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Reis door de  
onderwater-
wereld

De filminstallatie Osedax die het  
Fries Museum dit najaar kocht, neemt 
je mee op een hypnotiserende reis  
door een sprookjesachtige onderwater
wereld. Een wereld waarin een vis een 
eend kan worden, en waarin wormen 
patronen aanbrengen in walvis
karkassen. Maar de wereld die wordt 
getoond laat ook sporen zien van 
uitbuiting, vervuiling en klimaat
verandering. Dat past in het werk van 
Ellen Gallagher en Edgar Cleijne, die  
op een doordachte, beeldende manier 
en met gebruik van hiphop en andere 
muziekgenres, belangrijke actuele 
thema’s aan de orde stellen.

De installatie van de Amerikaanse kunste
nares Ellen Gallagher (geb. 1965) en haar 
Nederlandse partner Edgar Cleijne (geb. 
1963), is genoemd naar en geïnspireerd 
door Osedax, onder de zeespiegel levende 
wormen. Het werk bestaat uit een speciale 
tentoonstellingsbox (een ‘keet’), een 
bankje, een 16 mmfilmprojectie, twee dia
projecties en een zesdelige printeditie die 
bestaat uit vier etsen, een fotogravure en 
een aquatint. De installatie, die tot en met 
14 februari 2021 deel uitmaakt van de  
tentoonstelling Other.Worldly in het Fries 
Museum, staat opgesteld in een besloten 
ruimte waarin de bezoeker wordt omringd 
door beelden en begeleid door een trippy 
melodie. In de donkere wanden van de 
Osedaxkeet zijn abstracte tekens gefreesd 

die refereren aan de littekens op de huid 
van walvissen, alsof we – net als Jona – in  
de walvis belanden als we door de opening 
gaan.

Zodra je je hoofd buigt om de houten 
keet binnen te gaan, waan je je in een wate
rige wereld. Je wordt er ondergedompeld in 
de hallucinerende beweging van de oceaan. 
Onderweg kom je uitvergrote wormpjes 
tegen, resten van waterwezens, een haai
achtige vis. We zien wuivende planten en 
dan opeens in grijze wieren een gezicht dat 
opduikt. In de verte een booreiland, een 
zinkend schip. Maar waar bevinden we ons 
eigenlijk, want we zien gelijktijdig de we
reld onder water én de horizon; we drijven 
naar de bodem van de oceaan, zwieren mee 
met de beweging van de golven maar we 



zien ook een zwarte aalscholver opvliegen. 
Begrippen als plaats en ruimte verliezen 
hun betekenis. We zijn hier én daar. Binnen 
in de Osedax wordt het warm, de projecto
ren ratelen, waarbij warmte ontsnapt. Het 
is benauwd en weids op hetzelfde moment, 
breekbare muziek voert je mee. Kom maar 
mee, ik breng je naar onbekende gebieden.

DRAGERS VAN INFORMATIE

De Osedax, een geslacht van borstelwormen, 
werden in 2002 ontdekt op het karkas van 
een grijze walvis in de diepzee. Een dode 

walvis zakt naar de bodem van de oceaan, 
waarna hordes aaseters zich tegoed doen 
aan het blubberige vlees. Zodra de botten 
bloot komen te liggen, is het tijd voor de 
Osedax. Al etend ‘graveren’ zij patronen  
in de botten, als schrijfsels in een taal die 
niemand kan lezen. Volgens Gallagher en 
Cleijne dragen deze tekens informatie die 
in de loop der tijd vaak verloren gaat of 
wordt vergeten. Ze refereren aan de vele 
tot slaaf gemaakte Afrikanen die in de  
afgelopen eeuwen verdronken tijdens de 
Middenpassage, de oversteek over de 
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Atlantische Oceaan. Deze mensen werden 
overboord gegooid of sprongen als uiterste 
weigering de zee in. Hun lichamen zonken 
naar beneden, waarmee ook hun verhalen, 
hun geschiedenis en kennis in de diepte 
verloren gingen. 

Er is wel geschreven dat niet de oorlog 
zelf het dramatisch hoogtepunt is in de  
lijn van de geschiedenis, maar dat het gaat 
om het gemis dat daarna ontstaat: leven 
met een tekort aan herinneringen omdat 
de mensen die de herinneringen hadden 
kunnen overdragen vermoord zijn of niet 
anders kunnen dan zwijgen. ‘The true 
image of the past continuously slips away’, 
schreef Walter Benjamin. De geschiedenis 
richt zich meestal op de heroïsche elemen
ten, die worden onderdeel van de canon,  
en opgeslagen in het collectieve geheugen. 
De gewone man of vrouw komt amper aan 
bod, laat staan dat de overheersten een stem 
krijgen. De stemmen van de verdronken tot 
slaaf gemaakten klinken door in de Osedax. 

Osedax weeft verhalen over geloof,  
verlies, redding en wedergeboorte, natuur
wetenschap, ecologie, fantasie en science
fiction samen. En deze fluïde habitat leidt 
uiteindelijk tot het besef dat alles altijd 
verandert: materie is niet gefixeerd, altijd 
in beweging en ook de mens is altijd op weg 
naar iets anders. Er is hoop dankzij het 
besef van deze eeuwige evolutie.

WATER ALS THEMA

De aankoop voegt een indrukwekkende  
installatie van de internationaal gevierde, 
in Nederland wonende kunstenares Ellen 

Gallagher toe aan de Collectie Nederland, 
waarin nog geen enkel werk van haar  
aanwezig was. Gallagher groeide op in 
Providence, Rhode Island, een gebied dat 
wordt omringd door water en doorsneden 
door een rivier. Het water stroomt als  
het ware door haar werk: in de installatie 
Murmur, in de tekeningen uit de serie 
Watery Ecstatic die werd gevolgd door de 
serie tekeningen Coral Cities. ‘The water  
becomes a character in your life,’ zegt 
Gallagher.

Met het thema van de onderwaterwereld 
past Osedax op een bijna vanzelfsprekende 
manier in het Fries Museum. Water is  
onderdeel van de Friese canon. Friesland  
is immers omgeven door water, en zijn 
groene platteland wordt doorkruist door 
meren en kanalen. Het water is een essen
tieel onderdeel van zijn identiteit (net als 
zijn eigen taal, het Fries). Door de bedrei
ging van het klimaat is het water ook globaal 
een belangrijk onderwerp geworden. Het 
Fries Museum ambieert een brug te slaan 
tussen lokale uitingen en thema’s die wereld
wijd spelen. We vinden het belangrijk om 
nieuwe publieksgroepen te bereiken en 
zoeken naar een verbintenis tussen het  
eigene en het ‘andere’, bijvoorbeeld het  
‘andere’ dat nieuwe Nederlanders met  
zich mee brengen. We zetten bewust in op 
diversiteit waarbij het werk Osedax ons 
weer een stap verder kan helpen. 
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als plaats en 
ruimte verliezen 
hun betekenis 
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