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Introductie
Met veel enthousiasme delen wij met jullie dat wij onze steun hebben 
gegeven aan Het HEM voor hun nieuwe tentoonstellingsprogramma Chapter 
4OUR met gastcurator Simon(e) van Saarloos. De keuze om dit programma 
te steunen komt voort uit een sterk vertrouwen in de kracht en relevantie 
van het programma en de visie van de gastcurator. Binnen het programma 
maken wij werk mogelijk van Raúl de Nieves en Théo Demans. 

Deze steun is onderdeel van een driejarige financiële toezegging van 
Outset Netherlands aan Het HEM. Onze steun aan het HEM en hun 
vooruitstrevende projecten functioneert tevens als leverage voor andere 
financierders. Hiervóor steunde wij in 2019 de productie van Chapter 2WO 
met gastcurator Chileens componist en all-round geluidskunstenaar Nicolas 
Jaar en in 2020 de semi-permanente installatie Sanctum van Nederlands 
kunstenaar Levi van Veluw. 
 
Wij kijken ontzettend uit naar Chapter 4OUR en het aansluitende 
inhoudelijke programma dat Het HEM ons aanbiedt als dank voor onze 
betrokkenheid. Samen met gastcurator Simon(e) van Saarloos en kunstenaar 
Théo Demans zullen wij op een verdiepende wijze de tentoonstelling 
ontdekken. Hier zullen wij ervaren wat het betekent om te leven vanuit 
overvloed en hoe dit zich vertaalt naar het tentoonstellingsprogramma.
 
Stephanie Schuitemaker



Nieuwe situatie HET HEM 

 

Afgelopen juni nodigde Het HEM ons uit voor een privé bezoek aan de installatie van Levi 

van Veluw – gesteund door Outset. Aansluitend aan dit bezoek hadden wij een inhoudelijk 

gesprek met directeur Kim Tuin. Hierin vertelde zij uitgebreid hoe uitdagend 2020 was voor het 

instituut. Door de economische terugval en onzekerheid als gevolg van corona, zag Het HEM’s 

initiator en hoofdfinancier Amerborgh zich genoodzaakt een stap terug te doen en de financiële 

bijdrage te verlagen. Mede door een crowdfunding campagne en een financiële injectie van 

mobiliteitsmerk Lynk & Co, is het Het HEM gelukt om de draad weer op te pakken. Met twee 

nieuwe financierders is het voortbestaan van Het HEM veiliggesteld voor de toekomst.

In een gezondere financieringsmix is de bijdrage van Outset aan het programma nog steeds van 

onmisbare waarde. Door onze steun stellen wij Het HEM in staat om de meest vooruitstrevende 

kunstenaars van vandaag samen te brengen in experimentele programma’s die ons een andere 

kijk bieden op onszelf en de samenleving.

Het HEM zal voortaan één Chapter per jaar presenteren met een uitgebreid publiek programma 

waarin specifieke aspecten van het verhaal van de gastcurator worden uitgelicht. De Chapters 

zullen nu 6 maanden blijven staan in plaats van 4,5 – conform de maanden dat Het HEM 

geopend is. De openingstijden zijn aangepast naar vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 00.00 uur. 

Naast de omvangrijke Chapter programma’s blijft er doorlopend aandacht voor muziek in 

de Dynamic Range in de Huiskamer. De grafische ontwerp-master Werkplaats Typografie van 

ArtEZ heeft een thuis gevonden in Het HEM en daarnaast blijven zij programma’s ontwikkelen 

rondom de pijlers muziek, literatuur, educatie en jongerencultuur met verschillende 

samenwerkingspartners en nieuwe projecten.



Met Chapter 4OUR beproeft Het 

HEM de toegankelijkheid van haar 

programma en haar fysieke plek voor 

mensen met uiteenlopende genders, 

seksuele voorkeuren en lichamen. Met 

Simon(e) van Saarloos (1990, Verenigde 

Saten) als gastcurator zet Het HEM in 

op een onderzoek naar de betekenis 

van toegankelijkheid door het begrip 

overvloed als uitgangspunt te nemen 

zowel in de inhoudelijke invulling als 

de praktische uitvoering en presentatie 

van het programma. Het centraliseert de 

perspectieven van degenen die “over de 

rand klotsen”, de lichamen en identiteiten 

die om wat voor reden dan ook buiten de 

norm vallen.

Wat zou er gebeuren als we vanuit 

overvloed denken in plaats van schaarste 

en competitie? Wat als toegankelijkheid 

werkelijkheid wordt en er gelijke aandacht 

is voor alles en iedereen?

Gedurende 29 april t/m 31 oktober 2021 

is Het HEM een laboratorium voor het 

denken en handelen vanuit overvloed. In 

dit proces biedt Het HEM niet alleen een 

platform aan gemarginaliseerde stemmen, 

maar zet zij dit ook door in experimenten 

met scenografie en presentatievormen die 

bezoekers op andere manieren uitnodigt en 

laat participeren. Daarbij kijkt Het HEM ook 

kritisch naar haar eigen toegankelijkheid als 

cultureel platform. Het onderliggende doel 

is hiermee het vergroten van het culturele 

speelveld en het bevorderen van de 

toegankelijkheid van cultuur voor mensen 

(makers en publiek) die normaal gesproken 

een beperkte toegang ervaren.

CHAPTER 4OUR met Simon(e) van Saarloos 
Het HEM 2021



Simon(e) van Saarloos 
gastcurator Chapter 4OUR

Simon(e) van Saarloos is vanwege haar provocerende werk in literatuur, filosofie en theater 

de uitgelezen gast om de betekenis van toegankelijkheid te onderzoeken in Het HEM. In haar 

werk vestigt Van Saarloos de aandacht op datgene in de maatschappij wat er niet toe lijkt 

te doen. Door middel van een methodologische benadering waarin ze verder kijkt dan de 

dominante verhalen en sociale constructies, brengt ze een wereld in kaart waar ruimte is voor 

de stemmen en feiten die worden verzwegen.

Van Saarloos schreef essays, opiniestukken en fictie voor onder meer de Volkskrant, 

NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Correspondent en heeft verschillende boeken 

gepubliceerd. Meest recentelijk is Herdenken herdacht (2019), een non-fictie werk over het 

vergeten LGBTQI+ verleden, een ‘wit geheugen’ en belichaamd herdenken. Haar boek Het 

monogame drama (2015) is onlangs vertaald in het Engels en gepresenteerd in de Verenigde 

Staten. Ook schrijft Van Saarloos theater en poëzie, geeft ze regelmatig lezingen en treedt 

ze op als performer. Recentelijk heeft ze een tweejarig masterprogramma aan de Dutch Art 

Institute (2018-2019) afgerond.



Raúl de Nieves  
Basilio (2019)
Raúl de Nieves (1983, Mexico) is een multidisciplinaire kunstenaar die woont en werkt in 

Brooklyn, New York. Centraal in zijn werk staan de tradities en rituelen verbonden aan zijn 

geboorteland Mexico. Hij beschrijft zijn jeugd als magisch en vertaalt deze verwondering 

van zijn cultureel erfgoed naar kleurrijk werk dat hem tegelijkertijd verbindt met zijn 

queer-identiteit. Hij gebruikt zijn werk om volksverhalen te vertellen over seksualiteit en 

het lichaam. Zijn werk was eerder te zien in MoMA PS1 en maakte deel uit van de Whitney 

Biennial in 2017.

Onze steun gaat naar het werk Basilio (2019). Voor Het HEM creëert hij hiermee een 

indrukwekkend spel van licht en kleur met zes meter hoge transparante panelen tegen de 

ramen van de bovenhal van het gebouw. Net als glas in lood tonen de panelen verhalen en 

wordt de hal met het licht van buitenaf gevuld met hun reflectie.



Théo Demans  
Scenografie Chapter 4OUR
Het werk van Théo Demans (1992, Frankrijk) bevindt zich op het snijvlak van scenografie 

en hedendaagse kunst en streeft naar een totale ervaring die zoveel mogelijk zintuigen 

prikkelt. Na zijn afstuderen bij het Dirty Art Department van het Sandberg Instituut in 2015, 

heeft Demans samen met Carolin Gieszner eigen werk geproduceerd als duo touche-touche. 

Hierdoor heeft hij zijn eigen vakmanschap als maker kunnen ontwikkelen en is hij in staat veel 

elementen voor scenografische opdrachten eigenhandig te maken. Een recent voorbeeld is 

de solotentoonstelling Softalism (2020) in Everyday Gallery in Antwerpen. 

Onze steun maakt de productie mogelijk van de scenografie van Chapter 4OUR die Demans 

ontwerp. Het belangrijkste onderdeel hiervan is een lift die vanaf dit programma in gebruik 

genomen wordt om de toegankelijkheid van Het HEM te vergroten. De lift zal een interventie 

zijn die ons bewust maakt van verschillende lichamelijke beperkingen. De scenografie van 

Demans vormt de rode draad door het volledige tentoonstellingsprogramma.
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