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HELL GATE
We lopen met de handen voor ons uit in 
het donker…

…tot we tegen een spiegel botsen – de spiegel 
lijkt op een kwikzilveren, verticale glasplaat, 
op een verticale muur van water, maar hij is 
lichaamswarm. Het spiegeloppervlak buigt 
door, biedt weerstand als we onze handen tegen 
het zilverige vlies aan duwen. Waar onze vingers 
erdoorheen gaan, lijkt het erop dat stralen uit 
de vingertoppen schieten. Onze handen tot 
over onze polsen erdoorheen. Tot onze oksels. 
Zo warm! En tegelijk zo vreemd. Alsof we iets 
betasten dat zich in de uiterste hoek van de 
kosmos bevindt. Iets wat ons van gene zijde 
aankijkt. Wij staan onder een wateroppervlak 
en iemand buigt zich van de oever naar ons 
voorover. De mond ervan beweegt, maar we 
moeten dichterbij komen en zodra we ook ons 
gezicht door het vlies hebben geduwd, stroomt 

Peter Verhelst
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 TOMBE VAN 
DE  LAATSTE 
DOWNER
We lopen met de handen voor ons uit in het 
donker…

…tegen een ei aan. Geen ei zoals we dat kennen, 
maar van een gigantisch reptiel. Het ei van de 
geschiedenis zelf, met een schaal, gevormd door 
bezinksel, slib, herinneringen aan oerbossen, 
klei of leem, opgegraven uit de grond waar 
we op staan, losgewoeld, opengewoeld. 
Doorploegd. Uiteengereten. Doorkliefd. 
Uitgesmeerd. En gedroogd. Een droge schaal 
vol barstjes, omdat wat zich binnenin 
afgespeeld heeft te intense hitte veroorzaakte, 
of te veel lawaai of te diepe trillingen.

We gaan in het ei binnen, knielen neer en tasten 
in het rond. We voelen de vorm van popjes, 
takjes, koraal, schedels, nummers, schelpen, 
fabelplanten, gesteente, mineralen, reptielen, 
letters, wervels, de botten van een bovenbeen, 
heupbot, wieren, vogels, vogels zoals ze hadden 
willen zijn, zoals wij hadden gewild dat vogels 
zouden zijn.

een waterval van wit licht over ons gezicht. 
Gutst het over ons heen, melkwit. Wit dat de 
vorm aanneemt van een schreeuwend gezicht. 
Van een huilend gezicht. Van een lachend 
gezicht. Van een dromend gezicht. Een lichaam 
zonder handen dat de armen in onze richting 
ophoudt. Een lichaam dat zo langzaam danst 
dat het roerloos lijkt. Een hoofd dat uiterst traag 
de hals uitrekt. Ogen die uiterst traag uitpuilen. 
Een hoofd dat uiterst traag donkerrood wordt 
alsof het door de poriën frambozensap uitzweet. 
Een gezicht waarvan de neus uiterst traag 
wegsmelt. Maar elke seconde blijft het gezicht 
ons aankijken. Terwijl dik, wit licht over ons 
heen blijft gutsen. Doordrenkt. Druipend. 
Dikke, witte klodders. Opstijvend. Uiterst traag 
stijven we op. Onze armen. Onze benen. 
Onze romp. Het hoofd op de hals. De mond 
open. Op handen en voeten. Iriserend. Geknield. 
In onze dikke laag donker. Deeg. Met onze 
handen voor ons uit. In ons doodstille Pompeji.

Iemand zal naar ons zoeken, kloppend op 
de grond, oor op de grond, op zoek naar holten. 
Iemand zal de holten vullen met gips. Iemand 
zal ons uitgraven. In alle houdingen waarvoor 
lichamen zijn bedoeld. Spierwit. Doorzichtig. 
Alsof we het licht hebben overleefd.
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D-EFFECT
We lopen met de handen voor ons uit in 
het donker…
…en we voelen een trilling uit de grond 
opstijgen. Die stem van de grond. Gebulder 
in de kern van de planeet dat zich in cirkels 
voortplant door aardlagen, magma, rotsen, 
tektonische platen. Door onze voetzolen, onze 
benen, ons bekken. Het lijkt op woede, maar 
het is vreugde. Het lijkt op razernij, maar het is 
verdriet. Het lijkt op een ziekte, maar het maakt 
ons sterker. Het geeft het dier weer een plek 
in onze heupen. Het geeft ons twee hoornen. 
Het geeft ons hoeven die we over de grond 
schrapen (vonken).
Het geeft de vrouw terug aan de dieren: 
wegdraaiende ogen, tepels. Omhelzingen. 
Het dragen van een gekwetst lichaam. Het kijkt 
ons met grote meerkatogen aan. Het luistert 
met wijd uiteenstaande hondenoren. Roept 
met opengespalkte bavianenmuil. Spiedt 
met havikogen. Spitse kop met tot spleten 
getrokken wolvenogen. Slangengesis.

Een man kijkt ons langdurig aan alsof hij 
ons wil laten kijken naar de geschiedenis 
van het verdriet. Maar – we zien het aan zijn 
ogen – zo graag zou hij in lachen uitbarsten. 

Alles glad.
Gebakken op hoge temperaturen.
Geëmailleerd.
Gestold tot knieschijven.
Tot heiligenbeen.
Tot ribben.
Tot halswervels.
Maar de schedel van een hond.

Wat verbergt zich in het gat in de grond?
En wat zit gehurkt in die zandheuvel, klaar voor 
de sprong? (Is het iemand die op de knieën gaat 
zitten, vooroverbuigt, het ei openpikt, de dooier 
uit het eiwit zuigt?)

Wie zijn wij?
Wie waren we?
Hoe is het in godsnaam zover kunnen komen?
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ONDERLAND
Tril. Adem. Twijfel. Wieg. Grom. Doorstroom. 
Vergeet.

We lopen met de handen voor ons uit in het 
donker…
…en we voelen hoe het donker een slurf krijgt.
En we voelen hoe het donker haar benen 
openspert.
En we voelen hoe lichaamswarm vocht uit de 
ene zijde van het donker spuit, ijskoud vocht 
uit de andere zijde en heet, kleverig vocht uit 
het midden.
En we voelen hoe het donker een snavel krijgt 
(eerst verbeent het donker en daarna slijp je 
het met duim, wijs- en middelvinger die je als 
een snavel er over heen beweegt).
En we voelen hoe het donker een pels krijgt.
Stug.

Tril. Adem. Twijfel. Wieg. Grom. Doorstroom. 
Vergeet.

We voelen hoe het donker neerhurkt 
(zoals een hond gaat zitten).
Zwarte haren als roetstrepen.
Gehurkt, met open benen, borst leunend 
op de knieën, hijgend.

Had hij in lachen willen uitbarsten. Zich 
dubbelvouwen van het lachen (als een 
trillend kledingstuk). Van oor tot oor 
(als een opengesneden watermeloen). 
Met vooruitstekende kin. Onbedaarlijk. 
Uit volle borst. Zich op de knieën meppend. 
Je om de hals vallend. Je om de hals springend. 
Je omhelzend. Opgekruld in je armen liggend 
als een warm, als een heel warm, als een met 
gloeiende houtskool opgevuld kind.

Een vrouw kijkt ons langdurig aan alsof ze 
ons wil laten kijken naar de geschiedenis van 
de liefde. Ze springt. Op en neer, op en neer. 
Blijft op en neer springen. Een schouderbandje 
glijdt van haar schouder. Haar opgedraaide 
haren vallen los en gaan op en neer alsof 
het hevig waait. Haar borsten gaan op en 
neer. Maar het is haar blik. Altijd blijft ze 
ons aankijken. Om ons mogelijk te maken. 
Terwijl ze haar armen voor zich uit houdt alsof 
er in haar armen een kind (of een man of een 
vrouw) als houtskool ligt te gloeien.
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 Een andere keer hou je een half hoofd vast. 
Met een scheefstaand oog in.

In een ander half hoofd zit een weke vlek in 
plaats van een rechteroog.

De halve koppen lachen.

Keihard lachen ze.

Waarom lachen de halve koppen?

Misschien worden ze, als ze maar hard genoeg 
lachen, heel.

Onzin.
Misschien vallen ze, als ze maar hard genoeg 
lachen, in twee helften uiteen, die, als ze maar 
hard genoeg lachen, op hun beurt in twee 
helften enz…

BLOED
 TEST
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zullen zijn. Vanuit democratisch oogpunt 
is het positief dat de test voor iedereen 
toegankelijk is: je inkomen mag geen rol 
spelen in de toegankelijkheid van medische 
faciliteiten. Tegelijk stelt het ons voor nieuwe 
problemen: is de kans niet reëel dat omwille 
van de beschikbaarheid van de test, de druk 
om die te laten uitvoeren zal toenemen?

Bij technologische innovaties schuiven de 
maatschappelijke normen vaak op, maar 
dan op een eerder stille, onderhuidse wijze. 
Vaak gaat het zo: zodra we iets kunnen, 
claimen we ons recht erop in naam van 
de democratie: een nieuwe test, een ingreep, 
een duur medicijn, noem maar op. Het is een 
terecht pleidooi, maar zodra aan die conditie 
voldaan is, durft het ‘recht op’ weleens over 
te gaan in een vage vorm van ‘plicht tot’. 
Daarbij verschuift de verantwoordingsplicht 
van de samenleving naar het individu: terwijl 
de aanbieder (de overheid, centra, bedrijven) 
zich aanvankelijk moest verdedigen waarom 
iemand ergens geen recht op zou hebben 
(wegens te duur, of ontoegankelijk), is het 
daarna vooral aan de individuele ontvanger 
om zich te verantwoorden waarom hij 
er geen gebruik van maakt.

Dat is ook bij de NIPT het geval, nog los van 
de vraag of men dan tot abortus overgaat 
of niet. Nu is er met verantwoording 

DE BLOED
TEST
PROF. DR. IGNAAS DEVISCH

Medische vooruitgang is doorgaans een 
goede zaak: ten slotte is niemand graag 
ziek en hoe meer we dood en lijden kunnen 
bestrijden, hoe beter. Tegelijk zijn we 
stilaan op een punt aangekomen dat ons 
confronteert met de volgende vraag: willen 
we alles weten waartoe de technologie 
ons in staat stelt? Die vraag was lange tijd 
vrijblijvend maar is dat vandaag niet langer.

Onze ‘existentiële actieradius’ wordt groter 
– dat noemen we vrijheid – maar daardoor 
nemen de morele dilemma’s toe – en dat heet 
verantwoordelijkheid. Meer vrijheid vraagt 
meer verantwoordelijkheid, want zodra het 
leven niet langer ons lot is, maar wat we er 
zelf van maken, valt aan de plicht om keuzes 
te maken nauwelijks nog te ontsnappen.

De NIP Test is zowat de meest prangende 
illustratie daarvan. Nu ze in België 
algemeen wordt terugbetaald staan we 
voor de kwestie wat de gevolgen hiervan 
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ALLES  BEGINT MET 

 CONTACT-
IMPRO-
VISATIE
ELS VERMEERSCH

WIT.H IN DE KUNST
Wetenschapper Leni Van Goidshoven 

gebruikt de schitterende metafoor van de 
tango om de wijze waarop Wit.h kunste-
naars laat samenwerken, te benoemen. 
De tango wekt de indruk dat één iemand 
leidt en de andere volgt. Niets is minder 
waar. Iemand geeft een gestructureerde 
danspas aan, de danspartner gaat hierop 
in en improviseert verder. Leiden en volgen 
is een subtiel spel van contactimprovisatie. 
Bij contact improvisatie draait alles om 
ontmoeting en de dans die eruit voortvloeit.

MET OF SAMEN
Wit.h is een centrum voor sociaal- 

artistieke kunst. De core business is 
beeldende kunst en kunstenaars met een 
verstandelijke beperking. De naam Wit.h 

niets mis, maar we moeten oppassen dat 
in naam van de individuele autonomie, 
de maatschappelijke normen niet des 
te zwaarder doorwegen op persoonlijke 
beslissingen. We zijn ons immers vaak niet 
bewust van het subtiele spel van sociale 
druk, terwijl het wel degelijk veel individuele 
beslissingen beïnvloedt. Wij beslissen zelf 
maar de samenleving ademt mee.

Deze keer luidt de vraag ‘wil ik wel een 
kind met het syndroom van Down?’; 
een volgende keer kan het gaan om 
erfelijke ziektes, maar de kernvraag blijft 
dezelfde: hoe kijken we tegen het leven 
aan en welke waarde kennen we het toe? 
Een interessante maar een moeilijke 
vraag. Daarom is het van groot belang 
na te denken over de maatschappelijke 
druk die ontstaat om, indien in casu het 
syndroom van Down wordt ontdekt bij 
de foetus, we nog kunnen spreken van 
een vrije keuze van de ouders? Indien 
ouders geduwd worden in de richting 
van één beslissing, welke die ook is, dan 
is de medische vooruitgang in deze een 
slag in het water. Vooruitgang is maar 
vooruitgang indien het ons toelaat om 
met meer vrijheid de keuzes te maken 
die we zelf willen.
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schetsen we hierna de evolutie van de 
kunstenaar en de manier waarop kunst 
een plek krijgt in de West-Europese 
maatschappij. Hoe is het kunstenaarschap 
veranderd? Hoe kijken we naar een 
kunstenaar? Waarom ziet kunst er op 
vandaag anders uit dan in middeleeuwen?

CREATIEVE GEESTEN IN DE MARGE
In de oudheid zijn schilderkunst en 

beeldhouwkunst geen op zichzelf staande 
disciplines. Schilders en beeldhouwers 
zijn ambachtsmannen. Ze maken geen 
deel uit van de vrije kunsten zoals bij voor-
beeld astronomie, geometrie of retoriek. 
Hun werk is toegepast en kunst wordt 
uit  gevoerd in opdracht.

Ook in de middeleeuwen werken de 
kunstenaars in groep. De sculpturen en 
de beschilderingen van de romaanse en 
gotische kathedralen zijn het werk van 
grote collectieven. De kunstenaars staan 
in dienst van adel en geestelijkheid. 
De opdrachtgever bepaalt de inhoud van 
hun werk. Er bestaat geen vrije keuze 
van onderwerpen. Het christelijke geloof, 
de klassieke mythologie of de toenmalige 
politiek worden perfect weerspiegeld in de 
schilderkunst op paneel (bv. Het Lam Gods), 
in een wandtapijt (bv. Het tapijt van Bayeux) 
of in de manuscripten (bv. Het getijdenboek 
van de Gebroeders van Limburg).

vertelt de ontstaansgeschiedenis van de 
organisatie. Wit is de kleur die ontstaat 
wanneer alle verschillende kleuren van 
het zichtbare spectrum gelijkmatig  worden 
vermengd. De kleur wit verwijst naar het 
beeld en is gemakkelijk te begrijpen. 
De H staat voor handicap. Ook al gebrui-
ken we vandaag eerder de benaming 
beperking dan handicap, toch kiest Wit.h 
ervoor om de H te behouden want de 
samenvoeging van beide woorden vormt 
with, met of  samen. Samen duidt op wat zo 
typisch is voor Wit.h: het samenwerken van 
 kunstenaars in collectieven van minimum 
twee personen. De visie is glashelder: Wit.h 
maakt een radicale keuze voor inclusiviteit 
en voor het sterk uitdagen van kunstenaars 
met een verstandelijke beperking die zich 
artistiek wensen te ontplooien.

WAT IS KUNST? WIE IS 
DE  KUNSTENAAR?
Vandaag heeft Wit.h een vol  waardige 

plaats in de kunst en hebben  kunstenaars  
met een mentale beperking een even waardige  
positie in het artistieke veld. Maar dat was 
niet altijd zo. Kunst en kunstenaarschap 
zijn contextbegrippen of begrippen die 
altijd in beweging zijn. Wat kunst tot 
kunst maakt, verandert doorheen de tijd 
en verandert naargelang de plek. Om 
te begrijpen waar Wit.h vandaag staat, 
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De reacties op dit bericht blijven beperkt tot een aantal 
wetenschappers en politici. Vanuit de sector personen met een 
beperking blijft het windstil. Door onze jarenlange ervaring in 
het samenwerken met kunstenaars met het syndroom van Down 
lukt het ons niet om dit nieuws te plaatsen. De meeste mensen 
juichen in eerste instantie deze medische evolutie toe. Terwijl 
wij eerder twijfelen en de nood voelen om hier dieper op in 
te gaan.  Misschien kan dit wel op een artistieke manier?

Wanneer we maanden later op een overleg met het artistieke 
team van Museum Dr. Guislain het thema ‘bloedtest’ laten vallen, 
vinden we meteen een consensus. Hierrond moeten we samen-
werken. Niet alleen rond de vraag welke wereld we krijgen zonder 
het syndroom van Down, maar ook waar deze evolutie ons heen 
leidt? En welke doelgroep er volgt? En wat met psychiatrische 
stoornissen? En is hier een stille link met de eugenetica?

Ietwat argeloos tegenover de thematiek nodigen we een 
aantal getuigen uit op een meeting met de teams van Museum 
Dr. Guislain en Wit.h. Het wordt een emotionele rollercoaster. 
De moeders die ons over hun intense ervaringen en emoties 
 vertellen, doen ons twijfelen. Het lijkt onmogelijk of misschien 
zelfs pretentieus om hier een artistiek project rond te bouwen. 
Maar ze laten ons geen keus. Volgens hen moet het thema 
 dringend weg uit de taboesfeer. En kunst lijkt een ideaal 
 middel om dit ethisch beladen thema onder de aandacht 
van het publiek te brengen. Om te bevragen en misschien 
te  beoordelen, maar niet om te veroordelen.

Vanaf dan krijgt het project een injectie van energie. 
Wit.h bouwt een constructie om het thema heel breed te 
 kunnen uitwerken. Dit landt in 2019 uiteindelijk in de vorm 
van een tentoonstelling en een Walking Opera met de 
klinkende titel Bloedtest.

BOSSIER, JAN
Jan Bossier is een van de oprichters en kernleden van het 
 kunstenaarscollectief Het Pakt en medecreator van de kunst-
werken Wind/Divers en De Meridiaan van de Trisomie.

BOVEN, KENNETH
Kenneth Boven acteert bij Theater Stap. Hij speelt in Bloedtest 
mee in Het Spektakel van de Halven en de Helen, een onder-
deel van de Walking Opera.Affiche Bloedtest



BRUNEEL, CHRISTOPH
Christoph Bruneel is beeldend kunstenaar en een manusje- 
van-alles. Hij omschrijft zichzelf niet onterecht als boek binder-
restaurateur-ideeënman rond boeken, beeldend kunstenaar, 
hovenier van talen en kikvorsen.

Hij werkt samen met Dominique Beun aan een leporello, 
een boek in zigzagvorm. Daarin ontvouwen ze een verhaal 
vol sensualiteit en levensvreugde maar evengoed over de strijd 
tussen goed en kwaad.

Het tekenmateriaal is Bruneel vertrouwd: brou de noix, 
kleurpotloden, inkt en acrylstiften op een papieren drager. 
Alle  tekeningen en passages komen in een ware interactie 
 tussen de twee kunstenaars tot stand.

BRYSSINCK, MARC
Marc Bryssinck is artistiek directeur van Theater Stap. Hij is al 
meer dan dertig jaar de bezieler van theater met acteurs met een 
beperking. Overtuigd van de zeldzame naturel van zijn spelers, is 
hij de drijvende kracht achter het gezelschap. Hij regisseert daar-
naast ook films en de bekende tv-serie Tytgat Chocolat. Aan 
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BRANTS, SILKE
Silke Brants is klinisch seksuoloog. In de rubriek Opinie van 
het onlinemagazine Bloedtest (www.magazinewith.org) vertelt 
ze over haar werkervaring met ouders die geconfronteerd 
worden met moeilijke zwangerschappen of een positieve NIP 
Test en hoe we daar kunnen mee omgaan. Ze stelt vast dat we 
steeds meer controle wensen en minder vertrouwen hebben.

BROEKAERT, ELISABETH
Elisabeth Broekaert specialiseert zich in documentairefotografie. 
Ze werkt als freelancefotograaf voor onder meer De Standaard, 
De Morgen, Elle en Knack. In 2010 is ze een van de eerste 
 Antwerpse stadsfotografen. Samen met Bart Moeyaert publi-
ceert ze het boek Let’s stick together. In Vlees is het mooiste 
 verschijnen haar foto’s samen met gedichten van onder meer 
Hugo Claus, Anna Enquist, Judith Herzberg en Ramsey Nasr.

Naar aanleiding van Bloedtest maakt ze foto’s voor de krant 
Wonderbaby. Elisabeth Broekaert visualiseert en onderzoekt 
op een bijna antropologische wijze de impact van DES op 
drie generaties.
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en metalen kettingen. Het is belangrijk dat die ook effectief 
werken (de poorten gaan open en dicht), want Tony wil dingen 
maken die ‘echt’ zijn of toch functioneren.

BYTTEBIER, JEF
Jef Byttebier is fotograaf, multimediakunstenaar, medeoprichter 
en kernlid van kunstenaarscollectief Het Pakt. Hij is mede-
creator van de kunstwerken Wind/Divers en De Meridiaan 
van de Trisomie.

CAESENS, MAARTEN
Maarten Caesens is freelancefotograaf en runt Studio 
 Maarten Caesens in Kortrijk. Voor Bloedtest fotografeert hij de 
 vernissage op donderdag 29 juni 2019 in Museum Dr. Guislain.

CAILLIAU, ANNEMIE
Annemie Cailliau is directeur van Museum Dr. Guislain. 
Zij leidt het reilen en zeilen achter de schermen en staat 
in voor het zakelijke beleid van het museum.

CAMERATA ARTISTA
Camerata Artista is de naam voor het geheel van kunstenaars 
die nieuw werk creëren voor de tentoonstelling en de Walking 
Opera van Bloedtest. De naam verwijst naar de geschiedenis 
van de klassieke opera. Op het einde van de 16de eeuw komen 
intellectuelen, edelen en muzikanten bijeen met de bedoeling 
om het genre van de opera uit de oudheid een nieuw elan te 
geven. Die groep wordt de camerata genoemd.
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het thema van Bloedtest heeft hij een vette kluif, maar samen 
met zijn spelers en regisseur Bart Van Gyseghem hij de groteske 
en unieke productie Het Spektakel van de  Halven en de Helen.

BUDA, KUNSTENCENTRUM
Kunstencentrum BUDA is een werkplek, een presentatieplatform 
en een filmhuis in Kortrijk. Agnes Quackels (artistiek leider 
kunsten centrum BUDA van 2011 tot 2019) volgt Bloedtest 
van bij de aanvang van het proces op met een open blik. Als 
 co  producent ondersteunt BUDA het project ook financieel.

BURCHT VAN DE LIEFDE
Voor Bloedtest werken Robbert&Frank/Frank&Robbert samen 
met Tony Coopman en Laurence Demets. Burcht van de liefde 
is een sculptuur gemaakt uit mdf.

In de fantasie van Tony moet het een kasteel worden, een 
burcht of iets waar een kanon in kan staan. Associatief zoals 
hij denkt, legt hij de link tussen piraten en houten revolvers, 
pijpjes en een schat, maar ook opnieuw met de plek waar hij 
en  Laurence ooit zouden kunnen samenwonen.

De materiaalkeuze van het kasteel geeft perfect het werk-
proces weer: restjes mdf van vorige expo’s, stukken resthout 
van de tombe. Finaal wordt het kasteel afgewerkt met poorten 
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CASTILLO PEDROSO, MISLEIDYS
De Cubaanse kunstenaar Misleidys Castillo Pedroso ontwikkelt 
een eigen visuele taal met mythologische figuren, demonen en 
stoere spieromanen. Ze snijdt de lichamen uit papier en bevestigt 
ze met gelijkgeknipte stukjes bruine tape aan de muur, alsof een 
explosie van het opgepompte lijf in bedwang wordt gehouden. 
Tegelijk kan ze de ‘perfecte’ lichamen, eens gekleefd aan de 
muur, ten volle adoreren. De armen zijn opgespannen, de benen 
lichtjes gespreid. Zwarte contouren zetten de spiermassa in 
de verf. De figuren in gele, rode, roze of groene tinten, stralen 
kracht en vastberadenheid uit, ook al zijn hun voeten en handen 
 disproportioneel klein en lijken ze onderontwikkeld ten opzichte 
van het imposante lichaam. Zijn ze toch niet zo perfect?

Haar werk op de tentoonstelling van Bloedtest vormt 
ook de basis van de affiche en uitnodiging.

CAUDRON, PEPIJN
Pepijn Caudron is acteur, componist, muzikant en dj (Kreng). 
Voor Bloedtest wordt hij uitgenodigd door Peter Verhelst. Hij 
verzorgt het geluidsontwerp van de video- en geluidsinstallatie 
Tasmaanse tijger.

CHEMISCH CIRCUS
Chemisch Circus is een tv- en videoproductiehuis in Kortrijk. 
Het productiehuis bedenkt en maakt concepten op basis 
van hun unieke visie. De focus ligt op verrijkende televisie 
en authentieke human interest.

Zij filmen en monteren de video van het kunstwerk Hell Gate, 
een collectief werk van Johan Tahon, The Wild Classical Music 
Ensemble en Lee Ranaldo.

CHROMOSOOM
Chromosoom is een drager van een deel van het erfelijke 
materiaal (DNA) van een organisme. Een extra chromosoom 
in de cel wordt trisomie genoemd, een chromosoom te 
weinig,  mono somie. Het meest gekende voorbeeld van een 
chromosoom afwijking is trisomie 21 of het syndroom van Down.

Tijdens het artistieke werkproces gebruikt Wit.h  Chromosoom 
als titel om de structuur van de tentoonstelling en de Walking 
Opera te kaderen.
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Voor Bloedtest werkt Tony Coopman samen met Laurence 
Demets en het kunstenaarsduo Robbert&Frank/Frank&Robbert. 
Ze maken de installatie Tombe van de laatste Downer en 
de sculptuur Burcht van de liefde.

COPRODUCENTEN
Wit.h werkt met coproducties en vergroot zo het beperkte  budget. 
Een coproducent kan financiële middelen investeren in het 
werkproces of het kunstwerk, of zelf een deel van de productie 
organiseren en uitvoeren. Tegelijk verruimt deze samenwerking 
het netwerk, de kennis en de ervaringen op  professioneel vlak.

Ten slotte komt dit de emancipatie van de kunstenaar met 
een beperking zeer goed uit.

Coproducenten zijn Museum Dr. Guislain, Kunstencentrum 
BUDA, De Figuranten, DES mensen, LUCA School of Arts, 
 Passerelle, Theater Stap, Vakgroep  Orthopedagogiek UGent, 
VIVES, Konekt en Vormingplus MZW.

COUCKHUYT, ALEXANDER
Alexander Couckhuyt is in Museum Dr. Guislain verantwoordelijk 
voor het behoud en de bruiklenen. Hij regelt alle praktische 
en zakelijke aspecten van de bruiklenen uit de beeldbank 
voor Bloedtest.

COUSSEMENT, NORA
Nora Coussement is danser bij Passerelle, een platform voor 
jonge dans. Op uitnodiging van Passerelle en in coproductie met 
Wit.h, werkt choreograaf Lisi Estaras samen met vijf dansers aan 
de creatie D-EFFECT. Nora is een van de drie jonge vrouwe-
lijke dansers die worden geselecteerd via een open call. Voor 
Bloedtest creëert Lisi Estaras onder andere met haar een video- 
installatie die verder bouwt op de choreografie D-EFFECT.

CRISPR
CRISPR staat voor Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats. Samen met enzym Cas9 kunnen 
 wetenschappers met deze technologie heel nauwkeurig 
DNA bewerken. Dit is een vorm van genetische modificatie.

CUYVERS, HILDE
Hilde Cuyvers werkt in Dagcentrum Oranje in Brugge. 
Zij  engageert zich in Bloedtest als begeleider/zanger.

COLPAERT-VAN LEEMPUTTEN
Colpaert-Van Leemputten is een speciaalzaak voor keramisten 
en beeldhouwers in Nevele. Het bedrijf verhandelt grond-
stoffen, gereedschappen en gespecialiseerde ovens. Door 
het  sponsoren van een grote hoeveelheid klei in De Beelderij, 
maken ze mee de realisatie van Down De Reus mogelijk.

COMPAGNIE, KLAUS
Klaus Compagnie staat bekend als een kunstenaar pur 
sang, die in zijn werk keer op keer actuele en historische 
feiten, politici en personen uit zijn omgeving door de molen 
haalt en in absurde verhoudingen aan ons presenteert. 
Altijd  gedecideerd, recht voor de raap.

Samen met schilder Tom Poelmans maakt hij onder de titel 
Godzilla Grote Eieren grote, fabuleuze schilderijen. Daarin 
nemen ze een loopje met alles wat perfect lijkt. Ongewone, 
absurde relaties krijgen gestalte. Steeds weer horen we 
de schater lach van Klaus.

COOPMAN, TONY
Tony Coopman is een kunstenaar met een bijzondere nieuws-
gierigheid. In de kleinste dingen ontdekt hij poëzie. Hij  verzamelt 
objecten – ogenschijnlijk nietig – en onderzoekt ze. Af en toe 
bewerkt hij ze met zeer subtiele ingrepen. Zijn atelier in Kunst-
werkplaats De Zandberg is een laboratorium waar hij met grote 
concentratie de essentie van zijn vondsten probeert bloot te 
leggen. Zo assembleert hij zijn eigen wereld.
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ervaringen en kennis samenbrengen om zo de problematiek 
maximaal zichtbaar te maken.

Samen met Het Pakt, Braakbal en Konekt zwoegt hij maanden-
lang aan een labo van projecten in Bloedtest: een filmavond, 
reflectietafels, podcast, fietstocht, boekvoorstelling, enzovoort. 
Het meest spectaculaire is de Rode Lijn die vanuit een vlieg-
tuig wordt getrokken boven De Meridiaan van de Trisomie 
(zie www. Bloedtest.org/up/), naar een concept van Het Pakt.

Kurt is ook eindverantwoordelijke van de Facebookpagina, 
de blog en de bibliotheek (www.Bloedtest.org/bibliotheek/).

DECROOS, STEVEN
Steven Decroos is fotograaf en gespecialiseerd in het maken 
van opnames van kunstwerken, al dan niet in hun museale 
 context. Hij werkt meestal in opdracht van musea, verzamelaars 
en kunstenaars.

Steven fotografeert voor Wit.h de tentoonstelling en de live 
uitvoeringen van de Walking Opera Bloedtest.

DEDECKER, MARK
Mark Dedecker is geluids- en scheepstechnieker voor onder 
andere het project Tenace on Tour en The WCME.

Voor Bloedtest realiseert hij twee audio-opnames op 
 locatie: het project Wonderbaby van DES mensen met Hilde 
Heijnen & The Velvet Morning Band in de voormalige Radio 
2- studio in Kortrijk, en Hell Gate in de studio van Johan Tahon, 
met The Wild Classical Music Ensemble en Lee Ranaldo.

Mark werkt in beide projecten de mix en mastering af.
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Als koorzanger in de Walking Opera valt ze op door haar grote 
souplesse en vindingrijkheid. Haar bezwerende stem beroert 
en bestrijkt een breed spectrum van klankkleur en emoties.

DE BLOCK, MAGGIE
Maggie De Block is huisarts en sinds oktober 2014 minister 
van Sociale zaken en Volksgezondheid. Zij zorgt ervoor dat 
vanaf 1 juli 2017 de NIP Test vrijwel volledig terugbetaald 
wordt. De NIP Test is een niet-invasieve prenatale test voor 
het  syndroom van Down bij een foetus. Dankzij de NIP Test 
wordt een groot aantal vruchtwaterpuncties, die kunnen 
 leiden tot een  miskraam, vermeden.

Maggie De Block: “We willen in de eerste plaats deze 
 mis kramen vermijden en tegelijkertijd de test ter beschikking 
 stellen van álle zwangere vrouwen die het wensen. En daarin 
zijn we nu geslaagd.”

Met dit bericht valt de confrontatie met een klassegenees-
kunde weg uit het bloedtest-dossier van Wit.h. Dit stemt ons 
positief. Maar de vraag blijft knagen wie dit geadviseerd heeft en 
waarom mensen met het syndroom van Down en hun ouders hier-
bij niet geconsulteerd worden? En wat zijn de gevolgen van deze 
beslissing? Op de website van Bloedtest vind je talrijke artikels 
die hier dieper op ingaan: www. Bloedtest.org/bibliotheek/.

DE BRAUW, ELIAS
Elias De Brauw heeft zijn atelier in Artîlerie in Poperinge. Zijn 
kunstwerken zijn doortrokken van de wens om de wereld te ver-
beteren. Vanuit deze optiek werkt hij samen met Karel Verhoeven 
aan een roadmovie, gebaseerd op een heuse roadtrip die beiden 
maken naar het Franse Lourdes. De ervaring van het onderweg 
zijn en hun vragen over ons mensbeeld krijgen gestalte in een 
film, ingebed in een totaalinstallatie, genaamd Lourdes-Lourdes.

DE CLEENE, ARNOUT
Arnout De Cleene is beleidsmedewerker van Museum 
Dr.  Guislain. Arnout draagt mee de verantwoordelijkheid 
voor de tentoonstellingen en de internationale projecten.

DECLERCQ, KURT
Kurt Declercq is projectmedewerker bij Vormingplus MZW. 
Hij is de stuwende kracht achter het hele deelproject UP, 
United Perfection. Zijn grootste bekommernis is mensen, 
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DE HERTOGH, LIESBETH
Liesbeth De Hertogh acteert bij Theater Stap. Zij speelt in 
Bloedtest mee in Het Spektakel van de Halven en de Helen, 
een onderdeel van de Walking Opera.

DELAERE, FRANKY
Franky Delaere werkt sinds 2001 dagelijks in atelier De  Beelderij. 
Eerst specialiseert hij zich in keramische dierenfiguren. Door-
heen de jaren schakelt hij over op portretten. Zijn keramiek 
valt op door een sterke eigen beeldtaal. In 2016 is hij een van 
de opvallende exposanten in de Wit.h-tentoonstelling Ik heb 
Harteklop. Hij portretteert er zichzelf, samen met zijn vriendin 
Nadia. Met beelden op bijna ware grootte in breekbare keramiek 
vertaalt hij de kwetsbaarheid van zijn en haar (liefdes) leven.

Wit.h vraagt Franky Delaere om voor Bloedtest een reus 
in keramiek te maken, een soort oerbeeld als opener en 
 positio nering van de tentoonstelling. Danser Kobe Wyffels 
poseert voor de foto’s die als werkmateriaal dienen. Franky 
Delaere gaat de uitdaging aan en wordt praktisch ondersteund 
door de coaches van De Beelderij en door de kunstenaars 
 Claudine Denoulet, Geert Roygens en Thomas Eggermont.
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D-EFFECT I JUST CAME TO LOOK AT THE GARDEN
D-EFFECT I just came to look at the garden is een video- 
installatie van choreograaf en danser Lisi Estaras. In 2018 
maakt ze in opdracht van vzw Passerelle en in coproductie 
met Wit.h de voorstelling D-EFFECT, een verhaal met drie 
jonge  vrouwelijke dansers, twee mannelijke dansers met het 
syndroom van Down en een contrabassist. Door zaken uit te 
vergroten, beïnvloeden ze elkaar en roepen ze vragen op over 
identiteit, leeftijd, gender en kwetsbaarheid.

Voor Bloedtest brengt ze de spelers terug samen en gaat 
ze op zoek naar de relatie met het publiek: “The gaze of 
others exposes me, makes me weak and fragile, turns me 
into a subject.”

Documentairemaker Francis Vanhoutte filmt. De toe schouwer 
wordt geconfronteerd met twee tegengestelde sferen: de 
besloten heid van fantasieën, obsessies en de innerlijke strijd 
versus een ideale, vrije wereld. Donker en hoopvol tegelijkertijd.
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Hij componeert de muziek en verzorgt opname en techniek 
van het lied Zijn door Monicque Smallegange-Van der Zee, een 
onderdeel van het kunstwerk Vergeten foliumzuur te slikken.

DENOLF, ELINE
Eline Denolf is danser bij Passerelle, een platform voor jonge 
dans. Op uitnodiging van Passerelle en in coproductie met 
Wit.h, werkt choreograaf Lisi Estaras samen met vijf dansers 
aan de creatie D-EFFECT. Eline is een van de drie jonge 
vrouwelijke dansers die worden geselecteerd via een open 
call. Voor Bloedtest creëert Lisi Estaras onder andere met 
Eline een video- installatie die verder bouwt op de choreografie 
D-EFFECT.
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DELMOTTE, ALAIN
Alain Delmotte is dichter en werkt tijdens zijn  professionele 
loopbaan in een dagcentrum voor personen met een 
 beperking. Alain schrijft voor de rubriek Gedachtengangen 
in het online magazine Bloedtest (www.magazinewith.org) 
het essay De kunst van het hinkstapspringen over het 
werk van  kunstenaar Christoph Bruneel.

DE MEERSMAN, JASMIEN
Jasmien De Meersman is lid van het onderzoeksteam van 
Konekt in het UP-project (United Perfection). Dit team 
bestaat uit drie personen met een beperking (fysieke beper-
king,  verstandelijke beperking en chronische ziekte en niet- 
aangeboren hersenletsel of NAH). Het wil de stem van zoveel 
mogelijk mensen met een beperking laten horen in het debat 
over de ethische en emotionele dilemma’s waarmee we als 
mens en samenleving geconfronteerd worden bij het doorvoeren 
van medische technologische innovaties zoals de NIPT.
→ www.bloedtest.org/de-stem-van-mensen-met-een-beperking

DEMETS, LAURENCE
Laurence Demets werkt in Kunstwerkplaats De Zandberg. 
Ze maakt opvallende tekeningen met kleurpotlood en stift. Haar 
tekeningen zijn zuiver en naïef. Meestal plaatst ze haar figuren 
centraal in de ruimte van het blad, altijd  ondersteund door tekst.

Voor Bloedtest werkt Laurence Demets samen met 
Tony Coopman en het kunstenaarsduo Robbert&Frank/
Frank& Robbert. Ze maken de installatie Tombe van de 
 laatste  Downer en de sculptuur Burcht van de liefde.

DEMEYER, NANCY
Nancy Demeyer is begeleider in het artistieke atelier 
De  Beelderij in Lichtervelde.

Ze is een professionele en bevlogen coach. Diezelfde 
 bevlogen heid neemt ze mee naar het muzikale luik van de 
 Walking Opera. Daar verrast ze iedereen wanneer blijkt dat ze 
over een meer dan behoorlijk zangtalent beschikt. Met een diepe 
vrouwenstem kleurt ze het 0506-koor op heel persoonlijke wijze.

DEMUNCK, STIJN
Stijn Demunck is geluidskunstenaar op de smalle grens tussen 
klank en muziek.
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Y-chromosoom heeft (dit wordt vaak weergegeven met 46,XY), 
is hij van het mannelijke geslacht.

Het syndroom van Down wordt veroorzaakt doordat het erfelijke 
materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt in plaats van in 
tweevoud. Mensen die dit syndroom hebben, hebben het DNA van 
alle genen die gelegen zijn op chromosoom 21 te veel in al (of veel 
van) hun lichaamscellen. Dat wil zeggen dat er in iedere cel drie in 
plaats van twee exemplaren van chromosoom 21 aanwezig zijn.

YOUTUBE
YouTube is een site waar gebruikers kosteloos video’s kunnen 
publiceren en bekijken.

Wit.h heeft een eigen YouTubekanaal waar sinds jaren video’s 
op gepost worden van projecten en tentoonstellingen. Voor het 
project Bloedtest wordt dit in de format van een website en 
een onlinemagazine (www.magazinewith.org) gegoten. Deze 
 filmpjes blijven nog vele jaren toegankelijk.

ZANDBERG, DE
De Zandberg is een kunstwerkplaats in Harelbeke voor mensen 
met een beperking. De Zandberg maakt deel uit van groep 
Ubuntux8K. De kunstenaars die er komen, creëren eigen 
artistiek werk en werken aan een oeuvre. De Zandberg biedt 
daarvoor atelierruimte en ondersteuning.

Deze ondersteuning is artistiek en sociaal, individueel en 
op maat. Hiermee draagt Kunstwerkplaats De Zandberg bij 
aan de gestage artistieke en persoonlijke ontwikkeling van 
de kunstenaars.

ZIE MIJ DOEN
Zie mij doen is een documentaire van Klara Van Es. Wanneer 
deze in 2018 verschijnt, wint de documentaire meteen de Prijs 
voor de Beste Belgische documentaire op Docville.

Hoe kijken mensen met een beperking naar zichzelf, 
naar elkaar en naar ons? En hoe kijken wij naar hen?

Op 4 oktober 2018 organiseren Vormingplus MZW, Konekt, 
kunstencentrum BUDA en Wit.h een filmavond en tonen de 
documentaire. Voorafgaand aan de filmvertoning wordt de 
derde rondetafel gehouden. Na de film gaat een professioneel 
panel in gesprek met het publiek.

De meningen over de inhoud van de documentaire lopen erg 
uiteen. Niet zozeer over de gevolgen van de NIP Test, maar 

een langere werkperiode. Zo kunnen de kunstenaars tegelijk 
een artistieke productie creëren en hun eigen kunstenaarschap 
 ontwikkelen. 2. we willen een ruim publiek laten kennismaken 
met het leven en werk van kunstenaars met een beperking.

TEAM WIT.H – Bart Vandevijvere, Els Vermeersch, Luc 
Vandieren donck

WITTEWRONGEL, WOUT
Wout Wittewrongel is muzikant en vaste gitarist bij The Wild 
Classical Music Ensemble. Eén enkele keer neemt hij de plaats 
in van gitarist Tom Vangheluwe tijdens de live uitvoering van 
de Walking Opera.

Wout blijkt de perfecte stand-in: iemand die gretig de klank-
mogelijkheden van de gitaar exploreert en de Walking Opera 
mee op een hoog niveau tilt.

WONDERBABY
Wonderbaby is de titel waaronder het collectief DES 
 mensen deelneemt aan het project Bloedtest. Zij brengen 
de  DES- problematiek onder de aandacht.

DES is een kunstmatig hormoon dat bij zwangere  vrouwen 
aangeprezen wordt als een ‘wonderhormoon’ om mis-
kramen te voorkomen. Maar DES blijkt uiterst schadelijk 
voor het  on ge boren kind en voor de moeder. Intussen is het 
duidelijk dat DES kan doorwerken tot in de derde generatie. 
Miljoenen baby’s zijn tot vandaag slachtoffer van dit fout 
gebruikte medicijn.

WYFFELS, KOBE
Kobe Wyffels danst sinds 2012 bij Platform-K Gent. Hij is 
te zien in Moving Tales, The beast in the jungle, Monkey 
Mind en Common Ground. Zijn kracht en inleving maken 
van Kobe een charismatische danser.

Voor Bloedtest staat hij model voor het kunstwerk Down 
De Reus van Franky Delaere en speelt hij de Tasmaanse tijger 
in het werk van Peter Verhelst.

XX-CHROMOSOOM
Het X-chromosoom is een van de twee geslachtschromosomen 
in de mens. Ieder mens heeft 22 paren autonome chromo-
somen en één paar geslachtschromosomen die zijn of haar 
geslacht bepalen. Wanneer iemand één X-chromosoom en één 
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over de inclusie van personen met een beperking. Kun je een 
 discussie voeren over de gevolgen van de NIP Test zonder 
de zorg voor personen met een beperking hierbij te betrekken?

ZOT
Zot is een ongepast scheldwoord voor iemand met een 
 beperking: dol, dwaas, gek, idioot, kolderiek, kwasterig, lijp, 
maf, mal, potsierlijk, absurd, onbegrijpelijk, ongerijmd,  on zinnig, 
dom, lichtzinnig, onverstandig, cretin, debiel, domkop,  domoor, 
dwaas, dwaze, ei, ezel, gek, halvegare, idioot,  imbeciel, 
 krankzinnige, kwibus, mafketel, nar, oen, pias, stomkop, 
 stommerik, sukkel, uilskuiken, zwakzinnige!
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