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Houten banken staan in een cirkelvorm opgesteld in de kapel van het Stedelijk  
Museum van Schiedam als ik binnenkom. Er staan ook mensen wijn te drinken en 
borrelnootjes te eten. Het zijn de bezoekers van de Volkskrantdag die zojuist een 
rondleiding hebben gehad door de tentoonstelling van genomineerden voor  
de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2012. Men is in afwachting van de happening  
Understanding van Rory Pilgrim, een van de genomineerde kunstenaars. 

De happening is een dialoog tussen mensenrechten- en religieuze organisaties 
naar aanleiding van de op handen zijnde wet in Oeganda die lesbische, homo-
seksuele, biseksuele en transgender (lhbt) personen criminaliseert en de dood-
straf oplegt. In de binnenste ring van houten banken zitten vertegenwoordigers 
van Amnesty International, Movisie, coc Nederland, lkp (de koepelorganisatie 
van de christelijke lhbt-beweging), Church of England en Rory Pilgrim zelf. 
Toeschouwers nemen plaats tussen hen in of op de banken daarachter. Er klinkt 
orgelmuziek die de happening inluidt. 

Hiermee brengt Pilgrim niet alleen de kapel terug naar haar originele functie,  
maar laat deze ruimte ook een kruispunt zijn van kunst, religie en politiek – een 
historische, maar ook gevaarlijke combinatie. 

“Waar zit ik eigenlijk naar te kijken?”, vraag ik me in gedachten af.

In 2010 maakte Pilgrim het werk Love in Uganda in reactie op de anti- 
homoseksuele wet in Oeganda, een land waar 35% van de bevolking gelieerd 
is aan de Anglicaanse Kerk. Hij componeerde een muziekstuk voor acht 
stemmen die gezamenlijk de boodschap “We must protect all Love” verkon-
digen. Het muziekstuk werd naar een groot aantal Anglicaanse kerken in  
de wereld gestuurd met de vraag of het kon worden opgevoerd aldaar. Geen 
van de kerken reageerde positief.  

In 2010 is het stuk wel opgevoerd in de Arminius Kerk (Podium voor Kunst, 
Cultuur en Debat) in Rotterdam. Het muziekstuk Love in Uganda en een aantal 
brieven liggen tentoongesteld in een vitrine in het Stedelijk Museum Schiedam. 
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In een andere ruimte staat een bankje en hangt een poster met de vijfkleurige 
tekst “You have – to speak – and you – have to – Speak – Out”. Met de happening 
van vandaag staat Pilgrim zelf stil bij zijn eerdere stellingname: “We moeten  
alle liefde beschermen, maar ‘hoe’?”

De orgelmuziek zorgt ervoor dat de aanwezigen stil worden. Pilgrim opent de 
dialoog met een korte inleiding over zijn werk Love in Uganda. Daarna stelt hij de 
vertegenwoordigers van de organisaties voor en nodigt hij ook de toeschouwer 
uit voor de dialoog. Voordat Pilgrim de microfoon aan een van de sprekers geeft, 
vat hij de opdracht waar wij voor staan, nog even kernachtig samen: “Hoe kun-
nen wij ervoor zorgen dat de rechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele en 
transgender personen als ‘mensenrechten’ worden gezien?” 

Uit eigen ervaring, maar ook uit de literatuur weet ik dat daar geen makkelijk ant- 
woord op is. De Amerikaanse filosofe Judith Butler legt uit in Undoing Gender (2004): 
“[ … ] we are not simply struggling for rights that attach to my person, but we are 
struggling to be conceived as persons”. lhbt-activisten vechten voor een omslag in 
een cultuur, waar zij in eerste instantie buiten staan. Dat is héél hard werken, en 
ook veel falen, voordat verandering daadwerkelijk inzet. 

Het rondgaan van de microfoon onder de genodigde sprekers levert informatieve, 
professionele en persoonlijke verhalen op. Pilgrims vervolg op zijn muziekstuk dat 
uiteindelijk geen bereik vond in de Anglicaanse Kerk, is een experiment en wij, 
toeschouwers, kijken ernaar. 

De vrijwilliger van Amnesty International geeft ons feitenkennis over de  
Oegandese wet en de situatie van lhbt-personen in Oeganda. De mede-
werker van Movisie legt uit hoe Nederlandse gemeenten door de overheid 
worden gesteund om beleid te maken voor lhbt-personen. De vrijwilliger 
van coc Rotterdam komt met een persoonlijk verhaal waaruit haar eigen 
gevecht voor gelijke rechten blijkt. De vertegenwoordiger van de Church of 
England, de vader van Pilgrim, vertelt over de uitwisseling tussen zijn kerk 
in Engeland en een kerk in Oeganda. 

De sprekers wachten netjes op elkaar en Rory geeft minimale aanwijzingen om 
de dialoog te sturen. Er is geen spanning tussen de religieuzen en niet-religieu-
zen onder de sprekers, die duidelijk in staat zijn tot een dialoog. Ook over het 
feit dat het jammer is dat er geen tegenstanders aanwezig zijn, zijn ze het eens. 
Het begint bijna saai te worden – zoals het een zondagsdienst betaamt, denk  
ik maar. 
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Maar dan opeens staat er iemand op die de collectieve bezinning doorbreekt  
en Rory op de man af de vraag stelt wat nu eigenlijk zijn positie (als kunstenaar) 
is in dit geheel. Het is kunstcritica Sacha Bronwasser, die ons eraan herinnert 
dat we met kunst bezig zijn. Ja, wat ‘betekent’ deze dialoog tussen maatschap-
pelijke organisaties nu eigenlijk in een kunstcontext?

Nadat de vraag is gesteld, moet ik denken aan wat de Amerikaanse 
kunstcritica Lucy R. Lippard in 1976 zei: “The entrance of more art by 
women is certainly good for the establishment. But it is, perhaps, less  
of a good thing for feminist art”. 

Wat mij betreft staat Pilgrim met zijn kunst in deze traditie. In navolging van femi-
nistische kunst, zoekt hij als queer kunstenaar – nog één keer – de grenzen op van 
wat kunst is om daarmee een betekenis te creëren die waardevol is ‘buiten’ de muren 
van kunst. Hij doet een poging om ‘verschil’ te maken voor lesbische, homoseksuele, 
biseksuele en transgender mensen in Oeganda vanuit zijn betrokkenheid, die niet 
losstaat van zijn eigen identiteit. De vraag van Bronwasser is volkomen terecht, in 
een ‘kunstcontext’; in een strijd voor gelijke behandeling van lhbt-personen heb-
ben we er helemaal niets aan. En dat hebben de Volkskrantdagbezoekers ook door.

Pilgrim pareert de vraag van Bronwasser op kalme wijze. Hij antwoordt dat 
hij een kunstenaar is en kunst maakt. Hij zal de informatie die hij opdoet, 
meenemen in een volgend kunstwerk. De dialoog wordt vervolgd en even 
later afgesloten met orgelmuziek. Het napraten en nadenken kunnen  
beginnen. 

Als doorgewinterde atheïst en niet zelden anti-theïst had ik de rol van kerken in 
de strijd voor lhbt-rechten nog nooit op waarde geschat. Na de dialoog concludeer 
ik dat het ongelooflijk belangrijk is dat progressieve religieuzen fundamentalisten 
ervan overtuigen dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen 
‘mensen’ zijn en dat hun rechten niet mogen worden geschonden – niet volgens  
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en ook niet volgens God.  
Kerken zijn betere bondgenoten dan ik dacht, onder de voorwaarde natuurlijk dat 
niet ‘geloof in God’ opeens verkondigd wordt als hetgeen wat een mens tot mens 
maakt. Dat zou dan weer een nieuwe dialoog nodig hebben. 

Tot mijn eigen grote teleurstelling was Understanding niet de opvoering van het 
achtstemmige muziekstuk Love in Uganda. Ik heb het Rory Pilgrim vergeven.  
Later vernam ik dat er nauwelijks budget was voor de happening. Desalniettemin 
heb ik genoten van het gemis, de stilte, de soms langdradige verhalen, de mis-
lukte dialoog, mijn ergernis over de vraag naar kunst. 
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Anno 2012 worden er dus nog altijd kunstmuren afgebroken en weer opgebouwd.  
En héél soms, op een onbewaakt moment, kun je zelfs even de uitgang nemen  
uit deze dominante fictie, totdat je, terecht of onterecht (daarover verschillen de 
meningen), wordt teruggefloten. Dit zijn de momenten waarop we collectief  
falen in kunst. 

De queer kunst van Rory Pilgrim geeft stof tot nadenken, over de strijd voor de rech- 
ten van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen, over kunst, 
en over het falen in beide. Dat falen baart me geenszins zorgen. In The Queer Art  
of Failure (2011) toont de Amerikaanse gender en queer theoreticus Judith/Jack  
Halberstam aan dat ‘falende’ strategieën kennis opleveren die we anders nooit zou-
den hebben gehad. 

“Rather than resisting endings and limits, let us instead revel in and 
cleave to all of our own inevitable fantastic failures”, schrijft hij dan ook 
aan het einde van zijn boek. Bedoelt Rory Pilgrim dat, als hij zegt “You 
have to speak and you have to speak out”? Dan voer ik dat adagium met 
liefde uit. 
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