dit beeld — passeert 
hij de fase van zijn geboorte, richting voorgeborchte, richting 
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ongevormdheid c.q. ongeordendheid. Zo is het met mensen, en 
zo is het in bepaalde opzichten zeker ook met technische con-
structies gesteld.
Het wordt duidelijk: wanneer een finale constructie plotseling de-

fect raakt — ‹ ziek › wordt — en zij haar werking staakt, wordt de 
gebruiker ervan van het ene op het andere moment geconfron-
teerd met een tot nu toe verborgen dieptebeeld. Voor die tijd 
hield hij zich uitsluitend met haar oppervlakte bezig; meer was 
niet nodig. Letterlijk in aanraking met dat vlak bediende en be-
stuurde hij haar werkend deel en kon hij zodoende, zonder zijn 
handen aan haar vuil te maken, met haar binnenwerk in contact 
treden. Hij gebruikte haar oppervlak daartoe als intermediair. 
Op het moment echter dat de constructie defect raakt, dient haar 
gebruiker letterlijk bij haar stil te staan teneinde achter de reden 
van haar falen te komen. Hij dient haar diepte te peilen, — rich-
ting verleden, op weg naar haar ‹ papieren staat ›. Daartoe neemt 
hij de nodige schema’s, tabellen en diagrammen ter hand en gaat 
aan de slag.
Met deze min of meer conceptuele diepte bij finale constructies gaat 

een, wat genoemd zou kunnen worden, ‹ evolutionaire diepte › ge-
paard. Die diepte zegt iets over hoe deze constructies qua vorm 
geëvolueerd zijn; dus niet van idee tot object, maar van vorm tot 
vorm. Aan de ontwikkeling van iedere denkbare constructie is de 
ontwikkeling van een aantal vroegere constructies voorafgegaan, 
waarbij de beste eigenschappen van die vorige als het ware in het 
laatste exemplaar zijn overgedragen. Deze ‹ laatste › construc-
tie draagt met andere woorden de in genetisch opzicht ‹ beste › 
kwaliteiten van haar voorouders met zich mee, en hoopt al hun 
‹ slechte › eigenschappen overwonnen en geëlimineerd te heb-
ben. (Reclame hamert voortdurend op het streven van de fabri-
kant naar het brengen van producten die nog beter en subliemer 
zijn dan de voorafgaande. Alles wat goed was aan die vorige pro-
ducten schijnt bij het nieuwe product niet alleen geoptimaliseerd, 
maar ook nog eens met iets nieuws, iets extra’s, verrijkt te zijn.)
Dit opeenstapelen van goede voorouderlijke genetische kwalitei-

ten in de finale constructie is fraai waar te nemen, wanneer deze 
jongste loot van de stam wordt gedemonteerd en daarbij allerlei 
details aan het daglicht treden, die afkomstig zijn uit een ver, ver-
geten verleden. Die details blijken onverbeterbaar, zijn tijdloos en 
verlenen de constructie in kwestie een unieke, want verborgen, 
culturele meerwaarde. Aldus bepalen beide ‹ diepten › — de con-
ceptuele en de evolutionaire — de existentie van alle denkbare



37technische constructies. Beide diepten zijn onzichtbaar op het 
eerste oog, maar onmisbaar voor het heil van hun toekomst, — en 
uiteraard voor het helen van hun eventuele ziek-zijn later. ¶
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39§10 explosie

De kunst van een geslaagde demontage hangt af van de mate 
van inzicht bij de demonteur in de wijze waarop de constructie 
in elkaar steekt. Wanneer hij voor het eerst met een voor hem 
totaal onbekende constructie wordt geconfronteerd, kan hij 
weliswaar ‹ zomaar › beginnen met demonteren, maar al gauw 
zal hij op bepaalde momenten geen kant meer op kunnen: niet 
meer weten of hij een schroef links of rechts moet draaien, iets 
even voorzichtig mag weg buigen, iets open kan tikken, iets tij-
delijk afsluiten en meer van dit soort minuscule initiatieven. Hij 
zal dan op den duur net zo vastlopen als de defecte constructie 
die hij onder handen heeft. Verliest hij dan ook nog zijn geduld, 
dan ligt het gevaar van een ongecontroleerde manoeuvre om de 
zaken met kracht te forceren meer dan ooit op de loer. Hij loopt 
dan het risico een bepaalde slordigheidsgrens te overschrijden, 
waardoor zijn voorstellingsvermogen onmiddellijk greep op het 
oorspronkelijke verband tussen de onderdelen gaat verliezen. 
Dan zit hij voor dat hij het weet met een hoeveelheid ‹ losse › on-
derdelen, die zonder enig systeem of verband willekeurig om 
hem heen zijn verspreid. Op dat moment slaat de in aanvang 
goed onder controle staande operatie acuut om in een uit de 
hand gelopen explosie. De constructie maakt een razendsnel 
geïnverteerde ontwikkelingsgang door en bevindt zij zich in de 
vorm van een zwerm losse onderdelen, codenummers en be-
steklijsten op terugreis naar haar eerste levensfase, namelijk die 
van ‹ magazijnvoorraad ›, om het eens pregnant uit te drukken. En 
de reparateur heeft het nakijken.
Wanneer een demonteur zijn greep op een op gang gebracht 

demontageproces verliest, heeft het beeld van de geopende 
constructie veel weg van een zogenoemd exploded view: een 
grafische tekenwijze om daarmee een technische constructie in 
volledig gedemonteerde staat driedimensionaal te representeren. 
Om dit duidelijk te maken volgen hieronder drie voorbeelden van 
onderscheidene manieren om gedemonteerde constructies vol-
gens de exploded-view-methodiek in beeld te brengen. 
Het eerste voorbeeld (afb. 2) toont de manier waarop een bandrecor-

der uit de jaren zestig zowel mechanisch als elektrisch letterlijk in 
elkaar zit. Bandrecorders zijn op te vatten als collages van func-
ties, accessoires en componenten. Vanwege de beperkte bin-
nenruimte die dit soort huiskamerapparaten uit die jaren bood, 
was het absoluut noodzakelijk alle benodigde, maar in wezen
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moeizaam met elkaar corresponderende elektrische en mecha-
nische onderdelen, in die ene ruimte op en in elkaar te persen. 
Het gevolg was dat iedere onderneming om een bandrecorder 
op een later tijdstip uit elkaar te nemen wel móest tenderen naar 
vandalisme. In decollage van apparaten als deze bandrecorder 
had de fabrikant kennelijk niet voorzien. De exploded view geeft 
onbedoeld, maar niet minder suggestief, de indruk van een on-
herroepelijk en onomkeerbaar uitdijingsproces, waarbij een 
aanvankelijk niets vermoedende reparateur de rol vervult van 
een wanhopige ‹ terugduwer ›.
Om bepaalde onderdelen van technische constructies van tijd tot 

tijd te kunnen reinigen dan wel te vervangen, dient in demon-
tage van die constructies te worden voorzien. Zo is regelmatige 
demontage van benzinecarburatoren (afb. 3) van auto’s een basis-
voorwaarde om ze goed te kunnen laten functioneren. Om die 
reden is de gesloten carburator in de praktijk een uiterst orga-
nisch werkend lichaam met logisch op elkaar betrokken onder-
delen, waarvan de samenhang ook in ‹ geëxplodeerde toestand › 
bewaard blijft. Pas wanneer ook hier een bepaalde limiet wordt 
overschreden en de afstanden van de onderdelen onderling te 
groot worden, valt het geheel, althans op de tekening, in losse 
componenten uiteen.
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41In de befaamde Encyclopédie van Diderot uit 1765 is een afbeel-
ding opgenomen van een zogenoemd ‹ vuursteenslot › van een 
geweer (afb. 4), waarbij de tekenaar de onderdelen letterlijk op 
rij heeft gezet en consequent en profil heeft weergegeven. Door 
deze aanpak is de leesbaarheid van de tekening optimaal, ook al 
biedt zij geen exacte en suggestieve informatie hoe de delen in 
‹ gesloten › toestand op elkaar aansluiten. Deze kennis kan men 
uitsluitend in de praktijk opdoen. Montage en demontage van 
een geweersysteem maken nu eenmaal intrinsiek deel uit van 
een juist gebruik van dit vuurwapen. Het plaatsen van een kogel, 
het spannen van de haan et cetera zijn in feite niets anders dan 
montage- en demontage-handelingen die men goed in de vin-
gers moet hebben, wil men het wapen überhaupt effectief tegen 
het leven kunnen inzetten. ¶
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§11 maNual

Alvorens een reparateur aanvangt met het demonteren van een 
technische constructie, dient hij zich terdege op de hoogte te 
stellen hoe de diverse onderdelen waaruit de constructie is sa-
mengesteld zich ten opzichte van elkaar verhouden; hoe zij, zeg 
maar, letterlijk ‹ samen werken ›. De juiste samenhang van deze 
delen maakt de constructie tot wat zij is. Dit ‹ betrekkingssys-
teem › moet hij tijdens het uit elkaar nemen voortdurend in de 
gaten houden. Zijn aandacht mag wat dat betreft geen moment 
verzwakken.
Om te voorkomen dat de reparateur na de demontage de construc-

tie niet meer op juiste wijze weet te hermonteren en de zaak kans 
heeft te ‹ exploderen ›, laten fabrikanten hun producten vergezeld 
gaan van een handboek, treffend manual geheten. Grofweg zijn 
daarvan twee categorieën te onderscheiden. De eerste soort 
richt zich — uiteraard — regelrecht op de handen van de repa-
rateur, op wat die te doen hebben. Verteld wordt hóe de repara-
teur moet handelen — niet waaróm. Met behulp van nummers, 
symbolen en tekeningen wordt de demontage-operatie stap voor 
stap doorgenomen. De tweede categorie doet dat ook, maar wil 
de reparateur vooral inzicht bieden in het achter de constructie 
verscholen bouwplan. De reparateur wordt daarbij op het niveau 
van de taal aangesproken, waarbij een beroep op zijn begrip, in-
zicht en verstand wordt gedaan. Bij de eerste categorie worden 
de manuele bewegingen die de handen moeten uitvoeren met 
behulp van suggestief tekenwerk als het ware voorgedaan: de 
handen hoeven alleen maar (ná) te doen zonder enige notie van 
het hoe en waarom van dat alles. Bij de tweede soort wordt niet 
meteen ‹ gedaan › maar eerst ‹ gedacht ›, ‹ begrepen › en ‹ overwo-
gen › alvorens tot daadwerkelijk handelen over te gaan. Uiteraard 
is deze laatste soort handboeken van hogere orde dan de eerste; 
de dénkboeken impliceren de dóenboeken — niet omgekeerd.
Het spreekt welhaast vanzelf dat de consument alleen maar met 

‹ doenboeken › te maken wil hebben; amper met manuals maar 
bij voorkeur met gebruiksaanwijzingen. Gebruiksaanwijzingen 
behoren tot de laagste soort der handboeken. In die boeken, 
die merendeels geen boeken zijn maar folderachtige vouw-
sels, wordt zelfs de geringste neiging om de gebruiker op het ni-
veau van zijn verstand aan te spreken teneinde hem enig inzicht 
in de werking van zijn zonet verworven apparaat te verschaffen, 
met succes de kop ingedrukt. De nieuwe eigenaar wordt alleen 
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3maar gefeliciteerd met zijn aanschaf en vervolgens verteld op 

welke knoppen hij of zij moet drukken om het apparaat in wer-
king te stellen respectievelijk uit te schakelen. Zeker in onze we-
reld, waarin de consument overvoerd wordt met kant en klare 
technische producten, is het verlenen van enig inzicht omtrent 
de werking ervan vrijwel taboe. ‹ De techniek houdt de consu-
menten systematisch dom … › is in dit verband een veel gehoor-
de verzuchting.
‹ Het industriële apparaat brengt in onze samenleving ook zelf de 

krachten voort die de mensen vervreemden van de techniek; 
in plaats van te proberen een rationeel begrip voor haar voort-
brengselen aan te kweken, probeert de industrie met alle moge-
lijke middelen om het publiek dom te houden en alle irrationele 
motiveringen en onbewuste fantasmes aan te moedigen die het 
reduceren tot een willoze koopautomaat. ›4

Deze ‹ domheid › — dit ontberen van inzicht — uit zich vooral in het 
onvermogen van de doorsnee consument om technische con-
structies doeltreffend te demonteren. In het algemeen wil hij van 
enig inzicht in demontage van zijn net verworven stuk techniek 
weinig weten. Demontage suggereert nu eenmaal een vorm van 
‹ ziek zijn‹ , en daarvan sluit hij zich ten ene male af. En anders in-
sisteert het wel op het verrichten van vervelend en verplicht on-
derhoud. De gebruiker peinst daar niet over en wenst dat zijn 
apparaat of toestel zonder onderhoud, zonder reparatie en zon-
der deze voortdurend te moeten openen of demonteren, zijn 
werk doet. Niet even, maar levenslang. De gebruiker speelt hier-
mee de fabrikant in de hand. De laatste zal wel uitkijken de ‹ luie › 
consument met onderhoudsvoorschriften lastig te vallen. (Zo 
heeft de fabrikant het plegen van onderhoud reeds ruimschoots 
voor de datum van verkoop voor zijn rekening genomen: ‹ Ons 
product is onderhoudsvrij › heet het dan.) Aldus vinden fabrikant 
en consument elkaar in het cultiveren van bedoelde technische 
domheid en achterlijkheid. Beiden, en ieder op eigen wijze, zijn 
daar nog trots op ook.
Een merkwaardige, bijna spelbrekende uitzondering betreft het ge-

bruik van bepaalde keukenapparaten waarbij, of men dat nu wil 
of niet, in verregaande demontage is voorzien vanwege het voort-
durend moeten reinigen ervan. Na het nuttigen van de maaltijd 
vindt vrijwel iedere disgenoot het schoonmaken van keukengerei 
een vervelende klus dat men het liefst zo lang mogelijk uitstelt

4.  kousbroek, ‹ erlkönig op de motorfiets ›, vrij Nederland (8 maart 1975).
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of aan anderen wil overlaten. Aan de andere kant beseft men 
maar al te goed dat men nu eenmaal met een gesloten stelsel van 
losse, combineerbare en demonteerbare onderdelen te maken 
heeft dat om de haverklap in het afwasteiltje dient te verdwijnen, 
wil de orde van dat stelsel niet op den duur hopeloos in de war 
raken. Daarom zien de meeste keukens, ‹ ’s avonds na de afwas, 
er zo maagdelijk schoon uit; alsof ze nog nimmer gebruikt zijn en 
wachten op een eerste vlek of smet. (Het summum van ‹ keukens › 
zijn natuurlijk de operatiezalen van ziekenhuizen. Al het hierbo-
ven beweerde geldt daar in overtreffende trap.) ¶



45§12 implosie

De omgedraaide, maar niet minder destruerende gedaante van 
explosie heet implosie. Staat het begrip ‹ explosie ›  in het normale 
spraakgebruik voor een vorm van acute onbeheersbare ontplof-
fing, in wezen betekent ‹ exploderen › een centrifugaal uit elkaar 
drijven (letterlijk: uit elkaar jagen) in delen van een voormalig 
‹ heel geheel ›. Met het begrip ‹ implosie › is het tegenovergestelde 
aan de hand. Het effect van een implosie is een exacte omkering 
van de explosieve beweging. Zij wordt op gang gezet door een 
naar binnen toe gerichte — centripetale — kracht. Deze kracht 
streeft naar een acute vergruizing, versplintering, fragmentering 
of in-elkaar-drukking van een vergelijkbaar soort voormalig ge-
heel. De beweging duurt tot de kracht is uitgewerkt of doodeen-
voudig niet meer verder kan omdat er niets meer in te storten en 
in te drukken valt. Datgene wat de werking aan den lijve ervaren 
heeft is hierna aanzienlijk kleiner, platter en in alle gevallen ver-
vormder dan voorheen.
Doorgaans stort iets in elkaar vanwege verregaande ouderdom, of 

anders wel vanwege een slechte gesteldheid of conditie waarin 
het verkeert. Zo’n ineenstorting komt dan meestal vrij onverwachts 
(lawine) en overvalt de bezitter ervan. Is er echter onvervalste des-
tructie in het spel, dan is het feit dat er ‹ iets › implodeert een on-
middellijk en onafwendbaar gevolg van een letterlijke slag die 
een zekere destruant dat ‹ iets › van buitenaf heeft toegediend. (De 
bezitter ervan had de slag kunnen zien aankomen, maar voorkó-
men niet.) Dit is echter het halve verhaal. De ware implosie grijpt 
niet van buitenaf aan, maar werkt van binnen uit. Zo’n werking 
van binnen uit is des te geheimzinniger naarmate zij zich onzicht-
baarder voordoet. Het gaat in feite om een diep in het binnenste 
van dat ‹ iets › verborgen agens die, op het moment dat dat iets 
faalt of anderszins tegen de wetten van zijn bestaan in opstand 
komt, ogenblikkelijk manifest wordt. Op het uur van de waarheid 
‹ zuigt › die agens dat iets naar binnen en rust niet voordat het tot 
een absoluut niets is gereduceerd. (Zwart Gat, Hel.)
De veruit krachtdadigst aanzuigende agens houdt zich in het cen-

trum van onze aardbol op. (Zwaartekracht.) Objecten die ge-
wend zijn zich vrij en ruimtelijk over het aardoppervlak voort te 
bewegen, kunnen onder de invloed van die aardse kracht van het 
ene op het andere moment tot onbeweegbare geplette vormen 
worden gereduceerd. (Het heet dan dat ze zijn gevallen.) Zijn 
die objecten qua constructie voldoende gestaald — ze zijn voor
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de werking van bedoelde agens letterlijk ‹ berekend › — dan is de 
kans groot dat de imploderende slag niet veel verder reikt dan 
het transformeren ervan tot half overeind staande, half liggende 
ruïnes: weliswaar schimmen van hun voormalige fier opgerichte 
gestalten, maar desalniettemin in plastische en ruimtelijke zin 
duidelijk existent.
Opmerkelijk is dat bepaalde instituties van de beeldende kunst 

meer geïnteresseerd zijn in bovenbedoelde ruïnes zoals die er na 
de ineenstorting ervan in beeldend en architectonisch opzicht 
‹ zo en zo › plegen bij te liggen, dan in het instorten als proces. Een 
denkbeeld dat architecten van bouwwerken van het voormalig 
Derde Rijk er toe bracht, er op voorhand zorg voor te dragen, 
dat de uiteindelijke ruïnes van deze gebouwen latere generaties 
evenzoveel ontzag zullen inboezemen als de splinternieuwe staat 
ervan op de toenmalige bevolking.5 Bovendien zijn ruïnes bij uit-
stek geëigend om liefderijk als kunstwerken binnen de muren 
van musea voor moderne kunsten te worden opgenomen. Daar 
wacht hun een lange, roerloze, en met zorg omringde toekomst; 
dat is zeker. Deze opvallende voorkeur van de beeldende wereld 
voor statische, volledig tot rust gekomen finale ‹ resultaten ›  bij  
implosieve processen, en niet voor dynamische explosieve ont-
keteningen waar het accent juist op de áctie van het uit elkaar 
vliegen ligt, hangt samen met het feit, dat juist bij explosies deze 
resultaten in geen velden of wegen meer te bekennen zijn, want 
in de ruimte zijn opgelost dan wel in rook zijn opgegaan.
Zoals de connectie ‹ explosie › en ‹ actie › zich wezenlijk onderscheidt 

van de connectie ‹ implosie › en ‹ resultaat ›, zo onderscheidt de 
actieve temporele muziek zich van de statische beeldende kunst. 
Muziek immers plant zich ‹ explosief › vanaf de eerste maat in de 
tijd voort terwijl de beeldende kunst zich in topografisch opzicht 
op één plek concentreert. Als deze parallelliteit juist is, wordt het 
duidelijk waarom met name de theatrale muziek een uitgespro-
ken fascinatie voor het dynamische karakter van de destructieve 
daad aan de dag legt, terwijl de statische beeldende kunst zich 
meer tot het statische van het imploderen wenst te bekennen, 
en wel vanwege de finale ruïnes die dat oplevert. Het hier gepo-
neerde onderscheid tussen explosie en implosie lijkt een grove 
tweedeling, en er valt ook wel het nodige op af te dingen, maar 
het geeft wel ze een aanvaardbare verklaring voor het feit dat

5.   raaijmakers refereert hier naar het begrip ‹ ruïnewaarde ›  
(ruinenwert) van de duitse architect albert speer (1905–1981).



47bepaalde muzikale en theatrale disciplines regelmatig pogin-
gen ondernemen om vormen van de beeldende kunst bij de 
hunne te betrekken. En ook omgekeerd, dat er bij bepaalde 
muzikale performances zozeer voor beeldende, althans visue-
le aspecten wordt geopteerd — afgezien van het feit uiteraard 
dat het de grootste moeite kost de van huis uit statische ‹ zware › 
beelden de snelheid van de meer ‹ lichte ›, want muzikale bewe-
gingen mee te geven.
Zonder meteen al te optimistische verwachtingen te scheppen om-

trent allerlei denkbare fusies, integraties of mixages van beide 
kunstvormen (Mixed Media: samenwerkingsverbanden die tóch 
niet lukken of die hooguit in goed bedoelde pogingen blijven 
steken), kan een wederzijdse beïnvloeding van beide discipli-
nes voor beide beslist zeer vruchtbare gevolgen hebben. Op z’n 
minst leidt het over en weer lenen van elkaars intrinsieke kwali-
teiten tot een zinnige wisselwerking tussen beeldende en muzi-
sche presentaties. ¶
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§13 expaNsie 

Van beide basisvormen van destructie — explosie en implo-
sie — is het vooral de eerste die vanwege het sterk expansieve 
karakter ervan in de wereld van de kunst het meeste navolging 
heeft gevonden. Een meer sociologisch getinte vorm van explo-
sie is hetgeen wij onder ‹ culturele expansie › verstaan: een exten-
sie van diverse traditionele kunstvormen en kunsttechnieken ten 
gevolge van wat als ‹ culturele overdruk binnen de instituties van 
de kunst › kan worden gekwalificeerd. Een van de meest opvallen-
de expansies in de zestiger jaren op muzikaal gebied betrof de 
menselijke zangstem. Die werd op alle fronten aanzienlijk uitge-
breid; ‹ Extended Voice ›6 heette dat toen. Iets soortgelijks leidde 
tot het begrip ‹ Extended Organ ›. Beide extensies vormden bin-
nen de wereld van de toenmalige moderne muziek geen uitzon-
dering maar waren eerder regel. De behoefte aan een extensief 
grensoverschrijdend gebruik van traditionele muziekinstrumen-
ten betrof niet alleen de constructie, maar vooral de speelwijze, 
opstelling en toepassing ervan. De diverse manieren waarop de 
muziekinstrumenten in die tijd aan velerlei vormen van prepa-
ratie en modificatie onderworpen werden (hoe die, zouden we 
nu zeggen, ‹ geopend › kunnen worden), zijn evenzovele voor-
beelden van hoe de werking van bovenbedoelde culturele druk 
in de praktijk kan uitpakken. Een totaal ander, maar niet minder 
veelbetekenend voorbeeld van de toenmalige behoefte om de 
kunstwereld aan een bijna explosieve expanderende voorstelling 
te onderwerpen, is de inventarisatie die George Maciunas — de 
ideoloog en initiator bij uitstek van de toenmalige internationa-
le Fluxus beweging — rond 1966 opmaakte van alle vormen van 
‹ Expanded Performing Arts ›. Vooral interessant hierbij is de 
wijze waarop hij deze inventarisatie in een uitgebreid Expanded 
Arts Diagram (afb. 5) heeft ondergebracht. Het opzichtige in oor-
sprong langwerpige drukwerk had meer weg van een pamflet 
dan van een kunsthistorische publicatie. (Overigens lag bij dit 
‹ diagram › het accent meer op het vertoon van het publicéren van 
het drukwerk, dan op een behoefte om de intrinsieke betekenis 
van het begrip ‹ culturele expansie › nauwgezet aan een belang-
stellend publiek te verkláren.)

6.   extended voice omvat alle zangtechnieken die niet tot het klassieke repertoire be-
horen, zoals sprechgesang, schreeuwen of boventoonzingen. Het vocale werk dat 
de italiaanse componist luciano berio voor de zangeres cathy berberian schreef 
is een goed voorbeeld van het gebruik van extended voice techniques.
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Ook bij de filmkunst van die tijd vond het idee van ongebreidelde 
extensie ruimschoots ingang. Daarvan getuigt een in 1970 door 
de Amerikaanse filmcriticus en essayist Gene Youngblood ge-
publiceerd boek over de cinema van morgen, dat hij de veelbe-
tekenende titel Expanded Cinema meegaf. Daarin beklemtoont 
hij dat naar zijn mening het begrip ‹ Expanded Cinema › tot een 
mentale en niet tot een louter technologische extensie terug-
gevoerd dient te worden. Dit, teneinde een totaal nieuwe, want 
elektronische inbeeldbrenging van een artificiële werkelijkheid 
die zich merendeels buiten onze mind afspeelt, zo volledig mo-
gelijk tot z’n recht te kunnen laten komen. Het gaat Youngblood 
in eerste instantie om het instrumenteren van een mentaliteit en 
niet zozeer om het expansief mobiliseren van een voorhanden 
technologie an sich.
‹ Expanded cinema does not mean computer films, video phosp-

hors, atomic light, or spherical projections. Expanded cinema 
isn’t a movie at all: like life it’s a process of becoming, man’s on-
going historical drive to manifest his consciousness outside of 
his mind, in front of his eyes. › 7
Om enig idee te geven hoe de traditionele beeldconsumptie tot een 

diversiteit van spirituele, want elektronische ‹ ogenmedia › zou 
kunnen uitwaaieren, stelt Youngblood een aantal nieuwe cinema-
tografische categorieën voor. Het naamgeven ervan — synaes-
thetic cinema, cosmic cinema, cybernetic cinema, holographic 
cinema, computer animated cinema en virtual cinema — is op 
zich genomen significant. Het geeft uitdrukking aan een intens 
verlangen om geavanceerde technologische vormprincipes aan 
al lang sluimerende artistieke concepties te koppelen. Daarbij 
wordt op een haast vanzelfsprekende wijze een goed gedoseerde 
dominantie van de laatste over de eerste voorondersteld. In wer-
kelijkheid echter staan de zaken er minder rooskleurig voor; het 
technisch en het artistiek denken zijn tot de dag van vandaag tot 
een haat-liefdeverhouding veroordeeld. Het onherroepelijk ge-
volg van deze afgedwongen fusie tussen beide soorten denken, 
zal dan ook eerder disparate dan concordante trekken vertonen.
Op de vraag wanneer het artistiek-conceptuele denken de nodige 

technologische verworvenheden volledig zal hebben geïncor-
poreerd en eigen gemaakt, luidt het antwoord dan ook: nimmer. 
Onze huidige technocultuur is qua intentie nog volledig in het 
19e-eeuwse denken geworteld; een feit dat bedoelde gedroomde

7.  gene Youngblood. expanded cinema. New York: e.p. dutton (1970), p. 41.



51spirituele integratie radicaal in de weg staat. Het wachten is op 
een waarachtige 21e- of desnoods 22e-eeuwse non-mechanis-
tische technologie, die overigens niet meer zo zal heten en die 
in evenredige mate non-communicatief zal zijn. Dan zullen met 
name de twee basisfactoren uit de klassieke mechanica, ‹ weg › 
en ‹ tijd › (waarbij via het simpele voorvoegsel ‹ tele › decennia 
lang allerhande telematische communicatievormen niet alleen 
gedroomd maar ook ‹ gezegd › konden worden) langzaam maar 
zeker aan invloed gaan inboeten. Het gaat dan om een kader-
loze non-apparatieve beeldrepresentatie, waarbij van enig in-
strumenteren van de dan vigerende media op basis van een 
cybernetische, holografische, kosmische, synesthetische of van 
welke expandistische polytrope of polychrome teletechnologi-
sche variant dan ook, geen sprake meer zal zijn.
Het verenigen van expansie en spiritualiteit kán niet. De intenti-

onele gerichtheden van beide culturele fenomenen zijn tegen-
gesteld. Hooguit kan in navolging van Youngblood een zekere 
verwachting gekoesterd worden dat er in de toekomst een nieu-
we cinemacultuur zal ontstaan, die de huidige op het punt van im-
materialiteit en ‹ taligheid › zal overstijgen. Deze ontwikkeling zal 
dan vooralsnog het vlakke videobeeldscherm zijn voorbehouden 
en zeker niet het nog vlakkere cinemadoek. De reden hiervan ligt 
voor de hand. De sociale kijkhouding bij het oog-in-oog-staan 
van individuele gebruikers met een scherm nodigt nu eenmaal 
makkelijker uit tot een particuliere interactiviteit met een artifici-
ele beeldenwereld, dan bij een collectief bekijken van grootbeeld-
projecties op bioscoopformaat. (Vergelijk maar eens het starre 
eenrichtings- ‹ kijkverkeer › bij een bioscoopvoorstelling met het 
voortdurend meedraaien van meeduellerende hoofden tijdens 
een voetbal- of tenniswedstrijd, en men beseft onmiddellijk welke 
lange weg een mogelijk Interactive Cinema nog te gaan heeft.)
Tenslotte: het feit dat de term ‹ expansie › van oorsprong van me-

chanistische herkomst is en onverbrekelijk met een statisch-
constructief denken is verbonden, is een niet weg te denken 
gegeven. Door desalniettemin juist dát begrip een uitgesproken 
artistieke lading mee te geven om daarmee bepaalde tendenties 
in de wereld van de moderne kunsten te kunnen beschrijven, is 
daarmee niet in tegenspraak. Integendeel. Daarmee mikken we 
op een mogelijke in de verre toekomst gepositioneerde, spiritu-
ele mentaliteit. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat een der-
gelijk spirituele dominantie over het pure technologische bij een 
denker als Youngblood met zijn introduceren van het begrip
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‹ expanded › in relatie met het idee ‹ cinema ›, voor ogen moet heb-
ben gestaan. Deze optimistische stellingname is dan ook zijn 
goed recht, alhoewel ons overwegend mechanistisch denken 
in eerste instantie anders doet geloven. Vandaar dat we beide 
werkingen — die van onze mechanica met haar rechtlijnig den-
ken en die van de Expanded Cinema met zijn ongekend expan-
sief beeld-aanbod — op elkaar hebben willen loslaten teneinde 
de laatste op haar consistentie te kunnen beproeven. De uit-
komst laat zich overigens raden: de ideevorming omtrent een 
Expanded Cinema en aanverwante expansies blijkt hoe dan ook 
gestoeld op een al te rooskleurige, althans een al te utopische 
voorstelling van zaken. Hier manifesteert de ‹ message › zich als 
‹ target ›, en niet als een zeg maar operation manual om tot be-
doelde nieuwe artistieke verruimingen te komen. ¶



53§14 slag eN val

De destructieve slag, met de val van het geordende als oog-
merk, bezit in het dagelijkse leven een andere betekenis dan in 
de wereld van de kunst. Dat is duidelijk. Leven en kunst zijn nu 
eenmaal twee onderscheidene zaken. Maar er is één uitzonde-
ring: als geen ander is de filmkunst in staat de scheidslijn tussen 
leven en kunst — tussen het alledaagse en het symbolische — te 
slechten. Wanneer daar een slag wordt toegediend (western, 
krimi, drama, slapstick) leidt dat óf tot een vorm van Verklärung 
van de held óf tot die van Tod van de misdadiger. Of tot beide ui-
teraard. Met name bij de slapstickfilm worden deze zaken uiterst 
efficiënt en goed gedoseerd aan de orde gesteld. Daar promo-
veert de concrete harde slag al gauw tot een zachte metafoor. 
Zoals bij het vertellen van een mop in de pointe ervan een soort 
val-energie vrijkomt — een energie die wij er nota bene zelf in-
gestopt hebben door eerst het verhaal met de nodige aandacht 
aan te horen — zo investeren wij in de slapstickfilm een hoeveel-
heid goodwill waarvan wij hopen dat de revenuen ervan ons even 
later in de vorm van een onbetaalbare schaterlach zal worden 
uitgekeerd. (Een schaterlach, als een inmiddels vergeten bonus 
die ons ‹ zomaar › in de schoot wordt geworpen.)
Om het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt optimaal tot 

z’n recht te laten komen speelt de plot van de slapstickfilm zich 
bij voorkeur af tegen een decor van een aantal burgerlijke ‹ zaak-
jes ›. Het verhaal is nog niet begonnen of die zaakjes worden door 
de regisseur in de grootst mogelijke orde een voor een op een 
rijtje gezet. De boodschap is duidelijk: ‹ Wee degene die de orde 
ervan wil verstoren! › De bedoelde zaakjes identificeren wij in no 
time met onze eigen moeizaam verworven zaken; ook daar mag 
niemand aankomen. Dat wij desalniettemin onbedaarlijk in de 
lach schieten wanneer op gegeven moment een van die keurige 
zaakjes plotseling ten val worden gebracht, schuilt in de manier 
waaróp en het tijdstip wannéér dat gebeurt. Meestal door een 
enkele wat onhandig uitgevallen stootbeweging, die per ongeluk 
door een van de protagonisten van de filmstory wordt uitgedeeld 
en daarmee een niet meer te stuiten valpartij ontketent, tot er 
niets meer van het desbetreffende zaakje over is.
Tot de absolute grootmeesters die in de jaren twintig en dertig de 

mechanica van stoot en val tot in de toppen van hun vingers be-
heersten, behoren ongetwijfeld de filmmakers Stan Laurel en 
Oliver Hardy. Er zijn twee redenen die rechtvaardigen om bij



5
4

het meesterschap van dit tweetal stil te blijven staan. De eerste is 
het opmerkelijke feit dat in hun films, en vooral tegen het eind als 
een soort catharsis, bij voorkeur puntgave auto’s en piano’s tot 
de bodem in de vernieling raken. In het ene geval worden ze trei-
terend langzaam maar altijd uiterst zorgvuldig en doelbewust 
voor onze ogen gesloopt terwijl ze in andere gevallen letterlijk in 
no time van het ene op het andere moment imploderen. (Let wel: 
imploderen — nimmer exploderen!)
Het imploderend in elkaar laten storten van uitgerekend auto’s en 

piano’s berust niet op een of andere vage voorkeur, maar is zoals 
het woord al zegt letterlijk uitgerekend. Daar hebben Laurel en 
Hardy uitgesproken redenen voor. Binnen onze samenleving zijn 
beide technologische producten decennia lang bij uitstek de be-
langrijkste representanten van ‹ zaakjes › die wij in de loop van ons 
leven keurig verdiend en onberispelijk geregeld hebben. En het 
imploderen ervan is daarbij de metafoor van een verdiende straf 
vanwege het onverdiend met deze kostbare technische produc-
ten in de weer willen zijn. Met het in elkaar storten van kostbare 
voertuigen en muziekinstrumenten wordt in feite dat hele bezit in 
een klap gereduceerd tot nul, en dat uitsluitend tengevolge van 
een enkele ongelukkig uitgevallen struikelpartij! Geen wonder 
dat wij op dergelijke gebeurtenissen uiterst hectisch reageren en 
ze als uiterst bedreigend voor onze stabiele huishouding ervaren. 
Wij zijn dan ook gewoon ons tegen de gevolgen van dit soort cul-
turele implosies te verzekeren.
De slapstickfilm biedt ons een weliswaar versimpelde, maar daarom 

niet minder juiste weergave van de mechanica die dit stelsel van 
stoot en val bestiert en bestuurt. Dat wij dáár in de bioscoop om 
moeten lachen maar hier in ons eigen omgeving om moeten hui-
len, is niets anders dan een kwestie van afstand. Afstand, niet al-
leen in topografische maar vooral in chronologische zin. Ook dat 
maakt de mechanica van het destrueren ons duidelijk.
De tweede opmerkelijke kwestie betreft het feit dat er na het plegen 

van een aantal misstappen door beide protagonisten altijd wordt 
gevlucht: de ene keer in een gereedstaande auto, de andere keer 
in de muziek. En dat laatste dan bij voorkeur in de figuur van een 
op hol geslagen pianola. Vluchten zonder meer is er niet bij. Bij 
vluchten hoort vangen. (Vluchten zonder vangen is als voetbal-
len zonder goal.) Bovendien vormt vangen qua beweging de an-
tipode van vluchten. Beide bewegingen passen in elkaar als yin 
in yang. Definiëren we het begrip ‹ vluchten › als een centrifugaal 
wegvliedend gebeuren, omdat de vluchtende beweging in wezen



55van explosieve origine is, dan staat ons niets in de weg het be-
grip ‹ vangen ›, vanwege zijn centripetaal middelpuntzoekend 
karakter, als een vorm van een goed uitgekiende implosiviteit 
aan te merken.
Dit alles lijkt een woordenspel, en dat is het voor een deel misschien 

ook wel, maar interessant hierbij is vooral de mechanistische 
functionaliteit die tengevolge van deze naamgeverij zichtbaar 
wordt. Welnu, het is precies deze functionaliteit die bij vrijwel alle 
films van Laurel en Hardy in een of andere, zij het soms versluier-
de, vorm in het spel is. Zij weten als geen ander bij het construe-
ren van hun plots interessante krachtmetingen tussen aan de ene 
kant explosieve (lees: ‹ vluchtende ›) en aan de andere kant implo-
sieve (lees: ‹ vangende ›) agentia aan de orde te stellen.
Zoals gezegd wordt er door het duo in hun rolprenten buitenspo-

rig veel gevlucht. Maar ook aan de antipode ervan wordt de no-
dige aandacht besteed, want er wordt evenzo gretig gevangen! 
Althans er wordt getrácht te vangen! De kunst is tussen het uit-
eindelijke vangen en het even ervoor ontketende vluchten qua 
timing een juist evenwicht te bewaren. Dat is een kwestie van 
een goed gedoseerde mise-en-scène waarin het vluchten bij 
voorkeur in de metaforische gedaante van een val wordt voorge-
steld. En juist dat laatste wisten Laurel en Hardy meesterlijk te 
‹ instrumenteren ›. Steeds wanneer zij binnen hun films de benen 
moeten nemen en zij daartoe hals over kop in hun gereedstaan-
de auto pogen te klimmen om er doeltreffend mee te kunnen 
vluchten, stort uitgerekend dit uiterst betrouwbare ‹ zaakje ›, zeg 
maar tengevolge van een op het eerste oog onbegrijpelijke cen-
tripetaal gerichte kracht, volledig in elkaar. Ter plekke verwordt 
het automobiel — deze unieke culturele verworvenheid bij uit-
stek — tot een plat op de aardbodem uitgestrekte ruïne, en daar-
mee tot een eeuwige getuigenis van misstap en zondeval (afb. 6). 
De manier om er als auto zo ‹ samengevouwen › bij te liggen laat 
ons zien dat dergelijke voertuigen au fond niet te vertrouwen zijn 
en in wezen tot een vergeldend en afrekenend soort techniek 
moeten worden gerekend.
Teneinde ons rechtvaardigheidsgevoel te bevredigen en misstap en 

misdaad afdoende betaald gezet te zien, wordt dit soort kracht-
metingen tussen het fugerend vluchten en het peterend vangen 
normaliter in het voordeel van de laatste ‹ agens › beslecht. Maar 
bij Laurel en Hardy gaan de zaken doorgaans net even iets an-
ders. Eer er überhaupt van een gerechtvaardigd vangen sprake is, 
vluchten Laurel en Hardy het beeld uit en laten ons — kijkers — in 
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het ongewisse of er van dat vangen ooit nog iets terecht zal 
komen. En zo moet het ook. Het duo moet met een schone lei 
aan hun volgend avontuur kunnen beginnen zonder lastig geval-
len te worden met het incasseren van achterstallige afrekenin-
gen en het plegen van langdurige boetedoeningen. Integendeel: 
‹ het spel van stoot en val › zoals dat door Laurel en Hardy zo on-
navolgbaar gepraktiseerd wordt, is daarom zo bijzonder, omdat 
er in al hun fi lms weliswaar veel gestoten en gevallen wordt, 
maar dat daarbij zonder uitzondering een alles afrekenende 
zondeval uitblijft. ¶ 
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57§15 Festum Fluxorum

Fluxus art-amusement must be simple, amusing, unpretentious, con-
cerned with insignificances, require no skill or countless rehearsals, 
have no commodity or institutional value. […] Fluxus art-amusement is 
the rear-guard. […] lt strives for the monostructural and non-theatrical 
qualities of simple natural events, a game or a gag. It is the fusion of 
Spike Jones, Vaudeville, gag, children’s games and Duchamp.

•  George Maciunas, Manifesto on Art /Fluxus Art-Amusement, 19638

Das Klavier ist ein Tabu. Es muss zerstört werden!
• Nam June Paik, 19639

Heute, 1992, 30 Jahre danach, trifft man sich wieder in Wiesbaden, um 
Aktionistisches, Innovarives, Anachronistisches, Humorvolles, Spontanes, 
Phantasievolles, Geräuschvolles, ja einfach ‹ Fluxusisrisches › zu tun und 
so Fluxus weleer am Leben zu erhalten.

• Fluxus da Capo: Wiesbaden 1962–1992, 199210 

De Fluxus performances, zoals die vanaf 1962 in Wiesbaden, 
Düsseldorf, Wuppertal, maar ook in Londen, Amsterdam, 
Scheveningen, Kopenhagen, Parijs en New York werden geor-
ganiseerd, kenmerkten zich door actie, handeling en ritueel. Zij 
richtten zich in eerste instantie op het speels provoceren van be-
staande orden, en zeker niet op het omverwerpen ervan. De wil 
tot provoceren werd nimmer uitgesproken, dat zou immers het 
‹ spel › in de weg staan. In wezen wil Fluxus helemaal niets: niet 
provoceren, niet destrueren, niet politiceren, niet opvoeden; 
hooguit zich amuseren hoe de ‹ orden › onder haar provocatieve 
invloed ontregeld raken. Welnu, zijn er mooiere representanten 
van bedoelde orden te bedenken dan onze burgerlijke piano’s en 
concertvleugels die door ons zo prachtig op orde, want letterlijk 
op stemming, worden gehouden? Geen wonder dat juist deze ui-
terst stabiele statussymbolen indertijd door Fluxuskunstenaars 
uitverkoren werden om grondig ‹ zerstört › te worden.

8.   tony godfrey. conceptual art. londen/New York: phaidon (1998), p.103. 
9.   Nam June paik. video time-video space (tent. cat.). basel: 
  kunsthalle basel/Zurich: kunsthaus Zurich, (1991), p. 46.
10.    rené block et al. Fluxus da capo: wiesbaden 1962–1992 (tent. cat.).  

wiesbaden: kulturamt der landeshauptstadt wiesbaden (1992).
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Op het eerste gezicht komen de gemaltraiteerde Fluxuspiano’s 
qua beeld overeen met die Stan Laurel en Oliver Hardy 
(afb. 7). Let wel: qua beeld, maar beslist niet qua intentie! Bij de 
Fluxuspiano’s immers is er geen sprake van misstap, ongeluk en 
vergelding — kwalificaties die de drama’s van Laurel en Hardy 
zo’n onvergelijkelijke richting en ‹ zin › verlenen — maar veeleer 
van houding, van instelling en van karakter. Bovendien over-
kwam Laurel en Hardy het centripetaal in elkaar storten van pi-
ano’s — dat gebeurde letterlijk achter hun rug om. De zorg van 
het destrueren van Fluxuspiano’s daarentegen hield weliswaar 
het midden tussen die van een plastisch chirurg en die van een 
spookrijder, maar betekende toch onder alle omstandigheden 
een ‹ zorg ›. En een zorg dient nu eenmaal bewust te worden ver-
richt. Toch was er iets anders met de Fluxuspiano aan de hand 
dat haar bij uitstek geschikt maakte om er performances mee te 
kunnen instrumenteren. Om daarover enige helderheid te ver-
schaffen het volgende.
Het was George Maciunas, de ideoloog van de Fluxusbeweging, die 

niet naliet te benadrukken dat de ware Fluxuskunstenaar zich tij-
dens zijn performances van gewone, alledaagse, voor de hand 
liggende objecten moest bedienen. Ingewikkelde, al te groot-
schalige technische constructies komen daarvoor niet in aan-
merking. Een verklaring voor deze voorkeur is wellicht, dat juist 
primaire, elementaire en alledaagse zaken zich aanzienlijk beter 
voor de cerebrale kant van de Fluxusactie lenen dan meer geslo-
ten, autonome constructies.
De piano is een uitgesproken voorbeeld van zo’n grootschalige, 

ingewikkelde, ‹ gesloten › technische constructie. Maar zij on-
derscheidt zich van andere gesloten systemen doordat zij wil 
interageren. Zij wenst bespééld te worden in ruil voor klank. 
Daartoe, en om geen andere reden, steekt zij haar glimmende 
toetsen pront naar buiten: ze hoeven alleen maar aangegrepen te 
worden! Geen wonder dat de meeste Fluxuskunstenaars de ver-
leiding niet konden weerstaan om frontaal op haar aanbod in te 
gaan; zij het, wanneer het erop aankomt niet regulier, dus via het 
toetsenwerk aan de voorkant, maar subversief via de binnenkant 
van het hiertoe desnoods met geweld geopende muziekinstru-
ment. Na een inleidend spel van toenadering volgde vrijwel stee-
vast een feitelijke overrompelings- en overweldigingsseance, die 
even steevast met het achterlaten van een complete ruïne werd 
afgesloten. (Het feit dat dergelijke operaties bij voorkeur door 
een collectief van kunstenaars werd uitgevoerd en niet door een



59solerende enkeling, is een significant gegeven dat veel over het 
over-machtsaspect bij dit soort destrueren zegt.)
Tijdens deze ‹ Umwertung › begeleidde de piano in kwestie haar 

eigen teloorgaan met het uitstoten van de jammerlijke kraak-, 
slag-, glij- en piepklanken, als poogde ze daarmee haar maltrai-
teurs vanwege hun wandaden aan te klagen. De Fluxuslieden 
zagen dat anders; zij ervoeren dit gejammer als een welkome 
vorm van akoestische verslaggeving van wat de desbetreffende 
piano overkwam. Daarmee werd het interageren tussen haar 
en haar bewerkers wat de laatsten betreft pas werkelijk een feit. 
Bovendien beschouwden zij de afgedwongen geluiden als puur 
‹ muziek › en hun acties als puur ‹ concert ›, ongeacht het feit dat zij 
daarmee een muzisch element bij hun seances toelieten dat ach-
teraf, ideologisch bezien, op z’n minst van twijfelachtig allooi ge-
noemd mag worden.
De onderscheidene manieren van destrueren — ook die tijdens de 

Fluxusperformances van de jaren zestig — zijn in wezen tot een 
enkel simpel basispatroon terug te voeren. Om deze bewering te 
onderbouwen redeneren we als volgt. Wenst men actie, en men 
wil die actie ten overstaan van een toekijkend publiek celebreren, 
dan kan men drie methodes toepassen: men construeert iets, men 
herhaalt iets, of men demonteert iets. Kiest men voor de eerste 
aanpak, dan heeft men onherroepelijk met het feit te maken dat 
het en public zorgvuldig in elkaar zetten van iets gecompliceerds 
(tot en met het vertolken van een complex muziekwerk zoals dat 
bij traditionele concerten het geval is) per definitie veel tijd kost, 
en die tijd heeft het soort publiek dat Fluxusperformances bij-
woont per definitie niet. Vandaar een duidelijke voorkeur van de 
Fluxuskunstenaars voor de tweede methode, waarbij een simpele 
handeling die meestal op iets volstrekt onbetekenends betrokken 
is, eindeloos wordt herhaald. Door het voortdurend herhalen on-
afgebroken te aanschouwen, verliest zelfs het meest simpele op 
den duur zijn betekenis. Men zou kunnen zeggen dat alleen al het 
feit dat er iets wordt herhaald de plaats inneemt van het anonie-
me, betekenisloze ding waarop het herhalen wordt uitgeoefend.
Het herhalen heeft echter ook zo z’n nadeel. Een te nadrukkelijke 

herhaalprocedure kan makkelijk tot een soort ritueel renderen, 
waarbij ongewenste symbolische en zelfs mystieke elementen 
naar binnen kunnen sluipen. De meeste Fluxuskunstenaars pre-
fereren daarom de derde, de min of meer alternatieve variant: 
het destrueren van een vooraf gegeven orde door een agressieve, 
vrij acute demontage. Daarvan is bovendien prachtig theater te
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maken, en ‹ theater › is uiteindelijk wat de Fluxusbeweging met 
alle middelen nastreefde, ook al stond Maciunas nadrukkelijk 
‹ non-theatrical qualities of simple natural events › voor. Maar 
ook deze om ideologische redenen ingegeven restrictie bezit bij 
nadere beschouwing wel degelijk een duidelijke theatrale impact. 
De wetten van de destructieve mechanica die bij het instrumente-

ren van min of meer gewelddadige Fluxusseances een rol van 
betekenis kunnen vervullen, werden indertijd niet uitgesproken 
streng nageleefd, maar sluimerden onder de opperhuid van de 
toen vigerende Fluxusideologie. Hoe intuïtief soms ook, uitein-
delijk waren de doelstellingen poëtisch van aard, ook al komen 
ze op sommige punten aardig in de buurt van de ‹ wetmatighe-
den van het destructieve karakter › zoals die destijds door Walter 
Benjamin in zijn eerder hierboven geciteerd essay Der destruk-
tive Charakter geformuleerd werd. Vooral waar hij spreekt van:
‹ Het destructieve karakter kent maar één parool: plaats maken; 

maar één bezigheid: ruimen. Zijn behoefte aan ruimte en frisse 
lucht is sterker dan iedere haat […]. Het destructieve karakter 
doet zijn werk, het enige wat hij vermijdt is het creatieve. Zoals 
de scheppende geest de eenzaamheid zoekt, moet de vernietiger 
zich voortdurend omringen met mensen, met getuigen van het 
effect van zijn werk. › Hier raken zijn ideeën duidelijk aan die van 
de Fluxusideologen. Maar op andere plaatsen wijken ze er weer 
aanzienlijk vanaf.
Hoe dan ook, bij Fluxus was voor poëtische ontboezemingen van 

deze orde geen plaats. Het ‹ zachte › manifest van Benjamin werd 
daar tot een ‹ harde › realiteit omgebouwd, want daadwerkelijk ge-
praktiseerd. En dan gelden andere wetten dan wetten van papier. 
Toch kan gesteld worden dat Fluxus het ludieke en het amusan-
te van het destrueren nimmer uit het oog heeft verloren, willen 
we tenminste het hierboven geciteerde statement van Fluxus-
Wiesbaden uit 1992, dus dertig jaar na dato, geloven. En dit dan 
afgezien van het feit dat het effect van deze opvatting in de prak-
tijk van de jaren zestig soms faliekant anders uitpakte dan in eer-
ste instantie voorzien was.
Alle wetmatigheden ten spijt zijn er twee conclusies te trekken. 

De eerste is dat de meeste Fluxuskunstenaars indertijd wel-
iswaar allerlei anonieme en symboolarme objecten bij hun 
performances hebben betrokken, maar dat uitgerekend de 
concertvleugel daarbij als een dusdanig uitzonderlijk, bijna 
metaforisch geladen artefact gold, dat het de kunstenaars 
er kennelijk alles aan gelegen was om op dit onverwachte



61‹ aanbod ›, ideologie of niet, in te gaan. Deze voorkeur is een aar-
dige inhoudelijke aberratie die meer verduidelijkt dan verslui-
ert; die meer ontroert dan ontzet. De tweede conclusie is dat 
Maciunas’ aanbeveling om er zorg voor te dragen dat de restob-
jecten, zoals die na de Fluxusperformances doorgaans her en der 
verspreid werden achtergelaten, niet als trofeeën in handen van 
kunstverzamelaars zullen vallen of naar musea zullen worden af-
gevoerd, niet heeft mogen baten. Heden ten dage vertegenwoor-
digen zelfs de meest primaire Fluxusrestanten, laat staan de zeer 
indrukwekkende en imponerende pianoruïnes (afb. 8), een zeer 
grote institutionele, kunstsociologische, maar ook artistieke en 
dus evenredig financiële waarde.
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Het kan dus verkeren, maar begrijpelijk is deze mentaliteits-
verschuiving wel. Het gaat hier immers om gestigmatiseerde 
objecten; dingen dat ‹ erbij › zijn geweest. Het zijn historische ge-
tuigenissen van een unieke eenmalige opstandige, dwarsliggen-
de, antikunstige beweging zonder weerga, en alles wat daarvan 
overgebleven is, is het bewaren meer dan waard. En het behoort 
nu eenmaal tot de taak van musea deze restanten zorgvuldig te 
conserveren en van tijd tot tijd in een juiste context den volke te 
tonen. (Daarin onderscheiden deze instituten zich in niets van 
bijvoorbeeld antropologische musea, die artefacten van verdwe-
nen samenlevingsvormen in hun collecties opnemen teneinde 
die, steeds indien dat gewenst is, in inzichtelijke gedaanten en 
contexten te kunnen uitstallen.) ¶



6
3§16 de ‹ prepared piaNo ›

Een houtschroef van ongeveer drie centimeter wordt behoed-
zaam tussen twee snaren van een concertvleugel ingeklemd. 
Dit alles gebeurt uiterst accuraat en weloverwogen. De twee 
snaren worden lichtjes uiteen geduwd teneinde de metalen 
schroef — als betrof het een kwetsbare glazen koortsthermome-
ter tussen zachte lippen — zonder brokken de vleugel in te kun-
nen voeren. Maar daar blijft het niet bij. Die ene schroef blijkt de 
koploper van een hele rij schroeven, boutjes, rubbertjes en hou-
tjes die zo dadelijk dezelfde implantatiebehandeling zal onder-
gaan (afb. 9).
Qua beeld maakt dit binnenbrengen van wezensvreemde com-

ponenten in een van huis uit gesloten vleugellichaam een con-
flict zichtbaar tussen absolute orde en ogenschijnlijke willekeur. 
Enerzijds is er de onverstoorbaarheid van het snarenkoor, dat 
als een strak metalen korset het binnenwerk van de vleugel aan 
het oog onttrekt, anderzijds hebben we te maken met een verza-
meling van schutterig uit dat stalen keurslijf uitstulpende en uit-
torende topjes en kopjes, waarbij enige logica in hun onderlinge 
plaatsing — in ‹ waar wat zit › — op het eerste gezicht onnaspeur-
baar is. Geen wonder. Het betreft hier een botsing tussen een 
ordening die gestoeld is op een lang uitgekristalliseerd verleden 
waaraan niet straffeloos getornd kan worden, en iets wat ter plek-
ke bedacht lijkt en tot eenmaligheid is veroordeeld.
Het traditionele versus het eenmalige, daar draait het allemaal om. 

Tegenover een handvol onopvallende en onaanzienlijke schroe-
ven — een greep uit miljoenen gelijkvormige andere — bevindt 
zich die ene vleugel in al haar eenzame majesteit. Een muziekin-
strument dat met haar fysieke verschijningsvorm het toonbeeld 
is van een technische constructie die, zeg maar, alle overbodige 
schroeven heeft overwonnen: er zit geen schroef teveel aan. De 
huidige concertvleugel is ‹ uitontwikkeld ›; zij is ‹ klaar › en er hoeft 
niet meer aan geschroefd te worden. Alle overbodigheden en te-
genspraken zijn in de loop van vele ontwikkelingsjaren uitgeran-
geerd en tegen elkaar weggeschrapt, en de vleugel tóónt dat ook.
Het ongevraagd inbrengen van een aantal alledaagse schroeven 

in zo’n hoogwaardig, zeer complex en in alle opzichten ‹ voltooid 
cultuurproduct ›, en nog wel op zo’n onterechte plek, wordt door-
gaans als een destructieve en dus als een verwerpelijke daad 
aangemerkt. Ook al zou het slechts om de implantatie van een 
enkele schroef gaan en niet om hele zwermen, dan nog staat eena
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dergelijke ingreep diametraal tegenover al hetgeen de vleugel-
bouwer op basis van zijn jarenlange vakmanschap jaren geleden 
in diezelfde vleugel heeft geïnvesteerd. Het ad hoc ten uitvoer 
brengen van privé-ideeën en particuliere uitvindsels lijkt dan 
ook de spot te drijven met het zorgvuldig uitoefenen van am-
bachtelijke tradities waarvoor de pianobouwer toch bij uitstek de 
‹ aangewezen figuur › genoemd mag worden. Als hij een schroef 
inbrengt is dat goed voor de orde, als een ánder dat doet wordt 
die orde per definitie verstoord. Het is dan ook amper de vraag 
in hoeverre het prepareren van vleugels een vak genoemd mag 
worden. Een daarmee samenhangende kwestie is in welke mate 
het implanteren van schroeven en dergelijke, ook al wordt deze 
operatie met de grootst mogelijke precisie uitgevoerd, bedrei-
gend is voor de status van dat wèl erkende vak, namelijk dat van 
pianobouw en piano-onderhoud.
Bekijken we de schroef die op het punt staat door de preparateur de 

vleugel ingebracht te worden eens wat nader, dan valt ons een uit-
zonderlijk fenomenaal kenmerk op. En dat is dat hij ‹ los › is. Door 
zijn los-zijn zet hij alle vast op hun plaats verankerde onderdelen 
van de vleugel in figuurlijke zin op losse schroeven. Het implan-
teren vanuit de losse pols van een schroef (of van een stukje hout, 
rubber, vilt, nylon, plastic of wat dan ook) verstoort de verwor-
ven orde zoals die normaliter binnen de vleugel heerst. Die orde 
houdt als het ware alle onderdelen van de vleugel bijeen. Het is 
beslist niet zo dat de vleugel om discriminatoire redenen die ene 
losse schroef afwijst en hem geen ‹ tehuis › wenst te bieden. Nee, 
het is veeleer precies omgekeerd. Die ene schroef — dat ene 
ding — provoceert in zijn eentje de totale vleugel! Pianostemmers 
ervaren deze provocatie dan ook vrijwel lijfelijk en trekken zich 
het inbrengen van die ene schroef dermate persoonlijk aan, dat 
zij de preparateur in staat achten — en hem daar dan ook op 
voorhand met zoveel woorden van beschuldigen — de totale vleu-
gel met opzet te willen verwóesten!
Nu eens niet vanuit de pianostemmer maar vanuit ‹ ons › bekeken 

lijkt de preparateur behept met twee tegengestelde ‹ karakters ›. 
Op het eerste gezicht heeft hij onmiskenbaar iets destructiefs 
over zich. Hij is immers doende snaren uit elkaar te trekken en 
er schroeven tussen te klemmen, en dat hoort niet. Wanneer wij 
hem echter nader observeren en we zien hoe hij bezig is zich 
met uiterste zorgvuldigheid van zijn taak te kwijten, dán pas 
blijkt zijn toewijding aan de zaak en ontwaren we zijn construc-
tieve instelling.



65Terwijl de preparateur in zijn reguliere hoedanigheid van prak-
tiserend musicus gewoon is de muziek a tempo ‹ te brengen ›, 
houdt hij nu hij aan het prepareren is diezelfde muziek zeg maar 
een in verhouding lange tijd bij zich. Op de keper beschouwd 
voert hij tijdens het prepareren amper iets of niets uit. (Of we 
zouden het kermen van de snaren, op het moment dat hij ze uit-
een trekt om er iets tussen te kunnen wurmen, voor een ‹ uitvoe-
ring › moeten aanzien.) Van dit niets-uitvoeren heeft overigens 
niemand weet. Dat doet de preparerende pianist bij voorkeur in 
afzondering enkele uren voordat het feitelijke concert aanvangt. 
Bovendien vergt deze bezigheid zoals gezegd zijn eigen tijd, een 
soort ‹ horlogetijd › die nog het beste te vergelijken valt met de 
tijd die met het stemmen van een piano heengaat, ook daarvan 
heeft niemand weet. (Prepareren is zo bekeken een bijzondere 
vorm van pianostemmen; het loopt steevast op radicaal ont-
stemde piano’s uit.)
De frictie tussen beide bovenvermelde tegengestelde karakterele-

menten — het constructieve versus het destructieve — weerspie-
gelt zich in de ‹ houding › die de preparateur tijdens zijn arbeid 
inneemt. Ons valt die houding des te meer op wanneer we besef-
fen dat het prepareren en het uitvoeren niet aan twee gescheiden 
personen wordt gedelegeerd, wat voor de hand zou liggen, maar 
aan een en dezelfde figuur; iemand die in staat geacht wordt zijn 
verworven meesterschap als pianist tijdelijk in te ruilen voor de 
ad hoc houding van iemand die met obscure onderdeeltjes in de 
weer is; iemand die naadloos weet ‹ om te switchen › van meester 
tot monteur en vice versa.
Dit omswitchen van houding is niet alleen een kwestie van mentale 

instelling, maar vooral ook van fysiek vertoon. Normaliter houdt 
de pianist zich zittend achter de toetsen van zijn instrument op, 
dat is zijn conventionele concertante houding. Als preparateur 
daarentegen stáát hij. Hij staat voor zijn vleugel zoals een kok 
voor zijn fornuis. Het beeld van een pianist die zijn piano uren-
lang prepareert is dan ook bepaald onthullend. Zie maar eens 
hoe de voormalige meesterlijke pianist tijdens het prepareren 
op ongetrainde en onprofessionele wijze losse schroeven tussen 
duim en wijsvinger beet pakt, om vervolgens ermee onder de 
vleugelklep te verdwijnen. Het is alsof hij de hele operatie zojuist 
ter plekke bedacht heeft en amper of geen idee heeft hoe hij de 
zaak moet klaren. (Zijn voorovergebogen houding over het don-
kere binnenwerk van de vleugel doet nog het meest denken aan 
die van een automobilist, die wanhopig onder de motorkap van
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zijn stilgevallen auto duikt om daar schijnbaar in een diep ge-
peins te verzinken.)
Wij die dit alles aanzien vragen ons af wat hem — deze meesterlijke 

pianist — toch in hemelsnaam bezielt om zo’n onpianistische en 
‹ onbehoorlijke › houding aan te nemen. Is het zijn liefde voor de 
muziek die hem daartoe aanzet, of is er wat met de muziek aan 
de hand en is het uit met haar liefde voor hem en voor ons? Wat 
bezielt deze pianist om zijn positie als begenadigde interpreet, 
zij het tijdelijk, in te wisselen voor die van veredelde pianostem-
mer? Waarom toont bij zich bereid in evolutionaire en hiërarchi-
sche zin enkele treden van de ladder af te dalen; richting losse 
schroefjes en wat dies meer zij? Waarom laat hij zich deze ar-
tistieke degradatie welgevallen? Het antwoord zoeken we bij de 
componist. Hij is het die deze afdaling, deze omgekeerde pro-
motie, heeft gewenst én heeft geënsceneerd. Hem is alles aan 
die slagordelijke afdaling — aan die op muziekproductie gerichte 
verschuiving — gelegen. De pianist die van zijn stoel opstaat, zich 
over het binnenwerk van de vleugel buigt, zijn nimmer aflatende 
concentratie, het langzaam uitproberen van de letterlijk onge-
hoorde preparatieklanken die voorlopig uitsluitend zijn oren zul-
len beroeren, de uren die voorbij gaan; dat alles, daar gáát het de 
componist om. Althans daar gaat het hem óók om, want zijn uit-
eindelijke doel is en blijft het teweegbrengen van een ‹ juist › klin-
kende muziek voor belangstellende derden.
Is het concert eenmaal voorbij, dan wordt de vleugel ‹ gedeprepa-

reerd ›. Dan worden alle incisies in het vleugellichaam gedicht, 
alle schroeven die teveel waren verwijderd en het geopende ge-
sloten en daarmee de culturele rust en orde hersteld. Het pre-
pareren bleek een incident, een rimpel in een wereld van een 
tijdloze muziek. ¶



67§17 de gesloteN piaNo geopeNd

Voordat een piano daadwerkelijk kan worden gedeconstrueerd, 
moet zij daar ‹ klaar › voor zijn. Klaar-zijn betekent in dit geval dat 
de piano in kwestie volgens de regels van de pianobouw-traditie 
eerst uiterst nauwgezet moet zijn geconstrueerd. Nauwgezet 
construeren impliceert het even nauwgezet herhalen van hele 
reeksen handelingen. Er zijn twee soorten herhalen: de eerste is 
gericht op het oefenen teneinde het in elkaar zetten van in ons 
geval een piano volledig onder de knie te krijgen, en de tweede 
om hele series replica’s van dat ene volgroeide en levensvatbare 
model te reproduceren. In dat laatste geval heeft de fabrikant 
niet de productie van een eenmalig exemplaar op het oog, maar 
de massafabricage van een finaal, ideaal exemplaar.
Dat alles sluit niet uit dat iedere pianofabrikant er zo z ’n eigen stijl 

van bouwen op na zal houden en er alles aan wil doen om zijn in-
strumenten van die van zijn collega-fabrikanten te onderscheiden 
in klankrijkdom, klankvolume, speelgemak, stemmingsvastheid 
en zo meer. Maar in grote lijnen worden alle piano’s ter wereld 
op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels geconstrueerd. Het 
volgroeide eindproduct zal altijd in iets wat we een ‹ piano › zullen 
noemen resulteren en niet bijvoorbeeld in een auto, net zo min 
een uitontwikkelde auto in geen enkel opzicht op een piano lijkt. 
(Tenzij men let op het feit dat beide constructies op wielen staan 
om ze daarmee over het aardoppervlak te kunnen voortbewegen. 
Maar het onderscheid waaróm, wannéér en hóe er wordt voort-
bewogen is doorslaggevend. Een auto is een mobiel voertuig, en 
een piano een immobiel meubel. De eerste constructie wil voor-
uit, de andere onbeweeglijk stilstaan. Pas op het moment dat een 
automobiel in een garage wordt geparkeerd, heeft hij qua immo-
biliteit iets van een piano in een salon, maar om nu meteen te be-
weren dat een piano in een salon staat geparkeerd, doet volledig 
afbreuk aan de status én de functie van dat meubel. Een piano im-
mers dient om alle kanten op te stralen en niet in één richting, wat 
een auto wél doet en daartoe van kop tot staart is ingericht.)
Voordat een piano haar definitieve fabrieksmatige vorm gaat aan-

nemen, worden alle benodigde onderdelen zeg maar in gede-
construeerde gedaante naar de plaats van montage aangevoerd. 
Gedurende de tijd dat de fabrieksarbeiders bezig zijn om op die 
plek de piano te monteren, verkeert het instrument in een volko-
men ‹ open staat ›. Pas in de laatste fase van de montage wordt 
zij definitief gesloten en weerkaatst zij in haar gepolitoerde 
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oppervlak de grijpgrage handen van haar toekomstige bezitter. 
De piano is nu daadwerkelijk ‹ klaar › om verkocht te worden.
Wordt diezelfde piano jaren later door leden van de Fluxusbeweging 

opnieuw ‹ geopend › en daartoe soms letterlijk tot het bot gede-
construeerd, dan passeren gedurende een kort moment beide 
trajecten van respectievelijk opbouwen afbraak elkaar. Wordt 
vanaf beide richtingen dat kruispunt gefotografeerd, dan toont 
het beeld van de twee half openliggende instrumenten op het 
eerste oog weinig verschil. Op het eerste oog, want als momen-
tane waarnemers ontgaat ons de intentie en gerichtheid van de 
bouwers respectievelijk slopers van dat instrument op het mo-
ment van handelen. Zouden wij immers de bezigheden van beide 
type ‹ bewerkers › op de voet hebben gevolgd, dan zouden we wel 
beter weten! Zien wij bijvoorbeeld tijdens een flits van een secon-
de een chirurg in een menselijk lichaam snijden, dan weten wij 
niet zeker of wij met een geneesheer dan wel met een moorde-
naar te maken hebben. Zien we echter langer toe, dan wordt ons 
de ‹ positie › van de snijder duidelijk. Het is om die reden dat foto-
grafische momentopnamen van met name Fluxusperformances, 
waarbij in ons geval vleugels en piano’s worden gemaltraiteerd, 
zozeer lijken op die waarbij arbeiders diezelfde instrumenten met 
de meeste zorg tot onverbrekelijke eenheden samensmeden.
Aan de hand van twee foto’s, die in beide gevallen een groepje 

heren tonen die met een open vleugel doende zijn, wordt de ge-
lijkenis van beide ‹ houdingen › en ‹ posities › duidelijk. Op afbeel-
ding 10 zien we zes werknemers van de befaamde pianofabriek 
Steinway & Sons met lijmklemmen in de weer om de boel bin-
nen het vleugellichaam bijeen te houden. Op afbeelding 11 zien
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we een momentopname van de performance Piano Activities 
van Philip Corner, uitgevoerd in Wiesbaden in 1962, waarbij zes 
herenuit alle macht bezig zijn om datgene wat bij vleugels nu 
eenmaal ‹ vastzit › voor eens en altijd ‹ los › te wrikken. Met een 
beetje goede wil zijn beide functies om te keren en wordt er op 
de linker foto een vleugel op de pijnbank gelegd en uit elkaar ge-
reten en op de rechter foto datzelfde instrument tot een volwaar-
dig muziekinstrument samengesteld. Het is maar vanuit welke 
gerichtheid er door ons naar de twee foto’s wordt gekeken. Voor 
beide groepen ‹ uitvoerders › is er echter geen misverstand mo-
gelijk: de ene doet het werk dag-in-dag-uit en de andere slechts 
een enkele maal en is niet tot herhaling van de act te bewegen. 
Een beter onderscheid tussen het bedrijven van techniek en dat 
van kunst is amper denkbaar. ¶



70
§18 braNd als kuNstige destructie 

Een museum wordt voor een merkwaardig dilemma geplaatst 
wanneer het objecten wordt aangeboden, die ditmaal niet af-
komstig zijn van min of meer rituele, en dus openbare perfor-
mance-achtige seances, maar die binnen de veilige beslotenheid 
van het kunstenaarsatelier aan nauwgezette en planmatig uitge-
voerde destructieve operaties zijn blootgesteld. Het doel van dit 
soort ‹ verborgen › ondernemingen is duidelijk: het gaat om de 
productie van autonome kunstwerken, die het stigma van ‹ per-
formance › toegevoegd krijgen teneinde ze daarmee een artis-
tieke en spirituele meerwaarde te bezorgen. (Dat stigma wordt 
door de betreffende kunstenaars als het ware met het kunstwerk 
meegeleverd.) De aldus gemaltraiteerde objecten worden re-
gelrecht — dus zonder ‹ omweg › via performance, event, Aktion, 
happening of wat dan ook — geïnteresseerde dan wel bevriende 
musea, galeries en collectioneurs aangeboden. Een kunstenaar 
steekt in zijn atelier een piano in brand en levert het restant 
daarvan zeg maar de volgende dag bij het dichtstbijzijnde mu-
seum af. Of hij verbrijzelt een cello, giet het in hars en brengt het 
dan naar een in dit soort kunst gespecialiseerde galerie die voor 
verdere verspreiding en financiële afhandeling ervan zorgdraagt. 
Het ritueel als kunstdaad, de kunstdaad als stigma en het stigma 
als kunstwaar; daar komt deze kringloop in wezen op neer.
Ieder museum dat gedestrueerde of anderszins gemaltraiteerde 

objecten exposeert, balanceert tussen grafveld en kijkcentrum. 
Grafveld, omdat bedoelde stoffelijke restobjecten in ‹ sacrale 
bodem › hun laatste rustplaats hebben gevonden, en kijkcentrum 
omdat het museum de bezoekers gelegenheid wil bieden deze 
unica vanwege hun zowel visuele als historisch-archeologische 
kwaliteiten te bewonderen. Wanneer om een voorbeeld te noe-
men een museum een collectie historische muziekinstrumenten 
beheert waarin veel toewijding en restauratietijd is geïnvesteerd, 
en hetzelfde museum besluit een aantal in wezen dezelfde instru-
menten te collectioneren die in een verregaande gedestrueerde 
staat verkeren omdat ze om zekere kunstzinnige redenen daar-
toe door kunstenaars gebracht zijn, dan dient zo’n museum met 
uiterste zorg een wankel evenwicht tussen beide soorten expo-
nenten te bewaren. Zo’n museum móet wel afstand tot het vereni-
gen van deze in wezen onverenigbare opvattingen nemen, wil het 
juiste zicht op zijn positie en functie niet verliezen. 



71Een absolute grens wat het museaal bewaren betreft, wordt be-
reikt wanneer een onttakeld object dermate ‹ ver heen › is, dat het 
museum op eigen krachten niet meer kan verlaten. Een para-
doxale situatie: een gemaltraiteerd object wordt in de vorm van 
een chaotisch bijeen gehouden pakket van fragmenten en brok-
stukken het museum ingebracht, metamorfoseert daar tot kunst-
werk en kan daar (bijvoorbeeld vanwege een bruikleenaanvrage) 
niet meer weg omdat het te ver heen is! De tijd staat dan stil, het 
object mag in geen geval nog verder afbrokkelen en vergaan; 
daar waakt het museum met alle middelen voor.
Het toppunt van kunstwerken die ‹ ver heen › zijn wordt gevormd 

door objecten, die door de makers ervan met brand of verbran-
ding te lijf zijn gegaan. Sowieso is het exposeren van dit soort ge-
elimineerde werken in wezen een onmogelijke zaak. Alles is dan 
met alles in tegenspraak. Het verterend vuur strekt zich uit tot het 
exposeren zelf, en in feite daarmee tot de positie van het muse-
um in kwestie. Een museum exposeert nu eenmaal geen ‹ brand ›. 
Kunst is in materieel opzicht uiterst kwetsbaar en daarom het 
hevigst beducht voor brand. Een object in brand steken en het 
vervolgens tot kunst verklaren, raakt het cynisme. Op zo’n mo-
ment raakt dit cynisme ook het museum. Het museum wordt ge-
provoceerd, breekt open en de scène verplaatst zich naar buiten. 
Dat museum kan dat verbrande ding dat er de facto niet (meer) 
is, geen onderdak meer bieden. Het vuur overtreft dan ook alle 
denkbare destructiemethoden en is daar in zeker opzicht de vol-
maakte metafoor van. Maar dat niet alleen: het vuur overschrijdt 
de grens tussen kunst en realiteit en reduceert kunst tot stof, het-
geen niet de bedoeling kan zijn van zoiets onstoffelijks als kunst; 
om in stof op te gaan.
Beide hierboven aangegeven grenzen — dus de ene waarbij het 

kunstwerk te ver heen is om nog geëxposeerd te kunnen worden 
en de andere waar vuur het kunstwerk gemetamorfoseerd heeft 
tot een finaal ‹ niets › — zouden normaal gesproken nauwgezet 
bewaakt moeten worden, ware het niet dat de jaren voortschrij-
den en wij in onze huidige tijd het juiste gevoel voor de problema-
tiek rond het thema ‹ kunst en antikunst › aan het kwijtraken zijn. 
Zo bezien is zelfs het oplossen van het probleem omtrent het be-
waren van het onbewaarbare op de lange duur zeer waarschijn-
lijk niet meer nodig. Binnen het ware antikunstige object zit als 
het ware de sleutel tot dit soort oplossingen opgesloten. Het an-
tikunstige object is dan ook niet tijdloos op een manier zoals de 
grote gevestigde kunst dat is, maar veeleer tijdgebonden, tijdig
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en tijdelijk. En dan vooral ‹ tijdig › in de betekenis van zwakstoffe-
lijk, non constructief en voor alles ontbonden. Voor het antikun-
stige object is geen feitelijke toekomst weggelegd. Daarom wil 
het ook weg, — weg van de gevestigde wereld en weg van plek-
ken waar het als gearriveerd kunstwerk behoedzaam wordt op-
geborgen en bewaard.
Een en al atelierwerk: geen spoor van enige performance. Het 

stigma van brand en brandstichting is onontbeerlijk voor de me-
tamorfose van deze piano tot kunstwerk (afb. 12) dan wel designob-
ject (afb. 13). Hoewel dit stigma in feite onterecht, want gekunsteld 
is, kan het object zó — dus zonder omwegen — het museum in.



7
3Tijdens een openbare performance in 1960, die de titel Homage 

to New York (afb. 14) meekreeg, ontstak deze van oorsprong smet-
teloos witte piano zichzelf. Daartoe had Tinguely die instrument 
vooraf geprepareerd. Een dág later werden de restanten van de 
installatie waartoe deze piano behoorde naar een vuilnisbelt af-
gevoerd. Daarmee was althans déze piano voor het museum 
verloren en handelde Tinguely — bedoeld of onbedoeld — in de 
geest van Maciunas. (Overigens enkele jaren voordat diezelfde 
geest door Maciunas hardop werd uitgesproken.)
Drie concertvleugels vielen in 1988 te Utrecht zonder toedoen van 

enig kunstzinnig concept aan vlammen ten prooi. Normaal ge-
sproken zouden de resten van deze drie vleugels naar een stort-
plaats worden afgevoerd, waarmee hun lot — een onherroepelijk 
verdwijnen van de aardbodem — bezegeld leek. Dit afvoeren 
verschilt op het eerste gezicht niet wezenlijk van de manier 
waarop in 1960 Tinguely’s New Yorkse piano na het verbranden 
ervan werd opgeruimd. (Op het eerste gezicht, want door een 
lokale New Yorkse verordening werd voorgeschreven, dat alle 
in openbare ruimten achtergelaten rommel na gedane arbeid 
keurig in containers moest worden afgevoerd.) Bij het Utrechtse 
concept lagen de zaken principieel anders. De drie verkoolde 
vleugels werden niet afgevoerd, maar op het nippertje ‹ terugge-
haald › van hun onafwendbare, ontluisterende eindbestemming: 
de vuilnisbelt als een finaal graf. Met kracht werd deze laatste 
gang in de richting ‹ kunst › omgebogen, waarmee, met dit letter-
lijk terugplaatsen van de vleugels in een kunstzinnige omgeving 
(geen concertzaal ditmaal maar een museum) de verbrande res-
ten ervan op hoog artistiek niveau werden ‹ omgefunctioneerd › 
tot kunstwerk.
De betekenis van het concept Tombeau de Glenn Gould (afb. 15) 

wordt, zoals bij meer van dit soort antikunstige en daardoor 
overwegend temporele kunstoperaties het geval is, voorname-
lijk bepaald door de volgorde van handelen om überhaupt tot het 
realiseren van kunst te kunnen komen. Een mogelijke volgorde is 
deze: conceptueel idee › piano › verbranding › pianoresten › kunst-
werk › museum. Piano Flamboyant van Arman uit 1966 (afb. 12) is 
daar een goed voorbeeld van. Een andere mogelijke volgorde is: 
conceptueel idee › piano › verbranding › brand als actie › actie als 
kunstwerk › vastleggen op foto’s van het verbranden » stortplaats. 
Een goed voorbeeld daarvan is Homage to New York van Jean 
Tinguely uit 1960 (afb. 14).
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74
Bij Tombeau de Glenn Gould was de volgorde in 1989: piano › 
brand › stortplaats › conceptueel idee › terughalen van de piano 
van de stortplaats › museum › piano als kunstwerk. (Daarna, na 
het exposeren van de piano als kunstwerk volgde nog: de piano 
weghalen uit het museum en het regelen van de definitieve afvoer 
ervan naar de stortplaats.) Het onderscheid tussen deze laat-
ste volgorde met beide vorige is subtiel maar fundamenteel en 
schuilt voornamelijk in de terughaalmanoeuvre bij de Tombeau. 
Bij het eerste voorbeeld verplaatste de piano zich linea recta 
van atelier naar museum. In het laatste geval bewoog de piano 
eerst naar de stortplaats toe, om vervolgens vandaaruit terug te 
keren naar haar oorsprong: niet naar een concertzaal ditmaal, 
maar naar een museum, om van daaruit uiteindelijk toch nog op 
een vuilnisbelt te belanden. Prevaleert bij de eerste twee voor-
beelden de actie van het verbranden door de kunstenaar, in het 
laatste geval telt uitsluitend het verschuiven van de aandacht op 
het verbranden als ritueel naar die op de actie van het omkeren 
van het onomkeerbare i.c. het terugplaatsen van het niet-terug-
plaatsbare in een kunstzinnige omgeving.
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7
5Wanneer we dit kiezen van volgorden als een manier van ‹ cul-

tureel aarzelen › kwalificeren, ontstaat het volgende beeld. Een 
kunstenaar bevindt zich op een tweesprong van wegen. Kiest hij 
voor de ene weg, dan is hij er kennelijk op uit om in onderhavig 
geval de piano als ‹ gesloten › cultuurgoed destructief te ‹ ope-
nen ›, om vervolgens de resten ervan gemaltraiteerd en wel open 
en bloot achter zich te laten. Wil hij de andere weg inslaan, dan 
wenst hij diezelfde piano — maar nu ‹ geopend › en in gedestru-
eerde staat — opnieuw te ‹ sluiten › teneinde haar daarmee de sta-
tus van gesloten kunstwerk te verlenen. ¶
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§19 ZelFdestructie

Onze geregelde en geordende samenleving laat geen moedwil-
lig uitgevoerde destructie noch zelfdestructie toe. Samenleven 
en destructie zijn in wezen onverenigbare zaken; ze staan dia-
metraal tegenover elkaar. In de wereld van de kunsten echter be-
staat deze juxtapositie niet. Daar vloeit destructie voort uit een 
constructieve houding, hetgeen nu eenmaal kenmerkend is voor 
kunst. (Het heet daar overigens geen destructie; eerder bezit 
het daar de status van work of art.) Kunst kent geen destructie 
an sich. Alles bij kunst is constructief — ook bij antikunst is dat 
zo. Voor het destrueren van kunst voelen zich dan ook uitsluitend 
derden geroepen; derden die zich letterlijk buiten de kunst ge-
plaatst voelen en met Stanleymessen kunstwerken te lijf gaan en 
aan flarden snijden (afb. 16).
Het destrueren van kunstwerken is uitsluitend de kunstenaar zelf 

voorbehouden. Hij, en niemand anders, is bij uitstek de aange-
wezen figuur om zijn in het kunstwerk geïnvesteerde energie, al 
dan niet met stanleymessen, teniet te doen (afb. 17). Hij is het die 
het meesterlijk geordende alsnog mag en kan de-ordenen, want 
ook dit de-ordenen is een onlosmakelijk aspect van het scheppen 
van kunst. De destructeur daarentegen is per definitie een ander; 
iemand die van buiten af het geordende om welke reden dan ook 
frontaal wenst te attaqueren. Het samenvallen van ordonneur en 
destructeur bij kunst in een en dezelfde figuur is zo bezien niet 
zonder betekenis. En dit te meer daar ware kunst eerder op de 
kunst van het weghalen en weglaten berust dan op die van het 
toevoegen. Er is dus iets bijzonders aan de hand met de relatie 
destructie versus constructie in de kunst.
Wanneer een kunstenaar het besluit neemt om een kunstwerk te 

construeren dat zichzelf vernietigt, is van deze merkwaardige 
relatie pas goed sprake. Een vorm van een eenmalige en onom-
keerbare autodestructie dus, waarbij de daartoe benodigde des-
tructieve energie niet zichtbaar door derden wordt opgeleverd 
maar door het kunstwerk zelf. Om ervan verzekerd te zijn dat het 
autodestructieproces succesvol zal verlopen, dient de kunstenaar 
vooraf een effectief voltrekkings-programmatuur, al is het maar 
op het niveau van een simpel ‹ plan ›, te ontwikkelen. Afhankelijk 
van voor wie de show van het autodestrueren bedoeld is, bergt 
de kunstenaar de hardware van deze programmatuur al dan niet 
goed zichtbaar in het kunstwerk op. Gevolg is uiteraard dat deze 
‹ waar ›, gelijktijdig mét het kunstwerk, zal worden vernietigd. Dat
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78
verlies moet de kunstenaar er voor over hebben. Is het eenmaal 
zover, dan dient het kunstwerk — maar nu beroofd van zijn pro-
gramma en stuurloos overgeleverd aan een onstuitbaar en tro-
pisch verval — zich even onstuitbaar te elimineren, tot er niets 
meer te elimineren, te reduceren of wat dan ook te ontbinden valt.
Op het gebied van zelfeliminatie kan de kunst veel leren van voor-

noemde pyrotechnica. Het perfect en consequent autodestru-
eren van kunstwerken volgens een vooropgezet plan is een veel 
moeilijker aangelegenheid dan het op het eerste gezicht lijkt. 
Daarbij is zoals gezegd van cruciaal belang dat, wil men althans 
beide termen — ‹ auto › en ‹ zelf › — serieus nemen, men de kunst-
werken die voor zelfvernietiging in aanmerking komen niet van 
buitenaf maar van binnen uit worden aangepakt. En deze kunst 
verstaat de pyrotechnicus als geen ander.
Bij kunst is zelfdestructie een vorm van spel. Dit spel is op zich een 

vorm van ritueel. Op zijn beurt is een ritueel altijd gebaseerd 
op actie. Welnu, wat neemt bij een autodestructieve seance een 
meer centrale plaats in dan juist het uitvoeren ervan! Alles draait 
daar immers om de handeling als activiteit teneinde dit handelen, 
en niet het resterende artefact, de status van ‹ kunstwerk › te kun-
nen verlenen. Het gaat om het promoveren van de destruerende 
actie tot work of art, waarbij het feitelijke harde object waarop het 
handelen gericht is, als brandstof fungeert ten faveure van het 
aandrijven van die zachte rituele actie. Daarbij wordt bedoelde 
brandstof — dat object dus — tot de bodem toe opgebruikt. De 
statische, beeldende kunst kent de begrippen ‹ actie ›, ‹ spel › en ‹ ri-
tueel › niet als zodanig. De aanwezigheid van een roerloos kunst-
werk, dat ondanks zijn roerloze rust tóch actief is en nota bene al 
acterend zichzelf vernietigt, lijkt dan ook een onmogelijkheid en 
is met zichzelf in tegenspraak. Omwille van het tonen van de fric-
tie bij het mogelijk maken van dit onmogelijke, is het plegen van 
enig ‹ theater › onmisbaar. Men is dan verplicht de manier waarop 
het van oorsprong geordende kunstwerk naast zichzelf vooral zijn 
orde vernietigt, duidelijk zichtbaar te maken. Zoals gezegd put het 
kunstwerk de energie die het voor dit alles nodig heeft schijnbaar 
moeiteloos uit zichzelf, tot het volledig ‹ leeg › is. Ook dit ‹ uitputten › 
dient overduidelijk te worden gevisualiseerd en getheatraliseerd 
(afb. 18). Interessant in dit verband is om de beeldvorming van dit 
uit zichzelf putten van energie te vergelijken met de manier waar-
op in science-fictionverhalen intelligente ‹ interstellaire › wezens, 
of om dichter bij huis te blijven, krankzinnig geworden geleer-
den of gederailleerde tirannen — allemaal figuren die uitsluitend



79op de vernietiging van onze aarde uit zijn — hoe die op het uur van 
de waarheid het gedaan krijgen hun alles vernietigende kracht als 
een soort auto-straf op zichzelf terug te koppelen. Deze zelfver-
nietiging — deze vorm van ‹ zelfleeghalen › — duurt voort tot hun 
lichamen, inclusief hun geheime machinerieën en voertuigen, vol-
ledig uitgeput of anderszins ‹ op ›  zijn. Alle James Bond films tonen 
niets anders dan steeds weer verschillend geïnstrumenteerde ver-
sies van deze ene ‹ mechanica ›.
Hét klassieke voorbeeld waarin de ‹ theatrale zelfcorrectie › onover-

troffen in beeld wordt gebracht, is en blijft de UFA-film Metropolis 
van Fritz Lang uit 1925 /27. Daarin gaat een verdorven onderwe-
reldse heerser, met gigantische krachtcentrale en al, ten langen 
leste aan een onmiskenbaar verdiende zelfdestructie vlammend 
ten onder (afb. 19). Dit voorbeeld is dermate prototypisch, dat be-
twijfeld mag worden of deze klassieke voorstelling van deze ‹ dag 
des oordeels › representatief genoemd kan worden voor de meer 
reguliere artistieke autodestructie in hierboven bedoelde zin. 
Bovendien valt het moeilijk deze alles vergeldende apocalypti-
sche strafvoltrekking in overeenstemming te brengen met het in 
verhouding milde gedrag van het destructieve karakter, althans 
op de manier zoals dat door Walter Benjamin is verwoord. Bij 
hem is voor enige verrekening of vergelding geen plaats, maar 
des te meer voor een uitbundig en ongebreideld ‹ Platz schaffen ›.
Het gehele spectrum van verschijningsvormen van destructie, dat 

zich uitstrekt van een uiterste aan implosieve, om nog maar te 
zwijgen van ‹ verkoolde › eliminatie van hoogwaardige cultuur-
rijke constructies, tot en met het ‹ vrolijk › expansief gedrag van 
een Benjamins karakter, blijkt bij nader inzien dermate gediffe-
rentieerd, dat van enige poging om al deze uitingen onder een 
noemer te brengen moet worden afgezien. Het feit ligt er nu 
eenmaal dat de wereld van de destructie qua gelaagdheid en in-
gewikkeldheid weinig onderdoet voor die van het meer construc-
tief ingestelde ‹ karakter ›. En waarom zou het ook anders zijn: de 
destructieve figuur moet in alle opzichten opgewassen zijn tegen 
de uiterste complexiteit van de constructieve omgeving die hem 
omringt. Anders maakt hij weinig kans zich op die omgeving te 
kunnen uitleven op de manier zoals dit ‹ karakter › dat gewend is: 
slagvaardig, inventief, speels en voor alles doortastend en oprui-
mend. Maar dat is deze figuur — dit ‹ karakter ›, juist vanwege zijn 
karakter, wel toevertrouwd. ¶
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81§20 oorlog (1) 

Worden beide fenomenen ‹ destructie › en ‹ autodestructie › in een 
maatschappelijke context geplaatst, dan verschuift het beeld 
van spel naar bittere ernst, van spektakel naar opzettelijke ver-
nietiging, van esthetisch ritueel naar daadwerkelijke oorlog. In 
de jaren zestig was er maatschappelijk gesproken alle reden 
het spel ernstig te nemen en de functie van de kunstenaar ten 
opzichte van de samenleving opnieuw te herzien. Ecologische, 
raciale, politieke en democratiseringsbewegingen vroegen om 
een herijking van de vigerende maatschappelijke instituties, en 
de kunst kreeg daarbij een sterk provocatieve, theatrale taak toe-
bedeeld. Fluxus, happening, performance, Aktion, event en mu-
ziektheater waren de nieuwe vormen waarin het verzet, protest, 
commentaar en de provocatie gestalte konden krijgen. Dat het 
vertoon van destructie, decollage, deconstructie en vernietiging 
daarbij een belangrijke rol vervulde hoeft geen betoog. Met het 
construeren van artistieke destructiemodellen kon de kunst zich 
met de werkelijkheid meten, of beter gezegd, kon de kunst de 
werkelijkheid ‹ meten ›. De kunst diende daartoe een link te leg-
gen naar de werkelijkheid, zonder daarin verstrengeld te raken 
of zich daarmee te zeer te identificeren. (Dat het gevaar voor een 
zekere overidentificatie niet denkbeeldig is, bewezen sommige 
fanatieke futuristische kunstenaars die vanaf 1914, gedreven door 
een overspannen voorstelling van zaken, daadwerkelijk WO I in 
gingen om daaruit niet meer terug te keren.)
De meeste Destruction Art-kunstenaars van de zestiger en zeven-

tiger jaren wilden de traditionele, allang bestaande tweedeling, 
schepping versus vernietiging, of zo men wil leven versus dood, 
opnieuw herijken. Zij brachten deze intentie in praktijk, door 
beide leden van de tweedeling binnen een kunstzinnige omge-
ving gewelddadig met elkaar in botsing te brengen. (Theater.) 
Het streven was om bestaande kunstinstituties tot zowel the-
oretische uiteenzettingen als daadwerkelijke uitvoeringen op 
laboratoriumniveau te bewegen, teneinde aldus tot bedoelde 
herijking te komen. Tekenend is dat daarbij opnieuw het ide-
aal van het mobiliseren van ‹ harde › wetenschappelijke machten 
voor ‹ zachte ›, want onbaatzuchtige, kunstdoeleinden om de hoek 
kwam kijken. ¶
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2

§21 oorlog (2) 

De van origine Poolse kunstenaar, Gustav Metzger, ontwikkelde 
als een van de eersten duidelijke ideeën over de betekenis en pre-
sentatie van destructie in een kunstzinnige omgeving. Zijn doel 
was om een gelijkberechtigde dialoog op gang te brengen tussen 
enerzijds de sociale en politieke praktijk en anderzijds de estheti-
sche en kunstzinnige instituties. Hij wilde daartoe het fenomeen 
‹ destructie › op laboratoriumniveau aan een nader onderzoek on-
derwerpen. Daartoe legde hij in een aantal manifesten tussen 1959 
en 1964 de basis voor wat hij opvallend niet met Destruction Art 
maar met Auto-Destruction Art heeft gekwalificeerd.
Met Auto-Destruction Art wil Metzger ons van de teloorgang van 

onze beschaving in het algemeen en van het industriële en maat-
schappelijke vernietigings-instrumentarium in het bijzonder 
bewust maken, door ons de mechanica ervan met behulp van the-
atrale en rituele middelen in de gedaante van beweging, beeld, 
constructie en geluid zo lijfelijk mogelijk laten ondervinden. In 
geen geval gaat het Metzger om het vertoon van een esthetiek, 
noch van een methode of een techniek an sich. Zijn vorm van au-
to-destructie verzet zich tegen iedere vorm van abstrahering van 
het destructieve gedrag en wenst ruim afstand te nemen van de 
manier waarop ons westers technologisch denken gewoon is des-
tructie als iets vanzelfsprekend te bespreken (afb. 20).
Teneinde deze denkbeelden in praktijk te kunnen brengen, dacht 

Metzger aan het oprichten van speciaal geconstrueerde mo-
numenten, die op internationale locaties gesitueerd zouden 
moeten worden. In het binnenwerk van die monumenten zou-
den hoogwaardige technologische en elektronische apparatuur 
moeten worden geplaatst, waardoor de bouwsels, inclusief hun 
programmatuur, op vooraf bepaalde momenten als ‹ vanzelf › zou-
den imploderen en zichzelf zouden vernietigen. Afhankelijk van 
het type monument zou het verval ervan binnen minimaal twin-
tig seconden en maximaal twintig jaar een feit moeten zijn. De 
monumenten zouden zowel op fysisch als op maatschappelijk 
vlak ‹ omgevingsgevoelig › en dus interactief moeten reageren. 
De technische realisatie van deze monumenten zou bij voorkeur 
door nauwe samenwerkings-verbanden van wetenschappers en 
kunstenaars tot stand moeten worden gebracht; een soort voor-
loper van het EAT (Experiments in Art and Technology)-ideaal: 
een internationale organisatie op initiatie van de Amerikaanse 
kunstenaar Robert Rauschenberg in de periode 1966–1979 om tot
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3wederzijdse uitwisseling tussen beide disciplines te komen.

Interessant is om na te gaan in welk opzicht de uitkomsten van 
Metzgers Auto-Destruction Art zich in de praktijk onderscheiden 
van wat tijdens technologische manifestaties bij uitstek, name-
lijk oorlogsvoeringen, zoal aan destructie wordt teweeggebracht. 
Goed beschouwd zijn beide zaken — Metzgers zichzelf vernieti-
gende ‹ monumenten › en dat wat tijdens oorlogen wordt vernie-
tigd — in slagordelijke zin nadrukkelijk onderscheiden van elkaar.
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Oorlog speelt zich per definitie tussen twee gelijkwaardige par-
tijen af; bij Auto-Destruction daarentegen draait het uitsluitend 
om één partij, namelijk die van de destructeur. Hoe maatschap-
pelijk bewogen deze destructeur zich ook mag voordoen, hij is 
het die geheel vrijblijvend en solistisch zijn ‹ opponent › uitzoekt 
om daarop zijn corrigerende pijlen te kunnen afvuren. Die op-
ponent is bij voorkeur een of ander maatschappelijk defect dat 
nodig ‹ gerepareerd › althans geattaqueerd moet worden. Aldus 
is er bij Metzgers ondernemingen een duidelijk onderscheid tus-
sen beide strijdende partijen in ‹ klasse › en ‹ type › te constateren, 
met aan de ene kant de kunstenaar en oppositioneel tegenover 
hem zijn onderwerp dat ‹ van iedereen is ›. Een groot verschil dus 
met de echte oorlog waar beide ‹ klassen › juist aan elkaar ge-
waagd zijn. Bovendien gaat het daar niet om jezelf maar juist om 
de tegenpartij te destrueren, bij voorkeur tot de dood erop volgt.
Om dit soort ‹ dubbeldestructie › te theatraliseren, besloot een groep 

kunstenaars afkomstig uit San Francisco onder de veelzeggende 
naam Survival Research Laboratories begin jaren tachtig het 
heft in handen te nemen en Destruction Art met een daadwer-
kelijke praktijk te verbinden. Ze deden dat door op een bepaald 
niet-Iaboratoriumachtige manier gigantische gerobotiseerde 
superconstructies elkaar op leven en dood te laten bevechten. 
Daarbij werd daadwerkelijk ‹ gesneuveld › en gingen de machines 
van beide zijden aan een totale vernietiging ten onder: de werke-
lijkheid in optima forma als metafoor en vice versa.
Auto-Destruction Art zoals die door Metzger werd voorgestaan, is 

daarentegen niet uit op dood of bijna-dood. Integendeel; deze 
kunstvorm wil onderwijzen, wil leren én afleren en het laatst de 
lerende en toeschouwende partij vernietigen. Wanneer bij het 
plegen van destructie de slagorde tussen destructeur en het ge-
destrueerde uit het oog wordt verloren, verliest iedere vorm van 
destructie z’n zin. En dat is precies wat Auto-Destruction Art 
voor ogen heeft gestaan en ons heeft willen ‹ leren ›. Een en ander 
wordt duidelijk wanneer we hieronder enkele aan autodestruc-
tie gelieerde varianten in de betekenis van ‹ autoaantasting › eens 
nader onder de loep nemen. ¶
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5§22 bodY art

Wanneer vormen van artistieke destructie zich niet tegen der-
den maar tegen het eigen lichaam keren, spreekt men van Body 
Art. Het begrip ‹ destructie › moet hierbij worden verruimd in de 
richting van ‹ uitputting ›, ‹ manipulatie ›, ‹ confrontatie ›, ‹ observa-
tie › en ‹ provocatie ›. Bij Body Art gaat het om het inzetten van het 
menselijk lichaam als ‹ speelvlak ›, door dat lichaam ten overstaan 
van een toekijkend publiek aan getheatraliseerde vernietigings-
operaties te onderwerpen. Het doel ervan is daarmee de neutra-
le consensus tussen kunstenaar en publiek grondig te verstoren. 
Door het menselijk lichaam uitputtend te manipuleren en mal-
traiteren, promoveert het lichaam tot materiële drager van de 
kunst en kan het met zijn naar buiten gekeerde ‹ gebarenspel › de 
vaste status van de kunst becommentariëren en waar nodig dy-
namiseren. Aldus worden lichaam en kunst op een andere dan 
gebruikelijke wijze met elkaar geconfronteerd en waar nodig 
met elkaar verenigd.
Het is daarbij onvermijdelijk, ja zelfs een voorwaarde, dat het li-

chaam pijn lijdt. Deze pijn vernietigt de taal en spraak en re-
duceert die tot onwillekeurig geproduceerde kreten. Op het 
speelvlak waar het vernietigen van het lichaam plaatsvindt, wordt 
de fysieke pijn in getheatraliseerde vorm zichtbaar gemaakt. De 
kreten zijn de ‹ muziek › die het tenondergaan van het lichaam 
hoorbaar begeleidt en getrouw verslaat. Door aldus de taal uit 
te schakelen kan het lichaam naar zijn vroegste ongeschonden 
staat terugkeren. 
Alhoewel niet direct met Body Art geassocieerd, zijn tal van kun-

stenaars tot de dag van vandaag geobsedeerd door psycho-fy-
sische ensceneringen waar het (naakte) menselijke lichaam ten 
overstaan van een toekijkend en deelnemend publiek onder-
werp is van een uitputtend artistiek handelen. Rituelen, ‹ mis-
sen ›, Aktionen maar ook videoperformances zijn daartoe de 
best geëigende presentatievormen. Van alle kunstenaars die het 
menselijk lichaam tachistisch hebben benaderd teneinde het tot 
een centraal object van hun kunst te maken, geldt de Weense 
kunstenaar Hermann Nitsch zonder enige twijfel als een van de 
meest extreme representanten. Hij oversteeg met zijn Orgien 
Mysterien Theater (afb. 21) de categorie Body Art en wist dat tot 
een uiterst persoonlijk en onverwisselbaar ‹ Theater van de ca-
tharsis › om te smeden.



8
6

Een enigszins andersoortig voorbeeld biedt het werk van 
de Nederlandse performer Erik Hobijn. Met zijn Self Arson 
Machines radicaliseert hij de verbinding tussen Body Art en 
zelfdestructie. Self Arson Machines zijn zelfverbrandings- (lees: 
zelfdodings-)automaten waarop kandidaten plaats kunnen 
nemen om zich vervolgens met gigantische vlammenwerpers die 
op die machines zijn aangebracht in brand te laten steken. Op 
het allerlaatste moment kunnen zij zich nog bedenken en een 
businstallatie in werking stellen. Over de opzet van zo’n rituele 
voltrekking verklaart Hobijn het volgende:
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8
7‹ The Delusions of Self-Immolation (D.S.I.) is a machine with 

controllable self-arson. Manual: In the middle of the machine 
is a revolving platform on which somebody can stand and hold 
two grips. The person standing on the platform gets a jet of bur-
ning liquid out of a flamethrower on his back, then the platform 
turns halfway and the sacrifice human gets refreshed by the 
fire extinguisher with cold water; this can be repeated endles-
sly. The setting ablaze, the computer controlled swing and the 
extinction can be started both by the person standing on the 
platform and the computer. […] The D.S.I. is a cultivated utility 
tying psychological urges with the aesthetics of violence. The 
special thing is that it translates psychological mechanisms into 
mechanical self repeating ones. A robot that realizes thoughts, 
expectations, and emotions. ›11

De vraag is wat er gebeurt wanneer nu eens niet het eigen lichaam 
het doel van destructie vormt, maar wanneer het als werktuig 
wordt ingezet om daarmee andere levende wezens — dieren bij-
voorbeeld — dermate aan te tasten en dusdanig te maltraiteren 
dat de dood er op volgt. Door voor ‹ derden › te opteren kan de aan-
slag, de zelfuitputting, dieper, pijnlijker en ook dodelijker worden 
uitgevoerd dan op het eigen lichaam ooit mogelijk en denkbaar is. 
Dat maakt de keuze voor derden wel bijzonder aantrekkelijk. En 
dit dan ondanks het feit dat bij auto-destructieve seances het na-
bijkomen van de eigen dood per definitie als extremer wordt er-
varen dan wanneer derden daarmee worden bedreigd. Mogelijk 
is het destrueren van derden ‹ kunstiger ›, want afstandelijker, dan 
wanneer men zichzelf destrueert, en geeft dat feit de doorslag 
wanneer de kunstenaar in kwestie uiteindelijk toch voor de eerste 
en niet voor de tweede optie kiest. Om over deze kwestie tot een 
uitspraak te komen, behelpen we ons met het analyseren van de 
volgende vergelijkingen.
De soorten ‹ derden › die in aanmerking komen om door kunste-

naars te worden gedestrueerd, zijn grofweg in drie categorieën 
te verdelen: levenloze materialen, levende flora en levende fauna, 
en die laatste inclusief levende mensen. De eerste categorie — le-
venloze materialen — is weer op te splitsen in enerzijds onge-
vormde materie zoals steen, hout, metaal en water, en anderzijds 
gevormde materialen zoals piano’s, auto’s, kostbare Chinese

11.   lydia lunch, Z ›ev, erik Hobijn. x/ix. linz: ars electronica (1991). a
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vazen en dergelijke (afb. 22). Over het destrueren van die laatste 
groep — gevormde ‹ levenloze › materialen — is hierboven reeds 
het nodige gezegd.
Wenden we ons tot de vertegenwoordigers van de tweede cate-

gorie — levende flora, zoals planten, bomen, mossen en bloe-
men — dan spreekt het welhaast vanzelf dat zij bepaald geen 
dankbare objecten vormen om daar een uitputtende destructie-
lust op bot te vieren. Tijdens het maltraiteren ervan geeft deze 
categorie levende wezens immers geen commentaar. (Ze lijden 
in stilte.) Men kan ze verbranden of consumeren, dat wel, maar 
men doet dat uitsluitend om aangenaam bij hun vuur te kunnen 
vertoeven, of anders wel om er zijn honger mee te stillen. Zaken 
kortom niet van kunst maar van overleven.
De derde categorie — levende fauna — is aanzienlijk effectiever om 

te destrueren dan levende flora. In tegenstelling tot leden van 
de laatste categorie geven levende dieren de destructeur ruim-
schoots commentaar op zijn destructiewerk in een vertoon van 
kreten, bloed, stank, verstolling en dood. Het heeft ‹ zin › om deze 
categorie fysiek te lijf te gaan. De destructeur ervaart dat hij met 
zijn arbeid iets bereikt; dat hij vordert met het ontbinden van het 
levende object tot de dood erop volgt. Hij krijgt voor zijn arbeid 
iets terug — iets kunstigs, namelijk direct ‹ tegenspel ›, zonder 
enige inmenging van wetstelsels, rechtsregels of welk ethisch 
voorbehoud dan ook. Al destruerend stelt hij als kunstenaar zijn 
eigen regels op en handelt daar naar. Aan normen van andere 
dan kunstige aard heeft hij letterlijk geen boodschap.
In die onafhankelijke hoedanigheid kan de kunstenaar onbelem-

merd ieder dier dat hem goeddunkt met kettingzagen doormid-
den zagen (afb. 23). Door de ‹ coupes › wijd op te splijten kan hij het 
geachte publiek een blik op het ‹ gesloten binnenwerk › van het 
voormalig levende organisme tonen. Het dier ‹ opent › zijn voor-
malige gesloten staat teneinde de toeschouwer te confronteren 
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9met de dood; de dood als uiterste consequentie van zijn voorma-

lige ‹ open › leven. Alleen in deze gestalte kan het dier, gedecou-
peerd en wel, binnen het gesloten circuit van de kunstwereld als 
een ‹ gesloten ›, want collectioneerbaar kunstwerk, den volke wor-
den getoond.

Toch is het ‹ openen › van dieren als kunstdaad, ook al gebeurt dit 
deels in de afgesloten omgeving van slachthuizen en dergelijke, 
een verloren zaak — niet alleen voor het dier in kwestie maar ook 
voor de betreffende kunstenaar. Aan de onherroepelijkheid van 
het slagordelijke mechanisme dat dit soort destructieve onderne-
mingen reguleert valt nu eenmaal niet te ontkomen, ook al doet 
de kunstenaar in zijn rol van ‹ kunstslager › er alles aan om de over-
gang van het nog-in-Ieven-zijn naar het onbewogen-dood-zijn als 
vorm van ‹ uitsluitend kunst › op de belangstellende buitenwereld 
over te dragen. Daarom rest de kunstenaar weinig anders dan 
het voeren van een papieren oorlog met de vertegenwoordigers 
van de werkelijke werkelijkheid, die zijn handelen op ethische of 
welke gronden dan ook menen te moeten afkeuren. Tijdens die 
strijd functioneert hij, hoewel hij zich voor de buitenwereld con-
sequent anders voordoet, als een jongleur, balancerend op de 
dunne scheidslijn tussen vraag en aanbod, tussen attractie en af-
stoting en tussen het transformeren van kunst in werkelijkheid en 
van werkelijkheid in kunst.
Zijn move staat overigens niet op zichzelf, maar heeft ook de nodi-

ge weerslag op de rol van de toeschouwers. Die zijn tijdens zijn 
destructieseances allerminst geëmancipeerd tot actieve partici-
panten, wat men zou verwachten, maar hebben zich geëncanail-
leerd door zich als passieve waarnemers op te stellen. Van nu af 
aan hangen de gecoupeerde dieren dan ook naast schilderijen 
van oude meesters aan de wand van de galeries en de musea, 
om daar in alle contemplatieve rust door de ‹ afnemers › ervan te 
worden geconsumeerd. Aldus heeft de destruerende kunstenaar 
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met zijn opstelling willens en wetens de gangbare en vertrouwde 
slagorde van de kunstproductie, waarvan de meeste conventies 
op 19e-eeuwse principes zijn terug te voeren, volledig hersteld 
en heeft hij zichzelf met zijn dubieuze gedrag onherroepelijk in 
het veilige kunstcircuit van weleer teruggekatapulteerd.
Hoe dan ook, met het executeren van levende dieren wordt de cir-

kel van ‹ het destrueren als kunst › gesloten. De artistieke act van 
het doden van leven is op dat moment overspannen en dientenge-
volge gemuteerd tot een vorm van werkelijkheid; de werkelijkheid 
namelijk van de dood. Daar tuimelt de kunst van het platform van 
het leven, van óns leven, en snelt een peilloze diepte tegemoet. 
Daar verdwijnt kunst letterlijk uit ons oog. ¶



91§23 coNclusie 

Uit het voorafgaande blijkt dat de vernietigingsmanifestaties bij 
Destruction Art in eerste instantie bedoeld waren om het actie-
element bij het presenteren van kunst zichtbaar en voelbaar te 
verbinden met het maatschappelijke leven zelf. Deze intentie 
werd doorgaans verwezenlijkt door kunst te theatraliseren en te 
ritualiseren teneinde daarmee de kunstdaad zélf — en nu eens 
niet een of ander statisch want kunstig eindproduct — te kunnen 
promoveren tot een waarachtig work of art. Door op deze wijze 
‹ de kunst › met ‹ het leven › te identificeren hoopte de kunstenaar-
destructeur dat hij dat leven vanuit zijn kunstenaarsstandpunt 
zou kunnen becommentariëren, provoceren, beïnvloeden, ver-
anderen en waar nodig te elimineren.
Essentiële voorwaarde om de correspondentie tussen kunst en 

leven zinvol tot stand te brengen is het slopen van de hoge cul-
turele drempels, die zowel de kunst als het leven in de loop der 
tijden rondom zichzelf hebben opgeworpen. Hoge ‹ meesterlijke › 
kunst is te gelaagd en te ingewikkeld en daardoor te weinig mo-
delmatig, om in staat te zijn zinvol te interageren met een wereld 
die qua ingewikkeldheid minstens even ‹ hoog › en ‹ meesterlijk › in 
elkaar steekt als de kunst. Wil een wederzijdse interactieve cor-
respondentie tussen twee opponerende leden zinvol zijn, dan 
vergt zo’n verbond aan beide zijden verwante, en daarmee uitwis-
selbare factoren. Die factoren moeten simpel, eenduidig, want 
voor alles operabel zijn. Zonder dat kan er geen echte communi-
catie tussen beide leden plaatsvinden; wel specimina van een min 
of meer vage inductie, maar geen communicatie op het niveau 
van taal en spraak. En dat laatste is, ondanks het ‹ destructieve 
karakter › van de destructivisten, wat zij uiteindelijk wensten na 
te streven: het op taalniveau communiceerbaar maken van hun 
ideeën en opvattingen, om daarmee invloed op andere partijen te 
kunnen uitoefenen. Want laten we wel wezen, de enige alternatie-
ve (geforceerde) beïnvloeding van het ene hoge lid op het andere 
dat dan nog overblijft heet oorlog. Op het niveau van oorlog, en 
dus van destructie en vernietiging, wordt iedere wens tot infiltra-
tie, penetratie, annexatie en wilsoplegging ogenblikkelijk geho-
noreerd. Inderdaad, allemaal vormen van communicatie, maar 
vraag niet voor welke prijs die verkregen worden.
Al bij al impliceert echte wederzijdse beïnvloeding geen destructie-

ve, maar juist een uiterst constructieve aanpak. En daarvoor, voor 
dat laatste, is ‹ taal › het beste gereedschap. De kunstenaars die in
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de jaren zestig destructie hoog in hun vaandel schreven, hebben 
dat begrepen. Want slaat men hun publicaties en proclamaties 
erop na, dan is het opvallend hoezeer zij met nadruk het taalge-
bruik waarvan de wereld zich met name inzake kwesties zoals 
oorlog, ecologie, verval en uitbuiting pleegt te bedienen, aan 
een nader onderzoek wensten te onderwerpen.
En over ‹ onderzoek › gesproken, is het sowieso opvallend hoezeer 

de destructivisten gepoogd hebben om hun krachtdadige bezig-
heden coûte que coûte als een vorm van research naar buiten 
te brengen. Men stuit in hun teksten voortdurend op een zeker 
verlangen om onderzoek op laboratoriumniveau te kunnen ver-
richten, maar dan wel zonder precies aan te geven hoe het zit 
met het verstrekken van oplossingen, die toch op die onderzoe-
kingen zouden moeten volgen. Maar daartoe, in oplossingen bie-
den, is kunst nu eenmaal amper of niet geëquipeerd. Kunst biedt 
geen oplossingen maar genereert slechts probleemstellingen. 
Er kan niet aan getwijfeld worden dat ook de destructivisten dit 
manco hebben beseft. Maar hun wens tot onderzoek betreft nu 
eenmaal niet het resultaat, maar de áctie ervan. En dat dan niet 
jaren achtereen, maar kortstondig, explosief en liefst provocatief. 
Onderzoek als ‹ theater ›, niet als ‹ kloosterwerk ›; daar draait het 
uiteindelijk om.
Om aan bovengenoemde eis tot culturele drempelverlaging tege-

moet te komen teneinde daarmee een begin te maken met het 
communicabel maken van de kunst ten opzichte van de wereld 
en vice versa, toonden de destructionisten zich bereid om hun 
objecten, maar vooral ook hun handelingen, daadwerkelijk tot 
archetypisch niveau te reduceren. En wat de grote wereld betreft, 
die hebben zij op precies dezelfde gronden tot net zulke radicale 
prototypische proporties weten terug te brengen als de wereld 
van hun eigen kunst. De grote wereld ziet er nu overzichtelijk 
uit. want ze is gestigmatiseerd met vrijwel uitsluitend onuitroei-
bare kwalen en feilen, zodat de destructionisten flink aan de slag 
kunnen gaan die rotte plekken eruit de snijden. Het vervelende 
van deze aanpak is echter wel dat de kunst daarmee geen ‹ kunst › 
meer is en de wereld geen ‹ wereld ›. Interactie is mooi, maar er 
moet wel het nodige voor ingeleverd worden, en dat inleveren 
betreft nu juist genoemde drempelverlaging, of zo men wil ni-
veauverlaging. Een vicieuze cirkel waaruit ontsnappen niet goed 
mogelijk is.
Niettegenstaande dit alles valt het ons moeilijk om de destrueren-

de kunstenaars uit de jaren zestig aangaande hun doelstellingen



93en idealen niet serieus te nemen. Misschien weI omdat de ‹ me-
chanica › waaraan het gedrag van het destructieve karakter on-
verbiddelijk onderworpen is tevens een belangrijk deel van de 
praktische werkzaamheden van de groep destructivisten bepaalt. 
Dit karakter dicteert immers dat er geen plaats is voor droom, 
maar uitsluitend voor realiteit; minder voor idealen, maar des te 
meer voor de harde praktijk, ook al is die praktijk niet uitsluitend 
het destructieve geweld voorbehouden. Het zoeken naar de in 
wezen onmogelijke verbintenis tussen zacht kunstzinnig ideaal 
en harde werkelijkheid verleent de destructivisten van het eer-
ste uur weliswaar een aandoenlijk, maar desalniettemin ‹ serieus › 
imago, althans vanuit de kunst en niet vanuit de werkelijkheid be-
keken. De laatste gaat onverstoorbaar verder, hetgeen de werke-
lijkheid eigen is.
Wij hebben in het voorafgaande getracht de werking van het des-

tructieve karakter zo getrouw en nauwgezet mogelijk aan de orde 
te stellen. We hebben gepoogd ons van deze taak te kwijten, zon-
der ons aan een al te persoonlijk getinte interpretatie van deze 
uiterst moeilijk te classificeren kunstrichting over te geven. Dit 
viel ons des te zwaarder, omdat wij juist bij deze thematiek een 
sterke behoefte voelden ons ‹ vervloekte gezonde verstand › — dat 
‹ vermaledijde intellect › — dat alsmaar doende is om het in wezen 
niet rationele ‹ destructieve karakter › tot begrijpbare proporties 
terug te brengen, de oorlog te verklaren. Het is aan de lezer ons 
engagement tussen de regels op te sporen en naar waarde te 
schatten. ¶

Dick Raaijmakers
Den Haag, november 2003.
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7destructivists an endearing, but nonetheless ‹ serious › image, 

that is, when viewed from the direction of art, and not from real-
ity. The latter one goes on undisturbed, which is proper to reality. 
In the above, we have tried to address as conscientiously as pos-

sible the workings of the destructive character. We have tried to 
perform our task without giving a too personally motivated inter-
pretation of this art movement which is most difficult to classify. 
This task was all the more heavy for us because, especially in the 
case of this thematic, we felt the strong urge to declare war on 
our ‹ cursed common sense › — that ‹ cursed intellect › — which con-
stantly tries to reduce the essentially irrational ‹ destructive char-
acter › to comprehensible proportions. We leave it to the reader to 
trace our engagement between the lines and to judge its merits. ¶

Dick Raaijmakers
The Hague, November 2003
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of issues like war, ecology, decay and exploitation, to closer 
research.
And now that we have mentioned research, it is in any case strik-

ing to what extent the destructivists have tried at all costs to pre-
sent their vigorous activities as a form of research. In their texts, 
one constantly encounters a certain longing for doing research 
on a laboratory level, but without exactly indicating how to pro-
vide solutions, which indeed should follow from their investiga-
tions. But art is just barely or not equipped to do so, to provide 
solutions that is. Art doesn’t offer any solutions but only generates 
problems. And it is beyond doubt that the destructivists too have 
been conscious of this flaw. But their desire for research is not just 
concerned with the result, but with action. And this, not years on 
end, but momentarily, explosively, and preferably, provocatively. 
Research like ‹ theatre ›, not like ‹ monastery work ›; that’s what it is 
all about in the end.
To meet the above demand to arrive at a lowering of the cultural 

threshold in order to start making art communicable to the world 
and vice versa, the deconstructivists actually showed themselves 
prepared to reduce their objects, but especially also their actions, 
to an archetypical level. And as for the big world, they have man-
aged, on exactly the same bases, to reduce it to just as radical, 
prototypical proportions as those pertaining to the world of their 
own art. The big world has now become well-organised, for she 
is stigmatised with almost exclusively ineradicable troubles and 
flaws. Thus, the deconstructionists energetically can start cutting 
out all the rotten spots. The problem of this approach is that art 
ceases to be ‹art › and the world ceases to be ‹world › Interaction is 
nice, but one has to make the necessary sacrifices, and those sac-
rifices exactly concern the aforementioned lowering of thresh-
olds, or, if you want, lowering of the level. A vicious circle from 
which it is impossible to escape.
Nevertheless, it is difficult for us not to take seriously the destruc-

tive artists from the sixties concerning their targets and ideals. 
Perhaps because the ‹ mechanics › to which the behaviour of the 
destructive character unrelentingly is subjected also determines 
a large part of the practical activities of the group of destructivists. 
For this character dictates that there is no room for dreams, but 
only for reality; less room for ideals, but all the more room for real 
practice, even if that practice is not exclusively reserved for de-
structive violence. Their search for an essentially impossible bond 
between soft, artistic ideal, and hard reality lends the original
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5§23 concLusion

From the above, it turns out that the manifestations of annihila-
tion of Destruction Art initially were meant visibly and sensibly 
to connect the element of action in the presentation of art with 
social life itself. This intention was usually realised by staging and 
ritualizing art in order to promote the artistic act itself — and 
for once not one or the other static, because artistic, final prod-
ucts — to a genuine work of art. By thus identifying ‹ art › with ‹ life ›, 
the artist-destroyer hoped to be able to comment on, provoke, 
influence, change, and, if necessary, eliminate that life from his 
perspective as artist.
The essential condition for a meaningful achievement of the corre-

spondence between art and life is the demolition of the high, cul-
tural thresholds, which both art and life eventually built up around 
themselves. High ‹ masterly › art is too layered and too complicat-
ed, and therefore not modelled enough, to be able meaningfully to 
interact with a world which qua complexity is fit together at least 
as ‹ highly › and ‹ masterfully › as art. If a mutual, interactive corre-
spondence between two opposite members is to be meaningful, 
such a connection requires on both sides factors that are related, 
and can therefore be exchanged. Those factors have to be simple, 
univocal, thus operable before anything else. Without them, no 
real communication can happen between both members; maybe 
some specimens of more or less vague induction, but no commu-
nication on the level of language and speech. And, in spite of the 
‹ destructive character › of the destructivists, the latter is what they 
wished to strive for in the end: making their ideas and views com-
municable on the level of speech, so as to be able to influence the 
other parties involved. For let’s be fair, the only remaining alterna-
tive (forced) influence of one high member on another is called 
war. On the level of war, and therefore destruction and annihila-
tion, any wish to infiltrate, penetrate, annex, and impose one’s will 
is immediately granted. All of those are indeed forms of communi-
cation, but don’t ask the price that has been paid for them.
All in all, real mutual influence doesn’t imply a destructive, but in 

fact a highly constructive approach. And to do so, to do the lat-
ter, ‹ language › is the tool of choice. That’s what the artists who, 
in the sixties, considered destruction of paramount importance, 
understood. For if one would check their publications and proc-
lamations, it is surprising to what extent they emphatically de-
sired to subject the language used by the world, especially in case
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By the way, his move is not isolated, but also has a necessary 
influence on the role of the spectators. During the artist’s de-
struction séances they are not in the least, as one would expect, 
emancipated as active participants, but have cheapened them-
selves by taking up a position as passive observers. That’s why 
at this very moment the sliced animals are hanging side by side 
with the paintings of the old masters on walls of galleries and 
museums, to be consumed in peace and contemplative quiet by 
its ‹ customers ›. Thus, with his attitude, the destructive artist wit-
tingly has fully restored the usual and familiar formation of art 
production, most conventions of which can be traced back to the 
nineteenth century. With his dubious behaviour he has irrevoca-
bly catapulted himself back into the safe art scene of yore.
Be that as it may, with the execution of living animals, the circle of 

‹ destruction as art › is closed. The artistic act of the killing of ani-
mals has at that moment been overstrained and therefore mutat-
ed into a form of reality; namely the reality of death. Art tumbles 
from the platform of life, of our life, and rushes into unfathomable 
depths. That’s where we literally lose sight of art. ¶
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3he progresses by dissolving the living object until the arrival of 

death. He gets something in return for his labour — something 
artistic, namely immediate ‹ resistance ›, without any interfer-
ence of legal systems, juridical rules or any ethical restric-
tion whatever. While destroying, the artist makes his own rules 
and acts accordingly. He literally doesn’t care about any other 
norms than artistic ones.
In this independent capacity, the artist can freely cut in half with a 

chain saw any animal that he sees fit (fig. 23). By splitting the ‹ slices › 
widely apart, he can offer the honourable audience a glance into 
the ‹ closed interior work › of the formerly living organism. The ani-
mal ‹ opens › its former closed state in order to confront the spec-
tator with death; death as the ultimate consequence of its former 
‹ open › life. It is only in this form that the animal, all sliced up, can 
be publicly shown, within the closed circuit of the art world, as a 
‹ closed ›, because collectable, art work.
Still, the ‹ opening › of animals as an artistic act, even if this already 

partially happens in the closed environment of slaughterhouses 
and such, is a lost cause — not only for the animal in question, but 
also for the artist concerned. For it is impossible to escape the ir-
revocability of the formational mechanism regulating this type of 
destructive enterprises, even though the artist in his role of ‹ art-
butcher › really tries to convey the transition from being-still-alive 
to being-motionlessly-dead in the form of ‹ exclusively art › to the 
interested public. That’s why the artist is left with little more than 
waging a paper war against the representatives of actual real-
ity, which think that they have to reject his actions on ethical or 
whichever other grounds. During this battle, the artist functions, 
although he consistently shows himself differently to the public, 
as a juggler, balancing on the thin dividing line between demand 
and supply, between attraction and repulsion, and between the 
transformation of art into reality and reality into art.
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as regards our own body. This makes the choice for third parties 
all the more attractive. Even though in case of auto-destructive 
séances, the approach to death is by definition experienced in a 
more extreme way than if it would threaten third parties. It is pos-
sible that destroying third parties is more ‹ artistic ›, because more 
detached, than destroying oneself. It is perhaps this fact that is de-
cisive in the final choice of the artist in question for the former op-
tion, and not the latter one. To be able to judge this question, we 
will avail ourselves of the analysis of the following comparisons.
The types of ‹ third parties › that qualify to be destroyed by artists, can 

be roughly divided into three categories: lifeless materials, living 
flora, and living fauna, the latter including living human beings. 
In its turn, the first category — lifeless materials — can be split up 
into, on the one side, unformed materials like stone, wood, metal, 
and water and on the other side, formed materials like pianos, 
cars, valuable Chinese vases and the like (fig. 22). We have amply 
discussed the destruction of the latter group — formed ‹ lifeless › 
materials — above. 
If we would turn to the representatives of the second category — liv-

ing flora like plants, trees, moss, and flowers — it is well-nigh self-
evident that they are not really rewarding object on which to let go 
of our lust for destruction. For during its maltreatment, this cate-
gory of living beings refrains from any comment. (They suffer in si-
lence.) True, one can burn or consume them, but one only does so 
in order comfortably to sit next to their fire, or otherwise to satisfy 
one’s hunger. In short, things not belonging to art but to survival.
The third category — living fauna — can be much more effectively 

destroyed than living flora. Contrary to the members of the for-
mer category, living beings give ample commentary on the de-
stroyer’s destruction work in the form of cries, blood, stench, 
coagulation and death. It makes ‹ sense › to physically attack this 
category. The destroyer feels that his labour has an effect; that
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81staging in which in the presence of onlooking and participating 
audience the (naked) human body is subjected to an exhaustive 
artistic treatment. Rituals, masses, Aktionen, but also video per-
formances are the most proper forms of presentations to do so. 
Of all artists who have approached the human body tachistically 
in order to make it the central object of their art, the Viennese 
artist Hermann Nitsch is without a doubt one of its most extreme 
representatives. With his Orgien Mysterien Theater (fig. 21) he 
transcended Body Art, managing to change it into an extremely 
personal and unique ‹ Theatre of Catharsis ›. 
A somewhat different type of example is provided by the work of the 

Dutch performer Erik Hobijn. With his Self Arson Machines he 
radicalises the connection between Body Art and self-destruc-
tion. Self Arson Machines are self-immolation (read: suicide) 
machines on which candidates are allowed to take their position 
so as subsequently to be ignited by the gigantic flame throwers 
mounted on them. At the very last moment they are allowed to 
reconsider and switch on a fire extinguishing installation. Hobijn 
declares the following about such a ritual execution: 
‹ The Delusions of Self-Immolation (D.S.I.) is a machine with con-

trollable self-arson. Manual: In the middle of the machine is a 
revolving platform on which somebody can stand and hold two 
grips. The person standing on the platform gets a jet of burning 
liquid out of a flamethrower on his back, then the platform turns 
halfway and the sacrifice human gets refreshed by the fire extin-
guisher with cold water; this can be repeated endlessly. The set-
ting ablaze, the computer controlled swing and the extinction 
can be started both by the person standing on the platform and 
the computer. […] The D.S.I. is a cultivated utility tying psycho-
logical urges with the aesthetics of violence. The special thing 
is that it translates psychological mechanisms into mechanical 
self repeating ones. A robot that realises thoughts, expectations, 
and emotions. ›11

It is a question what would happen if it would not be our own body as 
the target of the destruction, but if it would be used as a tool to af-
fect and maltreat other living beings — e.g. animals — to such an 
extent that they would die. By opting for ‹ third parties ›, the attack, 
the self-exhaustion, may be executed even deeper, more pain-
fully and also deadlier than would ever be possible or thinkable 

11.  Lydia Lunch, Z’ev, erik hobijn. x/ix. Linz: ars electronica (1991). fi
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§22 body art

When forms of artistic destruction do not turn against third par-
ties, but against the body proper, one speaks of Body Art. In this 
case, the concept of ‹ destruction › has to be enlarged to include 
‹ exhaustion ›, ‹ manipulation ›, ‹ confrontation ›, ‹ observation › and 
‹ provocation ›. Body Art revolves around the mobilisation of the 
human body as a ‹ playing fi eld ›, by subjecting that body to staged 
destructive operations in front of an onlooking audience. Its 
target is thoroughly to disturb the neutral consensus between 
artist and audience. Through the exhaustive manipulation and 
maltreatment of the human body, the body is promoted to the 
material support of art, allowing it to comment, and, if need be, 
vitalise the fi xed status of art by means of its externalised ‹ game 
of signs ›. Thus, art and body are confronted with each other in 
a way different from the usual one, and, if need be, unifi ed with 
each other.
To do so, it is inevitable, even a condition, that the body suffers from 

pain. This pain destroys language and speech, which it reduces to 
randomly produced cries. On the playing fi eld on which the de-
struction of the body is happening, physical pain is displayed in 
a staged form. The cries are ‹ music › audibly accompanying and 
truthfully reporting the decline of the body. By thus eliminating 
language, the body can return to its earliest, immaculate state.
Although not immediately associated with Body Art, there are many 

artists who to this very date are obsessed with psycho-physical
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79destroyer’s one. No matter how socially moved this destroyer 
may appear, it is he who, free of any obligation and on his own, 
chooses his ‹ opponent › so as to be able to fire his corrective ar-
rows at him. That opponent is preferably some kind of social de-
fect that needs to be ‹ repaired ›, or for that matter, attacked. Thus, 
in case of Metzger’s projects, we can ascertain a clear differ-
ence between both combatants as to their ‹ class › and ‹ type ›; on 
the one side the artist, and oppositely in front of him his subject 
which is ‹ common › property. Thus there is a big difference with 
the real war in which both ‹ classes › are well matched. Moreover, 
war is concerned with destroying not oneself, but rather the op-
posite party, preferably until death.
In order to stage this type of ‹ double construction ›, in the early 

eighties, a group of artists from San Francisco, ominously 
named Survival Research Laboratories, decided to take up the 
challenge and connect Destruction Art with an actual practice. 
They did so by, in a certainly un-laboratory like manner, having 
gigantic, robotic super-constructions wage a life-and-death 
struggle. This involved actual ‹ killing › and machines from both 
sides perished in total annihilation: reality in optima forma as 
metaphor and vice versa.
Auto-Destruction Art as advocated by Metzger however, is not aim-

ing for death or near-death. On the contrary; this art form wants 
to educate, teach, as well as cure and in the least destroy the on-
looking party. If in the perpetration of destruction the formation 
between destroyer and destructed is lost out of sight, any form of 
destruction becomes senseless. And that’s precisely what Auto-
Destruction Art had in mind and wanted to ‹ teach › us. All these 
things will become clear once in the following paragraphs we in-
spect some variants related to auto-destruction in the sense of 
‹ auto-damage › a little bit closer. ¶
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It is interesting to elaborate to what extent the results of Metzger’s 
Auto-Destruction Art differ practically from the kind of destruc-
tion that is caused during those outstanding manifestations of 
technology, namely, wars. All in all, both things — Metzger’s 
self-destructive ‹ monuments › and whatever is destroyed dur-
ing war — are emphatically different in a formational sense. By 
definition, war is waged between two equal parties; contrarily, 
Auto-Destruction is solely focused on one party, namely on the
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7§21 War (2)

The originally Polish artist Gustav Metzger developed one of the 
first clear ideas about the meaning and presentation of destruc-
tion within an artistic context. It was his aim to start a dialogue 
on equal footing between, on the one side, social and political 
practice, and on the other side, aesthetic and artistic institutions. 
To do so, he wanted to subject the phenomenon of ‹ destruction › 
to a more detailed inspection on a laboratory scale. In a number 
of manifestos written between 1959 and 1964, he laid the founda-
tion for what he surprisingly didn’t qualify as Destruction Art, but 
rather as Auto-Destruction Art.
By means of Auto-Destruction Art, Metzger wants to make us 

aware of the loss of our civilisation in general and specifically 
of the industrial and social destruction armamentarium. He 
wants to make us experience its mechanics as physically as pos-
sible with the aid of theatrical and ritual means in the shape of 
motion, image, construction, and sound. In no case, Metzger 
is concerned with the display of aesthetics, nor with a method 
or technique as such. His form of auto-destruction resists any 
form of abstraction of destructive behaviour and wishes largely 
to distance itself from the way in which our western technologi-
cal thought is used to address destruction as something self-ev-
ident (fig. 20).
In order practically to apply these ideas, Metzger thought of estab-

lishing specifically constructed monuments, which would have to 
be situated on international locations. High-quality technological 
and electronic equipment would have to be placed in the interior 
of those monuments, which would cause the structures, includ-
ing their hardware and software, to implode and auto-destruct 
‹ by themselves › at certain predetermined moments. Depending 
on the type of monument their deterioration would be realised 
within at least twenty seconds or at most twenty years. The monu-
ments would have to be both on a physical and a social level ‹ en-
vironmentally sensitive › and therefore able to react interactively. 
The technical realisation of those monuments would preferably 
be achieved by means of a close cooperation between scientists 
and artists; some sort of predecessor of the EAT (Experiments 
in Art and Technology) ideal: an international organisation exist-
ing between 1966–1979, founded by the American artist Robert 
Rauschenberg with the aim of arriving at a mutual exchange be-
tween both disciplines.



76
§20 War (1)

If both phenomena, ‹ destruction › and ‹ auto-destruction ›, are 
placed in a social context, the view changes from game to bitter 
earnest, from spectacle to deliberate annihilation, form aesthet-
ic ritual to actual war. In the sixties there was socially speaking 
every reason to take this game seriously and reassess the func-
tion of the artist with regard to society. Ecological, racial, po-
litical and democratic movements demanded a re-evaluation of 
the social institutions in force at the time, and art was assigned 
a strongly provocative, theatrical task. Fluxus, happening, per-
formance, Aktion, event and musical theatre became new forms 
in which resistance, protest, commentary and provocation could 
take shape. It goes without saying that the display of destruction, 
decollage, deconstruction and annihilation played an important 
role in all of this. By means of constructing models for artistic de-
struction, art could measure up to reality, or, better put, ‹ meas-
ure › reality. To do so, art had to make a link with reality, without 
getting too much involved or over-identifying with it. (That the 
danger of a certain over-identification is not merely imaginary, 
was proved by some fanatical futurist artists who in 1914, driven 
by an overstrained impression of things, actually entered the 
First World War, never to return.)
Most of the Destruction Art artists from the sixties and seventies 

wanted to reassess the traditional, ancient duality, creation ver-
sus destruction, or, if you want, life versus death. They put this in-
tention to practice by violently colliding both terms of the duality 
within an artistic environment. (Theatre.) They strove to move ex-
isting art institutions toward both theoretical discussions and ac-
tual performances on a laboratory scale, in order to achieve the 
reassessment concerned. It is typical that this once again involved 
the mobilisation of ‹ hard › scientific powers for the sake of ‹ soft ›, 
for unselfish, artistic purposes. ¶
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5In relation to the above, it is interesting to compare the meta-

phor of this depletion of energy with science fiction stories, in 
which some intelligent, ‹ interstellar › beings, or, to remain closer 
to home, mad scientists or deranged tyrants — all of them fig-
ures interested only in the destruction of our earth — manage, 
at the moment of truth, to direct their annihilating force onto 
themselves like some kind of auto-punishment. This self-de-
struction — this form of ‹ self-depletion › — continues until their 
bodies, including their secret machineries and vehicles, are fully 
drained or otherwise ‹ empty ›. Every James Bond movie shows 
each time nothing but a differently orchestrated version of this 
‹ mechanics ›. The classical example depicting ‹ theatrical self-
correction › in an unsurpassed way, still remains the UFA movie 
Metropolis by Fritz Lang (1925 /27). In this movie, a depraved sub-
terranean leader, along with a giant power plant and all, at long 
last meets with disaster through an undeniably deserved self-de-
struction (fig. 19). This is such a prototypical example that we may 
doubt whether this classical depiction of ‹ Judgment Day › can be 
considered representative for the more regular artistic auto-de-
struction as meant above. Moreover, it seems difficult to match 
this all-avenging apocalyptic punishment with the relatively mild 
behaviour of the destructive character, that is, as formulated by 
Walter Benjamin. In his case, there is no place for any sort of 
clearance or revenge, but all the more space for an exuberant 
and unbridled ‹ Platz schaffen › (making space).
The full spectrum in which destruction manifests itself, stretching 

from an extreme of implosive, not to mention ‹ charred ›, elimina-
tion of high-quality, culturally rich constructions, until the ‹ happy ›, 
expansive behaviour of Benjamin’s character, seems to be, on 
closer inspection, differentiated to such an extent, that we have 
to refrain from any attempt to lump all these expressions together. 
For it is just a fact that the world of destruction is, qua stratifica-
tion and complexity, hardly inferior to the world of the more con-
structively disposed ‹ character ›. And why would it be otherwise: 
in all respects, the destructive character has to be a match for the 
extreme complexity of the constructive environment surrounding 
him. Otherwise, he would have little chance to indulge in that en-
vironment in the way that this ‹ character › is used to: adroit, inven-
tive, playful, and, before anything else, thorough and tidy. You can 
leave that to this figure — this ‹ character ›, precisely because of his 
character. ¶
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7
3destruction process will work out successfully, the artist has to 

develop effective execution software beforehand, even if that is 
merely on the level of a simple ‹ plan ›. Depending on the audi-
ence that the auto-destructive show is intended for, the artist 
stores the hardware sustaining this software in the art work, be 
it visibly or not. The result is of course that these ‹ wares › will be 
destroyed at the same time as the art work. The artist has to be 
prepared to accept that loss. When the moment has arrived, the 
art work — robbed of its program and aimlessly at the mercy of 
an unstoppable and tropical decay — has to eliminate itself just 
as unstoppably until there is nothing left to eliminate, reduce 
or dissolve.
In the field of self-elimination, art can learn a lot from the aforemen-

tioned pyrotechnics. The perfect and consistent auto-destruction 
of art works according to a preconceived plan is a much more dif-
ficult business than it seems at first sight. It is, as said, of vital im-
portance that one has to approach art works that are suitable for 
self-destruction from the inside and not from the outside, if one 
anyhow wants to take serious both terms — ‹ auto › and ‹ self ›. The 
pyrotechnist understands this like no one else.
In the case of art, self-destruction is a type of game. This game is in 

itself a form of ritual. In its turn, ritual is always based on action. 
So, what can be more important during an auto-destructive sé-
ance than precisely its execution! For everything revolves around 
the action as activity in order to render this action, and the re-
maining artefact, the status of ‹ art work ›. It is about the promo-
tion of the destroying action to work of art, in which the actual 
hard object that is the target of the action functions as fuel for the 
benefit of driving the soft ritual action. This fuel — the object — is 
used until the last drop. The static, visual arts are not familiar 
with the concepts ‹ action ›, ‹ game › and ‹ ritual › as such. The pres-
ence of an impassive work of art, which, in spite of its impassive 
rest, is active nonetheless and nota bene destroying itself in ac-
tion, seems to be an impossibility and self-contradictory. For the 
sake of showing the friction of making possible this impossible 
feat, committing some ‹ theatre › is indispensable. One will have 
to visualise clearly how the originally ordered art work, not only 
destroys itself but especially also its order. As said, the art work 
seemingly draws the energy it needs for all of this from itself, until 
it is completely ‹ empty ›. This ‹ depletion › too needs to be visual-
ised and staged in an abundantly clear manner (fig. 18).
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The destruction of art works is the exclusive right of the artist. 
He, and no one else, is pre-eminently the designated person to 
annul all the energy invested in his art work, whether with Stanley 
knives or not (fig. 17). It is he who is allowed to dis-order what has 
been masterfully ordered, for also this dis-ordering is an inextri-
cable aspect of the creation of art. By contrast, the destroyer is 
by definition someone else; somebody who, for whichever rea-
son, wants to attack the order from the outside. Viewed thus, the 
coincidence, in the case of art, of the orderer and destroyer in a 
single person is not without meaning. And even more so because 
true art is founded more on the art of removal and omission, than 
on the art of addition. Thus, there’s something special about the 
relation between destruction and construction in art.
When an artist decides to construct an art work that is self-destruc-

tive, this curious relation becomes clearly apparent. In other words, 
a form of a single and irreversible auto-destruction in which 
the necessary destructive energy is not visibly provided by third 
parties but by the art work itself. To ascertain whether the auto-
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71§19 seLf-destruction

Our ordered and organised society allows neither for wilfully 
executed destruction nor for self-destruction. Community and 
destruction are essentially incompatible concepts; they are dia-
metrically opposed to each other. However, this juxtaposition 
does not exist in the world of art, where destruction follows from 
a constructive attitude, which is just typical of art. (By the way, in 
art it isn’t called destruction; it rather possesses the status of a 
work of art.) Art doesn’t know of destruction as such. Everything 
in art is constructive — even in case of anti-art. That’s why only 
third parties feel called upon to destroy art; third parties that 
literally feel placed outside of art, attacking works of art with 
Stanley knives and cutting them to shreds (fig. 16).
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70
action is predominant, in the latter case it is only the displace-
ment of the attention from incineration as ritual to the action of 
turning around what cannot be turned around, in this case the 
replacement of the irreplaceable in an artistic context.
If we qualify these sequential choices as a type of ‹ cultural hesitation ›, 

the following view appears. An artist finds himself at a crossroads. 
If he chooses one road, he is apparently aiming destructively at 
‹ opening › the piano as ‹ closed › cultural heritage, in order subse-
quently to leave the remains behind, maltreated and fully exposed. 
If he wants to take the other road, he desires to ‹ close › that same 
piano — which is now ‹ opened › and in a destroyed state — once 
again to lend it the status of closed art work. ¶
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Near the end of 1988, through no fault of any artistic concept, 
three concert grand pianos fell victim to a fire in Utrecht. Usually, 
the remains of these three piano would have been carried off to a 
garbage dump, which would have sealed their fate — to irrevoca-
bly disappear from the face of the earth. This carrying off wouldn’t 
differ essentially from the way in which in 1960, Tinguely’s burned 
New York piano was cleared away after its incineration. (At first 
sight, because a local New York regulation stated that all debris 
left in public space after the work had been done had to be car-
ried off in containers.) In the case of the concept as developed for 
Utrecht, things were fundamentally different. The three charred 
pianos weren’t carried off, but at the last moment ‹ brought back › 
from their inevitable, humiliating final destination: the garbage 
dump as a final grave. Forcibly, this last course was changed into 
the direction of ‹ art ›. Thus, by literally placing back of the pian-
os in an artistic environment (not a concert hall, but a museum), 
their burned remains were very artistically ‹ de-functioned › into 
art work.
The meaning of the concept of Tombeau de Glenn Gould (fig. 15), as 

often happens in cases of this type of anti-artistic, and therefore 
mainly temporary, artistic operations, was determined primarily 
by the sequence of actual actions necessary to arrive at the re-
alisation of art. A possible sequence is the following: conceptual 
idea › piano › incineration › remains of piano › art work › museum. 
Arman’s Piano Flamboyant from 1966 (fig. 12) is a good example 
of this sequence. Another possible sequence is: conceptual idea 
› piano › incineration › fire as action › action as art work › photo-
graphic recording of the incineration › garbage dump. A good ex-
ample of this sequence is Jean Tinguely’s Homage to New York 
from 1960 (fig. 14).
In case of Tombeau de Glenn Gould from 1989, the sequence was: 

piano › fire › dump › conceptual idea › bringing pianos back from 
dump › museum › piano as art work. (And after the exhibition of 
the piano as art work: removing the piano from the museum and 
organizing its definitive transport to the dump.) The difference 
between the latter sequence and first two ones is subtle but fun-
damental, and is mainly found in the retrieving manoeuvre of the 
Tombeau. In the first example, the piano moved itself immediately 
from studio to museum. In the latter case, the piano first moved 
toward the dump, so as subsequently to return to its origin: not 
the concert hall, but rather a museum, yet only to end up on a 
dump. Whereas in the first two examples the artist’s incineration



67though this stigma is actually unjustified, because artificial, the 
object can enter the museum just like that — thus without detours.
During a public performance in 1960, entitled Homage to New 

York (fig. 14), an originally immaculate white piano ignited itself. 
Tinguely had prepared the piano to do so beforehand. The follow-
ing day, the installation to which this piano belonged were carried 
off to a garbage dump. At any rate, this piano was lost for the mu-
seum, and Tinguely acted — intentional or unintentional — in the 
spirit of Maciunas. (By the way, he did so a few years before that 
same spirit was explicitly articulated by Maciunas.)
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fragments and remains, chaotically kept together, where it met-
amorphoses into an art work, which cannot leave anymore (for 
example, because of a loan request) because it is too far gone! 
Time stands still, and in no case the object is allowed to crumble 
and deteriorate any further; that’s what the museum will certain-
ly ascertain.
The apex of art works that are ‹ far gone › are objects which have been 

attacked by their creators with fire or incineration. In any case, the 
exposition of these types of eliminated works poses essentially an 
impossible task. Everything is contradicting everything. The con-
suming fire extends into the exposition itself, and actually to the 
position of the museum in question. For a museum doesn’t just 
exhibit ‹ fire ›. Materially speaking, art is most vulnerable to, and 
therefore very anxious toward, fire. Setting fire to an object and 
declaring it art borders on cynicism. At such a moment, this cyni-
cism touches the museum. The museum is provoked, bursts open, 
and the scene moves outside. The museum cannot offer a home 
to the burned thing that de facto doesn’t exist (anymore). That’s 
why fire surpasses all thinkable methods of destruction, and is, in 
a certain sense, its perfect metaphor. But that’s not all: fire trans-
gresses the border between art and reality and reduces art to dust 
[stof ]. But this cannot be the purpose of something as immaterial 
[onstoffelijk] as art; to end up as dust.
The limits mentioned above — one in which the art work is too far 

gone to continue being exhibited, and the other in which fire has 
metamorphosed the art work into a final ‹ nothing › — should nor-
mally be closely guarded. But time goes on, and we are currently 
losing the correct sense of the problems surrounding the theme 
‹ art and anti-art ›. Viewed thus, even the solution of the problem 
concerning the conservation of the unconservable will most 
probably not be necessary in the long run. The key to these sorts 
of solutions is as it were locked inside the truly anti-artistic ob-
ject. That’s why the anti-artistic object isn’t as timeless as big, es-
tablished art, but rather dated, timely and temporary. Especially 
‹ timely › in the sense of unstably material, non-constructive and, 
above anything else, dissolved. There’s no actual future for the an-
ti-artistic object. That’s why it wants to go away — away from the 
established world, and away from the places where it is carefully 
stored and kept like a settled art work.
All of this is studio work, no trace of any performance. The stigma 

of fire and incineration is indispensable for the metamorphosis 
of this piano into an art work (fig. 12) or design object (fig. 13). Even



65§18 fire as artistic destruction

A museum is faced with a curious dilemma when it is offered ob-
jects that are not the result of more or less ritual, and therefore 
public, performance-like séances, but which rather have been 
exposed to planned, meticulously executed destructive opera-
tions within the safe seclusion of the artist’s studio. The aim of 
this type of ‹ secret › projects is clear: the point is to produce au-
tonomous art works, which are supplemented with the stigma of 
‹ performance › in order to provide them with additional artistic 
and spiritual value. (That stigma is as it were supplied together 
with the art work by the artists concerned.) The objects that have 
been thus maltreated are immediately — that is, without a ‹ de-
tour › through performance, event, Aktion, happening or what-
ever — offered to interested or friendly museums, galleries, and 
collectors. In his studio, the artist sets fire to a piano and delivers 
the remains, let’s say, the following day to the nearest museum. 
Or he crushes a cello, immerses it in epoxy, and brings it to a gal-
lery specialised in this type of art, which will take care of the fur-
ther distribution and settling of the finances. The ritual as artistic 
act, the artistic act as stigma, and the stigma as artistic commod-
ity, that’s what this cycle comes down to.
Any museum exhibiting objects that have been destroyed or other-

wise maltreated, balances between cemetery and viewing centre. 
Cemetery, because the material remains concerned have found 
their final resting place on ‹ sacred ground ›. Viewing centre, be-
cause the museum wants to give visitors the possibility to admire 
these unique objects for both their visual and historical-archaeo-
logical qualities. To give an example: a museum is guarding a col-
lection of historical musical instruments in which a lot of devotion 
and restoration time has been invested. The same museum de-
cides to collect a number of essentially similar instruments which 
happen to be in a radically destroyed state owing to the actions 
of artists for the sake of certain artistic reasons. In that case, such 
a museum has to guard a fragile balance between both types of 
exponents with the utmost care. Such a museum will just have to 
take a distance from unifying these essentially incompatible out-
looks, lest it loses the correct view on its position and function.
An absolute limit for museological preservation is reached when a 

dismantled object is ‹ far gone › to such an extent, that it cannot 
leave the museum by itself. A paradoxical situation: a maltreated 
object is brought into the museum in the form of a package of
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6
3If, after many years, that same piano is once again ‹ opened › by 

members of the Fluxus movement and sometimes literally decon-
structed to the bone, both trajectories of respectively building 
up and breaking down briefly pass each other. If this crossroads 
would be photographed from both directions, the view of the 
two partially opened instruments wouldn’t differ much at first 
sight. At first sight, because the intention and orientation of re-
spectively the builders and demolishers of the instrument as they 
are acting elude us — us, momentary observers. For if we would 
have closely followed the activities of both types of ‹ workers ›, we 
would know better! If, for example, we would see in a flash of a 
second a surgeon cutting into a human body, we wouldn’t be 
sure whether we were dealing with a doctor or with a murderer. 
If, however, we would watch for longer period of time, the ‹ posi-
tion › of the cutter would become clear to us. This is the reason 
that photographic snapshots of especially Fluxus performances, 
showing, in our case, the maltreatment of pianos and grand pi-
anos, so much resemble photographs showing workers welding 
together those same instruments into unbreakable units with the 
utmost care.
By means of two photographs, both showing a little group of gen-

tlemen busy with an open grand piano, the resemblance of both 
‹ postures › and ‹ positions › becomes clear. In figure 10, we see six 
employees of the famous Steinway & Sons piano factory, busy-
ing themselves with gluing clamps to hold things together inside 
the piano body. In figure 11, we see a snapshot of the performance 
Piano Activities by Philip Corner, executed in Wiesbaden in 1962. 
Six gentlemen are busy with all their might to ‹ wrest › once and for 
all of the piano that which is always ‹ stuck › in it. With a little bit 
of good intentions, both functions can be reversed: on the first 
photo, a piano is tortured, on the second one, the same instru-
ment is put together to become a full instrument. It just depends 
on which orientation we are looking from at them. But for both 
groups of ‹ executors ›, there cannot be any misunderstanding: 
for one group it’s daily work, and the other one only does it once, 
and cannot be bothered to repeat the act. A more suitable differ-
ence between making technique and making art can hardly be  
thought of. ¶
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§17. the cLosed piano opened

Before a piano actually can be deconstructed, she has to be 
‹ ready › for it. In this case, being-ready means that the piano in 
question first has to be constructed most meticulously according 
to the rules of the piano building tradition. Construction meticu-
lously implies a correspondingly meticulous repetition of a whole 
series of actions. There are two types of repetition: one is aimed 
at exercise in order fully to master the putting together of, in our 
case, a piano, the other is aimed at reproducing a whole series of 
copies from that one mature and viable model. In this latter case, 
the producer is not aiming for the production of one single speci-
men, but the mass production of a final, ideal specimen.
All of this doesn’t exclude the fact that every piano producer will 

keep more or less his own building style, and will do anything to 
differentiate his instruments from his competitors qua richness 
and volume of sound, easiness of touch, stable tuning and so 
on. But generally speaking, all pianos around the world are con-
structed in the same way and according to the same rules. The 
mature product will always result into something that we will call 
‹ piano ›, and not, for example, into a car, just like a completely de-
veloped car in no way resembles a piano. (Unless one pays atten-
tion to the fact that both constructions are mounted on wheels to 
be able to move across the earth’s surface. But the difference in 
why, when and how this movement takes place is decisive. A car 
is a mobile vehicle, whereas the piano is an immobile piece of fur-
niture. The former wants to move ahead, the latter wants to stand 
motionlessly still. Only at the moment an automobile is parked 
in a garage, it slightly resembles a piano in a drawing room qua 
immobility. But to immediately claim that a piano is parked in a 
drawing room, fully devalues the status and function of that piece 
of furniture. For a piano has to radiate in all directions, and not in 
just one, which is exactly what a car does and for which purpose it 
has been fully equipped.)
Before a piano is going to acquire her definitive, factory-based form, 

all necessary parts are transported to the assembly place in a, 
let’s say, deconstructed appearance. While the factory workers 
are busy assembling the piano in that place, the instrument finds 
herself ‹ fully open ›. Only in the last phase of the assembly she is 
definitively closed and her polished surface reflects the greedy 
hands of her future owner. At that moment, the piano is actually 
‹ ready › to be sold.



61he put up with this artistic degradation? We look for the answer 
at the composer. He is the one who both desired and staged 
this descent, this inverse promotion. This formational [slagor-
delijk] descent — this displacement aimed at musical produc-
tion — matters everything to him. The pianist rising from his chair, 
bending over the interior work of the piano, his never failing con-
centration, slowly trying out the preparation sounds that are liter-
ally unheard-of and for time being will only stir his own ears, the 
hours passing; all of this, that’s what the composer cares about. 
At least, that’s what he also cares about, because his final target 
is and remains bringing about ‹ correctly › sounding music for in-
terested third parties.
Once the concert is over, the grand piano is ‹ unprepared ›. All inci-

sions in the piano body are closed, all surplus screws are removed, 
and what was opened is closed. Thus, the cultural peace and quiet 
is reestablished. The preparation turns out to be incidental, a rip-
ple in a world of timeless music. ¶
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able to wiggle something between them as an ‹ execution ›.) By the 
way, no one knows about this execution-of-nothing. Preferably, 
the pianist prepares his piano alone, a few hours before the actu-
al concert starts. Moreover, this occupation requires, as said, its 
own time, a sort of ‹ clock time › that can be best compared with 
the time passing away during the tuning of a piano, which no one 
knows about either. (Viewed thus, preparing is a special form of 
tuning; it invariably results in radically detuned pianos.)
The friction between the opposed character elements mentioned 

above — constructive versus destructive — is reflected in the ‹ at-
titude › taken on by the preparer during his labour. This attitude at-
tracts our attention even more if we realise that preparation and 
execution aren’t delegated to two different persons, which would 
be obvious, but to one and the same figure; somebody who is ex-
pected temporarily to exchange his acquired mastery as a pianist 
for the ad hoc attitude of someone busy with obscure little parts; 
somebody capable of imperceptibly switching from master to as-
sembler and vice versa.
This switching attitude is not only a question of mental disposition, 

but especially also of physical display. As a rule, the pianist is pre-
sent sitting behind the keys of his instrument, that’s his conven-
tional performing posture. Contrarily, as a preparer he stands. 
He stands in front of his piano like a cook in front of his furnace. 
That’s why the view of a pianist, preparing his piano for hours on 
end is quite revealing. Just look how during the preparation the 
former masterly pianist takes loose screws between thumb and 
index finger in an untrained and unprofessional manner, and dis-
appears with them underneath the lid of the piano. As if he has 
just thought up the whole operation on the spot and barely has 
an idea of how he has to manage the job. (His posture, bent over 
into the dark interior of the grand piano most resembles the pos-
ture of a car driver, desperately bent underneath the hood of his 
halted car, seemingly sunk in deep thought.)
We who are looking at all of this, ask ourselves what on earth has got 

into him — this masterly pianist — to take on such an unpianistic 
and ‹ unseemly › posture. Is it his love for the music that prompts 
him do so? Or is there something going on with the music, and 
is she done loving him and us? What has got into this pianist to 
exchange, albeit temporarily, his position as blessed interpreter 
for the position of an upgraded piano tuner? Why is he prepared 
to climb down some steps on the evolutionary and hierarchical 
ladder; in the direction of loose screws and the like? Why does



59many years. The ad hoc execution of private ideas and individual 
inventions therefore seems to mock the careful practice of old-
fashioned methods of which, we should say, the piano builder is 
the ‹ designated figure ›. When he inserts a screw, this is to the 
benefit of the order. When someone else would do so, the order 
is by definition disturbed. It is therefore hardly the issue whether 
the preparation of pianos can be called a profession. A question 
related to that, is to what extent the implantation of screws and 
such, even if this operation is executed with the utmost precision, 
is threatening for the status of the profession that is recognised, 
namely the profession of piano building and maintenance.
If we inspect the screw that the preparer is about to insert into the 

grand piano a little bit closer, we notice an extraordinary phe-
nomenal characteristic: he is ‹ loose ›. Because of his being-loose, 
he figuratively unsettles all parts of the piano that have been fixed 
in place. The off the cuff implantation of a screw (or a piece of 
wood, rubber, felt, nylon, plastic or whatever) disturbs the ac-
quired order that usually rules inside the piano. This order keeps 
as it were all the parts of piano together. It is definitely not the 
case that the piano rejects this one loose screw and doesn’t want 
to offer him a ‹ home › for discriminatory reasons. No, it is rather 
the complete opposite. That one screw — that one thing — pro-
vokes on his own the whole piano! Hence piano tuners have a 
nearly physical experience of this provocation, and they are per-
sonally concerned with the insertion of that one screw to such an 
extent, that they consider the preparer to be capable — and they 
actually condemn him already beforehand — of deliberately de-
stroying the whole piano!
When viewed from ‹ our › and the piano tuner’s perspective, the pre-

parer seems to be cursed with two contradictory ‹ characters ›. 
At first sight, there is something unmistakably destructive about 
him. For he is busy with pulling apart strings and jamming screws 
between them, which just isn’t right. However, if we observe him 
more closely, and we see how he is busy performing his task with 
an extreme precision, only then his devotion becomes apparent 
and we discern his constructive disposition.
The preparer, in his regular capacity as practicing musician, usu-

ally ‹ brings › his music a tempo. But now that he is preparing the 
piano, he hangs on to this same music for a comparably long 
time. On closer inspection, he is hardly doing anything, or even 
nothing while he is preparing. (Or we should interpret the moan-
ing of the strings at the moment that he pulls them apart to be
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§16. the ‹ prepared piano ›

A woodscrew, three centimetres in diameter, is cautiously being 
wedged between two strings of a grand piano. Everything hap-
pens with extreme accuracy and deliberation. The two strings 
are slightly being pulled apart in order to insert the metal screw 
into the piano without making a mistake — as if it were a fragile 
glass thermometer inserted between two soft lips. But that’s not 
all. That single screw turns out to be a front runner in a whole se-
ries of screws, bolts, and little pieces of rubber and wood, which 
soon will be subjected to the same implantation treatment (fig. 9).
Qua view, this insertion of alien components into the originally 

closed body of a grand piano shows a conflict between absolute 
order and seeming arbitrariness. On the one side, the impassive-
ness of the choir of strings, hiding the interior of the piano from 
view like a tight metal corset. On the other side, we are dealing 
with a collection of little tips and heads, awkwardly bulging out 
and towering above the metal straitjacket, without any immedi-
ately apparent logic of their placement — of ‹ what is where ›. No 
wonder. This situation is a collision between an order based on a 
lengthy, crystallised past, which one cannot tamper with unpun-
ished, and something that seems to be thought up on the spot, 
and condemned to occur only once.
Tradition versus singularity, that’s what it is all about. A handful of 

inconspicuous and insignificant screws — similar to millions of 
others — is faced with this one grand piano in all her lonely maj-
esty. A musical instrument, of which the physical appearance is 
the paragon of a technical construction that, let’s say, has over-
come all unnecessary screws: not a screw too many. The contem-
porary grand piano has been ‹ fully developed ›; she is ‹ finished › 
and needs no more screws. During the years of its lengthy devel-
opment, all unwanted extras and contradictions have been side-
tracked and cancelled out against each other, and that’s exactly 
what the piano is showing.
The unsolicited insertion of a number of common screws in such a 

high-quality, highly complex, and in every respect ‹ finished cul-
tural product ›, especially in such an undeserved spot, is usually 
considered to be a destructive, and therefore reprehensible act. 
Even if it would be only a matter of the implantation of a single 
screw, and not of whole swarms of them, such an intervention 
is diametrically opposed to everything the piano builder has in-
vested in this piano many years ago based on his workmanship of
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extraordinary, nearly metaphorically charged artefact, that it 
apparently meant everything to the artists to engage with this 
unexpected ‹ offer ›, notwithstanding their ideology. This prefer-
ence is a nice intrinsic aberration, which is more clarifying than 
obscuring; more touching than appalling. The second conclu-
sion is that Maciunas’ recommendation to make sure that the re-
maining objects, as they were usually left behind lying scattered 
all over the place after the Fluxus performances had been fin-
ished, would not fall into the hands of art collectors like trophies 
or be carried off to museums, has been to no avail. Nowadays, 
even the most primary Fluxus remains, let alone the very im-
pressive and imposing piano ruins (fig. 8), represent a huge in-
stitutional, art sociological, but also artistic, and therefore 
correspondingly financial, value. It’s all in the game, though this 
shift in mentality is also natural. For we are dealing with stigma-
tised objects; things that have been ‹ there ›. They are historical 
testimonies to a unique, singular, rebellious, obstructive, anti-
artistic movement without precedent. And all its remains fully 
deserve to be preserved. For it just belongs to the task of mu-
seums carefully to conserve these remains and to show them to 
the audience in a suitable context. (In this sense, there is noth-
ing differentiating these institutes from, for example, anthropo-
logical museums, collecting artefacts of lost civilisations so as 
to exhibit them, whenever desirable, in shapes and contexts that 
provide insight.) ¶



55But repetition also has its downside. A repetition procedure that 
is too emphatic can easily turn into a sort of ritual, and unwant-
ed symbolic, and even mystical, elements may creep in. That’s 
why most Fluxus artists prefer the third, more or less alternative 
variant: the destruction of an initially given order by means of ag-
gressive, quite immediate disassembly. Moreover, this form lends 
itself to beautiful theatre, and ‹ theatre › is what the Fluxus move-
ment strove for with all its means, even though Maciunas emphat-
ically advocated the ‹ non-theatrical qualities of simple natural 
events ›. But on closer inspection, even this restriction set for ide-
ological purposes actually possesses a clear theatrical impact.
The laws of destructive mechanics, that may occupy a meaningful 

role in the orchestration of more or less violent Fluxus séances, 
weren’t strictly observed, but laid dormant under the epidermis 
of the Fluxus ideology that was current at the time. No matter 
how intuitive, in the end their objectives were poetic in nature, 
even though at some points they are pretty close to the ‹ laws 
of the destructive character › as they have been formulated by 
Walter Benjamin in his aforementioned essay The Destructive 
Character. Especially when he speaks of:
‹ The destructive character knows only one watchword: make room. 

And only one activity: clearing away. His need for fresh air and 
open space is stronger than any hatred. […] The destructive 
character does his work; the only work he avoids is creative. Just 
as the creator seeks solitude, the destroyer must be constantly 
surrounded by people, witnesses to his efficacy. › In this frag-
ment, his ideas clearly touch on the ones formulated by the Fluxus 
ideologists. But elsewhere they diverge quite substantially.
Anyhow, Fluxus did not care about these types of poetical expres-

sions. Within Fluxus, the Benjamin’s ‹ soft › manifesto was trans-
formed into ‹ hard › reality, because actually practiced. And 
practice is governed by different laws than the ones written on 
paper. Yet one could state that Fluxus has never lost sight of the 
ludic and amusing aspect of destruction, if we are willing to be-
lieve the statement from Fluxus-Wiesbaden 1992 as cited above, 
that is, thirty years after. And aside from the fact that the practi-
cal effect of this conviction turned out to be utterly different from 
what was initially expected.
In spite of all laws, two conclusions may be drawn. The first one 

is that, though most Fluxus artists used to involve all kinds of 
anonymous and symbolically poor objects in their perfor-
mances, it was exactly the grand piano that counted as such an
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the temptation to accept her offer; albeit, when it comes down 
to it, not in the regular way — through the keyboard at the 
front — but subversively through the interior of the musical in-
strument that has been, if necessary, opened by force. A pre-
paratory game of advances was almost invariably followed by an 
actual séance of a surprise attack and conquest, that was as in-
variably concluded by leaving a complete ruin behind. (That such 
operations were preferably executed by a collective of artists and 
not by a single soloist, is a significant fact that reveals a lot about 
the aspect of dominance present in this type of destruction.)
During this ‹ Umwertung › (transvaluation), the piano in question ac-

companied her own demise by emitting miserable cracking, hit-
ting, gliding and creaking sounds, as if she was trying to indict 
her abusers for their crimes. The Fluxus artists had a different 
view; they experienced these lamentations as a welcome form of 
acoustic report of what was happening to the piano concerned. 
According to them, this report truly actualised the interaction 
between the piano and her treaters. Moreover, they considered 
the forced sounds to be pure ‹ music › and their actions pure 
‹ concert ›, regardless of the fact that by doing so, they allowed a 
musical element in their séances which, when considered ideo-
logically, after the fact, may at least be considered to be of a 
questionable character.
The different manners of destruction — even those happening dur-

ing the Fluxus performances from the sixties — can be essentially 
reduced to one single, simple basic pattern. To substantiate this 
claim, we will reason as follows. If one desires action, and wants 
to celebrate that action in front of an onlooking audience, one 
can apply three different methods: construction, repetition, dis-
assembly. Would one choose the first approach, one irrevocably 
has to deal with the fact that the public construction of some-
thing complicated (including the interpretation of a complex 
piece of music, as is happening during traditional concerts) by 
definition takes a lot of time. And by definition, the type of audi-
ence attending Fluxus performances doesn’t have that sort of 
time. That’s why Fluxus artists clearly prefer the second method, 
in which a simple act usually relating to something completely 
insignificant is endlessly repeated. By constantly looking at this 
continuous repetition, even the simplest thing will finally lose its 
meaning. One could say that already just the fact that something 
is repeated takes the place of the anonymous, meaningless thing 
that the repetition is exercised upon.



53slip, accident or repayment — qualifications lending Laurel and 
Hardy’s drama such an unforgettable direction and ‹ sense › — is 
out of the question. It is much more a matter of attitude, disposi-
tion and character. Moreover, the centripetal collapse of a piano 
literally happened to Laurel and Hardy — happened behind their 
backs. Contrarily, the care exercised by the destruction of Fluxus 
pianos was somewhere between a plastic surgeon’s care and a 
ghost-driver’s one. Nevertheless it was in all these circumstanc-
es was meant as ‹ care ›, and care just needs to be exercised con-
sciously. Yet there was something else to the Fluxus piano that 
made it pre-eminently suitable for orchestrating performances. 
The following is meant to offer some clarity.
George Maciunas, the ideologist of the Fluxus movement, always 

stressed that the true Fluxus artist had to avail himself of nor-
mal, everyday and obvious objects during his performances. 
Complicated, overly ambitious technical constructions were out 
of the question. An explanation of this preference can perhaps 
be found in the fact that especially primary, elementary and eve-
ryday affairs lent themselves much better to the cerebral side of 
Fluxus than constructions that were more closed, autonomous.
The piano is a distinct example of such an ambitious, complicated, 

‹ closed › technical construction. But she differs from other closed 
systems because she wants to interact. She wants to be played 
in exchange for sound. For this and no other reason, she seduc-
tively sticks out her shining keys; they only need to be seized! It’s 
therefore not surprising that most Fluxus artists couldn’t resist 
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§15. festum fLuxorum

Fluxus art-amusement must be simple, amusing, unpretentious, con-
cerned with insignificancies, require no skill or countless rehearsals, 
have no commodity or institutional value. […] Fluxus art-amusement is 
the rear-guard. […] lt strives for the monostructural and non-theatrical 
qualities of simple natural events, a game or a gag. It is the fusion of Spike 
Jones, Vaudeville, gag, children’s games and Duchamp.

•    George Maciunas, Manifesto on Art /Fluxus Art-Amusement, 19638

The piano is a taboo: it has to be destroyed!
•  Nam June Paik, 19639

Today, 1992, 30 years later, we meet again in Wiesbaden, to do actionist, 
innovative, anachronistic, humorous, spontaneous, imaginative, noisy, 
simply Fluxusist things, thus keeping Fluxus alive.

•  Fluxus da Capo: Wiesbaden 1962–1992, 199210

The Fluxus performance, as they have been organised from 
1962 in Weisbaden, Düsseldorf, Wuppertal, but also in London, 
Amsterdam, Scheveningen, Copenhagen, Paris, and New York, 
were characterised by action, act and ritual. Initially, they aimed 
to playfully provoke the existing orders, and certainly not to over-
throw them. The desire for provocation was never articulated, 
for that would obstruct the ‹ game ›. In essence, Fluxus doesn’t 
want anything: no provocation, no destruction, no politicisa-
tion, no education; at most, it wants to amuse itself with how its 
provocative influence disrupts the ‹ orders ›. So, would there be 
more beautiful representatives imaginable of the orders referred 
to, than our bourgeois pianos and grand pianos that we so mag-
nificently maintain in order, because literally in tune? It’s not sur-
prising that at the time precisely these extremely stabile status 
symbols were chosen by Fluxus artists to be fundamentally ‹ zer-
stört › (destroyed).
At first sight, the maltreated Fluxus pianos correspond qua view 

with Stan Laurel and Oliver Hardy’s ones (fig. 7). Attention: qua 
view, but certainly not qua intention! In case of Fluxus pianos, any

8. tony godfrey. conceptual art. London/new york: phaidon (1998), p. 103.
9.  nam June paik. video time-video space (exh. cat.). basel:  

Kunsthalle basel/Zurich: Kunsthaus Zurich, (1991), p. 46.
10.  rené block et al. fluxus da capo: Wiesbaden 1962–1992 (exh. cat.).  

Wiesbaden: Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden (1992).



51In order to satisfy our sense of justice, wanting to see slips and 
crimes suffi ciently punished, these sorts of showdowns between 
the fugal fl eeing [fugerend vluchten] and petal catching [peter-
end vangen] are generally decided in favour of the latter ‹ agent ›. 
But in Laurel and Hardy’s case, things usually go slightly differ-
ent. Even before it is a matter of justifi ed catching, Laurel and 
Hardy fl ee and disappear from the picture, keeping us — the 
viewers — guessing whether this catching will ever succeed. And 
that’s how it should be. The duo has to be able to start their next 
adventure with a clean slate, without being bothered by the col-
lection of overdue accounts or doing lengthy penances. On the 
contrary: that’s the reason that ‹ the game of jab and fall ›, as it is 
inimitably practiced by Laurel and Hardy, is so special. Because 
although in all of their movies there’s a lot of jabbing and falling, 
it is without an exception that an all-settling Fall fails to appear. ¶
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the other, albeit sometimes obscurely so. In the construction of 
their plots they know like no other how to address interesting 
showdowns between one the on one side, explosive (read: ‹ fl ee-
ing ›), and on the other side, implosive (read: ‹ catching ›) agents.
As said, there’s an excessive amount of fl eeing in the movies of the 

duo. But there’s also the necessary attention devoted to its anti-
pode; there’s just as much eager catching! At least, that’s what is 
being tried! The real art is to keep a correct equilibrium qua tim-
ing between the fi nal catching and the fl eeing unleashed just be-
fore. It is a matter of a well balanced staging, in which the fl ight 
is preferably presented in the metaphorical appearance of a fall. 
And it is the latter that Laurel and Hardy were able to ‹ orches-
trate › masterfully. Every time that they have to make a run for 
it in their movies, and try to climb into the car that’s waiting for 
them in order effectively to fl ee with it, precisely this extremely 
reliable ‹ affair › completely collapses, because of, say, an at fi rst 
sight incomprehensible, centripetally directed force. On the spot, 
the automobile — this outstanding example of a unique, cultural 
achievement — becomes a fl at ruin, stretched across the face 
of the earth, and thus an eternal witness to the slip and Fall of 
man (fi g. 6). The manner in which the car is lying around, ‹ folded 
up ›, shows us that such vehicles are ultimately not to be trusted, 
and essentially have to be considered as a sort of technique that 
is settling a score.
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49front of our eyes in a torturously slow but always extremely careful 
way, or otherwise they literally implode in no time, from one mo-
ment to the other. (Please note: they implode — never explode!)
The imploding collapse of precisely cars and pianos is not founded 

on some kind of vague preference, but has been literally, as the 
term already implies, calculated. Laurel and Hardy have explicit 
reasons to do so. Within our society, both technological products 
have been pre-eminently the most important representatives of 
‹ affairs › that we have nicely earned and impeccably organised 
during our lives. Their implosion is a metaphor for a punishment 
that we deserved owing to our wanting undeservedly to be up and 
about with these precious technical products. The collapse of 
precious vehicles and musical instruments causes this whole pos-
session to be reduced to nil in one fell swoop, and only because 
of a single unfortunate trip-up! It’s not surprising that we react to 
such events in a most hectic manner, and experience them as ex-
tremely threatening to our stable household. That’s why we are 
usually insured against these types of cultural implosions.
Although the slapstick movie offers us a simplified account of the 

mechanics ruling and governing this constellation of jab and fall, 
it is in no way less correct. That we have to laugh about it over 
there, in the cinema, but have to cry when it happens in our own 
environment, is nothing but a matter of distance. Distance, not 
only in a topographical but especially also in a chronological 
sense. That’s what the mechanics of destruction clarifies for us.
The second remarkable matter concerns the fact that after com-

mitting several faux pas, both protagonists are always caught up 
in a flight: sometimes in a waiting car, sometimes in music. And 
the latter preferably represented by a player piano running amok. 
But it’s not just fleeing. Catching and fleeing go together. (Fleeing 
without catching is like soccer without the goal.) Moreover, catch-
ing is qua movement the antipode of fleeing. Both movements fit 
together like yin and yang. If we define the concept ‹ fleeing › as 
a centrifugally flying away, because the fleeing movement es-
sentially has an explosive origin, there is nothing prohibiting us 
from considering the concept ‹ catching › to be some kind of well 
planned implosiveness, because of its centripetal character.
All of this just seems to be a play with words, and partially that’s 

maybe even true. But what is especially interesting, is the 
mechanistic functionality that becomes visible because of this 
nomenclature. So, it is exactly this functionality that is playing 
a role in nearly all of Laurel and Hardy’s movies in one way or
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§14. hit and faLL

In daily life, the destructive hit, intending the fall of what has been 
ordered, has a different meaning than in the world of art. That’s 
clear. For life and art are two different things. But there is one ex-
ception: like no other, cinema is able to demolish the dividing line 
between life and art — between the ordinary and the symbolic. 
Whenever a hit is administered (western, krimi, drama, slapstick) 
this leads to either a form of Verklärung (transfiguration) of the 
hero, or Tod (death) of the villain. Or both of course. Especially in 
the case of the slapstick movie, these things are addressed in an 
extremely efficient and well-measured way. In this type of movie, 
the concrete, hard hit quickly becomes a soft metaphor. For ex-
ample, as happens when someone tells a joke and the punch line 
releases some sort of falling-energy [valenergie] — please note 
that it has been us who put this energy in there by first listening to 
the story with the necessary attention. In the same way, we invest 
a lot of goodwill into the slapstick movie, hoping that its revenues 
will be paid out in the form a priceless burst of laughter. (A burst 
of laughter, like an already forgotten bonus ‹ simply › falling into 
our lap.)
In order optimally to do justice to this underlying mechanism, the 

plot of the slapstick movie preferably takes place against the back-
ground of some small bourgeois ‹ affairs ›. Even before the story 
has started, the director places those small affairs in the greatest 
possible order. The message is clear: ‹ Woe befall the one wanting 
to disturb the order! › We immediately identify the small affairs in 
question with our own, laboriously acquired possessions; nobody 
may touch those either. That we nevertheless uncontrollably burst 
out in laughter when at a certain moment one of these neat affairs 
is suddenly overthrown, can be found in the way in which, and the 
moment when it happens. Usually by means of a single, some-
what clumsy jabbing movement, accidentally made by one of the 
protagonists of the film plot. Thus he unleashes an unstoppable 
pile-up [valpartij], until nothing is left of the affair concerned. 
The movie directors Stan Laurel and Oliver Hardy undoubtedly 

belonged to the absolute masters from the twenties and thirties, 
and they had a perfect command of the mechanics of jab and fall. 
There are two reasons that justify dwelling on this duo’s mastery. 
The first one is the remarkable fact that in their movies, especially 
near the end, like some kind of catharsis, flawless cars and pian-
os completely go to rack and ruin. They are either demolished in



47frameless and non-device-like [non-apparatieve] representa-
tion of images, with no instrumentation of the then prevailing 
media based on a cybernetic, holographic, cosmic, synaesthetic, 
or any expansionist polytropic or polychrome teletechnological 
variant whatever.
It is impossible to unify expansion and spirituality. The intensional di-

rections of both cultural phenomena are incompatible. Following 
Youngblood we can at least foster some expectations that in the 
future a new cinema culture will emerge, transcending the current 
one in terms of immateriality and ‹ linguistic nature ›. As yet, this de-
velopment will be constrained to the flat video screen, and certainly 
not to the even flatter cinema screen. The reason for this is obvious. 
In the case of individual users standing face to face with a screen, it 
is easier for the social viewing position to tempt one toward a par-
ticular interactivity with an artificial world of images, than would be 
the case with the collective viewing of cinema-sized large screen 
projections. (Just compare the fixed one-way ‹ viewing traffic › in a 
cinema with the constant turning of heads following the duel dur-
ing soccer or tennis matches. One immediately realises the long 
way a potentially Interactive Cinema has to go.)
To conclude: the fact that the term ‹ expansion › originally has a mecha-

nistic provenance and is indissolubly related to static-constructive 
thinking is something that cannot be ignored. By nonetheless giv-
ing precisely this concept an explicitly artistic charge in order to 
describe certain tendencies in the world of modern art does not con-
tradict this. On the contrary. By doing so, we are aiming for a spirit-
ual mentality that may become possible in the far future. Moreover, 
we are convinced that such a spiritual dominance over pure technol-
ogy is what a thinker like Youngblood had in mind with his introduc-
tion of the concept ‹ expanded › in relation to the idea ‹ cinema ›. This 
optimistic attitude is his every right, even though at first our predom-
inantly mechanistic thought would suggest otherwise. That’s why we 
wanted to release both workings — the working of our mechanics 
and its straightforward thinking, and the one of Expanded Cinema 
and its unprecedented expansive supply of images — onto each 
other so as to test the latter’s consistency. The result goes without 
saying: the conceptualisation of an Expanded Cinema and related 
expansions appears in any case to be based on a much too rosy, that 
is, a much too utopian impression. The ‹ message › manifests itself 
as ‹ target ›, and not, let’s say, as an operation manual to arrive at the 
new artistic expansions intended. ¶
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concept ‹ Expanded Cinema › should not merely refer to a tech-
nological extension, but also to a mental one. He states this in 
order to do full justice to a completely new, because electronic, 
visualisation of an artificial reality mostly taking place outside 
of our mind. In first instance, Youngblood is concerned with the 
instrumentalisation of a mentality, and not so much with the ex-
pansive mobilisation of a technology present-at-hand as such.
‹ Expanded cinema does not mean computer films, video phosphors, 

atomic light, or spherical projections. Expanded cinema isn’t a 
movie at all: like life it’s a process of becoming, man’s ongoing 
historical drive to manifest his consciousness outside of his mind, 
in front of his eyes. ›7

To give some idea of how the traditional consumption of images 
might fan out into a diversity of spiritual, because electronic, ‹ eye 
media ›, Youngblood proposes several new cinematographic cat-
egories. Their nomenclature — synaesthetic cinema, cosmic cin-
ema, cybernetic cinema, holographic cinema, computer animated 
cinema and virtual cinema — is significant in itself. It expresses an 
intense desire to connect advanced technological formal princi-
ples to artistic conceptions which long have been lying dormant. 
As if completely self-evident, he assumes a well-measured domi-
nance of the latter over the former. However, in reality the situa-
tion is less positive; to this very day, technical and artistic thinking 
are condemned to a love-hate relationship. Thus the irrevocable 
result of this forced fusion between both ways of thinking will 
rather show disparate than concordant features.
The question when artistic-conceptual thought will have fully incor-

porated and appropriated the necessary technological achieve-
ments can therefore only be answered by: never. Qua intention, 
our current techno-culture is still completely rooted in nine-
teenth-century thought; a fact that radically obstructs the spirit-
ual integration as imagined above. We will have to wait for a truly 
non-mechanistic technology of the 21st, or, if necessary, 22nd cen-
tury, which anyway will not be named as such and will be commen-
surately non-communicative. Steadily, especially the two basic 
factors of classical mechanics, ‹ way › and ‹ time › (for several dec-
ades, the simple prefix ‹ tele › has facilitated not only the imagina-
tion of all kinds of telematic ways of communication, but also their 
‹ articulation ›) will lose their influence. We will be dealing with a

7.  gene youngblood. expanded cinema. new york: e.p. dutton (1970), p. 41.



45§13. expansion

Of both basic forms of destruction — explosion and implosion — it 
is mainly the first one that has been most copied in the world of 
art, owing to its strongly expansive character. A more sociologi-
cally inclined form is known by the name of ‹ cultural expansion ›: 
an extension of several traditional art forms and art techniques as 
a consequence of what can be qualified as ‹ cultural overpressure 
within the institutions of art ›. One of the most striking expansions 
in the sixties as concerns music relates to the human voice, which 
was expanded on all fronts; that was called ‹ Extended Voice ›.6 
Something similar led to the concept ‹ Extended Organ ›. Within 
the world of music at the time, both extensions were the rule rath-
er than the exception. The need for an extensive, transgressive use 
of traditional musical instruments did not only concern the con-
struction, but especially also its way of playing, position and ap-
plication. The different ways in which the musical instruments in 
that time were subjected to all kinds of preparation and modifica-
tion (the way in which, as we would say now, they can be ‹ opened ›), 
offer many examples of the way in which the effect of aforemen-
tioned cultural pressure can work out in practice. A completely 
different, but nonetheless meaningful, example of the need to sub-
ject the art world to a nearly explosive expansive vision is the inven-
tory of all forms of ‹ Expanded Performing Arts › made by George 
Maciunas — ideologist and pre-eminent initiator of the then in-
ternational Fluxus movement — in 1966. Especially important is 
the way in which he has classified this inventory in an extensive 
Expanded Arts Diagram (fig. 5). The showy, originally elongated 
print looked more like a pamphlet than like an art historical pub-
lication. (Anyway, the emphasis of this ‹ diagram › was more on the 
presentation of the publication of its prints, than on a need meticu-
lously to explain the intrinsic meaning of the concept ‹ cultural ex-
pansion › to an interested audience.)
Also in the cinema from that period the idea of unbridled extension 

gained broad acceptance. This is shown by a book about the cin-
ema of tomorrow published in 1970 by the American film critic 
and essayist Gene Youngblood, with the telling title Expanded 
Cinema. In this book, he stresses that according to him, the

6.  extended voice comprises all vocal techniques not employed in the classical repertoire, such 
as sprechgesang, screaming, or overtone singing. the vocal work composed by the italian 
composer Luciano berio is a good example of the usage of extended voice techniques.fi
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work, or remain stuck in well-intended attempts), a mutual influ-
ence of the two disciplines can definitely yield very fruitful results 
for both. At least, the mutual borrowing of each other’s intrinsic 
qualities will lead to a sensible interaction between visual and 
musical presentations. ¶
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3these ruins are nevertheless clearly existent in a plastic and spa-

tial sense.
It remarkable that certain institutions of the visual arts are more in-

terested in aforementioned ruins because of the particular way in 
which they look visually and architecturally, than in the process of 
their collapse. This conception got the architects of the buildings 
of the former Third Reich to take care, in advance, that the even-
tual ruins of those buildings would instil as much awe in later gen-
erations as their brand new state did in the population at the time.5 
Moreover, ruins are pre-eminently suited to be lovingly included 
as art works in museums for modern art. That’s where a future, 
long, impassive and surrounded with care, awaits them; that’s for 
sure. This striking preference of the visual world for static, final 
‹ results › of implosive processes that have fully come to rest, and 
not for dynamic, explosive, unchaining events stressing the action 
of flying away in different parts, is related to the fact that exactly 
in the case of explosions, these results are nowhere to be found; 
they have dissolved into space or disappeared into thin air.
Just like the connection ‹ explosion › and ‹ action › is essentially differ-

ent from the connection ‹ implosion › and ‹ result ›, active, temporal 
music differs from static, visual art. Music propagates itself ‹ ex-
plosively › within time, whereas visual art concentrates itself topo-
graphically on one location. If this parallel is correct, it becomes 
clear why it is particularly the theatrical art of music that shows a 
clear fascination for the dynamic character of the destructive act, 
whereas the static visual arts rather prefer to acknowledge the 
static aspect of an implosion. The difference between explosion 
and implosion that I propose seems like a rough dichotomy, and 
there are surely things that may be said against it, but it does give 
an acceptable explanation for the fact that certain musical and 
theatrical disciplines regularly try to incorporate forms of visual 
art into their own realms. And also the other way round, namely 
that in the case of certain musical performances there is such an 
emphasis on visual aspects, — aside from the fact that one has to 
take great pains to provide the originally static, ‹ heavy › images 
with the speed of ‹ lighter ›, because musical, movements.
Without immediately creating expectations that are too optimis-

tic about all kinds of thinkable fusions, integrations and mixes of 
both forms of art (Mixed Media: collaborations that just won’t

5.   raaijmakers refers to the concept of ‹ ruin value › (ruinenwert)  
developed by german architect albert speer (1905–1981).
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§12. impLosion

The inverse, but no less destructive appearance of explosion 
is called implosion. Whereas the concept ‹ explosion › usually 
stands for a form of immediate and uncontrollable expansion, 
exploding essentially means a centrifugal breaking up (literally: 
fleeing away) in parts of a former ‹ whole ›. The concept ‹ implo-
sion › concerns the opposite. The effect of an implosion is the 
exact reversal of the explosive movement. It is incited by an in-
wardly directed — centripetal — force. This force strives for an 
immediate pulverisation, shattering, fragmentation or crushing 
of a comparable type of former whole. The movement lasts until 
the force has faded away or simply cannot continue because 
there is nothing left to collapse or to be crushed. Afterward, that 
which has experienced the effect of the implosion is consider-
ably smaller, flatter and in all cases more distorted than before.
Generally, something collapses because of extreme age, or other-

wise because of the poor state or condition it is in. Usually, such a 
collapse happens suddenly (avalanche) and surprises the owner. 
However, if pure destruction is involved, the fact that ‹ something › 
implodes is an immediate and unavoidable result of a literal hit 
externally applied to this ‹ something › by a certain destroyer. 
(Its owner might have seen it coming, but couldn’t prevent it.) 
However, that’s only half of the story. The true implosion doesn’t 
strike from the outside, but works from the inside. Such a work-
ing from the inside is all the more mysterious the more it occurs 
invisibly. Actually, it is about an agent, deeply hidden in the inte-
rior of that ‹ something ›, which, at the moment that something 
fails or otherwise resists the laws of its existence, immediately 
becomes manifest. At the moment of truth, this agent ‹ sucks › this 
something inside and doesn’t rest before it has been reduced to 
an absolute nothing. (Black Hole, Hell.)
The by far most forcefully sucking agent resides in the centre of our 

earth. (Gravity.) From one moment to the other, objects that are 
used to move freely and spatially across the surface of the earth 
can be reduced by the earthly force to immovable, flattened forms. 
(We say they have fallen.) If the construction of those objects has 
been sufficiently steeled — they have been literally ‹ calculated › 
to the working of the agent in question — there is a consider-
able chance that the imploding hit doesn’t reach much further 
than their transformation to ruins, half upright, half lying down: 
though mere shadows of their former, proudly erected figures,



41the first stain or spot. (The acme of ‹ kitchens › are of course hos-
pital ORs, in which all of the above holds in the superlative.) ¶
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insight into their function is almost taboo. ‹ Technique is keep-
ing the consumer systematically stupid … › as the often heard la-
ment goes.
‹ In our society, also the industrial apparatus itself produces forces 

alienating man from technique; instead of trying to cultivate a 
rational understanding of its products, the industry by all means 
tries to keep the audience stupid and encourages all kinds of ir-
rational motivations and unconscious phantasms, thus reducing 
it to a languid spending machine. ›4

This ‹ stupidity › — this lack of insight — is particularly expressed 
in the inability of the average citizen effectively to disassemble 
technical constructions. Generally speaking, he is hardly inter-
ested in any insight into the disassembly of his recently acquired 
piece of technique. For disassembly suggests a form of ‹ being ill ›, 
which he blocks out conclusively. And if not, disassembly implies 
boring and obligatory maintenance. The user won’t even con-
sider this and desires his device or appliance to function without 
maintenance, repair, and without having to open and disassem-
ble it all the time. Not just for the moment, but forever. Thus the 
user plays the producer’s game. The latter will be careful not to 
bother the ‹ lazy › consumer with maintenance instructions. (The 
producer has taken care of the maintenance already long be-
fore the product is sold: ‹ Our product is maintenance free › they 
say.) Thus, producer and consumer find each other in the cultiva-
tion of intensional technical stupidity and retardation. And both, 
each of them in his own way, even take pride in it.
The strange exception, nearly spoiling this whole game, concerns 

the use of certain kitchen appliances, which, whether one wants 
it or not, can be largely disassembled because they constantly 
need to be cleaned. After finishing dinner, nearly all table com-
panions consider cleaning the kitchen appliances a tiresome 
chore which they want to delay as long as possible or leave to 
others. But on the other hand, they are all very much aware of 
the fact they are dealing with a closed constellation of separate 
parts that can be matched and disassembled, and which have 
to be cleaned all the time, if one wants to prevent the order of 
the constellation from becoming hopelessly messed up. Hence 
most kitchens, once the evening dishes are done, are in pris-
tine condition; as if they have never been used and are waiting for

4.  rudy Kousbroek. ‹ erlkönig op de motorfiets ›  
(erlking on the motorcycle), vrij nederland (march 8, 1975).



39§11. manuaL

Before a repairman starts to disassemble a technical construc-
tion, he needs to inform himself properly on the way in which the 
different parts of which the construction is put together relate 
to one another; the way in which they, let’s say, literally ‹ work to-
gether ›. The correct coherence between those parts makes the 
construction the way she is. He has to watch this ‹ system of rela-
tions › constantly while he is taking the construction apart. His at-
tention to her is not allowed to falter for a moment.
To prevent the repairman from not being able to reassemble the 

construction correctly after the disassembly, and thus lower the 
chance of an ‹ explosion ›, manufacturers accompany their prod-
ucts with a handbook, aptly called manual. One can roughly 
distinguish two categories. The first one is aimed directly — of 
course — at the hands of the repairman, at their task. It states how 
the repairman has to act — not why. By means of numbers, sym-
bols and drawings, the disassembly operation is gone over step by 
step. The same holds for the second category, which also espe-
cially intends to offer the repairman insight into the building plan 
underlying the construction. The repairman is addressed at the 
level of language, appealing to his understanding, insight and in-
tellect. In case of the first category, the manual movements that 
have to be performed by the hands are as it were demonstrated 
by the drawing: the hands only need to act (imitate) without any 
notion of the how and why of the movements. In case of the sec-
ond type one doesn’t immediately ‹ act ›, but first has to ‹ think ›, 
‹ understand › and ‹ consider › before effectively proceeding to act. 
Naturally, the latter type of handbooks are of a higher order than 
the former; thinking books [denkboeken] imply acting books 
[doenboeken] — not the other way round. 
It is well-nigh obvious that the consumer only wants to deal with 

‹ acting books ›; hardly with manuals but preferably with instruc-
tions. Instructions belong to the lowest class of handbooks. Those 
books, which mostly aren’t books but rather resemble folded bro-
chures, successfully suppress even the slightest inclination to ad-
dress the user’s intellect so as to provide him with some insight 
into the function of the device he has acquired. The new owner 
is just congratulated with his acquisition, and is subsequently 
told which buttons to push in order to switch the device on and 
off respectively. Especially in our world, in which the consum-
er is flooded with ready-made technical products, offering anyfi

gu
re

 4
: g

un
 s

ys
te

m
 ‹ fl

in
t l

oc
k ›

 a
nd

 it
s p

ar
ts

 (1
76

0)
.



3
8

The famous Encyclopédie of Diderot from 1765 features an image 
of a so-called ‹ flint lock › of a gun (fig. 4). The draughtsman has 
placed the parts literally in line and shows them consistently in 
profile. By doing so, the readability of the drawing is optimal, 
even though it doesn’t offer any exact or suggestive information 
on how the parts would fit together in a ‹ closed › state. One has to 
acquire this knowledge in practice. For the assembly and disas-
sembly of a gun system are an intrinsic part of the correct use of 
this firearm. The placement of the bullet, cocking the gun, etcet-
era, are in fact nothing but actions of assembly and disassembly 
that one has to master well, if one actually wants to be able to de-
ploy the weapon effectively against life. ¶

fi
gu

re
 4

: g
un

 s
ys

te
m

 ‹ fl
in

t l
oc

k ›
 a

nd
 it

s p
ar

ts
 (1

76
0)

.



37stage, simply had to tend toward vandalism. Apparently, the 
manufacturer hadn’t foreseen the decollage of devices like this 
tape recorder. Inadvertently, but no less suggestively, the explod-
ed view gives the impression of an irrevocable and irreversible 
process of expansion. And an initially unsuspecting repairman 
would play the role of desperate ‹ back-pusher ›.
To be able to clean or replace certain parts of technical construc-

tions from time to time, it is necessary that their disassembly is 
taken into account. For example, a regular disassembly of a car’s 
gasoline carburettor (fig. 3) is a basic condition for its correct func-
tioning. That’s why the closed carburettor is in practice an ex-
tremely organically working body, with logically related parts, of 
which the coherence is maintained even in an ‹ exploded state ›. 
Only when a certain limit is crossed and the distances between 
the parts have become too large, the whole, that is, on paper, falls 
apart in separate components.
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35§10. expLosion

The art of a successful disassembly depends on the level of the 
disassembler’s insight in the way the construction is fit together. 
Although he can ‹ just › start disassembling whenever he is for the 
first time confronted with a construction completely unknown 
to him, it will soon be the case that in certain moments there is 
no way out: he doesn’t know whether he has to turn a screw left 
or right, whether he can carefully fold something away, knock 
it open, whether he can temporarily close something and more 
of these types of minuscule initiatives. In the long run he will get 
stuck just like the malfunctioning construction that he is dealing 
with. And if he also loses his patience, the danger of an uncon-
trolled manoeuvre, straining things forcefully, will be more pre-
sent than ever. He will run the risk of transgressing a certain limit 
of carelessness, causing his imagination immediately to lose grip 
on the original relation between the construction’s parts. And 
before he knows what has happened, he will be left with a num-
ber of ‹ spare › parts, randomly spread around him without any 
system or coherence. At that moment, the initially well controlled 
operation instantly turns into an explosion that is out of control. 
The construction experiences an extremely quickly inverted gen-
esis and she finds herself travelling back to the first phase of her 
life, formed by a cluster of spare parts, code numbers and inven-
tories, namely the phase of ‹ stock ›, to put it tersely. And the re-
pairman, he can kiss his construction goodbye!
When the disassembler loses his grip on an ongoing disassembling 

process, the view of the opened construction looks a lot like a so-
called exploded view: a graphic way of drawing which represents 
a technical construction three-dimensionally in fully disassem-
bled state. To make this clear, I present three examples below of 
different ways of picturing disassembled constructions according 
to the method of the exploded view. 
The first example (fig. 2) shows the way in which a tape recorder from 

the sixties is literally fit together, both mechanically and electri-
cally. Tape recorders can be interpreted as collages of functions, 
accessories and components. Owing to the limited interior space 
offered by these types of living room devices, it was absolutely 
necessary to squeeze all the required electrical and mechanical 
parts in that one space, onto and into each other, even though 
fundamentally they are only matched with difficulty. The result 
was that any venture in taking the tape recorder apart at a later
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only concerned with her surface; it wasn’t necessary to do more. 
Literally in touch with that face, he operated and controlled her 
working parts. Thus, without dirtying his hands on her, he could 
enter into contact with her interior work. He used her surface as 
an intermediary. However, at the moment that the construction 
malfunctions, her user literally has to halt and discover the rea-
son of her failure. He has to fathom her depths, — in the direction 
of her past, toward what’s ‹ in her papers ›. To do so, he takes up 
the necessary schemes, tables and diagrams and gets to work.
This more or less conceptual depth of final constructions is ac-

companied by what could be termed ‹ evolutionary depth ›. This 
depth informs us about the way in which these constructions have 
evolved qua form; not from idea to object, but from form to form. 
The development of any thinkable construction has been pre-
ceded by the development of a number of earlier constructions. 
The best properties of previous constructions are as it were trans-
ferred into the last, most recent, construction. In other words, this 
‹ last › construction carries with her the genetically ‹ best › qualities 
of her ancestors, and hopes to have conquered and eliminated 
all of their ‹ bad › qualities. (Advertisement constantly stresses the 
producer’s aim to offer products that are even better and more 
sublime than the previous ones. In the new product, everything 
that used to be great about the former ones not only seems to 
have been optimised, but also enriched with something new, 
something extra.)
It is a beautiful sight to see this stacking of useful ancestral genetic 

qualities in the final construction, when this most recent shoot of 
the stem is disassembled and all kinds of details from a far and 
forgotten past are brought to light. These details cannot be im-
proved upon, they are timeless and lend the construction in 
question a unique, because hidden, cultural surplus value. Thus, 
both — conceptual and evolutionary — ‹ depths › determine the ex-
istence of all thinkable technical constructions. Both depths are 
at first sight invisible, but indispensable for the welfare of the con-
struction’s future — and of course for curing her possible future 
diseases. ¶



33design. Before the construction is ‹ finished › and is able show us 
her definitive form, she has led a life as, consecutively, an idea, a 
concept, figures, a diagram, a sketch, an exploded view, an in-
ventory, a set of parts, and finally as a tradable device, appliance, 
instrument or tool equipped with manuals. Thus, every complet-
ed construction carries her own genesis along, like some kind of 
survival kit. At the moment the construction breaks down, this 
kit unfolds like a parachute, and her existence literally hangs by 
a thread. At that moment, her whole genesis is inverted and at 
once she appears to have led a layered existence. This layered 
existence lends every technical construction an unsuspected 
depth, that ‹ we › had long since forgotten.
To give an example, a car which has stopped working undergoes in 

a garage a sort of inverted sequence of treatments. Like a film 
playing backward, it starts with taking apart certain parts that are 
declared to be ‹ sick ›, and finishes by verifying the disassembly by 
means of workshop instruction manuals, lists, diagrams and in-
structions. The time machine is working at full speed when the 
owner is told that the defect part is no longer available — doesn’t 
‹ exist › anymore — is ‹ out of stock ›. Through this simple message, 
the car is suddenly reduced to his state of existence before his 
conception, that is, the state of an idea.
In a comparable way, in a hospital a ‹ malfunctioning person › is split 

up into temperature curves, measurement scales, X-ray images, 
doses of medicine, diagnoses in jargon, not to mention opera-
tional disassemblies, transplantations and other sorts of inter-
ventions. The existence of the patient turns out to be a sort of ‹ kit ›, 
from which, under the right conditions, it may be possible to put 
together something that’s functioning well. Also in the case of this 
patient, when it really comes down to it, his whole existence, until 
now hidden in his depths, unfolds like a parachute, and the strati-
fication of his life appears. From that moment on he literally lives 
in a reverse direction, and he looks into his deepest past. If he is 
heavily ill, his uncertain future becomes more and more occu-
pied by this secure past. And when he dies — everybody is familiar 
with this image — he passes through the phase of his birth, toward 
limbo, toward formlessness and/or disorder. This holds for hu-
mans, and in certain respects also for technical constructions.
It’s becoming clear now: when a final construction malfunc-

tions — becomes ‹ ill › — and stops working, her user is from one 
moment to the other confronted with an in-depth view [diep-
tebeeld] which has remained hidden thus far. Before, he was 
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§9. disassembLy (4)

Most handbooks in the field of maintenance and repair are main-
ly dealing with the ‹ surface › of technical constructions — namely 
the face through which they are operated. Nevertheless, every 
construction standing in front of us fully completed offers not 
only surface, but especially also ‹ depth ›, namely, the depth of the 
history of her development. Especially to technology museums it 
matters a great deal to address this evolutionary depth. Hence 
they do not shy away from showing us the construction’s interior 
work in a completely opened state. If we position ourselves right 
in front of such an opened construction, an interaction is started 
between us and the construction; an action allowing us to piece 
together her view [beeld] bit by bit.
With ‹ view › we do not so much intend the external view of the con-

struction in question — some sort of visual surface view, no mat-
ter how open that view may be —, but the total of all aspects that 
have led to the development of exactly this construction. This 
‹ meta-view › is very layered and has to be seen as an aggregate of 
all collected images in which the construction has at some point 
been ‹ thought › by her constructor: from the first inspired idea 
to numeric calculation, from experimental design to practically 
working model, from inventory to technical manual. Again: this 
meta-view does not only concern the view of the final construc-
tion, but also and especially offers a look into all stages that pre-
ceded her final form.
Especially in the case of explicitly domestic appliances, the exter-

nal view can sometimes lead to very confusing assessment situ-
ations. All the more because the designer puts everything to 
work to show off the final mantle in which he desires to envelop 
his design as beautifully as possible. (Advertisement.) With her 
gleaming contours and shining colours, the construction tries to 
persuade us to accept her final form as definitive. For, the more 
she is ‹ finished ›, the more her view will correspond with the exter-
nal contour of the construction. Hence the most natural view of a 
completed construction is the construction herself, when, at the 
moment she is ‹ finished ›, she is triumphantly raised up. Without 
that display, shop windows, as well as technology museums would 
barely have the right to exist.
As said, the view of a technical construction needs to be interpret-

ed as a sum of all the forms of existence that the construction has 
lived through, from the first sketch on paper until the last definite



31and are therefore unable to differentiate between a bolt that has 
to be tightened until it is completely stuck, perfectly tight, or 
‹ until it’s home ›. You also lack a feeling for the relation between 
what is occurring on the surface of the construction and what is 
happening immediately behind it.
The reason for mentioning Pirsig’s book here is because in it he 

has managed inimitably to articulate things about assembly, dis-
assembly, maintenance and repair pertaining to technical con-
structions. There are enough technical publications explicating 
how certain constructions have to be disassembled or repaired. 
But both its psychological and ethical side — when it’s about the 
values of maintenance work in relation to more general moral 
principles pertaining to life, and, let’s not forget, when dealing 
with technique connects to dealing with more artistically orient-
ed matters —, are never mentioned in those books. The second 
reason is that in light of Pirsig’s text, we can quite accurately de-
termine the border between a perfectly executed disassembly of 
an essentially closed construction (such as a motorcycle, even 
though all its parts are beautifully, ‹ openly › displayed and there-
fore perfectly in reach for any maintenance work) and the mo-
ment this disassembly turns into pure destruction, — when there’s 
a war between the object of disassembly and its disassembler. 
Pirsig’s description is an indispensable reference for correctly de-
termining the manner and reason of this transgression. ¶
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§8. disassembLy (3)

The American writer Robert M. Pirsig has extensively dealt with 
the essence of the maintenance of technical constructions in his 
book Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into 
Morals.3 The author shows the mechanics of the symbiotic re-
lation between the user and his motorcycle at the moment the 
motor needs to be worked on, because ‹ something › isn’t work-
ing well. A sort of maintenance, but more in the direction of re-
pair. Only when there’s not only something inside the motorcycle 
that’s ‹ stuck ›, but also, let’s say, inside the disassembler, the work-
ing of said mechanics becomes fully clear. The disassembler is 
trapped, and doesn’t know what to do anymore. There’s no way 
ahead for him, he is blocked. The symbiosis is broken and both 
members have become strangers to each other.
Pirsig distinguishes three levels on which this blockage can occur. 

The first one is the level of affective behaviour: that’s where val-
ues come into play. The second one is the level of cognitive be-
haviour: this concerns the knowledge of the disassembler. The 
third one is the level of psycho-motorial behaviour which involves 
reparative action. Furthermore, Pirsig distinguishes blockades 
due to, as he puts it, ‹ egoism › from the disassembler’s side: in this 
case he is too dominant, he is not open-minded, he knows bet-
ter, and the motor cannot keep from seeming to resist and with-
stand the disassembler’s intentions. Or due to ‹ fear ›: this is the 
opposite of egoism, namely the fear to start a job, the fear of not 
being able to fix the problem, and so on. Or due to ‹ boredom ›: 
no pleasure in one’s work, no interest, acting automatically, just 
doing whatever. Or due to ‹ impatience ›: a very dangerous block-
age because it can turn into an initially unintended destruction; 
in that case nuts that are stuck are approached with violence and 
only get stuck even more, hammers and tongs get involved and 
are used improperly, etcetera.
In any case, Pirsig devotes much attention to bolts, screws and nuts 

that are annoyingly stuck. They are not supposed to be stuck, as 
they serve to allow for disassembly, maintenance and repair. You 
have to be natural at screwing bolts up and down. If you cannot 
do that, you’re lacking in kinesthesia: your muscles are insensitive. 
You don’t have the feeling for the elasticity of the material involved,

3.   robert m. pirsig. Zen and the art of motorcycle maintenance: 
an inquiry into morals. new york: morrow (1974).



2
9§7. disassembLy (2)

In a world of maintenance, assembly and disassembly relate like 
yin and yang. This is in no way contradicted by the fact that as-
sembly is usually reserved to factories, putting together tech-
nical constructions in huge numbers and leaving disassembly 
predominantly to individual repairmen and small workplaces. 
Assembly aims for the already anticipated final form. The as-
sembler works toward it, as it were, blindly. In comparison with 
assembly, disassembly means to retrogradely taking apart what 
has been ordered peacefully and quietly, until nothing remains 
but a number of individual small sub-final forms. As time goes 
by, these are seemingly scattered around the disassembler, ran-
domly placed on tables and on the floor. If we didn’t know better, 
and would unexpectedly enter his workplace, we would think that 
we were dealing with a designer, not a disassembler. The pres-
ence of diagrams, charts, and working plans only confirms this 
first global impression. But if we look closer, we see from the di-
rection of the disassembler’s actions what he has been aiming 
at: not the creation of single copies, but granting second lives to 
mass products that have succeeded already a long time ago and 
which have proven themselves, one by one, capable of dealing 
with a long (new) life.
There are constructions which are not supposed to be disassembled. 

Once assembled, never disassembled. Whenever a manufacturer 
puts together a number of parts into a complex whole, this does 
not mean that this constellation can easily be disassembled some 
time after into exactly the same spare parts. There are even as-
semblages that are explicitly meant never to be disconnected 
once their components have been combined. These components 
are condemned to each other for as long as they live. They form a 
bond that has been designed to last for years.
An Audion tube is a good example of such a rigidly solid assem-

blage of a number of parts, which is almost not supposed to be 
disassembled. When it fails, it should be an absolutely irreplace-
able and singular type, if one nonetheless wants to decide on 
an operation. Usually, a failing radio lamp is replaced by a new 
specimen and mercilessly thrown away. That’s the way it goes in 
our consumer society, in which these types of hermetically closed 
constructions — these perfect ‹ metaworlds › — are just thrown 
away … (Not to mention their contemporary equivalents, suitably 
called integrated circuits.) ¶
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beyond their ultimate age limit. A true symbiosis of owner and 
construction lies at the basis of the devotion of this ‹ warm › care.
Such a symbiotic merging of ‹ owner › and ‹ construction › is warm, in-

timate and sensitive, and it seems as if the construction in question 
wants to reciprocate and honour this union with a similarly warm, 
intimate and sensitive attitude. An owner who uses a construction 
as regularly as he maintains her, substantially contributes to the 
continuation of their intimate bond; yes, this even forms its condi-
tion! Everything depends on a natural, regularly returning taking-
apart and putting-together of the construction; a care-taking that 
qua ‹ pattern › can best be compared with the organic arsis–thesis 
movement of the pronouncing and singing of texts and melodies. 
Actually, repetitively taking constructions apart and putting them 
together is related to the way in which we are just as repetitively 
breathing to stay alive. By having these technical beings ‹ breathe › 
correspondingly, we assure them a lengthy and successful exist-
ence in our world. ¶



27A special hybrid form between maintenance and repair is called 
diagnosis. Someone who maintains his construction well, also 
pays attention, with half an eye and half an ear, to the state which 
it is in. And at the slightest sign of hampering, he formulates a 
first possible diagnosis. Viewed thus, a diagnosis is actually a re-
pair, executed not in reality, but in the head of the diagnostician. 
Or rather: executed retrogradely. The brainwork starts at the 
moment the construction will finally be working safe and sound, 
and finishes at the present state of hampering.
Most technical constructions with an explicitly instrumental charac-

ter need regular maintenance. Their being-instrumental requires 
so. Constructions, the parts of which move regularly with regard 
to one another or with regard to the surrounding world, or are 
otherwise in a active working relation, can be divided into three 
categories as regards their sensitivity to maintenance. The first 
category never requires maintenance; incidental repair, but that’s 
of a different order. The second category requires constant main-
tenance, and the third category is, mostly for practical reasons, 
somewhere in the middle. In all three cases maintenance means: 
the creation of the necessary conditions for technical construc-
tions to keep functioning well. In other words, maintenance is 
needed to keep a healthily working device healthy, and in this re-
spect it is of a preventive nature.
Any construction in need of regular maintenance, desires that this 

is taken care of by her owner. Because he, and nobody else, is 
‹ the designated person › to do so. For example, a musician who 
is used to maintain his musical instrument himself, never leaves 
this to third parties, and he wouldn’t dream of parting with his in-
strument for even a moment. Only a periodical service, like the 
tuning of pianos, is delegated to specialists. But all other, more 
intimate instruments like strings, wind instruments, and also per-
cussion are assured of the unremitting care of their players.
Weapons, musical instruments, clocks, surgical tools, cars, motor-

cycles and kitchen appliances are good examples of maintenance 
sensitive constructions. However, when it comes to specialisation, 
division of labour, teamwork, hierarchy, and so on, we have to in-
terpret the concept ‹ owner › in a proportionally liberal manner. 
Especially in case of cars, the regular maintenance is nearly fully 
delegated to specialised garages. With one exception: collectors 
of antique automobiles devote an unremitting, warm, controlled, 
and especially joyful and highly personal care to have their al-
ready out of date cars literally survive — trying to carry them
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§6. disassembLy (1)

A constructor deciding to provide his recently finished construc-
tion with an optimally fitting instrumental appearance, doesn’t 
do so for himself, but for third parties. He considers this instru-
mentation to be a form of human interface allowing third parties 
to enter into contact with the actual ‹ inside › of the construction. 
A technical apparatus, a tool, a machine, gear, equipment and of 
course an instrument is the result of the entire instrumentation. 
They are all typical representatives of closed forms, because they 
are, from now on, rightfully ‹ in order ›.
The qualification ‹ closed › guarantees the reliable, practical function-

ing of the efficiently instrumented construction. However, whenev-
er she2 doesn’t work properly, breaks down, or has to be regularly 
maintained, she has to be literally and figuratively opened. In that 
case, the constructor has to take care that his construction not 
only can be easily and efficiently dis-closed, but also — shortly 
after — closed. (For example, in the case of firearms, that they can 
be opened effortlessly and preferably in no time is a fundamental 
characteristic of the essentially closed nature of this type of con-
struction.) Thus repair and maintenance are the two main reasons 
for opening originally closed constructions. The measure of effi-
ciency with which in daily practice a user may execute this open-
ing, determines the quality of the construction in question.
Though repair and maintenance are related, their difference is es-

sential. Periodically maintaining a construction is in all respects 
advisable in order to safeguard its long-term functioning. On the 
contrary, the repair of a malfunctioning construction only hap-
pens once. It’s undeniable: repair is the answer to the being-ill 
of the construction. She doesn’t function well. One or the other 
component is defect, broken, got jammed, or has otherwise be-
come unreliable and needs to be replaced by a healthy specimen. 
Maintenance is different; it has to do with warmth, love and emo-
tion. It is precisely this sort of emotional things that only obstruct 
the adequate accomplishment of repairs. (For example, in case of 
a surgical procedure, a surgeon sets his affective feelings for the 
‹ patient as human being › aside, in favour of a more equipmentally 
[gereedschappelijk] inclined warmth, love and emotion for the  
interior work of this patient.)

2.   raaijmakers considers constructions to be feminine. see dick raaijmakers. method, edited 
and translated by vincent W.J. van gerven oei. eindhoven: onomatopee (2009), §5 et passim.
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5§5. vioLence

It has been stated above that the opening of a closed order is ex-
clusively reserved for ‹ the designated person ›. The best person 
imaginable is of course the one who previously closed what has 
been ordered and completed, the arranger that is. Or else it can 
also be someone who in his turn is appointed by the arranger: a 
sort of professional opener, literally a dis-mantler.
The absolute antipode of cautiously opening something which has 

been carefully closed is violently breaking it open. There are two 
properties characterizing the use of violence. The first one is that 
the opening is effected with literally one blow. The second one is 
that this blow is dealt by third parties — bystanders, let alone ‹ bur-
glars ›. Dealing a single blow implies in all cases the involvement 
of third parties. The blow dealt by the arranger is different; it is 
not executed haphazardly, but first meticulously prepared by him. 
It’s not the blow as such that counts, but the time span preceding 
it. That’s exactly when the arranger can profit from the occasion 
first to analyse, rehearse, repeat, improve, slow down, in short, to 
consider elaborately in thought the blow before moving into ac-
tual action. The violent blow dealt by third parties is by definition 
‹ hard ›, for unexpected. The one dealt by the constructive arranger 
is ‹ soft ›; it has been considered first, no matter how hard this soft 
blow may sometimes hit. Nevertheless, the occurrence of violence 
does not always imply an inexorable hardness. There are neces-
sary nuances that we have to be acknowledge. For example, in the 
performance of the destructive character Walter Benjamin distin-
guishes brute (roh) and refined (veredelt) violence. To paraphrase 
this idea: he distinguishes destructive and constructive violence.
Without a doubt the most refined and softest appearance that the 

destructive character can take on is the one of the aforemen-
tioned dis-assembler at the moment he is going to disassem-
ble something. Whenever there is disassembly, the destructive 
character proceeds in a remarkably organised manner. He takes 
ample time for his cautiously executed ‹ violence ›. For us that’s 
enough reason to inspect this remarkable, soft form of destruc-
tion a little bit closer. ¶
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are, firmly anchored in the order that we call ‹ household ›. By 
the grace of that certainty, we take delight in casually displaying 
certain representative elements of our possessions on unstable 
consoles, cupboards, shelves and semi-accidental protrusions. 
Casually, to allow our guests and visitors to let their attention wan-
der off, nonchalantly, into the direction of our notably less casual, 
for in all respects ‹ mature ›, mind.
In spite of, or rather, thanks to the earthly and transient nature of 

our possessions, it is well-nigh obvious that none of what is on 
display may be bowled over; not by us, let alone by third parties. 
That we are definitely not wagering. On the contrary. We insure 
ourselves against such an unimaginable disaster! If unexpectedly 
something like that would occur, we know ourselves to be liter-
ally assured that our insurers will return all our belongings — like 
pins — to their fixed spots in no time. The mechanism of game 
versus certainty has been fully adjusted to that purpose.
When things come to a head, we don’t choose for games but for cer-

tainty. When the destructive mechanism tries to penetrate our 
stabile existence in all remote corners and holes, we immediate-
ly declare war on it. (Whether that violence be of natural or per-
sonal origin is of no concern.) If after such a penetrating attack 
peace has returned, we put everything to work to restore the dis-
turbed balance between game and order — between risk and cer-
tainty. We constantly try to assure our friends and acquaintances 
how we have firmly decided from now on to maintain the balance 
we regained, — and as soon as we are done with our outburst, we 
once again give in to the temptations of the game and the risks 
that come with it. And so on, and so forth. ¶



2
3§4. game versus certainty

The moral of the story is the following: the sanctioning of essen-
tially inadmissible destructive elements within our constructively 
disposed society is based on the fact that we are willing to pay 
for their admission. All interacting economic, ethical and pres-
tigious forces involved in such a payment, may to a certain extent, 
euphemistically speaking, be gathered under the denomina-
tor ‹ game ›. Like no other, games keep these forces in check and 
combine their mutual relations. Games do so by expressing the 
values of these forces in mutually comparable variables. Through 
the rules of the game, these forces become, let’s say, ‹ parametri-
cised ›. Storing profit and suffering loss thus only differ from each 
other qua sign.
Whereas in daily life ‹ defeat › means an irrevocable form of death 

from which no return is possible, accepting ‹ defeat › in the case 
of a game has no other result than that some points are deducted 
from a certain acquired ‹ gain ›. In this respect, playing a game is 
something of an abstract occupation exclusively aimed at scoring 
points, even though wanting to gain points at all cost sometimes 
results in a true battle for life and death.
In order to win a game we first wage something of value — money, in 

most cases. No game without a wager. This wager is by definition 
a form of acquired order. This order is a piece of personal prop-
erty. Through the game, there is a chance that this order is de-
stroyed, or otherwise fully dissolved into completely nothing. The 
gain of such a ‹ nothing › in exchange for losing a piece of personal 
property is amply compensated for by the pleasure we get from 
the game. This pleasure compensates the loss; this too is a form of 
the sophisticated transaction within the game. By the way, under 
all circumstances we desire to pay the correct price for the experi-
ence of pleasure. That is, if those circumstances are subjected to 
the rules of the social game. (An extraordinary case is when it is 
about gaining pleasure without any social context; pleasure in it-
self, pleasure on a deserted island. This impression of things how-
ever is not so much extraordinary, but rather unthinkable. There’s 
nothing to gain there and then, not even pleasure. Because the 
experience of pleasure requires a certain context, and this con-
text implies a certain ‹ game ›. Without game no pleasure, without 
pleasure no game; that’s what it generally comes down to.)
After the game has ended, and after our potential loss, we — play-

ers — return to our safe homes. That’s where our real possessions
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not because of the breeze, but so as to produce a background of 
noise. This noise — this organised silence — shielded him from 
the many irrelevant, but therefore sometimes all the more annoy-
ing, noises outside; noises trying thoroughly to disturb the quiet-
ness of his room, sounding like sledgehammer blows.)
At fairs the relation between silence and sound is essentially differ-

ent. It is a place where everything evolves around noisiness. It is a 
place where we are willing to pay a lot for the unleashing of things 
clattering down with great ostentation and all associations that 
come with it. The threshold of perception is high to such an ex-
tent, that nothing can happen to us. And whatever does happen 
to us, we — we throwers and noisemakers — have helped initiate. 
We cause this noise to ourselves so as to exceed the noise of on-
looking third parties.
§3.4 A higher variant of the randomly knocking over of stacked 

cans is called ‹ bowling ›. Not only the wooden pins, but also the 
sounds with which they collide are of a higher order than is the 
case with cans. Through an ingenious system of ropes and pul-
leys, the pins can be pulled straight after each roll. Thus they are 
placed back in order at the same speed with which we knocked 
them over. This cannot be possible, but that it is, is proved by the 
entrance fee or membership payment for the bowling club. We 
pay to be allowed to disturb, time after time again, an essentially 
single and irreversible order. (More or less like angry babies who, 
driven by a comparable feeling of lust, do not tire of throwing over 
the towers of building blocks. They do so with an indefatigable 
ardour matching the enthusiasm of the well-intending public re-
building them indefatigably for the baby’s eyes.) By associating a 
simple scoring system with can throwing, and a complex one with 
bowling, we can easily check on the score board the number of 
times that we have successfully destroyed. Immediately after the 
game, this score is exchanged and settled for prizes or hard cash.
The mechanism of these types of transactions shows clearly how, in 

the case of those perfected games, one can introduce a hidden, 
but definitely present destructive element in order to boost and 
speed up the game. Without the ‹ fire › of the destructive character 
there’s no game, no gain and no loss! (Viewed thus, sport is proba-
bly the most sublimated form for exchanging constructive against 
destructive energies. ‹ Sport › is just another term for that.) ¶



21§3.3 At fairs we encounter an interesting variant of the stacking 
of cans. Whereas it is usually the case that such stacks are not 
supposed to be knocked over, we are here explicitly invited to 
do just that. The reason that it is allowed at fairs, but prohibited 
elsewhere in society, is to be found first in the payment before 
we can play, and second in the award of a prize afterward, in the 
case a certain number of cans have been successfully knocked 
over. Here too one could speak of a contract between two par-
ties. Every time we have successfully knocked over the cans, we 
can see, without any protest from our side, the owner patiently 
and orderly restoring the collapsed tower acting as if nothing has 
happened; even if this happens for the umpteenth time in one 
day. His whole behaviour shows that he feels no responsibility 
for any of our throwing and hurling. Moreover, he does so in an 
extremely practiced, if not ‹ bored › manner. (Against our excite-
ment he places his indifference; against our smile he places his 
barely suppressed yawn, but that’s also part of the ‹ game ›.)
That potential throwers feel like knocking over cans at fairs, and are 

willing to pay for it, is due in large measure to the smashing sound 
accompanying the cans tumbling down. That sound reports nois-
ily, because in a truthful way, about the fact that the thrower in 
question has succeeded in thoroughly disturbing the stacked 
order. The thrower gets his sound ‹ for nothing ›, judging his spon-
taneous reciprocation of a, say, archaic anti-sound: a triumphant 
cry in the direction of the owner of the stall and/or the bystanders. 
At that moment, the thrower forgets that for the production of this 
one cry he had to pay generously only a few moments ago. For 
everything has its price, even though in this case the price seems 
totally out of proportion.
Auditorily, we do not always experience unexpected falling sounds 

as disorderly. This is dependent on who is causing them: we 
or third parties. When we are busy with some technical job, 
the sounds that we are making while doing so form an intrin-
sic part of finishing the job. These sounds, no matter how ir-
regular and unexpected they sometimes may be, accompany 
our activities and provide a reassuring context. Moreover, they 
are not isolated, but are usually embedded in the whole of so-
cial noise resulting from all of our actions and movements. It is 
this constantly present noise that lowers our always watchful 
threshold of perception [waarnemingsdrempel] and there-
fore grants us some rest. (For example, the philosopher Ludwig 
Wittgenstein used to place a turning fan in the corner of his study,
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to arrive, the display radiates this care with full force. The shop 
owner could also have cast the stack of cans into a corner, but 
this would not only diminish the status of his merchandise, but 
also the status of his honourable clientele. Thus his care is not 
merely limited to the can, but extends to the costumer too; eve-
rything the shop owner does and shows confirms this. (On closer 
inspection, this man is an altruist pur sang.)
Even though the precarious balance is meant to be turned over, it 

doesn’t ask for it. At most, it all involves a silent, nearly perverse 
temptation. Because it’s a game! — a game based on an extreme-
ly refined contract between the stacker and potential over-turn-
er. The aim is to show the merchandise first, before immediately 
continuing with bumping (read ‹ grabbing ›). The game intends to 
emancipate the consumer so that he feels elevated high above 
any immediate grabbing. The image of the artistic, towering stack 
invites him to tower above the one obscure thing that he wants to 
possess. Just compare this with the way in which the same shop 
owner stages his annual clearance sales: everything thrown to-
gether and literally on grabbing-height; just look how the eman-
cipated, civil culture bursts like a bubble and is thrown into a 
scramble … (Or in the case of street terror, when shop windows 
are smashed and beautifully displayed products are ‹ just › up for 
grabs. Just look at the crowd grabbing, look at how what is or-
dered — our ‹ order › — is thoroughly destroyed …)
Seeing and grabbing differ from each other. At first, the precarious 

balance on display desires to address the consumer on the level 
of the ‹ eye ›. Subsequently, it’s the ‹ hand›’s  turn to be stimulated. 
The client is allowed to look at the product and desire it, but not 
to immediately touch it, let alone take it home. That’s only later, 
when he is going to pay. Accordingly, the desired mass product 
isn’t obscurely sneaked into his hands under the counter, but 
is handed to him in full daylight from a shelve that is specifically 
equipped for the product concerned. From the shelve, the wrap-
per of the product smiles at its prospective owner, and promises 
him quality, guarantees him inexhaustible use, and holds out the 
prospect of points and prizes, once he has decided to purchase 
it. Once the deal is struck, the client jumps at the product that 
started it all and grabs it. On his way to the counter he leaves 
the tower with a hundred copies of his ‹ original › unharmed, pays 
without any further ado. From the moment the shop door shuts 
behind him, he knows that the game is over. (Of course not for 
the shop owner — who keeps on playing — but for the client.)



19especially due to the disintegrating force with which all the ener-
gy invested into the pyrotechnic artwork — not only the energy of 
the spectacularly igniting powder, but certainly also the energy of 
the inventiveness and professional skill of the pyrotechnist! — is 
released in a perfectly timed manner. The fire is literally work-
ing and is as literally released! Even though the whole spectacle 
proceeds in an extremely controlled manner, it possesses some 
essential features of a destructive action. For all energy evapo-
rates and goes up into smoke; nothing constructive remains. This 
is clarified by the juxtaposition of ‹ fire › and ‹ work ›.
It can be stated that in our society, every destructive action incorpo-

rates a certain aspect of ‹ fireworks ›. No destruction without some 
selfish objective in this direction. Each destruction has a celebra-
tory element because of its singularity and irreversibility. Even 
someone who is fully ‹ beside himself › and taking his own life (self-
immolation), is for an important part aiming for fireworks in the 
sense of a public disappearance, exchange, immolation and dis-
solution. He is concerned with the ecstatic sense that his attack is 
singular and irreversible. And exactly because of that, because of 
its radical nature, it will be long remembered by the people that 
remain behind — i.e., us. In such a case, nobody escapes the fire 
of the destructive character (fig. 1).
§3.2 We are addressing a totally different form of socially tolerated 

destruction when we consider what could be generally called the 
‹ precarious balance on display ›. Each shop shows its stock of a 
certain product — preferably tin cans — by displaying them in tow-
ering stacks before the costumer. Even though it’s a precariously 
balanced display, it’s still a tower! As long as no one bumps into it, 
such towers can last for eternity. One can hardly think of a bigger 
contrast than between these towers and fireworks. Whereas the 
ignition of fireworks always takes place at a predetermined time, 
absolutely no one expects the organised and orderly collapse of 
a stack of soup cans in the presence of an on-looking audience. 
There is a second remarkable difference. Before the fireworks 
are ignited, one hardly notices anything of its spectacular poten-
tial. But in case of man-sized stacks of tin cans, one can speak of 
a carefully directed mix of storage and artwork, and therefore of 
usage by hand and usage by eye.
The intention of the precarious display of a certain product 

which the shop owner never tires of selling, is clear: a single 
bump by third parties is enough to annul all of the care invest-
ed into this display in one fell swoop. As long as this bump failsfi
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§3. destruction as game: four exampLes

In our society, as said, destruction is always condemned. Always, 
but not all manifestations of it! Its nicest, and also most inno-
cent forms are associated with ‹ celebration › and ‹ games ›. By 
giving four simple, but nevertheless telling examples, we will 
deepen our discussion of the functioning of its basic mechanism. 
Especially in the case in which the destructive character wants to 
celebrate and play.
§3.1 The first example concerns the destructive mechanics of py-

rotechnics. No pyrotechnics without a celebration. Whenever 
our society has something to celebrate, something — preferably 
something special — is sacrificed in the sense of ‹ burned ›, ‹ anni-
hilated › and ‹ expended ›. Once the celebration is over, no trace 
of this value can be found. The only thing that remains is the 
memory of the expenditure as celebratory event. A pyrotech-
nist, preparing a large-scale pyrotechnic display at the occa-
sion of some planned activity, devotes the greatest care and just 
as much time to the positioning of the ensemble of pyrotechnic 
elements. When the celebration has reached its apex, he ig-
nites the firework in a restrained and controlled manner; he 
doesn’t do so impulsively, but perfectly prepared. Compared to 
the ignition, the consequences are literally out of all proportion. 
The amazement and enthusiasm of the on-looking audience is
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17And if, in spite of everything, this happens nonetheless, an un-
acceptable friction arises between both these qualities present 
within this one figure. Outsiders would call him ‹ sick ›. ¶
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The destroyer is primarily interested not in this constructive en-
ergy, but in the manner and speed of its release as a result of his 
attack. Experiencing this release, undergoing it as a brief, let’s say 
ecstatic, catharsis. That’s what his aim is! That’s just his character!
Destruction is exclusively related to what is brief, not to what is 

lengthy: Walter Benjamin calls this a distinct feature of the de-
structive character. The destroyer has to make do with a spon-
taneous execution, even though he has many constructive 
considerations and plans preceding the actual act of destruction. 
A destruction operation, spread out over too long a period of time, 
runs the risk of showing so many constructive features, that in the 
end one could hardly speak of destruction. (E.g. a plane hijacking 
which takes more time than initially anticipated, the hijacking can 
easily result in an intimate fraternisation between hijackers and 
hostages, that is, if the former don’t watch out …)
In our ordered society, destruction is condemned without discus-

sion. We have equipped our immediate environment with many 
valuable things, and these things are at risk whenever the destruc-
tive character is around. All these things are accumulations of 
traditions, experiences, techniques and workmanship. We con-
sider this accumulation to be our culture. The destructive charac-
ter pre-eminently aims at releasing this ‹ culture › from our things. 
He does so without any qualification, let alone any permission or 
whatever other form of commission from our side to do so. He is 
not the ‹ right man for the job ›, we say. Only we are; owners, pos-
sessors and guardians of our things, and therefore of our culture.
In this regard, it is worth considering the following. The arranger is 

the right man for the job at any time de-arranging the things that 
he has arranged into a sensible whole. He de-arranges, in order 
to release the energy previously invested by him in what has been 
carefully arranged. He can and may do so, as long as this release 
does not assume the character of a form of self-destruction in dis-
guise. If he would cross this limit, he would look like someone who 
first has arranged something with great care, in order to subse-
quently, without any initially apparent reason, attack and annihi-
late this with the same amount of force. Afterward, we consider 
someone like that to be ‹ beside himself › with rage, indignation, im-
patience or whatever. At that moment he was really ‹ someone else › 
in order to attack himself. If these self-attacks occur repeatedly, 
we protect such a person against himself by isolating him from 
the regular world. Again it seems that the ordered and destructive 
attitude cannot appear in one and the same person unpunished.



15§2. the destructive effect

Destruction aims for what has been carefully ordered. The ef-
fect resulting from a destructive action is aimed at the destruc-
tion of that care; at obliterating it. That care then becomes 
lost. The careful ordering has cost the arranger both time and 
workmanship. (Which is also a form of time. For what else can 
workmanship be but a repeated rehearsing and experiment-
ing, stretched out over years, in order to be able to arrive ‹ that 
far › with arranging?) Conversely, as said, the destructive attack 
takes no time. That’s what the one who is destructing — the de-
stroyer — does literally ‹ in no time ›.
At the moment the destructive force strikes, these two times are so 

to speak exchanged for each other. In one strike, the very brief de-
structive impulse neutralises all the time that has been invested in 
the carefully constructed arrangement. Based on this unilaterally 
concluded ‹ transaction ›, the destroyer succeeds in retrogradely 
reversing the genesis of the order he has in hand to the moment 
of its inception: the arranger can literally start all over again. It will 
have become clear that the destructive character is by definition 
in a hurry, and sees to it that the business is finished in his way as 
quickly as possible. In order to have it his way, if need be, he forc-
es this business, causing the civilised arrangement as well as the 
creative energy invested in it by the arranger to be completely de-
molished. All that is left over are smashed, broken and pulverised 
fragments of the once loftily organised order. The transaction be-
tween the destructive and the constructive does not only concern 
the mutual exchange of times, but also of energies. If one could 
in some way speak of a certain profit for the destroyer, it should 
be found in the unleashing of the energy that was contained in 
the order. At first sight, this energy appears to be released in an 
unbridled way — as if it were a breach in a dike — benefitting the 
destroyer just like that. It even looks as if he receives infinitely 
more energy than the relatively little amount of energy he invest-
ed into the unleashing of his destructive labour. But that’s mere 
appearance; in reality it’s different. At the moment of the de-
structive attack, the destructive energy immediately eliminates 
all constructive energy that the arranger once had invested in 
the order. The former energy annihilates the latter, which is for-
ever lost for both parties. By the way, what in the world should 
the destroyer do with this constructive energy, suppose it would 
be released? Nothing, right! He is a destroyer, not a constructor!
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determine the nature of the destructive event to a large extent. 
That is why the destroyer and arranger are each other’s opposites. 
Whereas the former does not desire to await the inevitable un-
folding of his action, the latter is constantly ‹ present ›. Moreover, 
for the arranger there is always a way back. For constructive ac-
tion implies constant repetition, rehearsal, improvement and 
learning. And what can this repetition be but the backtracking of 
the way that the arranger had just covered, until any doubt about 
the correctness of the way has been overcome, and any other 
way has been excluded?
The destroyer does not wish to occupy himself with any of these is-

sues. He acts, and doesn’t look back; for that’s just his ‹ charac-
ter ›. (Strikingly, around 1806, Louis Napoleon1 thought that he 
had to encourage the Dutch population with practically the same 
slogan — ‹ Do good, and don’t look back! › — to forget the past and 
focus on the future. This is striking, because through this slogan, 
which undoubtedly was intended to have an educational aim, he 
cleared the way for the early nineteenth-century ‹ destructive 
character › to proceed on its disorderly and anarchical course. 
And this cannot possibly have been his intention. Perhaps, a ‹ Look 
back, and do good! › might have been more appropriate.) ¶

 

1. Louis napoleon (1778–1846), King of holland (1808–1810) under emperor napoleon.



13§1. the destructive formation

In case of an arrangement which is disturbed by destruction, two 
parties come into play: the destroyer and, of course, the arrange-
ment in question. Initially, both are at rest. The arrangement, be-
cause it has been ‹ finished › and therefore calmly resides in the 
world; the destroyer, because he is preparing his disturbance-
operation in seclusion. When the moment arrives, their rest has 
come to an end: for the destroyer, because he must come into 
action and is on the verge of executing his plan; for the arrange-
ment, because its order, and therefore its rest, will be definitively 
disturbed by the destroyer.
The action unleashed by the destroyer is experienced by the ar-

rangement as a hit, even though this hit may be spread out over 
time. As a result of the hit, the resting order is reduced to scraps 
and pieces. Thus the order irreversibly deteriorates. Depending 
on the nature of this destructive coup, the disturbance of the 
order can work in two directions: outward or inward. In the first 
case, the order explodes, and its pieces fly centrifugally — liter-
ally fleeing the order — into the wide world. In the second case, it 
implodes, and its pieces, searching for a central refuge, collapse 
centripetally. There’s no middle course: it’s either one or the other.
The actual execution of the hit as ‹ action ›, that is, in relation to the 

rest that the arrangement was emitting just now, is extremely 
brief and momentary. This briefness and momentariness is an im-
portant symptom of the destructive attack. But there’s more: as 
an initiating activity, the hit does not only differentiate itself from 
decay as a passive happening qua time — first hit, then fall — but 
also, and especially, qua character. Immediately after his attack, 
the destroyer does not desire to be related to the explosive or 
implosive course of the decay. Such a constructively inclined at-
titude does not fit him. His attack was not in the least meant to 
be warm and entertaining; entertaining in the sense of ‹ close to 
the order ›, that is. On the contrary: the destroyer performs his 
hit here aiming for a fall there (bomb attack), which he does in 
a ‹ cool › way. This here and there are typical for the formation 
[slagorde] of the destructive character, and his being-cool only 
adds to his profile.
Equally characteristic for the destructive character, is that im-

mediately after the staging of his coup there is no way back for 
the destroyer; he cannot undo his act by, so to speak, revers-
ing his character. This ‹ not being present › and ‹ no way back › 
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destructive character tolerates misunderstanding; he does not 
promote gossip.

The destructive character is the enemy of the étui-man. The étui-
man looks for comfort, and the case is its quintessence. The in-
side of the case is the velvet-lined trace that he has imprinted on 
the world. The destructive character obliterates even the traces  
of destruction.

The destructive character stands in the front line of traditionalists. 
some people pass things down to posterity, by making them un-
touchable and thus conserving them; others pass on situations, 
by making them practicable and thus liquidating them. The latter 
are called destructive.

THe desTrucTIve cHaracTer sees noTHIng permanenT. buT for 
THIs very reason He sees ways everywHere. wHere oTHers en-
counTer walls or mounTaIns, THere, Too, He sees a way. buT 
because He sees a way everywHere, He Has To clear THIngs 
from IT everywHere. noT always by bruTe force; someTImes 
by THe mosT refIned. because he sees ways everywhere he 
stands at a crossroads. no moment can know what the next will 
bring. what exists he reduces to rubble — not for the sake of the 
rubble, but for that of the way leading through it.

THe desTrucTIve cHaracTer lIves from THe feelIng noT THaT 
lIfe Is worTH lIvIng, buT THaT suIcIde Is noT worTH THe 
Trouble.

Translated by Edmund Jephcott.
From: selected Writings, vol. ii.2, 1931–1934. 
Harvard university Press, 1999, 541–2.



9It could happen to someone looking back over his life that he real-
ized that almost all the deeper obligations he had endured in its 
course originated in people who everyone agreed had the traits 
of a ‹ destructive character ›. He would stumble on this fact one 
day, perhaps by chance, and the heavier the shock dealt to him, 
the better his chances of representing the destructive character.

THe desTrucTIve cHaracTer knows only one waTcHword: 
make room. and only one acTIvITy: clearIng away. HIs need 
for fresH aIr and open space Is sTronger THan any HaTred.

THe desTrucTIve cHaracTer Is young and cHeerful. for de-
sTroyIng rejuvenaTes, because IT clears away THe Traces of 
our own age; IT cHeers, because everyTHIng cleared away 
means To THe desTroyer a compleTe reducTIon, Indeed a 
rooTIng ouT, of HIs own condITIon. really, only the insight 
into how radically the world is simplified when tested for its wor-
thiness for destruction leads to such an apollonian image of the 
destroyer. This is the great bond embracing and unifying all that 
exists. It is a sight that affords the destructive character a specta-
cle of deepest harmony.

The destructive character is always blithely at work. It is nature that 
dictates his tempo, indirectly at least, for he must forestall her. 
otherwise she will take over the destruction herself.

The destructive character sees no image hovering before him. He 
has few needs, and the least of them is to know what will re-
place what has been destroyed. first of all, for a moment at least, 
empty space — the place where the thing stood or the victim lived. 
someone is sure to be found who needs this space without occu-
pying it. 

THe desTrucTIve cHaracTer does HIs work; THe only work He 
avoIds Is creaTIve. jusT as THe creaTor seeks solITude, THe 
desTroyer musT be consTanTly surrounded by people, wIT-
nesses To HIs effIcacy.

The destructive character is a signal. just as a trigonometric sign is 
exposed on all sides to the wind, so he is exposed to idle talk. To 
protect him from it is pointless.

The destructive character has no interest in being understood. 
attempts in this direction he regards as superficial. being misun-
derstood cannot harm him. on the contrary, he provokes it, just 
as oracles, those destructive institutions of the state, provoked 
it. The most petty bourgeois of all phenomena, gossip, comes 
about only because people do not wish to be misunderstood. The 
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according to my own conviction, the theme of ‘destruction 
and art’ is art historically speaking completely out of fashion, it 
is however in a social and political sense more present than 
ever, especially when considering the increase in destructive 
violence and all those horrible attacks and social disintegration  
around us. ›4

Reflecting on our current times I do not think that this motivation 
has lost any of its strength. Just like in the case of Raaijmakers, 
Walter Benjamin’s short essay ‹ Der destruktive charakter ›5 (The 
Destructive Character) was written under pressure of social and 
political conditions of an economic crisis, the rise of Nazism, 
and his inner struggle with the ideas of communism. In a letter 
to his friend Gershom Scholem from October 1931, Benjamin 
mentions the essay, describing it as a sketch of a banker friend, 
Gustav Glück. On November 20, 1931, the essay was printed in 
the Frankfurter Zeitung (Vol. 76, Nr. 863/4). The full version of 
the English translation by Edmund Jephcott has been included in  
this publication. Raaijmakers has emphasized several passages 
with specific pertinence to his own text.
I would like to take the opportunity to thank those who have helped 

me make this publication possible. First of all, Dick Raaijmakers 
himself, who, against all odds and with immense patience and pre-
cision, has at length discussed with me both the text and the im-
ages included in this edition. I applaud his persistence. Also, I owe 
my gratitude to the late Frans Evers, with whom I shared the first 
ideas about this publication, but who unfortunately did not live to 
see them materialize. I would also like to thank Remco van Bladel 
and Freek Lomme from Onomatopee publishers for their engage-
ment regarding the editing, design, and content of this book, and 
John Van Houdt for proofreading all the English translations. All 
footnotes in the text are my own. ¶

4. Letter to hans Locher, december 14, 2003.
5.  Walter benjamin. ‹ der destruktive charakter ›, in Gesammelte  

Schriften iV, 1. frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972, 396–398.



5Preface by the editor

The publication that you find in front of you is called ‹ The 
Destructive Character ›, written by the Dutch electronics pioneer, 
multimedia artist, and theorist Dick Raaijmakers. In this preface 
I would like to sketch a short history of this text as well as the con-
text in which it was written.
In 1989, Raaijmakers was a guest curator for the exhibition ‹ Anti 

Qua Musica › in the Haags Gemeentemuseum. The exhibition 
had as its subtitle: ‹ The ‘open’ musical instrument in art and an-
ti-art ›, and comprised, according to Raaijmakers’ introductory 
text in the catalogue, two ‹ fields ›: ‹ the field of the musical instru-
ment destroyed for artistic reasons and the field of the modified 
musical instrument. […] All representatives on display share the 
same property: they are ‘open’. ›1 The contributions written by 
Raaijmakers for the catalogue, such as ‹ The Provocative Screw › 
and ‹ Festum Fluxorum ›, would later serve as the basis for the last 
two chapters of the 1992 typescript ‹ Small Mechanics of the Open 
Form ›. In the same year, a selection from these chapters was 
printed in the literary magazine Raster.2

As a result of a renewed performance during a three-day Fluxus 
festival in the Centraal Museum, Utrecht of what Raaijmakers 
refers to as his ‹ very first real work of art ›, his 1959 Pianoforte, 
Raaijmakers decided to rewrite the last two chapters of the as yet 
unpublished typescript to distribute among several colleagues. 
In one of the accompanying letters he writes: ‹ Bringing this pri-
mal child literally back to life, more than forty years after, gave 
me the idea to glue back together the shards of the dismantled 
and fragmented story from 1992 on the relation between destruc-
tion and art and to republish it under the title ‘The Destructive 
Character’. ›3

Raaijmakers adds, ‹ The title has been borrowed from a text by 
Walter Benjamin from 1931. › This is not only motivated by the the-
matic overlap between the two texts, but also by the fact that just 
like Benjamin’s, Raaijmakers’ text on destruction doesn’t solely 
have an art historical, but also a social intention: ‹ The most im-
portant motivation to do so is the fact that, although, and not only

1.  dick raaijmakers, ed. anti Qua Musica. het ‹ open › muziekinstrument in kunst en  
antikunst (exh. cat.). the hague: haags Gemeentemuseum/SdU Uitgeverij, 1989.

2.  dick raaijmakers. ‹ de provocatieve schroef ›, in raster 60, cyriel  
offermans et al., eds. amsterdam: de bezige bij, 1992, 58–61; en dick 
raaijmakers. ‹ het destructieve karakter ›, ibid., 141–164.

3. Letter to Michael van hoogenhuyze, april 1, 2004.
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