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Op het dak van de Koer Op het dak van de Koer 
prijkt een schouw. prijkt een schouw. 
Het vormt een alledaags Het vormt een alledaags 
en onopvallend object en onopvallend object 
zonder veel historische of zonder veel historische of 
esthetische waarde. esthetische waarde. 

Toen Leontien Allemeersch en Menzo Toen Leontien Allemeersch en Menzo 
Kircz als artistieke residenten hun introk Kircz als artistieke residenten hun introk 
namen in de Koer, konden ze zich nog niet namen in de Koer, konden ze zich nog niet 
echt een concreet verloop of uitgewerkt beeld echt een concreet verloop of uitgewerkt beeld 
voorstellen van wat ze er effectief gingen voorstellen van wat ze er effectief gingen 
doen. Ze zouden er een jaar hun tenten opslaan doen. Ze zouden er een jaar hun tenten opslaan 
en ter plekke werken. Van hun tussentijdse en ter plekke werken. Van hun tussentijdse 
toonmoment ‘Standvogel’ was nog bijlange toonmoment ‘Standvogel’ was nog bijlange 
geen sprake, laat staan dat ze het volledige bos geen sprake, laat staan dat ze het volledige bos 
al door de bomen konden zien. Dat betekent al door de bomen konden zien. Dat betekent 
niet dat er geen gemeenschappelijke grond was niet dat er geen gemeenschappelijke grond was 
voor een mogelijk onderzoek – die waren ze al voor een mogelijk onderzoek – die waren ze al 
volop aan het uitspitten. Hun insteek bestond volop aan het uitspitten. Hun insteek bestond 
onder meer uit het ontkiemen, ontwikkelen onder meer uit het ontkiemen, ontwikkelen 
en uitschrijven van een voorstel tot een en uitschrijven van een voorstel tot een 
gemeenschappelijke praktijk – want die was gemeenschappelijke praktijk – want die was 
nog volledig onbestaande bij aanvang van de nog volledig onbestaande bij aanvang van de 
residentie. Ze zouden de aarde omwoelen en residentie. Ze zouden de aarde omwoelen en 
bijeenbrengen, terwijl ze ermee iets uit de grond bijeenbrengen, terwijl ze ermee iets uit de grond 
wilden stampen – en niet zomaar iets, want de wilden stampen – en niet zomaar iets, want de 
grond die ze ter plekke zagen, bleek van een grond die ze ter plekke zagen, bleek van een 
uiterst vruchtbaar en bovenal duurzaam kaliber.uiterst vruchtbaar en bovenal duurzaam kaliber.

Laat ik beginnen bij hun autonome Laat ik beginnen bij hun autonome 
praktijk alvorens ik hun voorstel tot een praktijk alvorens ik hun voorstel tot een 
gemeenschappelijke praktijk uiteenzet. Bij gemeenschappelijke praktijk uiteenzet. Bij 
die benaming wringt overigens al het eerste die benaming wringt overigens al het eerste 
schoentje, namelijk de term ‘individuele schoentje, namelijk de term ‘individuele 
praktijk’ – of de opvatting dat kunstenaars praktijk’ – of de opvatting dat kunstenaars 
één rol of discipline op zich nemen en daarbij één rol of discipline op zich nemen en daarbij 
zijn vrijgesproken van enige symbiose met zijn vrijgesproken van enige symbiose met 
andere functies. Niet de kunstenaar die in eigen andere functies. Niet de kunstenaar die in eigen 
boezem kijkt maar wel hij die zich naar buiten boezem kijkt maar wel hij die zich naar buiten 
keert, dichten zij belang toe. De praktijk van keert, dichten zij belang toe. De praktijk van 
Allemeersch krijgt uitgerekend de bruikbaarheid Allemeersch krijgt uitgerekend de bruikbaarheid 
en relevantie dankzij correlaties met andere en relevantie dankzij correlaties met andere 
initiatieven, kunstenaars, plekken, contexten initiatieven, kunstenaars, plekken, contexten 
en omstandigheden. Vanuit een duurzame en omstandigheden. Vanuit een duurzame 
overweging verzamelt ze iets in plaats van dat overweging verzamelt ze iets in plaats van dat 

ze iets gloednieuw en onafhankelijk produceert. ze iets gloednieuw en onafhankelijk produceert. 
Het is dan ook geen foutieve veronderstelling Het is dan ook geen foutieve veronderstelling 
dat zij haar bedrijvigheden niet kan loskoppelen dat zij haar bedrijvigheden niet kan loskoppelen 
van de ander. Zonder die externe wisselwerking van de ander. Zonder die externe wisselwerking 
is er geen werk. Afhankelijk van de situatie is er geen werk. Afhankelijk van de situatie 
fluctueert haar rol van beeldend kunstenaar fluctueert haar rol van beeldend kunstenaar 
en curator (denk ook aan ‘het zorg dragen en curator (denk ook aan ‘het zorg dragen 
van’) tot programmatorische en productionele van’) tot programmatorische en productionele 
medewerker. De afwisseling in functie en medewerker. De afwisseling in functie en 
positie zorgt voor nieuwe en alternatieve positie zorgt voor nieuwe en alternatieve 
inzichten. Op die manier houdt ze elke vorm inzichten. Op die manier houdt ze elke vorm 
van categorisering buiten en zaaien die van categorisering buiten en zaaien die 
functieveranderingen ook verwarring. Valt functieveranderingen ook verwarring. Valt 
zij dan niet tussen de mazen van het net? Bij zij dan niet tussen de mazen van het net? Bij 
Kircz lijkt mij het activiteitenbereik iets meer Kircz lijkt mij het activiteitenbereik iets meer 
voor de hand te liggen, al wisselt hij de fysieke voor de hand te liggen, al wisselt hij de fysieke 
uitwerking wel geregeld af. Als theatermaker uitwerking wel geregeld af. Als theatermaker 
vertrekt hij vanuit een handvol realiseerbare vertrekt hij vanuit een handvol realiseerbare 
ideeën of één begingegeven waarrond het werk ideeën of één begingegeven waarrond het werk 
vorm kan krijgen – als het ware een constellatie vorm kan krijgen – als het ware een constellatie 
met weinig voorbedachte rade wat betreft met weinig voorbedachte rade wat betreft 
de visuele realisatie. Afdwalen op zijwegen de visuele realisatie. Afdwalen op zijwegen 
neemt hij erbij. Bovendien beschouwt hij die neemt hij erbij. Bovendien beschouwt hij die 
zijdelingse paadjes meer als een strategische zet zijdelingse paadjes meer als een strategische zet 
dan een tijdrovende kwestie. Zijn het niet die dan een tijdrovende kwestie. Zijn het niet die 
plots ontdekte steegjes die een werk meer diepte plots ontdekte steegjes die een werk meer diepte 
kunnen geven, zelfs al lopen ze eens dood? kunnen geven, zelfs al lopen ze eens dood? 

Op dat snijpunt ontmoeten zij elkaar, waar Op dat snijpunt ontmoeten zij elkaar, waar 
in situ en contextgericht werken de paringsdans in situ en contextgericht werken de paringsdans 
met elkaar aangaan. De veronderstelling met elkaar aangaan. De veronderstelling 
dat de kunstenaar als een belangwekkend dat de kunstenaar als een belangwekkend 
figuur moet optreden, speelt hier niet langer figuur moet optreden, speelt hier niet langer 
als solist. Het draait om conversaties tussen als solist. Het draait om conversaties tussen 
de maatschappij en het werk/de kunstenaar. de maatschappij en het werk/de kunstenaar. 
Ze bevinden zich mijlenver van de notie van Ze bevinden zich mijlenver van de notie van 
geniale kunstenaar die zich verbergt van geniale kunstenaar die zich verbergt van 
uitwendige gebeurtenissen. Die gedachtegang uitwendige gebeurtenissen. Die gedachtegang 
sluit aan bij hoe de Koer zich positioneert. Dat sluit aan bij hoe de Koer zich positioneert. Dat 
de Koer geen gebetonneerde definitie bezit, de Koer geen gebetonneerde definitie bezit, 
lijkt mij ondertussen al publiek geweten. Dat lijkt mij ondertussen al publiek geweten. Dat 
vergemakkelijkt echter niet de uitleg van vergemakkelijkt echter niet de uitleg van 
wat die tussenpositie wel exact inhoudt. Het wat die tussenpositie wel exact inhoudt. Het 
benoemen ligt nu eenmaal voor een groot deel benoemen ligt nu eenmaal voor een groot deel 
in handen van al zijn medewerkers, bewoners, in handen van al zijn medewerkers, bewoners, 
residenten, vrijwilligers en bezoekers. Met residenten, vrijwilligers en bezoekers. Met 
elke ‘nieuwkomer’ of ‘blijver’ wordt er iets elke ‘nieuwkomer’ of ‘blijver’ wordt er iets 

nieuws toegevoegd, waardoor een sterke nieuws toegevoegd, waardoor een sterke 
verbindingscultuur elementair is. Het stelt verbindingscultuur elementair is. Het stelt 
zichzelf op als een interdependente tussenruimte zichzelf op als een interdependente tussenruimte 
die niet onderhevig is aan een binair denken. die niet onderhevig is aan een binair denken. 
Nog beter, zulke plekken zijn net in staat om het Nog beter, zulke plekken zijn net in staat om het 
embryonale karakter van artistieke onderzoek embryonale karakter van artistieke onderzoek 
en ontplooiing te voeden, het bijhorende en ontplooiing te voeden, het bijhorende 
vallen en opstaan mogelijk te maken en de vallen en opstaan mogelijk te maken en de 
ongedwongen creatie zonder meetbare waarde ongedwongen creatie zonder meetbare waarde 
te stimuleren. In barre culturele tijden vind ik te stimuleren. In barre culturele tijden vind ik 
dat niet alleen moedig, het is broodnodig. dat niet alleen moedig, het is broodnodig. 

Als ik iets over hun residentiestart met Als ik iets over hun residentiestart met 
zekerheid in steen kan beitelen, dan is het wel zekerheid in steen kan beitelen, dan is het wel 
hun zoektocht naar een gezamenlijke taal, hun zoektocht naar een gezamenlijke taal, 
gedeelde referenties, parallelle manieren van gedeelde referenties, parallelle manieren van 
aanpak en hun eerste ‘fysieke’ uitwerking aanpak en hun eerste ‘fysieke’ uitwerking 
ervan. Een voorwaarde die daarvoor geldt, ervan. Een voorwaarde die daarvoor geldt, 
is ontstaan uit een gedeeld grondbeginsel uit is ontstaan uit een gedeeld grondbeginsel uit 
hun eigen methodiek: de plek waar het proces hun eigen methodiek: de plek waar het proces 
zich voltrekt, beïnvloedt het proces en hetgeen zich voltrekt, beïnvloedt het proces en hetgeen 
eruit voortvloeit. Eigenlijk zijn ze met beide eruit voortvloeit. Eigenlijk zijn ze met beide 
voeten in een relatie gestapt, zowel met de voeten in een relatie gestapt, zowel met de 
plek als tussen henzelf. Volgens hen rijpt een plek als tussen henzelf. Volgens hen rijpt een 
praktijk niet louter vanuit henzelf noch op praktijk niet louter vanuit henzelf noch op 
autonome wijze. Het is net dankzij de invloed autonome wijze. Het is net dankzij de invloed 
van een plek en diens context dat ontwikkeling van een plek en diens context dat ontwikkeling 
mogelijk wordt gemaakt, vaak op een ritme mogelijk wordt gemaakt, vaak op een ritme 
gebonden aan de context. Een plek, of de gebonden aan de context. Een plek, of de 
Koer in dit geval, neemt een dubbele functie Koer in dit geval, neemt een dubbele functie 
op zich. Enerzijds geeft de Koer de inhoud en op zich. Enerzijds geeft de Koer de inhoud en 
ontwikkeling van een artistieke praktijk mee ontwikkeling van een artistieke praktijk mee 
vorm vanuit de eigen betekenis en hetgeen vorm vanuit de eigen betekenis en hetgeen 
er fysiek en mentaal aanwezig is. Anderzijds er fysiek en mentaal aanwezig is. Anderzijds 
wordt het mede bepaald door de residenties wordt het mede bepaald door de residenties 
en artistieke ontplooiingen die het faciliteert en artistieke ontplooiingen die het faciliteert 
en de spanningsvelden die daarmee vrij spel en de spanningsvelden die daarmee vrij spel 
krijgen. Wat betekent die plek dan (voor hen)? krijgen. Wat betekent die plek dan (voor hen)? 
Hoe ze kunnen ze die verzamelen. En waar Hoe ze kunnen ze die verzamelen. En waar 
ga je dan een verbintenis mee aan als een ga je dan een verbintenis mee aan als een 
plek per definitie dynamisch van aard is?plek per definitie dynamisch van aard is?

Voor Allemeersch en Kircz Voor Allemeersch en Kircz 
leunt de betekenis van de leunt de betekenis van de 
Koer aan tegen iets wat in Koer aan tegen iets wat in 
wiskundige termen omschreven wiskundige termen omschreven 

wordt als een axioma, wordt als een axioma, 
zij het een die onderhevig zij het een die onderhevig 
is aan zelf ontketende, is aan zelf ontketende, 
dynamische evoluties.dynamische evoluties.

Hun residentie of omgang met een Hun residentie of omgang met een 
omgeving gelijkt enigszins op hoe een merel zich omgeving gelijkt enigszins op hoe een merel zich 
gedraagt ten opzichte van een plaats. Een merel gedraagt ten opzichte van een plaats. Een merel 
blijft ’s winters en ’s zomers op dezelfde plek en blijft ’s winters en ’s zomers op dezelfde plek en 
ondanks potentieel voedselgebrek en andere ondanks potentieel voedselgebrek en andere 
minder optimale omstandigheden verlaat hij minder optimale omstandigheden verlaat hij 
zijn stand niet. Hij gaat creatief aan de slag met zijn stand niet. Hij gaat creatief aan de slag met 
hetgeen er rondom hem wordt voortgebracht hetgeen er rondom hem wordt voortgebracht 
in de tuinen. Standvogel, wordt hij doorgaans in de tuinen. Standvogel, wordt hij doorgaans 
gecategoriseerd – niet toevallig de naam van gecategoriseerd – niet toevallig de naam van 
hun tussentijdse toonmoment. Net als de merel hun tussentijdse toonmoment. Net als de merel 
plooien Allemeersch en Kircz zich terug op plooien Allemeersch en Kircz zich terug op 
hetgeen er voorhanden is om zo hun betekenis hetgeen er voorhanden is om zo hun betekenis 
voor die plek te verwoorden en kaderen. Ze voor die plek te verwoorden en kaderen. Ze 
verzamelen en her-zamelen de dingen rondom verzamelen en her-zamelen de dingen rondom 
hen, gaande van fysiek materiaal tot ideeën, hen, gaande van fysiek materiaal tot ideeën, 
netwerken en informatie. Dat bijeengaren en netwerken en informatie. Dat bijeengaren en 
het denkproces erachter maken onlosmakelijk het denkproces erachter maken onlosmakelijk 
deel uit van hun bijna dagelijkse werkroutine in deel uit van hun bijna dagelijkse werkroutine in 
de Koer. Dat gevoel van een semipermanente de Koer. Dat gevoel van een semipermanente 
aanwezigheid veroorzaakt zowel druk als aanwezigheid veroorzaakt zowel druk als 
doorzettingsvermogen en energie. Met nu doorzettingsvermogen en energie. Met nu 
eens troebele dan weer glasheldere momenten eens troebele dan weer glasheldere momenten 
verzetten ze bij tijd en wijle hun kompas, zoals verzetten ze bij tijd en wijle hun kompas, zoals 
de Koer die af en toe de eigen Poolster verzet. de Koer die af en toe de eigen Poolster verzet. 

Hun residentie en onderzoeksterrein Hun residentie en onderzoeksterrein 
kennen ook niet per se een afbakening in kennen ook niet per se een afbakening in 
ruimte of tijd door de correspondentie met ruimte of tijd door de correspondentie met 
hetgeen er is en leeft. Die afwezigheid van hetgeen er is en leeft. Die afwezigheid van 
vaak geconstrueerde grenzen verschaft de vaak geconstrueerde grenzen verschaft de 
welkome mogelijkheid om de dingen die er zijn welkome mogelijkheid om de dingen die er zijn 
zichtbaar te maken. Hun scope zoomt in dan zichtbaar te maken. Hun scope zoomt in dan 
wel uit. Ze schipperen tussen afstandelijkheid wel uit. Ze schipperen tussen afstandelijkheid 
en nabijheid. Ongetwijfeld brengt dat en nabijheid. Ongetwijfeld brengt dat 
interessante inzichten met zich mee. Wat er zich interessante inzichten met zich mee. Wat er zich 
ter plekke bevindt, gebruiken en compileren ter plekke bevindt, gebruiken en compileren 
ze haast letterlijk. Bovendien is alles er ze haast letterlijk. Bovendien is alles er 
verplaatsbaar. Alles, behalve hun performance verplaatsbaar. Alles, behalve hun performance 
met verzamelde objecten tijdens ‘Standvogel’. met verzamelde objecten tijdens ‘Standvogel’. 
Die is vastgeroest op één plek vanwege de Die is vastgeroest op één plek vanwege de 
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materiële en contextuele afhankelijkheid. materiële en contextuele afhankelijkheid. 
Bijgevolg eigent de performance zich maar Bijgevolg eigent de performance zich maar 
één thuisadres toe, namelijk de Koer, en één thuisadres toe, namelijk de Koer, en 
daar vergaat ze ook. Anders verwoord: de daar vergaat ze ook. Anders verwoord: de 
totstandkoming of achterliggende methodiek totstandkoming of achterliggende methodiek 
is belangrijk op duurzaam termijn. Het is belangrijk op duurzaam termijn. Het 
duo geeft ruimte en tijd aan hetgeen er al duo geeft ruimte en tijd aan hetgeen er al 
aanwezig is. Of dat nu het visualiseren van aanwezig is. Of dat nu het visualiseren van 
ideeën en denkstromingen is, de creatie van ideeën en denkstromingen is, de creatie van 
contextuele verbeeldingen en verdraaiingen contextuele verbeeldingen en verdraaiingen 
of het vertalen van het bestaande narratief.of het vertalen van het bestaande narratief.

Plots lijkt alles vatbaar Plots lijkt alles vatbaar 
voor (her)interpretaties, van voor (her)interpretaties, van 
PVC-buizen tot paradigma’s PVC-buizen tot paradigma’s 
en benaderingen en, ja, en benaderingen en, ja, 
zelfs die schijnbaar roerloze zelfs die schijnbaar roerloze 
schouw daar. Alles, behalve schouw daar. Alles, behalve 
de waarde van de uitkomst.de waarde van de uitkomst.

Het ‘zijn’ in een plek, waarbij de relatie Het ‘zijn’ in een plek, waarbij de relatie 
en de omgang met de aanwezige dingen het en de omgang met de aanwezige dingen het 
uitgangspunt vormen, krijgt een prominente uitgangspunt vormen, krijgt een prominente 
plaats toebedeeld. In een overstroming plaats toebedeeld. In een overstroming 
aan beelden, concepten en nieuwigheden aan beelden, concepten en nieuwigheden 
geloof ik, net als hen, dat het ecologischer geloof ik, net als hen, dat het ecologischer 
en democratischer verantwoord is om de en democratischer verantwoord is om de 
omringende dingen in een plek (materiaal, omringende dingen in een plek (materiaal, 
mensen) of tijdsruimte (verhalen, situaties, mensen) of tijdsruimte (verhalen, situaties, 
contexten) te gebruiken en verwerken. Ze contexten) te gebruiken en verwerken. Ze 
vrijwaren het aanwezige zonder de dynamiek vrijwaren het aanwezige zonder de dynamiek 
te ontnemen. Extra lasten zoals bijvoorbeeld te ontnemen. Extra lasten zoals bijvoorbeeld 
materiaalaankoop, -onderhoud en -transport materiaalaankoop, -onderhoud en -transport 
vallen weg. Per slot van rekening wijzigt het vallen weg. Per slot van rekening wijzigt het 
proces. Elk werk komt ter plekke tot stand en proces. Elk werk komt ter plekke tot stand en 
zal qua werkelijke realisatie nooit gelijken op zal qua werkelijke realisatie nooit gelijken op 
zijn voorganger vanwege de wissel in context. zijn voorganger vanwege de wissel in context. 
Enkel de methodiek reist mee. Maar ook dat Enkel de methodiek reist mee. Maar ook dat 
gegeven is op het einde van de dag onderworpen gegeven is op het einde van de dag onderworpen 
aan externe invloeden en verandering. Zou aan externe invloeden en verandering. Zou 
de macht van de dominante economische de macht van de dominante economische 
structuren hier dan toch een minder grote structuren hier dan toch een minder grote 
druk uitoefenen? Wanneer ik kijk naar de druk uitoefenen? Wanneer ik kijk naar de 
ontwapenende aanpak van Allemeersch en ontwapenende aanpak van Allemeersch en 
Kircz ten opzichte van de nauwe schoenen Kircz ten opzichte van de nauwe schoenen 
waarin kunst wordt geduwd, dan denk ik dat waarin kunst wordt geduwd, dan denk ik dat 

het hoogtijd is om bovenal die verstikkende het hoogtijd is om bovenal die verstikkende 
structuren te herdenken en ont-denken.structuren te herdenken en ont-denken.

Context gebonden werken gaat voor Context gebonden werken gaat voor 
mij niet louter over het implementeren van mij niet louter over het implementeren van 
het basisgegeven, namelijk de context, maar het basisgegeven, namelijk de context, maar 
trekt zich verder door. Elk object, elke mens, trekt zich verder door. Elk object, elke mens, 
elk gedachtegoed… alles wat zich bevindt elk gedachtegoed… alles wat zich bevindt 
in die ruimte en in die tijdsperiode, maakt in die ruimte en in die tijdsperiode, maakt 
inherent deel uit van de rijke context waarin inherent deel uit van de rijke context waarin 
een persoon of ruimte zich bevindt. Moeten een persoon of ruimte zich bevindt. Moeten 
we niet durven aanvaarden dat, net als de we niet durven aanvaarden dat, net als de 
verzameling die het duo op een moment heeft verzameling die het duo op een moment heeft 
gemaakt, ook de artistieke praktijk – wat dat gemaakt, ook de artistieke praktijk – wat dat 
ook moge zijn –, kunstenaar of zelfs de mens ook moge zijn –, kunstenaar of zelfs de mens 
op zich nooit een volledige verzameling kan op zich nooit een volledige verzameling kan 
zijn? Tot dat besef komen, stimuleert volgens zijn? Tot dat besef komen, stimuleert volgens 
mij verbindingen en werkt verrijkend. Weg mij verbindingen en werkt verrijkend. Weg 
van het afgewerkte en fonkelnieuwe, weg van het afgewerkte en fonkelnieuwe, weg 
uit de mallemolen en graaicultuur. Ik zie het uit de mallemolen en graaicultuur. Ik zie het 
woord solidariteit al boven mij bengelen.woord solidariteit al boven mij bengelen.

In plaats van dat kunst In plaats van dat kunst 
zichzelf en de maatschappij zichzelf en de maatschappij 
nog iets moet bewijzen, nog iets moet bewijzen, 
lijkt er zich hier veeleer een lijkt er zich hier veeleer een 
democratische manier van democratische manier van 
handelen op te werpen. handelen op te werpen. 

Wat evenzeer die notie van solidariteit Wat evenzeer die notie van solidariteit 
en hun artistieke consensus illustreert, is de en hun artistieke consensus illustreert, is de 
schouw die op het dak van de Koer prijkt. schouw die op het dak van de Koer prijkt. 
Niet dat ze die eigenhandig hebben verbouwd Niet dat ze die eigenhandig hebben verbouwd 
of er uiterlijk iets aan hebben veranderd, laat of er uiterlijk iets aan hebben veranderd, laat 
staan dat de historische of esthetische waarde staan dat de historische of esthetische waarde 
hen in de ban houdt. Noch pakt het uit met hen in de ban houdt. Noch pakt het uit met 
pracht en praal, noch hoort het thuis in een pracht en praal, noch hoort het thuis in een 
bepaalde architecturale traditie. Het is wat bepaalde architecturale traditie. Het is wat 
het is. En toch, ondanks zijn trivialiteit en het is. En toch, ondanks zijn trivialiteit en 
hopen asbest karakteriseert deze schouw de hopen asbest karakteriseert deze schouw de 
Koer in zekere zin. Het put zijn waarde uit Koer in zekere zin. Het put zijn waarde uit 
de meerdere betekenislagen toegekend door de meerdere betekenislagen toegekend door 
zowel interne als externe entiteiten die er zowel interne als externe entiteiten die er 
elk eigenzinnig op reflecteren. Wat we daar elk eigenzinnig op reflecteren. Wat we daar 
aanschouwen, is niet zomaar een schouw. Het aanschouwen, is niet zomaar een schouw. Het 
is een onconventioneel en eerlijk baken van is een onconventioneel en eerlijk baken van 

meningen, emoties en ideeën. Om die redenen meningen, emoties en ideeën. Om die redenen 
benaderen Allemeersch en Kircz dat object benaderen Allemeersch en Kircz dat object 
als een monument, welteverstaan in een meer als een monument, welteverstaan in een meer 
dynamische en hedendaagse interpretatie van dynamische en hedendaagse interpretatie van 
het woord. Naar analogie van hun collectieve het woord. Naar analogie van hun collectieve 
redenering hebben zij geen klassiek monument redenering hebben zij geen klassiek monument 
voor ogen dat pronkt met vastgeroeste voor ogen dat pronkt met vastgeroeste 
momentopnames en gedateerde waarden. momentopnames en gedateerde waarden. 
Net zoals de Koer inhoudelijk herschept en Net zoals de Koer inhoudelijk herschept en 
her-scherpt wordt door de in- en uitstroom her-scherpt wordt door de in- en uitstroom 
aan mensen en wereldbeelden, willen zij de aan mensen en wereldbeelden, willen zij de 
schouw telkens een nieuwe verzameling van schouw telkens een nieuwe verzameling van 
waarden geven. Zo hopen ze de betekenis van waarden geven. Zo hopen ze de betekenis van 
de schouw om de zoveel jaar te veranderen op de schouw om de zoveel jaar te veranderen op 
basis van inbreng van de residenten, het publiek, basis van inbreng van de residenten, het publiek, 
vrijwilligers, medewerkers, buurtbewoners en vrijwilligers, medewerkers, buurtbewoners en 
de zoveel andere inwoners van die plek. Op de zoveel andere inwoners van die plek. Op 
democratische, mag ik zeggen on-Westerse democratische, mag ik zeggen on-Westerse 
wijze worden ideeën doorgegeven die niet wijze worden ideeën doorgegeven die niet 
gerestaureerd maar opnieuw gepercipieerd gerestaureerd maar opnieuw gepercipieerd 
kunnen worden door een toekomstige kunnen worden door een toekomstige 
generatie. De schouw als monument is een generatie. De schouw als monument is een 
fluïde en kneedbare verzameling van diverse fluïde en kneedbare verzameling van diverse 
betekenissen en waarden. In andere woorden, betekenissen en waarden. In andere woorden, 
zij zien de bakstenen leven en zij zien de bakstenen leven en bougerenbougeren..

Wat ik hierboven beschreven heb, in een Wat ik hierboven beschreven heb, in een 
poging hun collectieve praktijk uit de doeken te poging hun collectieve praktijk uit de doeken te 
doen, is een proces van lange adem. Misschien doen, is een proces van lange adem. Misschien 
dat ik zelf nog wat zuurstof tekortkom. De juiste dat ik zelf nog wat zuurstof tekortkom. De juiste 
samenwerkingsbalans vinden, verhoudingen samenwerkingsbalans vinden, verhoudingen 
uitzoeken met alle andere aanwezige factoren uitzoeken met alle andere aanwezige factoren 
of objecten uitroepen tot een monument: zoiets of objecten uitroepen tot een monument: zoiets 
omvangrijk en veelgelaagd valt niet plots uit omvangrijk en veelgelaagd valt niet plots uit 
de lucht. Ze kijken naar elkaar, naar wie en de lucht. Ze kijken naar elkaar, naar wie en 
naar wat er is. Die methodiek groeit organisch, naar wat er is. Die methodiek groeit organisch, 
nu eens scheef dan weer juist. Het (onder)nu eens scheef dan weer juist. Het (onder)
zoeken, verwerken en zich inbedden in een zoeken, verwerken en zich inbedden in een 
ogenschijnlijk immer veranderende plek zoals de ogenschijnlijk immer veranderende plek zoals de 
Koer vergen tijd. Kijk ik naar het groter plaatje, Koer vergen tijd. Kijk ik naar het groter plaatje, 
moeten we ook niet durven (samen) kijken naar moeten we ook niet durven (samen) kijken naar 
de fluctuerende maatschappij? Enkel dan kunnen de fluctuerende maatschappij? Enkel dan kunnen 
we vrij bewegen, communiceren en verbinden, we vrij bewegen, communiceren en verbinden, 
de tempel afbreken en weer opbouwen. de tempel afbreken en weer opbouwen. 

Allemeersch en Kircz zouden allicht Allemeersch en Kircz zouden allicht 
nog jaren kunnen resideren in de Koer en de nog jaren kunnen resideren in de Koer en de 
dingen daar blijven benoemen, verzamelen en dingen daar blijven benoemen, verzamelen en 
verdraaien. De laatste adem hebben ze er dan verdraaien. De laatste adem hebben ze er dan 
ook lang niet uitgeblazen. Verdient die schouw ook lang niet uitgeblazen. Verdient die schouw 
niet een plek op de monumentenlijst? Een niet een plek op de monumentenlijst? Een 
langdurige residentie en de soms onvoorspelbare langdurige residentie en de soms onvoorspelbare 
ontwikkelingen die eruit voortkomen, staan ontwikkelingen die eruit voortkomen, staan 
niet los van de plek en van wat er zich buiten niet los van de plek en van wat er zich buiten 
de vier muren afspeelt. Voor hen beweegt, de vier muren afspeelt. Voor hen beweegt, 
inspireert, deelt, creëert en verbindt een inspireert, deelt, creëert en verbindt een 
residentie, samen met de dingen die zich residentie, samen met de dingen die zich 
rondom hen voltrekken. Het gaat om de som rondom hen voltrekken. Het gaat om de som 
van al die kleine dingen die samen het geheel van al die kleine dingen die samen het geheel 
maken. Ik bekijk hun residentie ‘na officiële maken. Ik bekijk hun residentie ‘na officiële 
afloop’ dan ook als een oprechte weerslag afloop’ dan ook als een oprechte weerslag 
van hun gezamenlijke woordenschat. Hoe het van hun gezamenlijke woordenschat. Hoe het 
‘zijn’ in een omgeving en de omgang met een ‘zijn’ in een omgeving en de omgang met een 
plek komaf maken met het gevoel om telkens plek komaf maken met het gevoel om telkens 
iets nieuws te moeten maken of iets letter iets nieuws te moeten maken of iets letter 
voor letter te moeten volgen. Hoe je zorg kan voor letter te moeten volgen. Hoe je zorg kan 
dragen voor hetgeen er is en het om te keren, dragen voor hetgeen er is en het om te keren, 
zonder zijn oorspronkelijke context volledig te zonder zijn oorspronkelijke context volledig te 
ontnemen. Hoe belangrijk het is om te beseffen ontnemen. Hoe belangrijk het is om te beseffen 
dat de dingen in een onbepaalde ruimte nu dat de dingen in een onbepaalde ruimte nu 
eenmaal eindig zijn, dat dat oké is en dat wij eenmaal eindig zijn, dat dat oké is en dat wij 
allen daarmee verder aan de slag kunnen gaan.allen daarmee verder aan de slag kunnen gaan.


