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Iedere maand deelt een medewerker van de Nederlandse Ambassade in België zijn of haar 
culturele tips, ook (of juist) in coronatijd. Aan het woord: Bas Hendrikx, Senior Medewerker 
Culturele Zaken. 

 

Welke kunstenaars inspireren jou? 

Er zijn er zo veel… alleen al hier in Brussel wonen veel kunstenaars die ik heel goed vind, zoals Elise 
van Mourik, Sara Sejin Chang (van der Heide), Kristien Daem, gerlach en koop, Leen Voet, en Katja 
Mater. Katja heeft net een nieuw boek uitgebracht;  ‘Time is an Arrow, Error’, met haar tekeningen 
gebaseerd op klokken. Deze tekeningen maakte zij tijdens de eerste lockdown. Verder ben ik dol op 
de komische en poëtische tekeningen van Serge Onnen. Die zijn dit voorjaar ook te zien in het Centre 
de la gravure et de l’image imprimée  in La Louvière, in een tentoonstelling die recent door de 
Nederlandse Ambassade is ondersteund. 

 

Wat is de meest recente tentoonstelling die je zag? 

Een paar dagen geleden bezocht ik Monoculture – A Recent History in M HKA in Antwerpen. Daarin 
wordt de vraag gesteld wat de tegenhanger van multiculturalisme is; een monocultuur met andere 
woorden. Sommigen zullen eerst aan monocultuur in landbouwgewassen denken, maar deze expo 
benadert het onderwerp heel breed en vanuit vele perspectieven: taal, seksualiteit, economie, 
ideologie. De Nederlandse Nicoline van Harskamp laat een film uit haar project Englishes (dus in het 
meervoud) zien, over de verschillende vormen van Engels die er op de wereld gesproken worden, 
door mensen voor wie dat niet hun moedertaal is. Of het werk van Sille Storihle, over het verhaal van 
The Stonewall Nation: een utopische gay gemeenschap die de Amerikaanse homorechten-activist 
Don Jackson in de jaren 1970 in Californië probeerde op te richten. Deze is er nooit gekomen. 

 

Welke auteur las je laatst? 

Op dit moment lees ik Witte Onschuld van Gloria Wekker. Daarin spreekt ze over de paradox van 
racisme in Nederland; enerzijds de intensiteit waarmee over ras wordt gesproken, anderzijds de 
totale ontkenning van het bestaan van racisme in de Nederlandse maatschappij. In 2020 en 2021 
vervult professor Wekker de ‘Koning Willem-Alexander leerstoel’ aan de Universiteit van Luik, 
waarmee de U-Liège en de Nederlandse Ambassade in België tweetaligheid willen bevorderen.  

Wat betreft non-fictie las ik de smakelijke en geïllustreerde memoires van Vogue creative director 
Grace Coddington, de verzamelde teksten van New Museum oprichter Marcia Tucker (van wie ik 



groot fan ben), en De eeuw van Brussel door Erik Min over het artistieke en culturele leven van het 
Brussel ten tijde van het fin de siècle. 

Qua fictie was ik helemaal ondersteboven van De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld, 
die dit jaar ook de International Booker Prize won. Iets dat nooit eerder met een boek van een 
Nederlandse auteur gebeurde. Sowieso was 2020 een goed jaar voor mij op het gebied van 
literatuur. Door de lockdowns werkte ik veel op de computer en las ik in mijn vrije tijd liever dan dat 
ik een film of een serie keek. Mijn zus gaf me Giovanni’s Kamer van James Baldwin – over de liefde 
tussen Giovanni en David in het Parijs van de jaren ’40. Later las ik Rainbow Milk van Paul Mendez, 
waarin het hoofdpersonage dan weer de boeken van James Baldwin leest. Verder: de korte verhalen 
in de bundel Kitchen Curse van Eka Kurniawan en de prachtige roman met de beeldschone titel On 
Earth We’re Briefly Gorgeous van Ocean Vuong. Stuk voor stuk aanraders. 

 

En nu de theaters dicht zijn? 

Door een tip van mijn vooganger Mirthe Demaerel in deze column begon ik het whatsapp-
theaterstuk van SKaGeN  te volgen. Je bent als voyeur getuige van het whatsapp-gesprek tussen 
Emmi en Leo, die bij vergissing met elkaar in contact raken door een verkeerd ingevoerd 
telefoonnummer, maar meteen een klik hebben. Je leest live mee met hun chats, maar ze 
ontmoeten elkaar ook in persoon. En dat zie je, op video. Heel meeslepend en een innovatieve vorm 
om theater te maken als theaterbezoek niet mogelijk is.   

 

Wat doe je zelf om solidair te zijn met de kunstsector? 

Covid-19 heeft de kunstenaars en de creatieve sector hard geraakt. Maar er zijn veel manieren om de 
sector te steunen. Sinds kort heb ik thuis een kleine serie textiel werkjes van Marianne van Aperen, 
een jonge Nederlandse ontwerper. De warmte die het medium uitstraalt is heel prettig om dagelijks 
te zien en mee te leven. Daarnaast – en van een heel andere orde - heb ik ook een voorliefde voor 
digitale kunst, een spannend en relatief jong medium. De in Berlijn wonende Nederlandse 
kunstenaar Harm van den Dorpel startte het online left.gallery, waar ‘downloadable artworks’ 
worden aangeboden. Inmiddels in mijn verzameling: de Autobreeder app van Harm van den Dorpel 
zelf, en de Little Brother website van Jasmijn Visser. 
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