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This place/space is not my own
Een beeldend en filosofisch onderzoek naar grenzen

Dag 1 In deze week onderzocht ik hoe ik met beeld kan
reageren op de studie die ik afgelopen jaar heb gevolgd. Dit
jaar heb ik de pre-master voor Applied Ethics afgerond aan
de universiteit in Utrecht. De specifieke interesse voor deze
master komt voort uit mijn werk waarin ik zoek naar wat
het betekent om mens te zijn. Nog specifieker: wat betekent
het om mens te zijn in deze tijd?
Ik neem deze week de vrijheid om te reageren op een
specifieke kwestie - niet om een mening te vormen, maar
omdat deze me raakt en verbaast. Het beeld zal ik koppelen
aan bepaalde filosofische teksten. Wat betekent het om me
te verhouden tot bepaalde hedendaagse kwesties? Is het
moreel gezien wel oké om te reageren op bepaalde kwesties
vanuit mijn positie? Of moet ik er juist op reageren omdat
ik er (direct of indirect) mee verbonden ben?

Tijdens mijn studie boog ik me in mijn laatste paper over
migratie. Waarom stellen bepaalde lidstaten in Europa,
waaronder Nederland, zich terughoudend op in het opnemen
van vluchtelingen? Waarom konden omstandigheden zoals
bijvoorbeeld kamp Moria op Lesbos plaatsvinden onder het
oog van iedereen?
Terwijl ik artikelen las over de migratie kwestie moet ik
denken aan een tekst van Joseph Carens – hij pleit in zijn
tekst ‘The Case For Open Borders’ zoals de titel al zegt –
voor open grenzen. Vrij reizen is immers een mensenrecht.
Waarom mogen mensen binnen landsgrenzen vrij reizen,
maar niet daarbuiten? Gesloten grenzen hebben zware
consequenties. Het vorige laat me vertrekken vanuit een
specifieke lijn – sommige stukken zijn herkenbaar voor het
oog. In ieder geval is het een lijn met veel gewicht.

Dag 2 De grens is geborduurd op 12 meter stof. De schaal is
1:5000 – de omtrek van Europa bedraagt ongeveer een 53000
kilometer. Tijdens het borduren van de grens bedenk ik me
wat deze lijn betekend. Twee zijdes, maar wordt een mens daar
werkelijk door verdeeld? In dit werk zijn alle landen aan elkaar
gelijmd.
Geborduurd op stof is de grens een handzaam ding geworden.
Het ligt zwaar in de handen, maar ook zie je niet langer dat
contouren van het land, alleen als je het een stukje uitrolt. Zo
kan ik het dragen onder mijn arm, meenemen – de grens is geen
grens, maar een object wat ik bij me draag.
Border of Europe
1:5000, 864 gram

Dag 3 Vandaag zocht ik naar een mogelijkheid en plek waar
ik de grens kon fotograferen. Het lukt me nog niet om een
juiste plek te vinden – buiten wordt de grens uit zijn context
gehaald, dat werkte in gedachte beter dan in het echt. Tijdens
het fotograferen moest ik denken aan filosoof Zha Tingyang.
Hij pleit voor het zoeken naar een nieuwe wereldpolitiek. Een
politiek die niet verdeeld is door staten en grenzen, maar een die
verder rijkt. Hij haalt zijn inspiratie uit een eeuwenoud Chinees
filosofisch wereldconcept: ‘All-under-heaven’.
Binnen landsgrenzen kan ook verdeeldheid heersen en
mondiaal soms juist consensus – een grens begrenst niet de
geest. Misschien kan de katoenen rol met de omtrek van Europa
een gespreksstarter zijn, omdat het juist een voelbaar object is.
Wat is het werkelijke gewicht van dit object?

‘Ruling the world does not mean possessing it, as is argued in Chinese political
philosophy. It merely means having hold of the land, in a geographical sense,
rather than the ‘hearts’ of all peoples. The ruler thus never obtains the world
in a spiritual sense. The world exists only when people want it to. In other
words, the world is only when so justified; and to be justified, a political system
of universal ‘harmony’ needs to be developed, so as to successfully solve the
problem of universal cooperation between all peoples.’ (Tingyang 2009)

Dag 4 Tijdens het lezen van een artikel1 stuitte ik op een beeld
van Frontex. De ‘culturele waarde’ volgens Rawls en dus de
relatief gesloten grenzen zoals ik eerder schreef resulteert in
het huidige migratiebeleid van de EU. Frontex –dat grenzen
en zeeën bewaakt - is uitgegroeid tot een enorme organisatie.
Frontex stuwt vele beelden op. Stockfoto-achtige beelden, of
beelden van acties waarin vluchtelingen aankomen, maar ook
van surveillance camera’s.
Ik moet denken aan het werk van Hito Steyerl – Is The Museum
A Battlefield. De constante stroom aan beelden hebben invloed
op hoe de wereld wordt vormgegeven. Geweld is een (in)direct
onderdeel van kunst en cultuur.
Ik ben niet op zoek naar een antwoord, maar het besef van het
belang welke beelden je de wereld in stuwt acht ik belangrijk.
Ondanks dus het risico wat hieraan kleeft, ben ik begonnen met
het toe-eigenen van een van deze beelden.
https://www.groene.nl/artikel/dobberend-op-zee-achtergelaten
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Dag 6 Zo anders als de filosofie van Tingyang - waar hij zich
specifiek tegen uitspreekt - is de politieke filosofie van Rawls.
De filosoof die doorgaans als vertrekpunt geldt voor studies
omtrent westerse politieke filosofie is Rawls. Rawls wordt als
normatief gebruikt in filosofische debatten of als vertrekpunt
in politiek filosofisch onderwijs. In zijn Law of Peoples gaat
Rawls ervan uit dat als men mondiale rechtvaardigheid wil
bereiken verschillende staten naast elkaar bestaan, maar wel
relatief gesloten grenzen mogen behouden. Dat is volgens hem
belangrijk voor het behoud van ‘culturele waardes’. Hij maakt
een opvallend onderscheid tussen verschillende typen staten.
Volgens hem zijn staten geslaagd als ze zogenaamd liberaal zijn,
vervolgens heb je zoiets als ‘decent’ states, of ‘rogue’ states, maar
ook ‘failed’ states. Alsof in de wereld verschillende staten als
actoren naast elkaar bestaan. Daarnaast heerst in zijn theorie
dat een democratische liberale staat de enige staat is die echt
goed is. Andere, fatsoenlijke staten die hij ‘decent’ noem, hebben

misschien niet dezelfde normen als liberale democratieën, maar
spreken wel dezelfde taal. Dit zijn staten waarin religie bepalend
is. ‘Rogue’, vrij vertaald: schurkenstaten valt echter niet mee te
overleggen. Rawls doelt hier specifiek op staten diens bevolking
onrecht wordt aangedaan door leiders. ‘Failed’ states kan vrij
vertaald worden naar pechtstaten: door rampspoed kunnen zij
niet floreren.
Deze benauwde opvatting is misleidend. Volgens mij is de wereld
niet op te delen in deze hokjes. Rawls heeft kritiek gekregen
ook door anderen op zijn mondiale politieke filosofie. Deze
gedachtegang brengt met zich mee dat men zich van elkaar
differentieert – met name het Westen dat zich differentieert
van andere – ‘minder’ fatsoenlijke staten. Deze verdeling is het
uitgangspunt van een start van een werk zoals ik deze hier laat
zien. Het is geïnspireerd op het spelbord van kolonisten van
Catan.

Dag 7 Ik ben verdergegaan met de speelstukken die in de
week hiervoor en deze week geprint zijn. Nu werk ik ze af met
satellietbeelden van Nederland. Beelden zoals infrastructuur,
zee, stad, dorp, agrarisch landschap, bedrijventerrein en anderen.
Het is een aanzet om verder te worden uitgewerkt.

Concluderend wil ik stellen dat het belangrijk was voor me
om de filosofische teksten om te zetten naar beeld. Soms vrij
letterlijk waarin ik bestaande esthetiek van beelden gebruik
zoals de geschilderde beelden. Door deze esthetiek op te eisen
en te vergroten probeer ik ook te zoeken naar de vage grens
tussen wat rechtvaardig is en niet. De afstand die er is tussen
het scannen van de zee voelt bijna hetzelfde als de afstand die ik
voel naar wat er werkelijk plaatsvindt als schilder. Het schilderen
verdubbelt misschien wel de afstand – want is het nu alleen nog
maar het mooie beeld?
De lijn van Europa voelt alsof ik me daar meer mee kan
verbinden. De rol weegt zwaar en het object krijgt daarmee een
ander gewicht. Ik hou het vast - al zou ik liever pleiten voor
open. Want wat beschermen we eigenlijk?
Daar verwijs ik in het laatste werk geïnspireerd op Catan
naar. Wat beschermen we eigenlijk? Is het ons eigendom dat
we beschermen? Ons huis? Onze grondstoffen? Bezitten we
eigenlijk wel écht iets? Kolonisten van catan is een bordspel dat
gaat over het koloniseren van gebieden. We proberen land te
bezitten – grondstoffen is simpelweg van economisch belang.

