
persbericht

A line is a breadthless length.

Verkeerd gelezen. Zoals vrijwel iedereen. Een lijn is een ademloze lengte. Een afstand 
die je aflegt zonder te ademen.

Ik dacht aan duiken zonder perslucht. Een steeds kleiner wordende cirkel van daglicht 
blijft achter terwijl je jezelf  aan een loodlijn de diepte in trekt. Of  gewoon de afstand 
die je kunt lopen met ingehouden adem. Zonder zuurstof. Het aantal tegels, het aantal 
stappen dat je zet. De lichtkring van de lantaarnpaal die je net wel, of  net niet haalt.

Ik dacht aan het beademingsapparaat in ziekenhuizen. De golvende lijn tegen de zwarte 
vlak op de monitor die afvlakt tot een rechte.

Maar er staat geen ‘breathless’. Dat is een vergissing, een verlezing. Ook in het Engels 
is ‘breadthless’—without breadth—een ongebruikelijk woord, wellicht verklaard als een 
al te letterlijke vertaling uit het origineel: de tweede definitie uit Boek 1 van Euclides’ 
Elementen. Een lijn is een breedteloze lengte. Meetkunde. De Elementen is de oudste 
wiskundige verhandeling, invloedrijk tot diep in de twintigste eeuw.

Breadthless. Ik probeerde het een aantal keer uit te spreken, maar kon de ‘d’ niet tot 
klinken brengen. Alleen de ‘th’ klonk duidelijker, alsof  dat de enige functie van de ‘d’ 
was, het versterken van de klank ernaast. Misschien is het ook voor Engelstaligen een 
tongbreker. Misschien is het verschil ook voor Engelstaligen bijna te klein om te horen.

lxhxb toont twee nieuwe werken van gerlach en koop, waarvan een in editie.  Boekenplank 
‘ om niet ’ toont twee publicaties van Daniel Gustav Cramer, over een ontoegankelijke 
Empty Room in Portugal die niet langer leeg is en een ontoegankelijke Empty Room in 
Japan die nog steeds leeg is, en blijft, tijdens A line is a breadthless length.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Stroom, Den Haag.
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