
De moeilijkheid  
een woord vooraf 

Er is nog 184,09 gigabyte schijfruimte vrij.

Er zitten nog 498 vellen in het pak A4. 

Er liggen nog zeven pennen met genoeg inkt. 


Een van de meest iconische scenes uit Spongebob Squarepants is 
afkomstig uit de aflevering dat hij een opstel moet schrijven voor 
zeevaartschool. Hij ploegt, hij zweet, zijn potlood dendert over het 
papier, hij zucht van de inspanning, hij bekijkt het resultaat:


Een goed begin is het halve werk, luidt een alom bekend 
spreekwoord. En ja, dat klopt. Het is inderdaad belangrijk. Maar het is 
inderdaad ook meteen de helft van het werk, wat de helft van de 
energie vreet. En dat voel ik ook als ik op de eerste dag van mijn 
residentie het value pack A4-papier open. Waar te beginnen? 


Na wat doedels en wat the’s krijgt het schrijfwerk langzaam wat vorm. 
Maar nu komen we in de tweede fase der schrijven. Nu de kop eraf is, 
volgt er nog de rest van het lichaam van de tekst. En dat is moeilijk. 
Maar waar zit die moeilijkheid in het schrijven precies? 


Is het de vorm of de inhoud? 


Is het een gebrek aan tijd of aan creativiteit?


En wat houdt ons tegen om te schrijven? Wat houdt ons tegen om iets 
specifieks op te schrijven? 


Is het angst voor het proces, of is het juist angst voor het 
eindresultaat? Is het de overweldiging van de zee aan mogelijkheden, 
de overvloed aan woorden die liggen te wachten tot ik ze rangschik, 
of doen deze mij juist dichtslaan en schakelen ze mijn writer’s block 
in? 


Schrijven is een werkwoord. De definitie van een werkwoord is ‘een 
woord dat aangeeft welke handeling of toestand of welk proces in de 
zin centraal staat’, ‘een woord dat werking uitdrukt.’ Er zit actie in; het 
impliceert een handeling. Dus rest mij niets anders dan deze actie uit 
te voeren. En ik neem het bovenste vel papier van de stapel. Er zitten 
nog 497 vellen in het pak.
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LINDA & JAMIE KANE –  
Notes on a conversation 2.0  
March 2022  

On 10 March 2022, Linda and Jamie sat down together for a few 
hours, talking about art, writing and their relation to each other. It is 
their second time coming together to chat, after having worked 
together for a text on Jamie’s 2021 residency at Leo XIII. Jamie is a 
multidisciplinary artist who graduated in 2014 with a BA from Glasgow 
School of Arts and in 2020 received a MA from Piet Zwart Institute 
Rotterdam. He currently lives and works in Tilburg. In his practice, he 
uses multiple media to draw relations between people or historical 
events, forms these into fragments that are reshaped and plays with 
the temporality of the media he uses. Language plays an important 
role in this: he makes audio recordings of his voice, uses text in videos 
or writes his own articles or exhibition pieces.  
I invited Jamie to Witte Rook to talk about how he sees writing, as an 
artist who works with many text-based media in his work. The following 
are excerpts of this conversation. For the clarity of this piece, some 
edits have been made and the order of some quotes has been 
changed. 

LK The last few days I have been thinking about how text can exist outside of writing. 
I’ve been doing voice memos of thoughts that I had, and trying to work more 
analogous by writing it down. [Trying to focus on the act itself, the process of doing 
and the things it opens up.] 

JK Moving between the material qualities of a voice to that of writing on a 
page, has been useful for me to sketch out previous works that use words (and 
sounds) within them. In The Everted Rim of a Vase a landscape is evoked 
through sound made by my voice, which through repetition builds into words 
before breaking down again. This was a way to also create a sense of scale, 
from the sound of stormy winds coming from the seashore to the surface 
tension of water inside a vessel filled to the brim, for example; by moving 
from sound to words there is also in turn a move from our own experience to a 
mental image.  

Although a body is involved with both speaking and writing, there of course is 
no equal conversion between them, and switching one to the other is 
something I have found generative as it puts into focus things like rhythm, 
accent, bodily sounds like breathing and background noise. Being attentive to 
those things in a sound recording when transcribing it has influenced formal 
decisions in things I’ve written. Focussing on the material aspects of a voice 
and of writing throws up their limits, the lungs can only propel so much air 
out at a time. The act of writing consists of the pen and the pressure of ink on 
paper and is limited by a wrist getting sore or by how much you can write in 
the space of a page.


LK Exactly. And those restrictions [in writing] can also become possibilities. What you 
can fit on a paper, your wrist getting sore, how heavy a pen is, or speaking something 
in a different context, voice, tone [can all be factors that determine the content of what 
you are either writing or reading]. 

JK The material or physical limit of something could also be an editorial 
device. There is only so much language that can fit onto a thing, [whether it’s 
a sheet of paper or a random scrap]: there’s only so much writing a hand can 
do. How can those things be a way of [… ] editing or altering, even 
constructing a bit of writing too?  

LK Speaking of editorial devices: when I write reviews, [a lot of people] ask if, 
[implying] the hope it’s going to be in the printed issue, instead of [or in addition to] 
being online. it’s almost as if it seems they ascribe more meaning to something being 
in print than online: even if it’s the exact same text by the same publisher.  

JK [You could attribute that to] the tactile element of holding a text. Holding a 
book is also a way to have a different type of focus when reading. I often find 
reading something in print that the more absorbed I am in the text, the more I 
sort of drift elsewhere. Which isn’t to say that I lose concentration but rather 
the opposite, for me it allows for associations that extend out from the writing 
but have been provoked by it. But privileging one form of publishing over 
another to me doesn’t seem fruitful, as texts online are obviously more easily 
distributed and consumed in a completely different way, as the associations 
can be explored instantly through linking to other things. So maybe it is a way 
to read more broadly than deeply, thought these I feel are mutually 
compatible. 
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LK Or it can be explained because artists are - most of them - people that stick more 
to visual objects. Maybe that’s also why the analogue medium [of writing] is more 
popular. Even if it’s just a handout. I notice that in a lot of exhibitions I go to: I see 
people hovering around the wall text or walking with the handouts in their hands. 

JK When you are going to an exhibition, more often than not it is in a physical 
space where you walk around. Where and when within moving through that 
space do you get a text, if at all? Do you get it handed to you as soon as you 
come in the room, in turn being greeted by someone, [or] is it written on the 
wall? I like to think of exhibition writing (press release etc.) as being an 
extension of artworks, their mode of address sets a tone, or has a productive 
friction with the rest of the exhibition. It’s asking quite something [from your 
audience] to be confronted with hefty pieces of writing. [Some people can] 
read and absorb it all, but I think it is a very physical thing [and I often] try to 
take this into account in my own work when I am using text or video. For 
example with the exhibition Plough, I made an area in the exhibition in which 
visitors could sit looking out to the garden with their back to the rest of the 
show in order to create a space to read a text work which could also be taken 
home. Although I can’t say whether that was successful as a way to integrate 
longer form writing in an exhibition, it was an attempt to find ways of having 
text that are more thoughtful to what it means to read.


LK What’s also difficult about making exhibitions, is that it’s always subjective. People 
have to be able to approach [the theme or the works] in different ways. Massive wall 
texts [make me feel] like I am guided too much. More often than not, I try to ignore 
them and take a look at them later. 

JK I suppose there is a logic of having the exhibition text at the start of the 
show, because it becomes a way to frame and provide a kind of access to it, 
but I do wonder [about] the potential of when and where the text goes. When 
you have an exhibition opening, you sure as hell don’t put the bar at the front 
of the show: everyone will hover at the bar and won’t go in to see the show. 
You want there to be a party vibe, [of people] enjoying the show together. To 
take that analogy further, there are different types of bar, with their own 
atmosphere and styles of service, but regardless you are still aways entitled to 
be there (and buy a drink).  
Often these texts are summative rather than seductive, more spoiler than 
teaser. But when I don’t have the time to spend with an exhibition as much as 
I want, I do find myself reaching for these summaries. To go back to reading 

more generally, I sometimes find that the people writing a books introduction 
can sometimes be the reason for buying the book.  

LK I like that analogy of the bar! It is very similar to how I see art and text in relation to 
each other. When you go to an opening, you [usually] come for the art. It is what you 
first see and process. When you get to the bar – or to the text – [the drink or the 
context of the exhibition] can maybe put you more at ease. You have a drink or the text 
in your hand (or mind), you wander around the show for a bit more. It can take away 
inhibitions. [Plus you will] have to stay [at the exhibition a bit longer] because you have 
to wait at the bar or read the text, and finish your drink or walk around to look for the 
meaning of what you just read. Text can have you look at art a second time. In my 
opinion, art comes first. My job [as a writer] is then to highlight it. 




Jamie Kane, Plough, exhibition at Gastatelier Leo XIII, March to June 2021, curated 
by Fenne Saedt. Photo by Peter Cox. 
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EEN PLEIDOOI VOOR DE PEN, EEN ODE AAN DE KRAMP


Essay-vragen in tentamens waren op de universiteit niet mijn beste 
vriend. En nee, niet alleen omdat een flink aantal punten hiervan af 
hing, maar aan het einde van een aantal hersenkrakende, stressvolle 
uren werd deze beloond met de vraag naar een half kantje tekst en 
uitleg over een kunsthistorische kwestie. Om maar te zwijgen van de 
pennen die op dat moment altijd kozen om leeg te zijn. 


Het was ook het eerste wat Jamie benoemde toen we spraken over 
schrijven. Hoeveel woorden er op een vel passen, hoeveel letters de 
spieren en pezen in je dominante hand kunnen publiceren voordat ze 
verkrampen – beiden hebben een enorm effect op de inhoud van het 
schrijven. 


Het voordeel van schrijver zijn is dat ik het overal kan doen. Het enige 
wat ik nodig heb, is ofwel mijn laptop of een notitieboek en een pen. 
Maar tot twee weken eerder naderde het percentage digitale 
tekstverwerking door ondergetekende de honderd. Het is nu eenmaal 
veel makkelijker, sneller en handiger om typend te schrijven. Om mijn 
gedachten in bits en bytes te vangen in plaats van inktmoleculen op 
samengeperste houtvezels.


Althans. Dat dacht ik. 


Want in het neerpennen van de krullen, stokjes en buiken van de 
letters die ik opschrijf op papier ligt ook de tijd besloten om beter na 
te denken over wat er op zou volgen. Het geeft mij de tijd om mijn 
gedachten te ordenen. Het geeft mij de mogelijkheid om op een heel 
andere manier te schrijven. Om het verhaal langzaam te concluderen 
als de witmarges van het papier schaarser worden. 


En zo probeerde ik elke dag een vel papier te nemen om te schrijven. 

En het was fijn. 
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SCHRIJFSTIJL 


Ik startte de residentie met de wens om mijn schrijfstijl beter te 
snappen. Want eigenlijk doe ik ook maar wat. In alle opdrachten die ik 
te verwerken krijg, is er vrij weinig tijd om te analyseren wat ik nu 
eigenlijk heb gedaan en waarom ik dat heb gedaan. Met wat lezen, 
schrijven, lezend schrijven en schrijvend lezen kwam ik de afgelopen 
drie weken toch net wat dichter bij mijzelf. 


Ten eerste ben ik een enorme fan van een goede metafoor. Hoe 
vreemder, hoe beter. Vergeet de dagelijkse spreekwoorden: ik verzin 
met alle plezier de raarste vergelijkingen en gooi deze op 
humoristische manier in een tekst. 


Het streepje versus de komma. In de eerste week kwam ik oud-
studiegenoot-turned-collega-turned-vriendin Krista op bezoek. Samen 
spendeerden we de middag overwegend in stilte, schrijvend aan onze 
eigen opdrachten. Zij verwerkte de feedback van haar opdrachtgever 
op een aantal teksten waar ze aan werkte. ‘Ze hebben vrijwel al mijn 
komma’s eruit gehaald,’ zei Krista. Maar we hebben allemaal onze 
eigenaardigheden. De mijne is het liefkozend gebruik van het 
zogenaamde ‘gedachtestreepje’ – waar ik nu pas achterkwam dat dit 
zo’n fantastische naam heeft. Mijn redacteuren zijn er over het 
algemeen iets minder gecharmeerd van, maar ik houd het streepje in 
mijn hart. Die heeft een, euh, streepje voor bij mij. 


En ergens is mijn liefde voor het streepje ook wel heel logisch. Want 
de laatste stap van mijn schrijfstijl, die ik eigenlijk nu pas ontdek terwijl 
ik deze tekst letter voor letter typ op een dinsdagochtend, is hoe ik 
mijn gedachte eigenlijk volg. Het liefst typ ik een tekst in één rits van 
begin tot einde – mijn gedachtestroom volgend en zien in welke zee 
die rivier uitmondt. Om je mee te nemen in waar ik ben, wat ik doe, en 
waarom de keuzes van de woorden zelden toevallig zullen zijn. 
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DE RESIDENTIEGENOOT


WEEK 1 - VROUW BEVALT VAN POPEYE 

Sabine en ik leerden elkaar pas enkele maanden geleden kennen bij 
de kennismakingszoom voorafgaand aan onze residentie. Toen ze zich 
voorstelde, was het eerste wat ik dacht: ‘Ja, top mens, dat gaat 
helemaal goed komen.’ Sabine omschrijven als persoon is wat 
makkelijker dan het omschrijven van haar werk. Zo gek als een deur. 
Maar laten dat nu net mijn favoriete mensen zijn. 


Het was een beetje fris toen ik de derde residentiedag op bezoek in 
Sabine’s werkruimte kwam. Ze had een aantal werken – af en onaf – 
van haar huis en atelier meegenomen naar Witte Rook. Ze hingen, 
lagen en stonden verspreid door de ruimte. Twee grote posters met 
reclame-achtige slogans hangen direct naast de deur. Het lijken ads 
die in grote getallen in de marges van game-websites te vinden zijn, 
die op te lage resolutie zijn opgeslagen en daardoor korrelig zijn. Door 
de pixels heen worden Fortnite-tokens aangeprezen – door een 
naakte Sabine. Haar werk laat zich nog het beste omschrijven als een 
met pop-cultuur doorspekte koortsdroom, waarin nauwelijks logica 
zit. Ze is geïnteresseerd in de internetcultuur van de jaren negentig, 
moderne marketingstrategieën en games en speelgoed. 


Tussen de ramen met uitzicht op de tuin hing een nieuwsartikel. 
‘Bredase vrouw bevalt van 8 kilo-wegende Popeye the Sailor Man 
knuffel.’ De vrouw is Sabine: ze kijkt ons bloedserieus aan terwijl ze de 
grote knuffel liefkozend op haar schoot houdt. ‘Het was pijnlijk, maar 
ik ben ontzettend blij!’ Het artikel lijkt echt ontzettend echt, ware het 
niet dat de minuscule letters van ‘geplaatst op’ vertellen dat het artikel 
om 24.56u werd geplaatst. 


‘Het liefst maak ik er binnenkort weer eentje. Maar dit keer een 
bevalling van een tweeling.’ 


WEEK 2 - HET KLOPT NIET NIET  

Lantaarnpalen volgeplakt met stickers die schreeuwen om een nieuwe 
maatschappij – linksom of rechtsom. Sabine fietst er langs en haar 
oog valt op een sticker die ‘HET KLOPT NIET’ zegt. Beduusd praten 
we een uur later over de sticker. ‘Ja, maar wát klopt niet?’ De sticker 
zegt tegelijkertijd extreem veel, maar ook bar weinig. ‘Eigenlijk moet ik 
stickers maken waar ‘niet’ op staat. Die kan ik dan plakken op al deze 
stickers, lekker alles ontkrachten.’ We lachen: ‘En dan in het bijzonder 
op de ‘het klopt niet’ sticker!’ 


Die vreemde ontkenning, ontkrachting en ondermijning van gegeven 
dingen is ook een belangrijk aspect in Sabine’s werk. Haar werk blijft 
heerlijk open van interpretatie en laat zich allesbehalve leiden door 
een verklaring. In plaats van een artist statement presenteerde ze in 
het verleden de kritische feedback van haar academietijd als 
introductie bij een expositie. ‘Ik geef geen antwoord op vragen,’ zegt 
Sabine. ‘Het echte leven geeft ook geen antwoord op vragen.’ En 
gelijk heeft ze. 
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WEEK 3 - WAT MAAKT EEN IDEE?  

Er zijn net zoveel soorten kunstenaars als kleuren in de regenboog. 
	 – Zeven.  

Inmiddels zijn we 19 dagen verder. De kopietjes uit het schetsboek 
waar Sabine haar residentie mee startte, lagen twee weken geleden 
verspreid door haar werkruimte. Maar naarmate de dagen voorbij 
vliegen, verdwijnen ze stuk voor stuk op een stapel en nemen de 
werken uit haar brein hun plek in. Aan het begin van de residentie 
kwam Sabine binnen met de open vraag: hoe kan het dat sommige 
ideeën voor werk wel worden uitgevoerd, en andere niet? Haar atelier 
vulde zich langzaam met werken: sommige waar ze al een tijdje mee 
bezig was maar nog niet klaar waren, andere nieuwe bedenksels die 
ergens in de drie weken ontstonden. 


Maar wat maakt een idee? Wat brengt het tot uitvoering? Mag een 
idee ook gewoon bestaan zonder de implicatie om ook uitgevoerd te 
worden? En wat als je die ideeën nooit zou uitvoeren: ben je dan nog 
steeds kunstenaar? 


Meestal is het eerste idee ook het beste. En zal die nooit beter worden 
als je die een tweede, derde of vierde keer gaat uitvoeren.





Sabine Spip de Graaf is proudly supported by KNR 2022. 

‘The words are all there – I just arrange them in a financially rewarding 
way.’


– Simon Hastings, Modern Family, ‘Crazy Train’ (s07e21), 2016. 
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